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AARVERSLAG

1980

van het Proefstation
voor tuinbouw onder
glas te Naaldwijk

directeur:
Ir. E. Kooistra

TEN GELEIDE
Vorigjaar,inhetverslagover1979,moestenweconcluderen,datdetuinbouweenzorgelijk
jaar achter de rug had. Zorgelijk vanwege de economische situatie en de ongunstige
perspectieven.
Nuwe,eenjaarlater,debalanskunnenopmakenover1980,blijkthetbeeldnogaanzienlijk
somberdertezijn.Deeconomischemalaisezettezichdoorendetuinbouw kreegdaarzijn
deelvan.Het investeringsniveau daalde belangrijk,derentekostenstegensterken, mede
alsgevolgvandehogereenergieprijzen,steeghettotalekostenpeileveneens aanzienlijk.
Indebloementeelt namderentabiliteitverderaf.Daarentegenverbeterdederentabiliteitin
deglasgroenteteelt. Dit laatstewerdveroorzaakt door hetfeit,datdeafzetvande meeste
Produkten gedurende eengrootdeelvanhetjaarnaarwensverliep.Daarbij moet worden
opgemerkt, dat het vooral bijzondere omstandigheden waren, met een invloed op de
produktie elders, die een vlotte afzet van de glasgroenten bevorderden.
Tweezakenkregenin1980welheelbijzondereaandacht.Allereerstdeenergie.Desterke
prijsstijgingvanderuweolieeind1979werdindeloopvan1980merkbaar.Ditmaaktehet
noodzakelijkdatdeaandacht veelsterker nogdanvoorheengeconcentreerdwerdop het
energiebeleid en op energiebesparende maatregelen op de bedrijven. Voorlichting en
onderzoek werden hiermee in sterke mate geconfronteerd.
Een andere zaak die in sterke mate de aandacht kreeg,was die van het milieu. Daarbij
spitstendeproblemen zichtoeopmethylbromide,vooralaanheteindvanhetjaar.Eenen
ander leidde tot een verbod op termijn,waarvan de gevolgen al in 1981 goed merkbaar
zullen zijn. Er is door deze gang van zaken veel los gemaakt.
De situatie in het bedrijfsleven vindt zijn sterke weerslag in het werk op het proefstation.
Daarbijmoetenwebedenken,datweenerzijdsalsgevolgvandenoodzaaktot bezuinigen
met een beperking van de personele en materiële mogelijkheden rekening moeten
houden. Anderzijds vraagt het bedrijfsleven juist om méér mogelijkheden. Het aantal
problemen,datomeenoplossingvraagt,neemttoe.Daarnaastverlangtmenookeengrote
slagvaardigheid. En daar is niet altijd aan te voldoen. Dat een dergelijke situatie tot de
nodige spanningen leidt, is begrijpelijk. We zullen ons dan ook gezamenlijk moeten
inspannen om onze bedrijfstak door deze moeilijke periode heente helpen.Want alleen
een goede samenwerking leidt tot de beste resultaten.
Daarbij denken weaan detelers,aan allerlei organisaties,zoalsde N.T.S.,enaan nauwe
samenwerking met andere onderzoekinstellingen, zoals het Proefstation te Aalsmeer,
diverse onderzoekinstituten, proeftuinen, enz. Eengoede wisselwerking tussen het vele
datergebeurtindepraktijkenerzijdsenhetonderzoekopdeproefstationse.d.anderzijds,
is in deze tijd eveneens onontbeerlijk. Tijd verspillen kunnen we niet. De stijgende
energieprijszitonsopdehielen.Hetistrouwensopvallend,hoezeerindezetijddepraktijk
zelfookexperimenteertophetterreinvandeenergiebenutting.HetomvangrijkeDenarkasprojekt isdaarvan een bijzondere exponent.
Staan we dus voor de opgave om in korte tijd nog op zeer veel vragen een antwoord te
vinden,wemenenook,dat indevrijkortetijddatweintensief metdeenergieproblematiek
bezigzijn,alwelheteenenanderisbereikt.Enverderebespan'ngsmogelijkhedentekenen
zich af.
Zoalsalisopgemerkt,komterveeloponsaf.Demilieu-eisen kunnenweooknietontlopen.
Ze vergen aanpassingen die mogelijk het beeld van de traditionele tuinbouw gaan
veranderen.
En dat op zich brengt eveneens een lawine van vragen en problemen met zich mee.
Centraal staat wel de verbetering van de waterkwaliteit. Een grote opgave, maar de
behoefte aan beter gietwater is dringerder dan ooit.
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Men kan gerust stellen, dat de glastuinbouw een crisistijd doormaakt. We zijn er van
overtuigd, dat in zo'n tijd bezuinigen op onderzoek van een zeer kortzichtig beleid zou
getuigen. Extra inspanningen zullen nodig zijn.
Ook het verleden heeft aangetoond hoezeer het onderzoek voor nieuwe impulsen kan
zorgen,juistinperioden,dathetmoeilijkis.Wehopen,datoverheidènbedrijfslevenhiervan
ook inde komendetijdvandoordrongenzullen blijkentezijn.Gezamenlijkeinspanning is
meer dan ooit geboden.
ir. E. Kooistra

BESTUUR
Samenstelling bestuur van de stichting per31 december 1980
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)
G.R. Bax, Sappemeer
ir.J.D. Bijloo, NRLO, Wageningen
E.H. Bukman, Moerkapelle
ir.W.F.S. Duffhues, Ministerie van Landbouw en Visserij
M.J.J. van der Helm, Naaldwijk
L.G.C. Hendriks, Leidschendam
J.L.M.Jacobs,Venlo
E.J.van Kester, Bleiswijk
T.A. Koolhaas, Mijdrecht
G.J.M. Koot, Poeldijk
G.W.J. Munten,Venlo
J.N. Olieman, Pijnacker
N. Rops, Ulvenhout
ir. P.J.Stadhouders, Ministerie van Landbouw en Visserij
M.Verkade, 's-Gravenzande
W.P.M.Vijverberg, Naaldwijk

Adviseurs:
ir.J.Spithoven, Produktschap voor Siergewassen
drs. P.v.d.Struys, Landbouwschap

PERSONEEL *)
'Situatie per 1-5-1981

ONDERZOEK
Direkteur
Ir. E. Kooistra, Min.Lelylaan 32, 2285 HJ Rijswijk (070) 940946
Plaatsvervangend direkteur
Ir.J.M.Jacobs, Molenstraat 127, 2681 BR Monster (01749) 47569
Afdeling grond,water en bemesting
Afdelingshoofd:ir.J.vandenEnde,Kreeklaan15,2691 KX 's-Gravenzande(01748)4106.

Onderzoek waterhuishouding :
Mineralenhuishouding: J.van Beusekom,A.M.M.v.d.Burg.
Watervoorziening :R. de Graaf.
Bemestingsonderzoek
Hoofd:dr. ir.J.P.N.L. Roorda van Eysinga,Gerberalaan 70, 2671 KE Naaldwijk
(01740)26292
Bemesting groenten:M.Q. van der Meijs.
Bemesting bloemen:vacature
Onderzoek water, bemesting en grondonderzoekmethoden :
Hoofd:ing.C.Sonneveld, Korte Kruisweg 32,2676 BL Maasdijk (01745) 3417.
Bemesting :ing.W. Voogt
Assistente :M. Koppenol-Vreugdenhil.
Laboratoria voorchemisch en fysisch onderzoek:
Hoofd: P.A. den Dekker, Suezkade 178, 2517 CG Den Haag (070) 631187.
Hoofd research laboratorium: P.A. van Dijk, Willige Rijzen 10, 2291 GZ Wateringen
(01742) 3525.
Laboratorium-assistent, plaatsvervangend hoofd:S.S.de Bes.
Analisten:R.N.W,van Duivenboden,C.W. van Elderen.
Laboranten :C.Wiskerke-van Brakel en M.T.M. v.d.Knaap-Blom.
Cheffin laboratorium voor routine grondonderzoek: M.J.T. Koenen-Staats.
Operators :P. Lagas,A.A.van Leeuwen.
Laborante :A.S.M.Valstar-Hofland.
Eerste adjunct laboranten : H.E.M. Jongejan, E.J. Romijn-Broekhoven, J.W.A. ZwinkelsTouw.
Adjunctlaboranten:G.C.M,deBrabander,A.vanWinkelJ.J.Tetteroo-Drieze,S.N.v.d.BergLagrand, H.C. v.d.Ende.
Amanuensis: H.W. Verhulst,
Lab.medewerkers :H.J.Verhulst,J.T.Verhulst,(tot11A'81),C.A.F.Greeve(01828)7863,R.
R.van Heuveln,twee vacatures.
Afdeling voorhet uitrekenen vananalyseresultaten, controle en administratie :
Chef :P.M.P.van der Lans.
Administratieve medewerksters: S. Bakker-Vreeling, G.J. 't Hart, J.M. Keiler, C.J.M, van
Paassen-Touw.
Bemestingsadviezen, potgrondonderzoek en grondmonstername :
Hoofd: ing.J.P.C. Knoppert, Perzikenstraat 10,2671 RB Naaldwijk.
Bemestingsadviseurs: A.L.van den Bos, L.Spaans, E.vanVoorthuizen,A.van derWees

(steenwol), vacature.
Monsternemers: A.J.M, van der Ende, Patrijslaan 36, 2675 VZ Honselersdijk (01740)
28176, J.M.Greeve, Noordeindseweg 75, 2651 LE Berkel en Rodenrijs (01891) 2328,
M.F.J.vanHeiningen,SintBonifaciusstraat29,2264AL Leidschendam(070)274256,A.P.
Mooyman,Kon.Wilhelminalaan55,2635 HL Den Hoorn(015)126098,L.A.denToom,'sGravenweg 133, 2902 LG Capelle a/d IJssel(010) 507426.
Potgrondonderzoek :
Hoofd: G.A. Boertje, Emmaplein 23,3181 HB Rozenburg (01819) 14344.
Adviseur potgrond:H.L. Koenen,delaReystraat21,3143CG Maassluis(01899) 17223.

Afdeling teelt en kasklimaat
Afdelingshoofd:ir.C.M.M,vanWinden,TaetsvanAmerongenstraat 2,2681 EH Monster
(01749) 13109.
Onderzoek groentegewassen :
Hoofd:ir.G.W.H.Welles, Esdoorn 118, 2671 PV Naaldwijk (01740) 20020.
Teeltonderzoek tomaat en meloen en Chinese kool:ing. K. Buitelaar, Strauss 6,
2671 XB Naaldwijk (01740) 26202.
Teeltonderzoek komkommer en paprika en coördinator proeftuinonderzoek: ing.J.A.M.
van Uffelen,Smetana 14,2671 XH Naaldwijk (01740) 26518.
Teeltonderzoek sla,andijvie en aubergine :R.H.M. Maaswinkel, Paardebloem 22,
2671 WR Naaldwijk (01740) 20571.
Teeltonderzoek kleine groentegewassen :Cl. Mol, Hartmanplein 22, 2681 TK Monster
(01749) 12539.
Algemeen teeltonderzoek: G.A.J.Janssen,Stokserweg 5a,5981 NE Helden-Panningen
(04760) 3165, gedetacheerd bij de Proeftuin "Noord-Limburg", Venlo, vacature.
Kwaliteitsonderzoek bij groentegewassen :
Onderzoeker: J.Janse, Hogelandseweg 4,4364 SB Grijpskerke (01180) 14831.
Gebruikswaarde-onderzoek groentegewassen :
Hoofd:ir.J.H.Stolk,Uitterlier 130,2678VD DeLier(01745)5289,gedetacheerddoorhet
R.I.V.R.O.teWageningen,ing.M.H.Cools,gedetacheerddoorhetR.I.V.R.O.teWageningen,
A.B.Janssen, N.LM. Stijger.
Administratief medewerker: W.C.M, de Bruin.
Onderzoek bloemisterijgewassen :
Hoofd:ir.C.M.M,vanWinden.
Teeltonderzoek chrysanten en snijgroen:ing.A.P.van der Hoeven, Rijnweg 307,
2681 SL Monster (01749) 47907.
Teeltonderzoek fresia en amaryllis, ing. T. Dijkhuizen, Corelli 14, 2671 XC Naaldwijk
(01740)24297.
Onderzoekassistente:G.A.M.Zwinkels-de Brabander, LT. Engelaan-Hokken.
L.T. Engelaan-Hokken.
Onderzoek kasklimaat
Ir.D. Bokhorst,VanWassenaerstraat 9,2676 XG Maasdijk (01745) 2182, gedetacheerd
door het I.M.A.G.
G.P.A.van Holsteijn,Chrysantenstraat 28, 2671 KR Naaldwijk (01740) 25989,
Th. Strijbosch,Scholeksterhof 5, 2636 EZ Schipluiden (01738) 8952,
dr. ir.J.v.d.Vooren, Ravensweg 1,3227 CE Oudenhoorn (01882) 565.
Meteorologische waarnemingen :CA. Ammerlaan.
Afdeling plantenfysiologie
Afdelingshoofd:dr. ir. P.J.A.L.de Lint, 's-Gravenzandseweg 252,
3151 TV Hoek van Holland (01747) 2483.
Algemeen fysiologisch onderzoek en onderzoek trosanjer: dr. ir. L.S. Spithost,
Kleine Woerdlaan 48, 2671 AS Naaldwijk (01740) 26044.
Onderzoekassistent :C.C.Stols.

Koolzuurgasbemesting enfysiogene afwijkingen :ir. N.van Berkel, Fazantstraat 29,
3145 CA Maassluis (01899) 14824.
Lichtonderschepping en belichting :ing.D. Klapwijk, Van Nijenrodestraat 49,
2678 TR De Lier (01745) 2722.
Potentiële groei:C.F.M.Wubben.
Vruchtzetting,groeiregulatoren en in vitro culturen :ing.W.van Ravestijn,
Meyendelseweg 14, 2243 GN Wassenaar (01751) 79470.
Analiste: Ph.de Vreede.
Fotosynthese onderzoek: G. Hey, dr. ir. P.J.A.L de Lint.
Afdeling plantenziekten en ziektebestrijding
Afdelingshoofd: dr. ir. L. Bravenboer, Distelstraat 11, 3151 TL Hoek van Holland
(01747)2695.
Mycologie:
Ir. N.A.M. van Steekelenburg, lepstraat 10, 2691 EX 's-Gravenzande (01748) 5587,
gedetacheerd door het I.P.O.
Assistent:S.J. Paternotte, B.C. van Dam.
Virologie:
Virusziektenbijtomaatenpaprika:dr.ir.ATh.B.Rast,MennoterBraaklaan97,2624TC Delft
(015) 562254, gedetacheerd door het I.P.O.
Assistente :C.C.M.M.van Veen-Stijger.
Overige virusziekten :ing.H.J.M,van Dorst,Almondestraat 2,2676 VM Maasdijk
(01745)3912.
Entomologie en biologische bestrijding :
Ir. P.M.J. Ramakers, Burg.Zaneveldstraat 53,3145 RB Maassluis (01899) 20811,
gedetacheerd door het I.P.O.
Assistent:M.J.vanLieburg(gedetacheerddoorhetconsulentschap voor Plantenziekten).
Ir.J.Woets,Schollevaarstraat 16,3145 LD Maassluis (01899) 12719.
Assistent :A.v.d.Linden.
Gewasbescherming :
Bodemparasieten :W.T.Runia.
Chemische bestrijding :ing.D.Theune,van Spilbergenstraat 33,
3151 BW Hoek van Holland(01747) 3998.
Assistente :M.van der Staay.
Diagnostiek en onkruidbestrijding :
Ing.W.den Boer, KarelWiersmastraat 12, 2671 RT Naaldwijk (01740) 25552.
Ing. M.P. Simonse, Iris 20,2671 ZK Naaldwijk. (01740) 21091.
Luchtverontreiniging :
P. Steenbergen, Hargplein 62,3121 VD Kethel/Schiedam (010) 703933, gedetacheerd
door het I.P.O.
Afdeling Economie, arbeid en mechanisatie
Afdelingshoofd:ir.J.C.J.Ammerlaan,Zwartendijk 11,2671 LL Naaldwijk(01740) 27730.
Landelijke bedrijfsontwikkelingscoördinator: ing.J.K. Nienhuis, Kerklaan 40,
2678 SW De Lier (01745) 5270.

Bedrijfseconoom :ir.A.J.de Visser, Vreeburchlaan 49, 2691 AB 's-Gravenzande
(01748) 5142, gedetacheerd door het L.E.I. Bedrijfseconomisch medewerker:
P.Vermeulen, Pr. Beatrixlaan 387, 2284 AN Rijswijk.
Arbeidskundige :ing.A.T.M. Hendrix, Uithof 6, 2676 AK Maasdijk (01745) 4835,
gedetacheerd door het I.M.A.G.
Statistische verwerking
Statisticus :B.J.van der Kaay, Muskaatstraat 3, 2671 SV Naaldwijk (01740) 26584.
Assistent :ing.J.C.M.Withagen.
Algemene zaken en personeelszaken
Afdelingshoofd:ing.P.Koornneef, Raadhuisstraat6,3181CJ Rozenburg(01819) 12792.
Administratie :
Hoofd:M.P. v.d.Berg-Boeters, Bachlaan 11, 2671 TJ Naaldwijk (01740) 26484.
Administratieve medewerksters: M.M.A. v.d. Ende, M.H.C, van Heiningen-Soetenbroek,
W.C.Veenstra-van Elswijk, M.M. van Baaien, M.A.J.Smetsers,W.l.Tuijnman.
Boekhouding :
Hoofd en plaatsvervangend hoofd algemene zaken:B.Zonneveld,Goudenregen 4,
2671 PG Naaldwijk (01740) 25096.
Waarnemend hoofd:J.A.A. Keijzer, Geestweg 12,2671 EC Naaldwijk.
(01740) 20376.
Assistenten :A.J.C,van Schie,W.E.C.Vogelenzang deJong.
Interne Dienst
Hoofd:P.M.van Staalduine.
Medewerkers: L.P.F. Reijgersberg, G.M.M.L. Verbeek, S.A. Alleblas, C.B.M, van DijkBronswijk, P. Landmeter-Stokdijk, E.L. v.d. Spaan-'t Hart, M.A. Verbeek-Boeters, B.H.
Nadorp-Kuypers, M.C. v.d.Bos-Spanjersberg, N.Wulff-Boers, Vacature.
Bibliotheek
Bibliothecaris: J.C.vanAalst, Mr. Schokkingstraat 44,
2691 XH 's-Gravenzande (01748) 5330.
Bibliotheek-assistente :M.N. van Dijk.
Publiciteit
Hoofd:ing. P.A. Kruyk, Postbus 54,2670 AB Naaldwijk (01740) 24302.
Publiciteits-assistente :T.J.A. v.d.Bogert-de Kiewit.
Tekenares :E.Vogelenzang de Jong-de Hoog.
Administratief medewerker: M.P. vanGaaien.
Fotograaf :J A van der Loos, Hondsdraf 19, 2671 DM Naaldwijk (01740) 28491.
Excursierondleidster: M.van der Sar,Wilhelminaplein 22,
2671 GS Naaldwijk (01740) 28838.
Interne technische dienst
Hoofd:ing.R.B.Albers, Molenlaan 58, 2675 CE Honselersdijk (01740) 24596.
Plaatsvervangend hoofd en electronicus:A.J.Arendzen.

Electronicus:L.J.A.Bol.
Electrotechnisch installateur: P.C.van Zwet.
Electrotechnicus :P. Koornneef.
Instrumentatie-technicus: A.C.v.d.Meer.
Machinebankwerkers en instrumentmakers: G.L.van Charante,C.J. Immerzeel,
R. Schutter.
Schilder: LP. Zwaanswijk.
Timmerlieden : M.van der Gaag, P.L. Verbraeken.
Tuin
Hoofd:ing.F.G.van Dijk,Zuidweg 42, 2671 MN. Naaldwijk (01740) 26541.
Plaatsvervangend tuinchef : M.P. Jasperse, Sering 16, 2671 NL Naaldwijk.
Adjunct chef: J. Menheer, Bachlaan 12, 2671 TK Naaldwijk.
Beheerders speciale proefruimten:CS. vander Helm,A.C.Heppe,S.Heys,J.F. Nadorp,
P.J.W.N. Nadorp, L.L.A.van Paassen, D.Wiskerke,A.Wiskerke, vacature.
Proefverzorgers :S.W.Bos,A.H.deBruin,O.F.vanEeden.R.Elgersma,M.T.vanVeldhoven,
H.Wulff,P.A.W.Kortekaas,T.W.v.d.Wal,(militairedienst),A.v.d.BergenJ.D.Rodenburgen
P.den Boer.
Chauffeur en onderhoudsmonteur: vacature.
VOORLICHTING ZUID-HOLLANDS GLASDISTRICT
Consulent voor deTuinbouw: ir.J.M.Jacobs, Molenstraat 127,
2681 BR Monster (01749) 47569.
HoofdVoorlichtingszaken :ing.Th.deGroot,Anemoon 5,2678 PL DeLier(01745) 2581.
Publiciteit :Zie onder Onderzoek.
Afdeling groenteteelt
Takingenieur: ing.J.H.Groenewegen, Kon.Wilhelminalaan 38, 2635 HN Den Hoorn
post Delft (015) 615648.
Sectie DeKring
Bedrijfstakdeskundige :A.F.Veenman,Ijsvogellaan60,2665 ESBleiswijk (01892)7053.
Rayon Bergschenhoek-Bleiswijk :I. Baelde,Zoutmanstraat 2,
2665 AW Bleiswijk (01892) 3154.
Rayon Bleiswijk: L.A.N. Bergenhenegouwen, Bernhardstraat 4, 2665 CW Bleiswijk
(01892)3489.
RayonNieuwerkerka/dIJssel-Zevenhuizen-Waddinxveen:W.Eindhoven,Snippendreef 6,
2665 ED Bleiswijk (01892) 3074.
Rayon Pijnacker: J.de Hoog, Delftsestraatweg 181,
2645 BA Delfgauw post Delft (015) 564079.
RayonBerkel:ing.P.A.Moerman,Hoekeindseweg 112,2665 KGBleiswijk(01892)6562.
Rayon Leidschendam-Voorschoten-Leiden-Nootdorp:vacature.
Westland
Bedrijfstakdeskundige : M.v.d.Linden, Molenweg 50,
2681 GT Monster (01749) 47012.
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt :ing.J.P.Bakker,Fresiastraat 14,2671 KS Naaldwijk

(01740)27141.

Rayon Wateringen :C.W. v.d.Burg, Noordeindseweg 123,
2651 LG Berkel en Rodenrijs (01891) 3540.
Rayon Honselersdijk :ing. N.J.M. Enthoven, Korte Kwak 8,
2291 AS Wateringen (01742) 6238.
Rayon Poeldijk: ing.A.G.T.M.Goes,Geestweg 65, 2671 MC Naaldwijk (01740) 25202.
Rayon Loosduinen/Monster: H.Ouwerling, Berestein 11,
2295 PM Kwintsheul (01742) 2646.
Rayon Westerlee/De Lier: L. Rus, Hoefweg 3b,2678 KJ De Lier(01745) 5177.
Rayon Maasland-Schipluiden-Den Hoorn:J.Tamerus, Leeweg 53,2678 KE De Lier
(01745)2512.
Rayon Maasdijk: H.B. Kalkman,Westgaag 86,3155 DJ Maasland (01899) 12859.
Rayon 's-Gravenzande: B. Meijndert, Heliotroop31,
2691 HL 's-Gravenzande (01748) 2233.
Rayon Naaldwijk :Vacature.
RayonMonster:ing.P.A.van'tHoff,Hogenbanweg363, 3112CKSchiedam(010)374638.

Afdeling bloementeelt
Takingenieur: ing.G. Buys,van Nijenrodestraat 45, 2678 TR De Lier (01745) 2822.
Sectie DeKring
Bedrijfstakdeskundige bloementeelt: A. Koningen,Albert Schweitzerlaan 153,
2552 PG Den Haag (070) 686318.
Jaarrondchrysant en normaalteeltcrysant: ing. DJ. Binnendijk, Kanaalweg 98,
2313 DW Leiden (071) 144165.
Potplanten :ing.F. Blom,Wijngaarden 85, 2252 XLVoorschoten (01717) 3700.
Anjer,trosanjer: ing.L. Bost-Spitters, W.de Zwijgerlaan 19, 2741 DA Waddinxveen
(01829)9103.
Roosenorchidee:ing.W.v.d.Ende,Schaepmanlaan 1,2461WJPijnacker(01736)6385.
Gerbera en anthurium (Z.H.G.):W.A.C. Nederpel, Leeuwerik 33,2295 PZ Kwintsheul
(01742)5994.
Tulp, lelie, iris,alstroemeria en vasteplant snijbloemen (Z.H.G.):L. Vellekoop,
Herenstraat 39b, 2291 BB Wateringen (01742) 5570.
Sectie Het Westland
Bedrijfstakdeskundige: ing.H. Konings, De Nesse 19, 2291 XN Wateringen
(01742) 3416.
Potplanten :H. Buurman, Kleine Achterweg 37,
2671 LT Naaldwijk (01740) 27516.
Roos en Orchidee: ing. P.C. Damen, Hoefblad 5,
2671 WXNaaldwijk (01740) 28751.
Fresia, gladiool en nerine (Z.H.G.):J.C. Doorduin, Rossini 8, 2671 VZ Naaldwijk
(01740) 24373.
Iris, lelie en amaryllis (ZHG):A.J.M,van Leeuwen, Kijckerweg 21,
2678 AA De Lier(01745) 2264.
Jaarrondchrysant en snijgroen (Z.H.G.):C.P. Mol, Bleyenburg 116,
2678 BC De Lier(01745) 3682.
Gerbera en anthurium: H.J.H. v.d.Spek, Wassenaarstraat 8, 2681 HD Monster
(01749)47714.
Anjer en trosanjer :vacature.

Afdeling Gespecialiseerde voorlichting
IngenieurSpecialistenrir. H.Meinders,H.deGrootstraat 42,2613TV Delft(015) 125638
Technische voorlichting
Verwarming en stooktechniek, hoofd en rayon De Kring:ing.J. Meijndert, Bolkruid 169,
3068 DM Rotterdam (010) 201698.
Verwarming en stooktechniek: J.B.Verveer, Noordlandseweg 65,2691 KJ 's-Gravenzande
(01748)3786.
Regeltechniek: Th.J.van der Meer, Zuideinde 20, 2371 BV Roelofarendsveen (01713)
2414.
Kassenbouw: ing. H.Vahl, Duivenvoordestraat 111, 2681 HK Monster (01749) 47020.
Arbeid:ing. H.J.van Gaaien,Oosteinde 59,2291 AB Wateringen (01742) 2848.
Mechanisatie: ing.J.M.P. Heemskerk, Middelbroekweg 61, 2675 KE Honselersdijk.
Bodem en waterhuishouding
Profielonderzoek, waterhuishouding en bassins: J.T.M,van Paassen,Oosteinde 69,
2291 AC Wateringen (01742) 3458.
Waterbehandeling enwateraan-enafvoer: ing.J.J.vanSchie,H.van Naaldwijkstraat 23,
2671 BA Naaldwijk (01740) 26097.
Afdeling Landinrichting en Planologie
Hoofd:ir.J.M.Jacobs, Molenstraat 127, 2681 BR Monster (01749) 47569.
Gebiedsinrichting, projectvestigingen, bedrijfsinrichting en planologische zaken
(DeKring):ing.J.Oosthoek, LaanderVrijheid42,2661 HKBergschenhoek(01892)3217.
Tuinvuilverwerking, polderzaken, schaduwbepalingen en planologische zaken
(Westland) :ing.A.N.Lambooij, Choorstraat 90,2681 AW Monster (01749) 46013.
AfdelingKredietregelingen(resorteertonderdeProvincialeDirectie Bedrijfsontwikkeling)
J. van der Ende, Noordeindseweg 52b, 2645 BC Delfgauw (015) 565953.
ing.J.S.W. van der Lans,Vuurdoorn 10, 2671 NM Naaldwijk (01740) 21083.
H. Rijneveld,Julianalaan 28, 2811 KV Reeuwijk (01829)2851.
CONSULENTSCHAP IN ALGEMENE DIENST VOOR DE GROENTETEELT ONDER
GLAS
Consulent: Ir.J.M.Jacobs, Molenstraat 127, 2681 BR Monster (01749) 47569.
Bedrijfstakeconoom:ir.J.C.J.Ammerlaan, Zwartendijk 11,
2671 LL Naaldwijk (01740) 27730.
Coördinator voorlichting :L.G.van Uffelen,Uitterlier 104,2678 VD DeLier(01745) 3471.
Coördinator economie :ing.J.K. Nienhuis, Kerklaan40,2678 SW DeLier(01745)5270.
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ALGEMEEN OVERZICHT
1. Personeelsaangelegenheden
In 1980 werd drie keer een jubileum gevierd, waarbij aan de jubilerenden een receptie
werdaangeboden.Ditwasop1 februariaandeheerI. Baelde,die25jaar bedrijfsvoorlichter
was. Op 25 april vierde de heer ing.C. Sonneveld, onderzoeker bemesting, zijn 25-jarig
ambtsjubileum.Inbeslotenkringwerdop8augustushetfeitherdachtdatdeheerL.JA Bol,
sedert mei 1940 - dus ruim 40 jaar - in dienst was bij het Proefstation. Hij is thans
hoofdtechnicus A.Tijdens die bijeenkomst werd hem de ere-medailleverbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau opgespeld.
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, werd op 28 maart afscheid
genomen vande heerJ. de Bloois,financieringsdeskundige.Deheerde Blooiswasvanaf
1941 werkzaam indiverse functies.
Op dezelfde dag, 28 maart, werd afscheid genomen van de heer ing.W.P.vanWinden,
werkzaamalsspecialist bijhetConsulentschapinAlgemeneDienst.Hijverlietdedienstals
gevolgvanpensioneringkrachtensdeVUT-regeling.DeheerVanWindenkwameind1941
in dienst van de toenmalige proeftuin en heeft gedurende zijn diensttijd diverse functies
vervuld.
Op 1juni werd afscheid genomen van de heer ing.J.C. van Leeuwen, specialist op het
gebied van Landinrichting en Waterhuishouding.
Hij verliet de dienst door gebruik te maken van de VUT-regeling. De heer Van Leeuwen
kwameind1941 indienstalsbedrijfsvoorlichter.Aleerder, nl.in1975,washijopgrondvan
zijnverdienste voordetuinbouwonderscheidenalsRidder indeOrdevanOranjeNassau.
In besloten kring werd op30 oktober afscheid genomen vande heer D. Rodenburg, die
eveneensgebruik heeftwillenmakenvandeVUT-regeling.DeheerRodenburgwassedert
1973werkzaamalsgedetacheerde bijde ProeftuinteSappemeer.Voordienwashij,vanaf
1946, werkzaam als bedrijfsvoorlichter in De Kring.
2. Algemene zaken
Vergaderingen en bestuur
De heren T.A.A. van der Laar en A.C.van Marrewijk verlieten het bestuur. Hun plaatsen
werden ingenomen door de heren M.J.J. van der Helm uit Naaldwijk en G.J.M. Koot uit
Poeldijk.
Hetalgemeenbestuurvergaderdeinhetafgelopenjaar4keer.Hetdagelijksbestuurkwam
20 keer bijeen.
Uitbreiding tuin en gebouwen
In de tweede helft van het verslagjaar ontvingen we bericht dat er gelden beschikbaar
zoudenkomenvoordebouwvaneenkasvoorenergiebesparendonderzoek.Opbasisvan
een uitgebreid programma vaneisen,datdoor detechnische dienst werdsamengesteld,
koneenaanbesteding worden gehouden. Erkonnogin 1980opdracht tot bouw worden
gegevenendebetreffende kaszalindeloopvan1981gereedkomen.Hetbetrefteenkas
meteenoppervlaktevanca.2.000m2diewordtverdeeldin10afdelingen.Debeglazingvan
dek en zijgevels zalvoor acht van de tien afdelingen geheel uit dubbel glas bestaan. De
teelten indie kas zullen plaatsvinden op voedingsfilm.
Ten behoeve van de afdelingen Fysiologie en Plantenziekten werd een viertal klimaatkassen aangeschaft en in bedrijf gesteld.
In twee afdelingen van de enkele jaren geleden gebouwde plantenziektenkas (Complex
B.1.)werd een klimatiseringsinstallatie aangebracht. Doel hiervan is het onderzoek met
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schimmelziekteninperioden metsterke instralingzolangmogelijktekunnenvoortzetten.
InsamenwerkingmetdeTFDLteWageningenwerdeenplanopgesteldomdeverouderde
klimaatregelapparatuur indevoor bloementeeltonderzoek bedoelde kasruimte(Complex
A.13)te vervangen. Het voornemen bestaat indie kas een microcomputer te installeren.
Diverse installaties ten behoeve van het onderzoek bij substraatteelten werden in het
afgelopen jaar ineigen beheer ontwikkeld,gebouwd en in bedrijf gesteld.
3. Onderzoek
De bezuinigingen waarvoor de overheid zich geplaatst ziet, hebben ook inmiddels een
duidelijke invloedgehadophetonderzoek.Getrachtwordt hetonderzoekpotentieel dater
isopeentenminstegelijkniveautehandhaven,maarwezittenwatditbetrefttochduidelijk
op de nullijn. En we zullen er rekening mee moeten houden dat we het in de toekomst
wellicht met wat minder zullen moeten doen. Intussen zijn de mogelijkheden om meer
aandacht te besteden aan het energiebesparend onderzoek vergroot doorde uitwerking
vanplannenomin1981- gefinancierd uitdezgn.terugsluisgelden-eenkasvoorenergiebesparend onderzoek te bouwen. Dit is een dringende noodzaak, want de zeer sterke
stijgingvandeaardgasprijsmaakt hetvoordetuindersergmoeilijk.Enzijkijken uiteraard
naar het onderzoek, welke mogelijkheden die te bieden heeft.
Het is dan ook mede om die reden dat in vrijwel alle projecten de mogelijkheden van
energiebesparing worden nagegaan. Intussen zijn eral interessante resultaten geboekt,
zoals die bij de teelt van komkommers en paprika. Daarnaast wordt er veel aandacht
besteedaanhetonderzoek naardeinvloedvandiverseenergiebesparende maatregelen,
zoals schermen en isolerende investeringen aan kassen. Deze zaak zal ongetwijfeld
voorlopig zeer veel aandacht blijven vragen.
Op het einde van het verslagjaar werden we geconfronteerd met problemen rond het
grondontsmettingsmiddelmethylbromide.Ookditzalindekomendetijdveelaandachtvan
het onderzoek vergen om te bereiken dat op de kortst mogelijke termijn voor de telers
passende oplossingen worden gevonden.
Desituatie ronddemethylbromide,deenergiekosteneninhetalgemeenderesultatendie
metsubstraatteeltenworden bereikt,wettigen hetvermoedendatonseen grootscheepse
omschakeling naarhettelenopsubstratentewachtenstaat.Getrachtwordtadequaatmet
passendonderzoekteanticiperenopdieontwikkeling.Daaraangepaardisdevoorziening
vandebedrijvenmetgoedgietwatervanessentieelbelang.Eenzaakechterdiespeciaalin
het Westland niet gemakkelijk ligt.
Tesamenmetandere instantieswordt gewerktaanplannenomtekomentot structuurverbetering van de waterstaatkundige situatie, speciaal daar waar de problemen op dit
moment het grootst zijn.
De belangstelling voor hettelenvan nieuwegewassen inhet kadervandeassortimentsverbreding van de glasgroenteteelt, blijft onverminderd groot. In het onderzoek krijgt dit
aspectdanookveelaandacht.Hetishetvermeldenwaarddathethoofdvanonzeafdeling
Teelt enkasklimaat inhetverslagjaareen reismaakte-metenkeleanderedeskundigen naarOost-AziëenAmerikaomnategaanofermogelijkhedenvoornieuwegroentenvanuit
diegebiedenvoorNederlandaanwezigzijn.Dezereiswasergsuccesvol.Niet minderdan
145 groentetypen - ten dele nieuw voor ons land, ten dele aanvullend op bestaande
groentesoorten- kondenwordengenoteerd enalin1981 zalmetdepraktischeteeltvan
enkele vandeze gewassen worden begonnen.
Ook in 1980 was de samenwerking met de proeftuinen die zich met glasgroenteteelt
bezighouden en de instituten en instellingen van onderzoek buitengewoon goed. Het
coördinerendewerktussenhetonderzoekopdediverseproeftuinen,dattothedendoorde
heer ir.G.W.Welles werd uitgevoerd, is in het verslagjaar overgedragen aande heering.
J.A.M. van Uffelen. Hij vervult belangrijk werk.
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Door een goede samenwerking immers kunnen de individuele instellingen tot het beste
onderzoekresultaat komen. Dit temeer omdat een en ander vaak samengaat met de
praktijk. Er waren zodoende uitermate veel contacten met onze vaktechnische - en
afzetorganisaties. Deze laatste zijn vooral als adviserende organen bijzonderwaardevol.
Ten einde voldoende op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het buitenland
werden er diverse reizen naar het buitenland gemaakt. Ze helpen ons gezichtsveld
verbreden en zijnwaardevol omdat zodoende nieuwe ideeën kunnen worden opgedaan
die mogelijk ook hier toepasbaar zijn.
Deinformatievanuit het onderzoek naarde praktijk vondopdegebruikelijkewijzeplaats.
Onze eigen'Mededelingen' verschenen maandelijks en zijn verzonden naaralletelers in
het Zuidhollandse Glasdistrict. Daarnaast verscheen een Intern Jaarverslag, dat gratis
voor onze telers beschikbaar is. Een aantal maakte gebruik van de mogelijkheid meer
inzicht te verkrijgen in de gang van zaken van het onderzoek. Al onze tuinders kregen
traditiegetrouw het jaarverslag van beperkte omvang, het zgn. tuindersjaarverslag.
Deverkregen onderzoekgegevens konden- zoalsgebruikelijk-vlotdoorstromen naarde
praktijk. Ten dele gebeurde dit door vermelding van onderzoekgegevens in onze eigen
'Mededelingen'.
Veruit het meeste echterviadeditjaar,samen metdevoorlichtingsdienst, gepubliceerde
355 artikelen in de vakpers.
Daaronder bevond zich een tweetal rubrieken, namelijk de wekelijkse gegevens van de
straling en de arbeidsplanning voor tomaat, paprika en komkommer.
Traditiegetrouw verscheen er eveneens een jaarverslag over 1979 in de Engelse taal.
Doordebibliotheekwerdin1980in650gevalleneenberoepgedaanopdebibliotheekvan
de Landbouwhogeschool of opdievanandere instellingen en instituten.Erwerden weer
veleartikelenenverslagengedocumenteerd,doorgaans uittijdschriften.Opruilbasis met
deruim300 binnen-enbuitenlandse ruilcontactendiewehebben,werden857verslagen,
boeken of overdrukken verkregen. Het aantal uitleningen van de bibliotheek bedroeg
in 1980 2.937.
Van het Proefstation verschenen in 1980 in de daarvoor bestemde Publikatiereeks de
volgende publikaties:
No.250 Astrategyforclimatecontrolingreenhousesinearlywinterproduction,H.Challa
andJ.van deVooren.
No.251 Glasshouse ventilation control,J.van de Vooren andTh.Strijbosch.
No.252 Data analysis,J.vandeVooren.
No.260 The application of manganese in nutrient solutions for tomatoes grown in a
recirculating system, C. Sonneveld andS.J.Voogt.
No.261 Growth andcation accumulation in spray carnations, LS. Spithost.
No.263 The parasite host relationship between Encarsia formosa (Hymenoptera:
Aphelinidae) andTrialeurodesvaporarorium (Homoptera:Aleyrodidae),
L.E.M.Vet, J.C.van Lenteren and J.Woets.
No.264 Results of liquid feeding in the production of bedding plants, G.A. Boertje.
No.265 Dacnusa siberica Telenga and Oprius pallipes Wesmael (Hym. Braconides) in
thecontrolofthetomatoleaf minerLiriomyzabryoniae,A.Hendrikse,R.Zucchi,
J.C. van Lenteren and J.Woets.
No.266 Infection of tomato seed bydifferent strains of tobacco mosaic viruswithparticular reference to the symptomless mutant, A.Th.B. Rast.
No.267 LimitationinthepotentialitiesofincreasingproductionunderWestandNorthern
European conditions, J.van deVooren.
No.268 Phytophthora root rot of sweet pepper, N.A.M. van Steekelenburg.
No.269 AWhitefly-transmitteddeseaseofglasshousevegetables,anoveltyforEurope,
H.J.M. van Dorst, N. Huijberts and L. Bos.
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No.270 Het door kaswittevlieg overgebrachte pseudo-slavergelingsvirus, een novum
voor Europa, L Bos, H.J.M, van Dorst en N. Huijberts.
No.271 The response of plant species used in agriculture and horticulture to viroid
infections,W.Th. Runia and D. Peters.
No.272 Growing tomatoes and cucumbers in rockwool, C.Sonneveld.

4. Voorlichting
De organisatie van de voorlichtingsdienst onderging in 1980 een aantal veranderingen.
Gedeeltelijkdoorverschuivingen,maarookdoorvertrekvanmedewerkersenhetfeitdater
nieuwefunctieszijningevoerd,was het mogelijk meermedewerkersinonzedienstaante
stellen.Eentoenemendaantalmedewerkersmaakthetooknoodzakelijkdatdeorganisatie
daarbij wordt aangepast. In de nu opgezette organisatiestructuur is een viertal functies
toegevoegd, nl. 2 takingenieurs, 1 ingenieur specialist en 1 bedrijfstakdeskundige voor
debloementeelt inDe Kring.Defuncties vantakingenieur zijnvervulddoor medewerkers
uitdeeigengelederen,nl.ing.J.H.Groenewegenvoordegroenteteeltening.G.Buijsvoor
de bloementeelt. Voor de functie van ingenieur specialist is ir. H. Meinders aangesteld,
Deze veranderingen in de dienst hadden tot gevolg dat er ook drie nieuwe bedrijfstakdeskundigenwerdenaangesteld,nl.ing.H.Koningsvoordebloementeelt inhetWestland
enA. Koningen voor de bloementeelt in De Kring.
Verder gingA.F.Veenman defunctie van bedrijfstakdeskundige groenteteelt in De Kring
vervullen. Daarnaast werd ing. Th. de Groot aangesteld als hoofd voorlichtingszaken.
Al deze verschuivingen van 'binnenuit' hebben tot gevolg gehad, dat we de volgende
nieuwe medewerkers in onze dienst konden aanstellen:
Groenten bedrijfsvoorlichters
ing. G.van Rijn, De Kring
ing. P.A. Moerman, De Kring
H.B. Kalkman, Westland
ing. E. Maassen, Westland

Bloemen bearijfsvoorlichters
ing. DJ. Binnendijk, De Kring
ing. F. Blom, De Kring (potplanten)
ing. L. Bost-Spitters, De Kring
ing. W.v.d.Ende, De Kring
H.J.M. v.d.Spek, Westland
ing. M.Vrijbloed, Westland

Verder trad ing. J.P.M. Heemskerk in dienst als specialist mechanisatie.
Intotaal moesten erzodoende 12 nieuwe medewerkers (in eendienst van60 personen)
worden opgenomen. Dit iseen 'verjonging' van20%.
Uitbreiding en verjonging van onze dienst is een goede zaak. Toch moeten we hierbij
opmerken dat voor de praktijk een dergelijke verandering pas op wat langere termijn
vruchtenzalafwerpen.Immers,nieuwemensenvrageneenzekeretijdaaninwerkenenhet
opbouwen vaneen ruimeervaringvraagt tijdenisdaarbijookeenextra belastingvoorde
overige medewerkers. Ook de tuinder in de praktijk zal een steentje moeten bijdragen
om onze mensen de gelegenheid te geven ervaring op te doen.
Het werk van de voorlichter iseen belangrijke spil inde tuinbouw. Alswe dewerkzaamhedenvanonzedienst eensopeen rijtjezetten,dan komenwealgauwtotde ontdekking
dat het voorlichtingswerk ruim vertakt is.
Steunendopervaring,kenniseninformatietrachtendevoorlichtersmetraadensomsmet
daad de tuinder bij te staan in zijn problemen.
Behalvedatmenonzemensenophetbedrijftegenkomt,ziet menzeookalsadviseurinde
studieclubs, in de gewassencommissies en in allerlei werkgroepen. Andere activiteiten
zijn:hetnemenvanpraktijkproeven,hetdeelnemenaanforumdiscussiesendeexcursies.
Ook de studieclubavonden vergen van de voorlichter veelal een centrale rol.
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Veel van onze medewerkers hebben het afgelopen jaar hun steentje bijgedragen bij het
verzorgen van een groot aantal cursussen. We noemen er enkele: voor de jonge
ondernemers AVTO, EVTO,TVTO, MOB, algemene tuinbouwcursus; voor de gevestigde
ondernemers: plantenfysiologie en kasklimaat, scheikunde, bodem en bemesting, enz.
Endan nog een reeks aparte, gewasgerichte cursussen.
Andere groepsbijeenkomsten kunnen we noemen: een voorlichtingsdag voor freesiatelers,eendergelijke middag voortelersvan normaalteeltchrysanten, deopen middagen
op het Proefstation, een voorlichtingsbijeenkomst voor plantenkwekers, een gewasbeschermingsdag en de landelijke dagen die georganiseerd zijn om voorlichting te geven
over de substraatteelten.
Eenvolgende belangrijkeactiviteit vanonze medewerkers ishetschrijvenvanartikelenin
de vakpers. Vooral in de bladen 'Groenten en Fruif, 'Tuinderij' en 'Vakblad voor de
Bloemisterij' vindt uveelal bijdragen van de voorlichtingsdienst.
Dat de voorlichtingsdienst een voorname schakel is in de informatie-overdracht van het
onderzoek naar de tuinder behoeft geen betoog. De tuinbouw met haar vele grote
uitdagingen - we noemen slechts de energiebesparing en de grondontsmettingsproblemen - vraagt meer en meer om informatie. Informatie, het 'bloed' dat door de
tuinbouwaderen stroomt, is van essentieel belang voor een goed functioneren van de
tuinbouw.
Niet alleen een tuinder wil goed geïnformeerd zijn. Ook overheidsinstanties op de
verschillende niveaus,organisatie vandetuinbouw zelf,vanhettoeleverend bedrijfsleven
enintoenemende matevandemaatschappij buitenonseigenvakgebied,zoekencontact
metonsenvragenomadvieseninformatie.Ditgeldtzowelvoordevoorlichtingsdienst als
het Proefstation.
Een sterke, tegen alle taken goed opgewassen,organisatie isdaarvoor noodzakelijk. Dit
wordtnogeensextrabenadruktals-zoalswenuervaren-deoverheidinhetmateriële-en
financiële vlak, bezuinigt op de uitgaven.
Almetalhebbenweinhetafgelopenjaareengrotestapvooruitkunnenmaken.Hetkaderis
aanwezig waarop we, met een praktisch volledige, zij het deels nog weinig ervaren,
bezettingindenabijetoekomstsnelkunnenvoortbouwenaaneenvoorlichtingvangoede
kwaliteit.
Erkwamen weer heelwat bezoekers naar het Proefstation.Talrijke excursies kwamen in
studieclubverbandofanderszins,medegeorganiseerddoormedewerkersvandevoorlichtingsdienst.
Deaantallen hiervan konden nietworden geregistreerd. Debezoekers dieviaderondleidingsservice van het Proefstation op bezoek kwamen vertoonden opnieuw een grote
variatie in herkomst en interesse. In totaal kwamen er 2.717 bezoekers die werden
rondgeleid. Dit is 50 minder dan in het voorafgaande jaar. Van het genoemde aantal
kwamener832 uithetbinnenlanden1.885 uithetbuitenland.Hetaantalbuitenlanderslag
zodoende ruim 20% hoger dan in 1979. Er is bekend dat van het genoemde aantal van
2.717 bezoekers 575 tuinder waren,58 personen behoorden tot kringen van onderzoek
envoorlichtingener kwamen 1.037personen uithetonderwijs.Vandeoverigen kon niet
worden geregistreerd wat hun tuinbouwachtergrond was.
Min of meer traditiegetrouw werd er, tesamen met het Proefstation Aalsmeer, een
succesvolle stand ingericht op de NTVin Bleiswijk. Daarnaast werden ervele honderden
adviezen verstrekt ten behoeve van individuele belangstellenden in de tuinbouw, zowel
scholen en instellingen. Een en ander ging vaak gepaard met het voorzien van de
aanvragers vanfoto- en tentoonstellingsmateriaal.
Deinformatie aanbedrijfsvoorlichters groenteteelt onderglasuit hetgehelelandwerd op
de gebruikelijke wijze uitgevoerd. Dit wil zeggen dat er ook in 1980 in totaal 11
voorlichtingsdagenvoordezevoorlichterswerdengeorganiseerd,waarbijvooralontwikkelingen op hetgebiedvanhetonderzoektersprake kwamen.Daarnaastverscheenerelke
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14dageneeninformatie-bulletin metgegevensoverdegangvanzakenindeglasgroenteteelt in Nederland.
Deuitgavenindereeksen'Informatiereeks'en'Bloementeeltinformatie'werdenvoortgezet.
Vandiversebrochuresverschenenaldannietherzieneuitgaven.Alsnieuwenummersinde
'Informatiereeks' verschenen:
No.56 Teelt van vroege stooktomaten
No.57 Het berekenen van voedingsoplossingen voor plantenteelt zonder aarde
No.58 Teelt van vlezige tomaten
No.59 Bedrijfsregistratie 1981
No.61 Bedrijfsvoering:Voorbereiding
No.63 Voedingsoplossingen voor de teelt van tomaten in steenwol
In de 'Bloementeeltinformatie' verschenen - naast enkele herdrukken - de volgende
uitgaven:
No.16 Rassenoverzicht Amaryllis
No.17 Teelt van Hippeastrum (Amaryllis)
No.18 Registratie watergeven en bemesten bij chrysant
5. Financiën
Debezuinigingsmaatregelen vandeoverheidzijnaan hetonderzoek endusookaanons
Proefstation niet voorbijgegaan. Hoewel erflinke bedragen beschikbaar werden gesteld
voordebouwvanruimtenvoorenergiebesparendonderzoek,warendemogelijkheden tot
verbetering en investering ten behoeve van de overige onderzoekprojecten erg beperkt.
Desalniettemin zijn we verheugd, dat ook over 1980 kon worden bereikt dat geen
inkrimpingeninbepaaldeonderdelenvanhetonderzoeknoodzakelijkwarenenkunnenwe
blij zijn met hetgeen, van de overheid, het bedrijfsleven, de provincie en via donateurschappen beschikbaar kwam.

Deze in 1961 gebouwde proefkasjes zijn afgebroken om plaats te maken voor een kas
voorenergiebesparend onderzoek.
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ONDERZOEK
Grond,wateren bemesting
Bezien we de activiteiten van de afdeling
in zijn algemeenheid voor het jaar 1980
danvallen enkele punten in het bijzonder
op. Teleurstellend verliep de grondmonstername. Door ziekte getroffen vielen
gedurende enige tijd zelfs twee monsternemerstegelijk uit. Het gevolgwas dat in
bepaalde gebieden geen goede service
meerkonwordengeboden.Laterkoneen
hulpkrachtwordeningeschakeldmaartoen
was het kwaadalgeschied.Het laboratorium kreeg hierdoor enkele duizenden
monsters minderteverwerken.Erworden
nuplannengemaakt omookbijziektevan
de betreffende mensen een goede voortgang van het werk tewaarborgen.
De problemen rond de methylbromide
hielden ook enkele medewerkers van de
afdelingGrond,waterenbemestingbezig.
Debepalingvanbromide(=Br),hetafbraakprodukt van methylbromide (CH3Br), in
watermonsters en grondmonsters werd
vanaf 1 november voor de praktijk opengesteld.Gebaseerdophetbromidegehalte
bepaald in 1:2volume-extract van grond
kaneenvoorspelling worden gedaanomtrenthetbromidegehaltedatteverwachten
is in sla die op die grond wordt geteeld.
Een hoog bromidegehalte kan afkomstig
zijnvandeontsmettingmet methylbromide
maarookvanuit hetgietwater. Debepaling
van bromide in water- en grondmonsters
geeft de tuinders een inzicht waar de
problemen moeten worden gezocht en
welke maatregelen eventueel kunnen
worden getroffen.

Waterhuishouding
Het verdampingsonderzoek heeft zich in
hetverslagjaar vooralopdeslagericht.In
de winter bleek de verdamping van dit
gewas bijzonder gering : 10 mm over de
geheleteelt.Tijdenseenvorstperiodewas
de verdamping merkbaar groter. In het
voorjaar bij toenemend licht werd een

duidelijke invloed van de straling vastgesteld. Deverdampingoverdegeheleteelt
bedraagt in die tijd 60 à 70 mm.
Op eenaantal bedrijven werd de uitspoeling van chloride, nitraat en bromide
bestudeerd. Op grond van dit onderzoek
werd een advies opgesteld omtrent het
uitspoelen na ontsmetting met methylbromide. Voor een zandgrond is de hoeveelheidop350mmenvooreenkleigrond
op 600 mmgesteld.
Luchthuishouding
Met het oog op hetwaarderen van kunstmatigebedemventilatiewelkeopeenaantal praktijkbedrijven werd toegepast,
werden bepalingen van zuurstofconcentraties uitgevoerd. De laagst gemeten
concentratiewas 16%.Opdeonderzochte
gronden was de natuurlijke bodemventilatie dus voldoende.
Chemisch grondonderzoek
Zoalseerderwerdopgemerktishetnemen
van grondmonsters afgelopen jaar niet
altijdgoedverlopen.Dein1979ingebruik
genomen apparatuur: de auto-analyzer
heeft in hetverslagjaar goedgedraaid en
voldaan. Ook de wat minder gevraagde
bepalingenzoalsdievancalciumensulfaat,
die in het begin nog wat moeilijkheden
opleverden, zijn nu snel en accuraat uitvoerbaar. Aan een verdere verfijning en
mogelijke uitbreidingwordtverdergewerkt.
Opvallend was dat het aantal monsters
vanpotgrondendatwerdingezondenflink
toenam.Vermoedelijkspeeltde uitbreiding
inde potplantenteelt hierbij een rol,daarnaast zullen de telers van potplanten in
toenemendematehetnutvananalysevan
de potgrond hebben ingezien.
Per 1augustus werden de eenheden die
bijgrondonderzoekwordengebruiktgewijzigd.Dezewijzigingenwarennodigomdat
internationaal is overeengekomen de
hoeveelheden van chemische stoffen als
mol weer te geven. De veranderingen
waren meest nieterggroot 1mvalKbleef
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gelijk aan 1mmol,alleenbijde tweewaardige elementen zoalscalcium en magnesiumgeldt dat2mval= 1mmol.Decijfers
voorCaen Mggingendusper 1augustus
metdehelftomlaag.Eenmeer ingrijpende
verandering onderging het fosfaatcijfer.
Als voorbeeld : 2,8 mg P per liter 1:2
volume-extract werd volgens de nieuwe
schrijfwijze :0,10 mmol Pper liter.
Per 1 november werd de mogelijkheid
geopend praktijkmonsters, zowel waterals grondmonsters op bromide te laten
onderzoeken. Van beide mogelijkheden
werd op ruime schaal gebruik gemaakt.
Vooral in gebieden waar het oppervlaktewater niet snel kanwordenververst bleek
het bromidegehalte in grondmonsters
alsookinhetgietwatertottegrote hoogte
te zijn opgelopen.Bij het bromidegehalte
in grondmonsters wordt geen advies verstrekt,welwordteenbijsluitermeegestuurd
waaruit is af te lezen hoeveel kans men
heeft om later in de sla die men op die
grond teelt, boven het maximaal toelaatbaarbromidegehalte(50mgBrperkgvers
Produkt) uit te komen.

Zoutgevoeligheid
Hippeastrum
Deze proef is een voortzetting van de
proef die in 1979 werd gestart. De proef
wordt uitgevoerd in betonnen bakken
gevuld met zavel. Het beregeningswater
verschilt inEC,die uiteenloopt van0.1 tot
3.9 mS/cm (25% C). De EC-verhoging
wordtbereiktdoortoevoegingvankeukenzoutofvaneenmengselvanzouten zoals
datgemiddeld inslootwater wordt aangetroffen.Onderinvloedvanhet toenemend
zoutgehalte namhetaantalbloemstengels,
het gewicht van de bloemen,maar vooral
hetgewicht vandebollensterkaf.Het ras
DianawasnoggevoeligerdanhetrasRed
Lion.Integenstellingtotderesultatenvan
vorigjaartoenergeenverschillen werden
waargenomen,wasditjaardewerkingvan
keukenzout nog ietsongunstiger danvan
het zoutenmengsel.
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Specifieke zouteffecten bij chrysant
Evenals het jaar te voren werden ook in
1980 chrysanten geteeld in betonnen
bakken gevuld met zavelgrond, en
beregendmetwaterwaaraanverschillende
zoutenwarentoegevoegd.Gemiddeldgaf
elke zouttoevoeging een duidelijke
opbrengstdaling. Er was weinig verschil
tussen de rassen.Toevoeging van bicarbonaatwaszeerongunstig.Integenstelling
totderesultatenvanvorigjaarwasditjaar
toediening van magnesiumchloride extra
ongunstig.

Bemesting met hoofdvoedingselementen
Ijsbergsla
Mede opverzoekvande studieclub werd
een stikstof- en kalibemestingsproef uitgevoerd op een praktijkbedrijf op zand in
's-Gravenzande. Zowel het weglaten van
destikstof alsvandekaligafeenduidelijk
lager kropgewicht. Overigens waren de
verschillen gering zodat deconclusie kon
wordengetrokkendatstikstof bijhetbegin
vandeteelttussen 2en5mmolNperliter
1 :2 volume-extract moet liggen, en kali
tussen 1 en 2 mmol K. Er werd geen
invloed waargenomen van de bemesting
ophetpercentagebladsla(los)ofijsbergsla
(met bollen).
Chinese kool
Ophetmeerjarigproefveldmetstikstof-en
kalitrappen werd Chinese kool geteeld.
Aanhetgewaswarendevierverschillende
stikstofhoeveelheden duidelijk terug te
kennen.Bijkaligaf hetveldjezonderdeze
meststof eenduidelijkafwijkende standte
zien, en ook een lagere produktie.
De conclusie werd getrokken dat voor
Chinese kool bij het begin van de teelt
naareenstikstofcijfervan4à5mmolNper
liter extract moet worden gestreefd, voor
kali is het streefcijfer 1mmol Kper liter.
Gysophilla
Na de Chinese kool werd op genoemd
meerjarig proefveldgipskruidgeplant.Het

meest opvallendwasdat dit gewasop de
O-N veldjes aanvankelijk wel iets lichter
wasvankleurmaartochgoeddoorgroeide
enookeenuitstekendeproduktieleverde.
De verklaring is vermoedelijk dat deze
woestijnplant doorzijnkrachtigediepgaande wortelstelsel ook uit arme grond voldoende voedsel kan opnemen. De conclusie werd getrokken dat voor dit gewas
nietofslechtszeerweinigkalimoetworden
gegeven. De veldjes zonder of met de
laagste kaligift gavendezwaarstetakken.
Ookdestikstofkaninveelgevallenachterwege gelaten worden. Isde grond vooraf
erg arm dan isals eerste start een kleine
gift stikstof (30 g kalkammonsalpeter/m2)
voldoende.

proevenuitgevoerdwaarinbijslaenenkele
anderegewassentwee nitrificatieremmers
werden beproefd. De remmers waren Nserve en dicyaandiamide. Nitrificatieremmers dienen, gemengd met zwavelzure
ammoniak, te worden uitgestrooid en
moeten voorkomen dat bacteriën in de
grond ammonium omzetten in nitraat.
De bedoeling hiervan is dat de plant het
ammonium als bron van stikstof op kan
nemen,waardoor hetnitraatgehalte inhet
gewasniettehoogzaloplopen. Inderdaad
luktehetzonderverliesvanopbrengst het
nitraatgehalte inhetgewastotopde helft
terug te dringen. Dicyaandiamide werkt
vermoedelijk sterker dan N-serve maar
veroorzaakte bladverbranding bij enkele
gewassen zoals andijvie en koolrabi.

Onderzoek met spoorelementen

Zware metalen
De kwaliteit van het oppervlaktewater in
Zuid-Holland wordt sterk beïnvloed door
hetwatervande Rijn.Inhet Rijnwaterzijn
aanzienlijke hoeveelheden cadmium
aanwezig.Daaromwerdin samenwerking
met het Instituut voor BodemvruchtbaarheidteHarenGr.eenonderzoekingesteld.
Hetcadmiumblijktmet hetslibte bezinken
in de grote kanalen waarin het Rijnwater
wordt binnengelaten en de tuinbouwgebieden infeite niettebereiken.Eendirect
gevaar voor verontreiniging is dus niet
aanwezig.

Omdat boriumgebrek bij tomaat vrij veel
voorkomt, in iets mindere mate ook bij
komkommer, is een onderzoek gestart.
Op een aantal tomatenbedrijven werden
grond-enbladmonstersverzameldenhet
gewas op optreden van boriumgebrek
beoordeeld. Dit laatste is soms moeilijk,
indien veel oud blad is geplukt. Deze
bladeren vertonen de symptomen het
eerst. In een aantal gevallen, vooral in
BrabantenLimburg,maarookinhetWestland werd inderdaad boriumgebrek
gevonden. De cijfers voor borium in het
blad waren daarbij ook steeds laag.Voor
de grondmonsters kon nog geen goede
methodewordengevondenommetresultaat de boriumbepaling uit te voeren.
Omdat de kwaliteit van het gietwater bij
hetaldannietoptredenvanboriumgebrek
een grote rol speelt zal het onderzoek in
die richtingworden voortgezet. Voor tuindersdiegoedwater(omgekeerde osmose
of regenwater)gebruiken kanalsvoorlopig
advies worden gegeven omaf entoe wat
Sporumix Btoe te dienen.

De kwaliteit van groentegewassen
Proeven met nitrificatieremmers
Op een aantal praktijkbedrijven werden

Proevenop watercultuur
Sla werd geteeld op een rondgepompte
voedingsoplossing.Dooréénàtweeweken
voor de oogst de stikstof geheel uit de
voedingsoplossing te verwijderen werd
bereikt dat meteengeringeverlaging van
het kropgewicht, het nitraatgehalte in het
gewas aanzienlijk daalde.

Opkweek plantmateriaal
Steenwolgranulaat als onderdeel van de
potgrond
Aan sphagnumveenwerd0,20,40 en 60
volumeprocenten steenwolgranulaat toegevoegd.Eendeelvandetomatenplanten
werd nog bijgemest. Deontwikkeling van
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de planten was aanvankelijk bij alle behandelingen uitstekend. Zes weken na
het oppotten werd voor het laatst het
gewichtvandeplantenbepaald.Zewogen
gemiddeld 118g. Bijtoedieningvan40en
duidelijker nog bij 60 vol.% steenwolgranulaat waren de bladeren chlorotisch en
de bladpunten verdroogd; ook het plantgewicht bleef iets achter.

lingwarendeplantendieeenvoedingsoplossing kregen met ECvan2.7 kwalitatief
nog beter. De conclusie is dus dat bij
opkweek van tomaten in steenwolpotten
een voedingsoplossing moet worden
gebruikt meteenECvan1.8à2.7mS/cm.

Uzerchelaat bij opkweek van tomaat op
steenwolpotten
Een proef startte 1 november; er werd
vergeleken 0,4 1 /2,9,18,36en72/xmolFe
per litergegeven alsSequestrene 330 Fe
(Fe-DTPA met 9% Fe). Bij het beëindigen
van de proef op 15 januari bleken de
behandelingen met 9jumol Fe per liter of
meer, goed te voldoen; het plantgewicht
wasruim50g.Plantenzonder ijzerwaren
chlorotischenwogen39g.Plantendie41/2
jumol Fe per liter hadden gekregen vertoonden chlorotische vlekjes,het gewicht
was weinig minder dan van planten die
ruimer van ijzer waren voorzien. Een
tweedeproefstartte8februari,metdezelfde ijzermeststof, maar nu werden ook
hogeredoseringenbeproefd,tot286^mol
Fe/l. De planten zonder ijzer bleven
wederomeen30%lichtervangewicht.De
dosering met41/2jmmolgafookweer lichte
symptomen van ijzergebrektezien.Bijde
hogeredoseringen (boven72/xmolFeper
liter) waren de symptomen van chelaatovermaat zichtbaar: eerst kleine bruine
vlekjes, later vaal-grijze en omkrullende
bladeren.

Ijzervoorziening bijgewassenopsteenwol
Uzerchelaat (Fe-DTPA) in sterk uiteenlopendeconcentratieswerdviadevoedingsoplossingtoegediendaan steenwolmatten
met tomaten, komkommers en paprika.
Hoewel vantijdtot tijdwatchlorose zichtbaar was bij gewassen op matten waar
geen ijzer werd gedoseerd,werden geen
duidelijke verschillen in opbrengst waargenomen.Vermoedelijkkondendeplanten
voldoende ijzer uitdesteenwolopnemen.
BelangrijkhierbijisdepHvandeoplossing;
deze lag in deze proef rond 5.0.
Bij hogere waarden van de pH trad in
eerdergenomen proevenwelernstigijzergebrek op, indien geen chelaat werd
gebruikt.

ECbij opkweek tomaat in steenwolpotten
Eenproefstartte 1 november.Degebruikte
voedingsoplossingen
verschillen
in
concentratie aanvoedingsstoffen,zodanig
datdeECuiteenliepvan0.9tot5.4mS/cm
(25°C).De ECvan 0.9gafaanvankelijk de
bestegroei maaruiteindelijkwasdekwaliteit toch beter bijeen hogere EC.Een EC
van 1.8 gaf aan het eind van de proef de
zwaarste planten, maar in kwalitatief opzicht was een ECvan 2.7 het beste.
Eentweede proef werd 4april gestart. Bij
deeerstebeoordelinggaf een ECvan1.8
hetbesteresultaat.Bijeenlaterebeoorde20

Teeltopsteenwolofvoedingsoplossing

Ijzervoorziening vantomaat opeen recirculerende voedingsoplossing
Erwerd een proef uitgevoerd met vroege
tomateneneenmettomatenineenherfstteelt. In de vroege teelt werden vergeleken:geensubstraat,eenstrook steenwol
en een strook poly-uretaanschuim.
Devoedingsoplossing werdcontinu rondgepompt indien geen substraat aanwezig
was, en gedurende een kwartier per uur
voor de stroken.
Vergeleken werden verder twee ijzerconcentraties, te weten 5 en 10 jul Fe per
liter. Bij de laagste dosering trad ijzergebrek op behalve bij degewassen geteeld
op steenwol of poly-uretaanschuim. Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt door een
verschilinwortelstelsel.Hetsysteemwaarbijcontinuvoedingsoplossingwordt rondgepompt gaf een wat hogere opbrengst
dan de teelt op stroken.
Indeherfstteeltwerddesteenwolstrookin
drie matenvergeleken :5x10,71/2x10en
71/2 x 15 cm voor hoogte x breedte. Ze

werden ingehuld in plastic folie. Een behandeling omvatte de strook 5 x 1 0 niet
ingehuld.Hetijzergehaltevandevoedingsoplossing werd laag gehouden om eventuele chlorose te kunnen bestuderen. De
verschillen inproduktiewarenzeergering
behalve bij het niet inhullen. Bij deze
behandeling trad ook het ernstigst ijzergebrek op en later in het seizoen ernstig
magnesiumgebrek.
Een deel van de wortels lag naast de
steenwolstrook; deze wortels verkurkten,
waardoor ze hun activiteit grotendeels
moeten hebben verloren.
Kationenverhouding in voedingsoplossingen voor komkommer en aubergine
Bij komkommer in een voorjaarsteelt en
aubergine inde herfst werden verschillen
aangebracht inde kationen K+,Ca++ en
Mg+-I-indevoedingsoplossing dieaande
steenwolmat werd toegediend. Bij komkommer was 3.5 mmol Ca gunstiger dan
2.5 terwijl de K/Mg-verhouding weinig
invloed had.Desamenstelling :0.5 mmol
NH 4 ,5.5mmolK,3.5mmolCaen "I.Ommol
Mg per liter gaf de hoogste opbrengst.
Aubergine reageerde in het bijzonder
gunstig op magnesium. Bij dit gewas gaf
0.5 mmolNH4,4.5mmolK,3.5mmolCaen
1.5 mmol Mg per liter de hoogste opbrengst.
Kationenverhouding bijtomaatineenrondgepompte voedingsoplossing
indezeproefwerdendeverhoudingenvanK,
Caen Mgindevoedingsoplossinggevarieerd.Erwaseenvoorjaars-eneennajaarsteelt. Belangrijke opbrengstverschillen
werdennietwaargenomen;welwasereen
duidelijke invloed op het optreden van
neusrot. Indevoorjaarsteelt tradditeuvel
niet op, bij de najaarsteelt gaf een laag
kalkniveau ongeveer 20% vruchten met
neusrot, tegen 12% bij de hoogste kalkconcentratie.
Doordeafdelinggrond,waterenbemesting
werd in 1980 onder meer gewerkt aan:
- Verdampingsonderzoek bij sla
- Invloed verschillende factoren op de
verdamping
- Deinvloedvankunstmatigebodemven-

tilatie op het zuurstofgehalte van de
bodemlucht
Onderzoek uitspoeling van zouten en
voedingselementen, in het bijzonder
bromide
Deanalysevanwater-engrondmonsters
op bromide
Het voorkomen van bromide in het
oppervlaktewater in Zuid-Holland
De invloed van het bromidegehalte in
grond op het bromidegehalte insla die
op die grond wordt geteeld
Chemische analysevan watermonsters
envanbodemextracten met behulpvan
de auto-analyzer
Fysische bepaling voor het vaststellen
van de kwaliteit van veen,potgrond en
substraten
De EC van een voedingsoplossing te
gebruiken bij de opkweek van tomaat
op steenwolpotten
Het gebruik van steenwolgranulaat als
onderdeel van een potgrond
HetverloopvandepHbijteeltopsteenwol
Toepassing ijzerchelaat bij opkweek
van tomaat op steenwolpotten
Toedieningvanijzerchelaat bijteeltvan
diverse gewassen opsteenwolof recirculerende voedingsoplossing
Optimale samenstelling van de voedingsoplossing voordeteeltvanaubergine en komkommer in steenwol
Invloedcalciumgehaltevanderecirculerende voedingsoplossing voor tomaat
op het optreden van neusrot
Invloedvandiverse ijzergehalten inverschillende concentraties
Teelt van sla op voedingsoplossing
Analysevanvoedingselementeninperssap van bladstelen
Hetoptreden vannitrietschade bijanjer
Zoutgevoeligheid van Hippeastrum
Zoutgevoeligheidvantweechrysantencultivars
Stikstof-enkalibemestingvanijsbergsla
en Chinese kool
Stikstof- en kalibemesting van radijs
Stikstof- en kalibemesting van
Gypsophilla
Onderzoeknaarhetoptredenvanboriumgebrek bij tomaat en komkommers
21

Het zoeken naar een goede methode
omboriumtebepaleningrondmonsters
Beproeving van nitrificatieremmers die
indegronddeomzettingvanammonium
in nitraat moeten voorkomen
Gehalte aan cadmium in oppervlaktewater
Het telen van spinazie en radijs op
voedingsoplossing
De werking van ureum als meststof
Beworteling van Gypsophilla

Beworteling van ijsbergsla en Chinese
kool
Het telen vantomaat met een deel van
de wortels in steenwol met een hoge
EC,een deel met lage EC
Het opstellen van recepten voor het
samenstellen van voedingsoplossingen
voor verschillende gewassen
Het opstellen van bemestingsadviesschema's voor tomaat en komkommer
bij gebruik van zuiver water

Het onderzoek naar optimale voedingsomstandigheden bij de substraatteelten
kreeg veelaandacht.
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TEELT EN KASKLIMAAT
Destijgendegasprijsookinhetafgelopen
jaarveroorzaakte eenverderestijgingvan
de produktiekosten en een grote druk op
de rentabiliteit. Energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw van kassen maar
vooral ook in bestaande kassen krijgen
veelaandacht.Gevelisolatie wordt toegepast met dubbel glas, dubbele kunststofruiten,noppenfoliee.d.Ongecontroleerde
ventilatie wordt tegengegaan door het
dichtmakenvan kassen,ookde regelbare
ventilatie wordt kritischer uitgevoerd.
Door deze maatregelen verandert het
klimaat in de kas wat consequenties kan
hebben voor groei en produktie van het
geteelde gewas. Om na te gaan welke
effecten het telen in 'luchtdichte' kassen
heeft op de plant zijn in 1980 plannen
voorbereid voor het bouwen van een 10
afdelingenkasophetProefstation,waarvan
2 afdelingen met enkel en 8 afdelingen
met dubbel glas. De bouw van de kas zal
begin 1981 aanvangen. Het onderzoek
met bedverwarming i.p.v. hoogliggende
buizen in de kas geeft verdere mogelijkheden voor energiebesparing aan. Dit
wordt door de praktijk reeds op enige
schaaltoegepast doorveranderingen aan
hetverwarmingssysteem.Ookhetschermonderzoek werpt zijn vruchten af. Bij
paprika worden energieschermen reeds
veeltoegepast,bijtomaaten komkommer
worden op enkele bedrijven installaties
aangelegd om inhet komende seizoen te
gebruiken.Deontwikkelingenindepraktijk
t.a.v. dubbele kasdekken worden kritisch
gevolgd.Allelichtmetingenbevestigenhet
verwachtte lichtverlies onder deze kasdekken wat zeer aanzienlijk kan zijn.
Debelangstellingvoordeteeltvannieuwe
gewassen was groot. Deteelt van vlezige
tomaatbreiddesterkuit,evenalsderadijsteelt.Deteeltvanijsbergsla,eenpotentiële
groeier,blijftproblemengevenbijlichtarme
omstandigheden. Meer aandacht inteeltenveredelingsonderzoek lijktverantwoord.
In het teeltonderzoek kregen de kleine
gewassen een grote plaats. Het in 1979
aangevangen onderzoek bij een aantal
nieuwegewassenwerd inditjaarvoortge-

zet.Als nieuw gewas issuikermais toegevoegd.Omindetoekomst doorte kunnen
gaan met dit proces van assortimentsverbreding werd door 3 onderzoekers,waaronder één medewerker van het Proefstation,eenstudiereisnaarZuid-OostAzië
gemaakt waar een inventarisatie van de
aldaar geteelde groenten werd gemaakt.
In het onderzoekprogramma van de
komende jaren zullen sommige van deze
groentenwordenopgenomenomteelt-en
afzetmogelijkheden naderte bestuderen.
Ookbijbloemenwordennieuwegewassen
inde praktijk beproefd.Bij microsanten is
eengroteteelt-enafzetproef indepraktijk
opgezet en vindt het testen van nieuwe
rassenvoordezeteeltophet Proefstation
plaats.Teeltkundig enorganisatorisch verloopt de praktijkproef met microsanten
voorspoedig,echterdebloemwordtopde
veiling te laag gewaardeerd.
Het kwaliteitsonderzoek bijgroentenvond
vooralbijdetomaatenkomkommerplaats.
De zich sterk wijzigende teeltomstandigheden door o.a. toepassing van energiebesparende maatregelen en teelt insubstraten vragen veel aandacht van het
kwaliteitsonderzoek. Ineenwarmeperiode
in 1980 isde waardebepaald vandag-en
weekendkoeling op veilingen. Bij tomaat
zijn gunstige effecten van deze koeling
gevonden.Gestart ismetonderzoek naar
desmaakvantomaten.Hetzoet/zuurgehaltelijkteengoedbeoordelingskriterium.

Tomaat
Deenergiebesparingbijdezeteeltheeftin
een aantal onderzoekprojecten centraal
gestaan. Het schermonderzoek is voortgezet waarbij wederom gebleken is, dat
gebruik van energieschermen bij deze
teelt verantwoord lijkt. De produktie hoeft
niet lagertezijnwanneer hetschermpakket in opgevouwen toestand weinig licht
onderschept. Het onderzoek zal in 1981
openkele praktijkbedrijvenworden voortgezet.Bijonderzoekindeklimaatkasnaar
beperking van de ventilatie kwamen
nauwelijksverschillen inproduktievoorbij
deverschillende hoeveelheden minimum
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ventilatie, die waren ingesteld. Ook hier
lijkteenverdereenergiebesparingmogelijk.
Bijvlezigetomatenwerdtot 1979nietvoor
1 februari uitgeplant, omdat dit ten koste
zou gaan van grofheid en kwaliteit. Bij
onderzoek in 1980 met cv 'Delisa' is
gebleken dat de geldopbrengst per m2
toeneemt wanneer vroeger wordt uitgeplant endegebruikte plantzwaarder is.In
de praktijk is de plantdatum voor vlezige
tomaten nu duidelijk vervroegd.
Het kwaliteitsonderzoek is in dit jaar bij
tomaat van grote omvang geweest. De
dag-enweekendkoelingopdeveilingzijn
reedsin1977en1978onderzocht,waarbij
geen effecten vande koeling opdehoudbaarheid konden worden vastgesteld. In
deze jaren waren de buitenomstandigheden echter tijdens de proefperiode
weinig extreem. In 1980 is in een zeer
warme periode (buitentemperatuur tot
29.5°C) het koelonderzoek herhaald. De
gekoelde tomaten hadden bij inzet een
temperatuurvan20-30°C.Dedoorkleuring
van groene tomaten werd door koelen
geremd, niet echter van rode. Het uitstallevenvan zowel groene als rode tomaten
werd langer waarbij het effect bij rode
tomaten groter was. Inzeer warme periodenisdaaromhetkoelenvantomateneen
goede maatregel.
Omdat in discussies over de tomatenkwaliteit ethrel nogaleenswordt verdacht
van een nadelige invloed hierop, is aan
toepassing van ethrel in relatie tot de
houdbaarheid veel aandacht besteed. In
een aantal proeven op praktijkbedrijven
en op het Proefstation is bij gebruik van
verschillende concentraties ethrel de
houdbaarheid bepaald.Hierbijwerd geen
nadelige invloed van gebruik van ethrel
gevonden. Wel werd in een herfstteelt
doorgebruikvanethrelhetaantalgeoogste
trossengroter.Delaatstgeoogstetrossen
zijn hierbij onder lichtarmere omstandigheden gezet en uitgegroeid wat tot een
slechtere kwaliteit leidde. Dit indirecte
effect van ethrel moet op de bedrijven
onder ogen worden gezien.
Aan de smaak van tomaten wordt tot nu
toe slechts geringe aandacht besteed.
Het is echter een belangrijk kwaliteits24

kriterium. Uit literatuur is bekend dat een
hoog suiker- en zuurgehalte samen gaat
meteenhogerewaarderingvandesmaak.
Dit is in 1980 getest op het Proefstation.
Ook hierbijgingeen hoogsuiker- enzuurgehaltesamenmeteenhogerewaardering
vandesmaakvandetomaat.Veredelingsbedrijventoneninteressevoordezeonderzoekresultaten.
Toepassingvangroeistof bijvlezigetomaten gaf een geringe verkorting van de
houdbaarheid. Tomaten geoogst bij het
hogedraadsysteemwareninbewaarproeven niet langer houdbaar dan tomaten
afkomstig van het normale doorteeltsysteem. Wel was de doorkleuring na de
oogst gelijkmatiger wat tot een betere
prestatie leidt.
De teelt van tomaten in substraat neemt
sneltoe.Ofdezeteeltwijzeconsequenties
heeft voorde houdbaarheid vandevruchten is onderzocht. Van 3 praktijkbedrijven
met verschillende teeltsystemen in substraat en in de ,grond zijn tomaten op
houdbaarheid beoordeeld.Deverschillen
in uitstalleven tussen de tomaten van de
diverse teeltsystemen waren erg klein.
Het oogsten, sorteren en verpakken van
vlezige tomaten gebeurt op verschillende
manieren. De houdbaarheid is het langst
bij de handelswijze waarbij BBB en BB in
kistjes geplukt en alleen de B-sortering
machinaalwordtgesorteerd.Deverschillen
met andere manieren van werken zijn
echter gering.
Totnutoelaatdekwaliteitvangeletomaten
te wensen over.
Het uitstallevenwordt längeren hettotale
leven korter naarmate er geler wordt
geplukt.
Demonopoliepositievanhetras"Sonatine"
is verdwenen door de komst van andere
goede rassen. Uit de resultaten van het
rassenonderzoek is te verwachten dat
zowel bij de ronde als vlezige tomaat
verschuivingen in het rassensortiment
zullen optreden.
Komkommer
Ter verhoging van het verschil tussen opbrengsten en kosten is het onderzoek

naaroptimalisering vandestooktemperatuurvoortgezet.Bijdetoegepaste klimaatregelingwordt rekeninggehouden metde
isolatie van de kas, windsnelheid, lichttransmissievandekas,deverwachteprijsontwikkeling van het produkt, de gasprijs
en produktiesnelheid in het begin van de
produktiefase. Gebleken is dat bij toenemende straling de optimale temperatuur
hogeris.Toenemendewindsnelheidgeeft
een lagere optimale temperatuur terwijl
veranderingvandetemperatuur buitende
kas geen verandering van de optimale
temperatuur betekent. Een hogere energieprijseneenhogeprijsverwachtingvoor
hetproduktdoendeoptimaletemperatuur
resp.dalenenstijgen.Deze kwantitatieve
benadering vergroot het inzicht in het tot
stand komen van de opbrengst en de
kosten van een teelt.
Het voorkomen van brandkoppen kan in
de zomer bij extreme omstandigheden
veel schade geven. Het zoeken naar de
oorzaak en het vinden van oplossingen
voorditprobleem isonderwerpvanstudie
geweest.
Ineenaantalkasafdelingenvandeklimaatkasisdeverdampingvaneenkomkommergewasweinigofsterkgestimuleerd.Bijde
behandeling waar de verdamping het
grootstwastradendemeestebrandkoppen
op.OokzijnbepalingenvanhetCa-gehalte
van de groeipunten uitgevoerd.
Op een veiling is onderzoek uitgevoerd
naarheteffectvandag-enweekendkoeling
op de houdbaarheid van komkommers.
Bijinzetindekoelcelhaddendekomkommerseentemperatuurtussen21en29°C.
Zowel bijdag-alsbijweekendkoeling kon
geenverschiltenopzichtevanniet-koelen
worden aangetoond. Bij koelproeven met
temperaturen beneden 13°Cisgeconstateerd, dat vruchten langer aan een lage
luchttemperatuur kunnen worden blootgesteld als de relatieve luchtvochtigheid
hoog is.
Op9veilingenisvanafmeitothalfaugustus
de houdbaarheid bepaald van een groot
aantal monsters,afkomstig van 52 bedrijven.Doelvanhetonderzoekwastrachten
aanwijzigingen te krijgen omtrent de oorzaken van de tussen de bedrijven voor-

komende verschillen inkwaliteit enhoudbaarheidenhetverloophiervangedurende
hetseizoen.Tussendebedrijven kwamen
groteverschillen inkwaliteit en houdbaarheidvoor.Hetwarenechtertelkensandere
bedrijven dieofwel slecht ofweljuist goed
waren. Uit de vele verzamelde bedrijfsgegevens konden geen aanknopingspuntenworden gevonden voorverklaring van
de verschillen.
Bij bedrijven waar op steenwol werd geteeld leek wat minder rot voor te komen.
Bijhetrassenonderzoek komennoggeen
goedewitresistente rassennaarvoren.De
veredelingsbedrijven blijven aan dit probleem veel aandacht geven.

Sla
Jaarlijks worden vele nieuwe rassen aangeboden door veredelingsbedrijven voor
dediverseteeltwijzen,veelalmetresistentie
tegenalleinNederlandvoorkomendewitfysio's. Vooral in de herfst- en winterteelt
komengoedenieuwerassenbeschikbaar.
De teelt van ijsbergsla, een potentiële
groeier,blijft problemengeven.Zowelvoor
de herfst- als de voorjaarsteelt zijn geen
goederassenbeschikbaar.Hetras'Thialf'
in de herfst en "Cristallo" in het voorjaar
voldoen nog het best.
Inhetlatevoorjaar enzomerkankoprotbij
ijsbergsla eengroot probleem zijn. Ineen
proef metverschillende hoeveelhedenCa
en K zijn geen verschillen tussen de behandelingen gevondent.a.v.het optreden
van koprot.
Rassenvergelijking bij bindsla in het late
voorjaar heeft aangetoond,dat voor deze
teeltperiode bruikbare rassen beschikbaar
zijn.

Paprika
Bij onderzoek in 1979 werd bij paprika
geteeldopsteenwoldehoogste produktie
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bereikt bij een nachttemperatuur van
15°C en 25°C overdag. Dit temperatuurregime is in 1980 vergeleken met een
instellingvandedagtemperatuurop 25°C,
's nachts gedurende 5 weken 20°C en
daarna 15°Ceneen instellingvandedagtemperatuurop20°C,'snachtsgedurende
5 weken 20°C en daarna 15°C. Ook hier
weer bleek de instelling 25°C overdag en
15°C 's nachts de hoogste produktie te
geven. Wanneer de gemiddelde etmaaltemperatuur te laag wordt worden veel
'knopen' gevormd.
Detemperatuurvandesteenwolmatwerd
op 3 niveaus ingesteld, ni. 27°C, 22°C en
geenmatverwarming.Detemperatuurvan
22°C heeft het best voldaan.
Bijdeteeltopsteenwolzijn2jaaroude,1
jaar oude en nieuwe matten gebruikt. Er
werden geen betrouwbare verschillen bij
de matleeftijden gevonden. Wanneer de
hoogte van de mat van 7.5 cm naar 5 cm
wordt teruggebracht, dan ontstaat hierdoor produktieverlaging. Twee systemen
met voedingsfilm gaven een lagere
produktie dan de teelt van paprika in
steenwol.
Bij het tweestengelsysteem, dat in de
praktijk op grote schaal wordt toegepast,
worden 2 hoofdstengels per plantaangehouden en de uitlopende zijscheuten
regelmatig getopt. Dit systeem is vergeleken met een teeltwijze waarbij ook per
plant 2 stengels werden aangehouden
maar waarbij de uitlopende zijscheuten
geheel werden weggebroken. Hierbij is
ookeennauwere plantafstand toegepast.
Bij dit systeem bleef de produktie 2-4
kg/m 2achterbijhetnormaletweestengelsysteem. Bovendien was er meer arbeid
nodig en trad er meer neusrot op.
Wat betreft de concentratie van de
voedingsoplossing indesteenwolwasde
produktie het hoogst bijeen ECvan1.752.5 mScm"1 t.o.v. 2.75-4.0 mScm 1 .
Bij de rassen met geblokte groen/rode
vruchten verandert er weinig in het sortiment. Bij de geblokte groen/gele vruchttypen blijven 'Goldstar" en 'Asti Geel' het
meest aangeplant worden.
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Spaanse peper
Bij Spaanse peper is temperatuuronderzoek uitgevoerd,overeenkomend metdat
bijpaprika.Vooreenvroegehogeproduktie
is de instelling 25°C overdag en 15°C 's
nachts het gunstigst. Ten aanzien van de
totale produktie zijn nog geen duidelijke
conclusies te trekken. Bij een teelt op
steenwol iseenmattemperatuurvan22°C
aan te bevelen.
Wanneerkort nahetplantenvanSpaanse
pepersvruchtzettingplaatsvindt,geeftdat
een sterke remming van de vegetatieve
groei. Uit een proef, waarin verschil is
gemaakt in het moment van handhaven
van de gezette vruchten aan de plant, is
gebleken dat het verantwoord is vanaf
eenmaandnahetplantenvruchtentoete
laten.
Voor een vroege stookteelt van Spaanse
peper gaf een plantleeftijd van 11 weken
bij uitplanten een hogere produktie dan9
weken.Ineenplantafstandenproef waarbij
deplantafstandvarieerdevan25tot45cm
op de rij bij een rij-afstand van 80 cm
(tweestengelsysteem), nam de produktie
toenaarmatedeplantafstandkleinerwerd.
De maximale produktie lijkt bij25cm nog
niet bereikt.
Aubergine
Nieuwe rassen doen hun intrede.'Adona'
isin 1980opruimeschaalaangeplant.Dit
ras is samen met het vanouds gebruikte
ras 'Poeldijks Glorie'intemperatuuronderzoek opgenomen. Er zijn aanwijzigingen
dathetras'Adona'geennadeelondervindt
van een verlaging van de nachttemperatuurvan18naar15.5°C.Deproduktiewas
nietlager,welechterhetgemiddeldvruchtgewicht. Dit lijkt bij dit ras echter geen
probleem.
Energiebesparingsmogelijkheden lijken dus aanwezig maar nader
onderzoek is gewenst.
Meloen
Bijmeloen komt binnenéénraseengrote
variatieinsuikergehaltevoor.Ineenproef

werd het effect van een variabel aantal
vruchten per plant op suikergehalte en
produktie nagegaan. De produktie nam
toe naarmate er meer vruchten aan de
plant werden toegelaten. Het gemiddeld
vruchtgewicht nam hierbij echter af. Bij
meervruchten perplantnamdevariatiein
suikergehalte toe.4%van de planten gaf
vruchtenmeteengemiddeldsuikergehalte
lager dan 7% en 6% van de planten gaf
vruchtenmeteengemiddeldsuikergehalte
hoger dan 12%. Er spelen hier duidelijk
erfelijkefactoreneenrol.Het rassenonderzoek is in 1980 voortgezet.

Radijs en rammenas
Intemperatuuronderzoekisheteffectvan
verhogingvanlucht-engrondtemperatuur
opdegroeienproduktievastgesteld.Elke
verhogingvandetemperatuurbleeknadeligtewerken.Debladmassaneemtbijeen
hogere luchttemperatuur toe ten koste
vanhetknolgewicht.Dezgn.'Robinokwaal'
(dodedoorzichtigevlekjesopdebladeren)
zijn een duidelijk gevolg van de hogere
temperatuur.
Bij ijspegel en bosrammenas is naar de
optimale zaaiafstand onderzoek gedaan.
Deze Produkten zijn goed van elkaar te
onderscheiden. Bij ijspegel isdehuidvan
de knol glad en enigszins doorzichtig,
terwijl de bosrammenas ruw is en met
haarwortelsbezet.Degrootste zaaiafstand
(13 x 10 cm) gaf bij ijspegel de beste
resultaten. Bij bosrammenas bleek de
ruimste zaaiafstand nog te nauw te zijn.
Uitde rassenvergelijking bij bosrammenas
bleken vooral de rode typen beter te voldoen dan de witte typen.
Tijdens perioden met vorst treden in de
afzetketenbijradijsregelmatigproblemen
op. Daarom is het effect van diverse verpakkingenopdeafkoelsnelheidvanradijs
bepaald. Naarmate de verpakking meer
gesloten is, verloopt de afkoeling trager.
Wanneer de radijs beter tegen de kou
beschermd is,blijft de kleur van het blad
beter.

Zowelbijradijsalsbijrammenasisrassenonderzoek uitgevoerd. Bij rammenas
konden naast het veelgebruikte ras'Rex'
2 andere rassen worden aanbevolen.

Chinese kool
Hetoptredenvanderandkande kwaliteit
enproduktievanChinesekoolsterknadelig
beinvloeden. Gebruik van grondverwarming hadgeeneffect ophetoptredenvan
rand. Japanse hybriden zijn gevoeliger
voorranddanhet ras'Granaat'. Naarmate
de plantleeftijd bij uitplanten hoger was
kwam er meer randvoor.
Houdbaarheidsonderzoek uitgevoerd met
eenJapanse hybrideen het ras'Granaat',
weesuitdatJapansehybridennadeoogst
snellergeelworden.WanneertochJapanse hybriden worden geteeld, dan zal de
verhandelingsperiode zokort mogelijk en
de bewaartemperatuur zo laag mogelijk
moeten zijn.

Koolrabi
Bijdeteeltvankoolrabi isnagegaanofde
teeltduur in de kas kan worden verkort
door verlenging van de opkweekperiode.
Geconcludeerd kanwordendat bijgebruik
vaneen7.5cmperspotdeopkweekperiode
8 à 9 weken kan zijn.

Overige kleine gewassen
Bloemkool
Bij de vroege teelt van kasbloemkool is
getracht met een koude behandeling de
oogsttevervroegenendeoogstperiodete
bekorten. Door de koude behandeling tijdens de opkweek werd een duidelijke
oogstvervroeging bereikt.
Een korte induktieduur bij jonge planten
gaf de beste resultaten.
Voor een herfstbloemkoolteelt zijn late
rassen niet geschikt gebleken.
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Broccoli
Bij plantafstanden, variërend van 8.2 tot
16 planten per m2werd de produktie bepaald. Deze produktie bestond uit hoofdenzijknoppen.Bij 15planten per m2werd
dehoogsteproduktiebehaaldnl.1.6kg/m2.
In het rassenonderzoek werden 4 rassen
voor verdere beproeving aanbevolen.
Venkel
Een van de problemen bij de teelt van
venkelishetoptredenvanschieterstijdens
deteelt.Nagegaan isofeen temperatuurof daglengtebehandeling tijdens de opkweek dit schieten kan tegengaan. De
opkweektemperatuur, variërend van 12
tot 24°C hadgeen effect op hetschieten.
Welechterwerd hetaantalschieters door
toepassingvaneenkortedag behandeling
verminderd.
Bosui
Rassen afkomstig uit Israël en Egypte
werden vergeleken met plantuitjes van 2
Nederlandse rassen. De verschillen in
produktie waren klein. De Nederlandse
rassen hebben goed voldaan.
Suikermaïs
In een zomerteelt is ervaring opgedaan
met de teelt van suikermaïs onder glas.
Hierbij zijn rassen van het normale zoete
enextrazoetetypevergeleken.Tussende
rassen varieerde de produktie per plant
van 0.5 tot 1.3kolven. De vroege rassen
geven een lagere produktie dan de late.
Rassenonderzoek bij overige groentegewassen
Naasthethierbovenreedsgenoemderassenonderzoekzijnookrassenproevenuitgevoerdbijdegewassenspinazie,augurk,
andijvie, prei, peen en kroot.
Chrysant
Indepraktijkisereentoenemendebelangstelling voor stekken, beworteld in perspotten of Jiffy 9. Op 5 teeltbedrijven zijn
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deze 2bewortelingsmethodenvergeleken
metde'losse'plant.Bijgebruik van'losse'
plantenwas het percentage 1ekwaliteitstakken hetlaagst.Op2vande5bedrijven
gaven de inperspot enJiffy 9 bewortelde
planten langere en zwaardere takken.
Het onderzoek naar de mogelijkheden
van bedverwarming met alsdoelenergiebesparing is op een praktijkbedrijf voortgezet.
Doortoepassingvanbedverwarmingwordt
eenhogeretemperatuurtussenhetgewas
verkregen. Ook de bodemtemperatuur
stijgt. De beïnvloeding werd groter naarmate het gewas hoger en meer gesloten
werd.Erlijkengoede toepassingsmogelijkheden voor bedverwarming te bestaan.
Eind1980wordthetonderzoekvoortgezet.
In een voorjaars- en zomerteelt is een
produktievergelijkinggemaaktbijchrysantengeteeldopvoedingsfilmeninkasgrond.
Tevenszijnverschillende plantdichtheden
toegepast. Door een eerder toepassen
van de kortedag behandeling bij de voedingsfilmbloeidendegewassenhiereerder
danopdegrond.Hierdoorwarendetakken
van de voedingsfilm korter en lichter dan
die geoogst van de grond. Een toename
vandeplantdichtheidgafbijbeide teelten
en teeltsystemen een sterke afname van
hetplantgewichtenvanhetaantalbloemen
per plant.
In 1980 iseen uitgebreide teelt- enafzetproef bij microsanten gestart. Teelttechnisch enorganisatorisch isde proef goed
verlopen.Deprijsopdeveilingisvanafde
zomerperiode zeer laag geweest ten opzichtevandeanderejaarrondchrysanten.
Overwogen wordt om in 1981 het project
testoppen endeervaringen te gebruiken
voor de normalejaarrondcultuur. Het rassenonderzoek t.b.v. microsanten isvoortgezet. Een aantal rassen werd voor de
microsantenteelt als goed beoordeeld.
Bij de normaalcultuur van geplozen chrysanten verloopt de knopvorming in de
zomer traag en onregelmatig waardoor
diegewassenlaatenonregelmatiginbloei
komen.Bij12rassenuithetsortimentvan
denormaalcultuurisnagegaanofmeteen
kortdurende periode van korte dagen de
knopvorming beterverloopt. Gebleken is,

dat bij alle rassen de bloei vroeger is en
gelijkmatigernaarmatedekortedagperiode
langer isgeweest.Bijeenlateplantdatum
gaf een kortedag behandeling van 10
dagenaleenduidelijkeverbeteringvande
bloei.
De rassen 'Tom Pearce','Alec Bedser1en
'Cremon' hebben het beste voldaan.
Bijnachttemperaturenvan14en18°Czijn
rassenophungebruikswaardebeoordeeld.
Tevens werd wel en geen onderbreking
toegepast. Enkele nieuwe rassen kunnen
worden aanbevolen.

Amaryllis
Om bij ditgewaste komen tot energiebesparingisin3kasafdelingentemperatuuronderzoek uitgevoerd. Er werden nachttemperaturenvan20,15en10°Cingesteld.
De grondtemperatuur was in alleafdelingen 20-23°C. De 5 rassen die waren uitgeplant reageerden niet alle op gelijke
wijze opdeverlagingvande nachttemperatuur. In het algemeen werd door een
lagerenachttemperatuurde bolopbrengst
verlaagd. Door afdekking van de grond
met champignonmest werd het nadelig
effect verkleind. Ter bestrijding van
Stagonosporabijamarylliswerdeenaantal
middelenophunwerkinggetoetst.Tevens
werd hierbij debolopbrengst bepaald.Gebruik van zinkcarbonaat beïnvloedde de
bolopbrengst nauwelijks. Benomyl en
benomyl samen met zinkcarbonaat gaf
eenreduktievandebolopbrengst.Tussen
deverschillendebehandelingenwerdgeen
verschil ten aanzien van de aantasting
door Stagonospora waargenomen.

Fresia
Bijfresiaisin1980onderzoekgestartnaar
het effect van een aantal factoren op de
bewaarbaarheidvanplantmateriaal.Deze
factoren zijn:rooitijdstip,sortering,behandelingvandekralen nadeoogsten luchtvochtigheid tijdens de preparatieperiode.
Hoewel het onderzoek tot in 1981 doorlooptzijnreedsenigeresultatenverkregen.

Zozijnnietvoldoendeuitgerijptekralenbij
enige beschadiging veel gevoeliger voor
uitdrogingdangoeduitgerijptekralen.Ook
kleinere maten drogen sneller uit bij
beschadiging.Bijsommige behandelingen
treedt reeds verstening van het materiaal
op.
Snijgroen
Indepraktijkwordt bijsnijgroengeen C0 2
gedoseerd vanwege de vrees voor een
nadelige invloed hiervan op de kwaliteit
vandeverenenranken.Inonderzoek met
C0 2 concentraties van 0.03, 0.075 en
0.15% traden bij de laatste 2 concentraties afwijkingen op nl. een lichte gewaskleur,bruineverenennaaldrui.Eennadere
analyse van deze afwijkingen zal worden
uitgevoerd.

Kasklimaat
In1980zijnveelmetingenverrichtaande
lichtdoorlatendheid vankassen metisolerende dekken. Uit deze metingen bleek
datalleendekasconstructieexclusiefglas
of andere kasbedekkingsmaterialen 1924%lichtonderschept.Elkeverwarmingsbuis(051 mm)per3.20 mkapboveninde
kasneemt ongeveer2%lichtweg. Kassen
met enkel glas lieten tussen 59-72% licht
door. In kassen met platen van dubbel
PMMA werd 51-58% licht gemeten. In
kassen met dubbele PVC platen was dit
tussen36en48%eninkassenmetdubbel
glastussen50en58%.Eenmeting onder
gecoat glas leverde 5 1 % op.
Bij berekening van de lichtdoorlating van
kassenenbijschaduwbepalingen kanhet
van belang zijn de verhouding tussen de
diffuseendedirectestralingteweten.Met
op het Proefstation beschikbare apparatuurkandezeverhoudingwordenbepaald.
Bijzonshoogten bovende20°Cvarieerde
het percentage diffuse straling van 8 tot
33%.Benedende15°zonshoogten liepen
de waarden uiteen van 41 tot 93%.
Op een anjerbedrijf met polytheenbuizen
inhetbedalsprimaireverwarmingkanmet
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een aangepast regelprogramma het gasverbruik worden verlaagd van ongeveer
30 m3per m2grondoppervlak perjaar tot
18 m3. De kwaliteit en kwantiteit van de
geoogste bloemen werden niet nadelig
beinvloed. Vanwege de grote uitzetting
van polytheenbuizen lijkt gebruik van
dunne stalen buizen aantrekkelijker.
Hetmechanismevannatuurlijkeventilatie
met luchtramen is in de zomer van 1980
bestudeerd. Doel is te komen tot een
fysisch modelvan de ventilatie inkassen,
welkmodeleventueelindeventilatieregeling kanworden gebruikt.
Het regelprogramma voor ventilatie is
geheel in FORTRAN geschreven. Een
algorithme wordt ontwikkeld om met
behulp van de berekende waterdamp uitwisseling vankas-atmosfeerdeminimumbegrenzingvandeluchtramentebepalen.
Metbehulpvandespecialetechniekwordt
getracht een regelprogramma voor
ventilatie teontwikkelen aande handvan
uitspraken van tuinbouwpraktijkmensen.
Eeninventarisatievanuitspraken isuitgevoerd. Er is een begin gemaakt deze uitspraken in een computerregeling te verwerken.
Het regelprogramma voor de verwarming
isaangepastenzalin1981wordengetest.
Het onderzoek naar de stralingsbalans
wordt voortgezet.
DoordeafdelingTeelt-enkasklimaat isin
1980 gewerkt aan:
Tomaat
- Invloedvan plantdatumen plantleeftijd
op produktie, grofheid en kwaliteit van
vlezige tomaten
- Beperking van ventilatie bij stooktomaten
- Invloed van 1 en 3 dagen koelen op
doorkleuring en houdbaarheid van
tomaten
- Invloed van hoge draad systeem op
doorkleuring en houdbaarheid van
tomaten
- Effect van ethrel op de houdbaarheid
van tomaten
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- Invloed van groeistof op houdbaarheid
van vlezige tomaten
- De smaak van tomaten
- Invloed van telen op substraat op de
houdbaarheid van tomaten
- De houdbaarheid van gele tomaten
- Oogst- en interne transportsystemen
voor vlezige tomaten
- Rassenvergelijking bij ronde envlezige
tomaten
Komkommer
- Gewasontwikkeling en vruchtbelasting
- Plantafstand in relatie tot produktie en
kwaliteit
- Optimaliseringvandestooktemperatuur
- Invloed van verdamping op het optreden van brandkoppen
- Invloedvan 1en3 dagen koelen opde
houdbaarheid van komkommer
- Houdbaarheid van komkommer bijverhoogd C0 2 -gehalte
- Invloed van lage temperatuur ophoudbaarheid van komkommer
- Bewaaronderzoek met komkommers
op veilingen
- Rassenvergelijking in stookteelt en
herfstteelt
Sla
- Effect van de Ca-K verhouding op het
optreden van koprot bij ijsbergsla, geteeld in voedingsfilm
- Glazigheidsonderzoek bij botersla
- Invloed van EC en stikstof-bemesting
op het optreden van glazigheid
- Rassenvergelijkingboterslaindediverse
teelten
- Rassenvergelijking ijsbergsla
- Rassenvergelijking bindsla
Paprika en Spaanse peper
- Effectvanruimte-ensubstraattemperatuuropproduktieenkwaliteitbijpaprika
enSpaansepeper,geteeldopsteenwol
- Effect van steenwolvolume en - leeftijd
enteelt invoedingsfilmopproduktie bij
paprika

Effect van teeltsysteem, plantafstand
en voedingsconcentratie op produktie
en kwaliteit bij paprika
Produktie van Spaanse peper bij verschillendetijdstippenvan plantbelasting
Effect van plantleeftijd op produktie bij
Spaanse peper
Produktie van Spaanse peper bij verschillende plantafstanden
Rassenvergelijking geblokte typen
(groen/rood en groen/geel)
Rassenvergelijking langwerpige typen
(wit/oranje)
Aubergine
- Klimaatsonderzoek en plantgrootte bij
2 rassen
- Rassenvergelijking in de herfstteelt

Invloedvanplantbelasting op produktie
en kwaliteit van meloen
Invloed van ras, plantleeftijd en grondtemperatuur op produktie en rand bij
Chinese kool
Houdbaarheidsonderzoek van2Chinese kool rassen
Chrysant
- Groei en bloei van jaarrondchrysanten
bijverschillende bewortelingsmethoden
- Produktievergelijking van chrysanten,
geteeldopvoedingsfilm enin kasgrond
- Teelt van microsanten
- Kortedag behandeling bij geplozen
chrysanten
- Invloed van bedverwarming op klimaat,
groei en bloei bij jaarrondchrysanten
- Rassenvergelijking bij Chrysanten

Radijs en rammenas
Overige bloemgewassen
- Effect van lucht- en grondtemperatuur
op groei en produktie bij radijs
- Zaaiafstandbijijspegelenbosrammenas
- Afkoelen en opwarmen van radijs
- Rassenvergelijking radijs en witte
rammenas

- Effect vanverschillende nachttemperaturenopdegroeivanbollenvanamaryllis
- Gewasbescherming tegen Stagonospora bij amaryllis
- Bewaaronderzoekfresiaplantmateriaal
(kralen)
- C0 2 dosering bij snijgroen

'Kleine' groentegewassen
- Rassen-en plantafstanden bij broccoli
- Bloeiinduktiebijvoorjaars- en herfstteelt
van bloemkool
- Effect van lengte van opkweekperiode
en potmaat op produktie van koolrabi
- Rassenvergelijking bij koolrabi
- Invloed van opkweektemperatuur en
daglengte tijdens opkweek op het optreden van schieters bij knolvenkel
- Rassenvergelijking bij spinazie
- Rassenvergelijking bij augurk
- Rassenvergelijking bij andijvie
- Rassenvergelijking bij prei
- Rassenvergelijking bij peen
- Rassenvergelijking bij kroot
- Rassenvergelijking bij bosui
- Rassenvergelijking bij suikermais
- Rassenvergelijking bij meloen

Kasklimaat
- Lichtmetingen in kassen
- Verwarmenmetwatervanlagetemperatuur
- Gebruikvanpolytheenbuizenalsprimaire verwarming
- Ontwikkeling van algorithmen voor de
computerregeling van het kasklimaat
- Bepaling van ventilatievouden voor
komkommer
- Signalenvoorautomatischklimaatregelen
- Toepassing van energieschermen bij
tomaat
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FYSIOLOGIE
Uiteenenquêteop praktijkbedrijven,naar
het verband tussen plantgrootte en opbrengst bijvroege stooktomaten,isberekend dat planten die op 20 december ca
10gwegen,ofca60gop15januari,zowel
in kg als ingeld de grootste oogst geven
tot 1juli.
De positie vandeeerste troswordt waarschijnlijk aleerder bepaalddantot nutoe
aangenomenwerd.Uiteenregistratieaan
materiaal uitde praktijk kanwordenafgeleid dat de plaatsbepaling al een week à
10 dagen na opkomst gebeurt. De plant
heeft dan(microscopisch) pas5 bladeren
aangelegd. Er is een proef met een zaaidatum-reeksgestartmetkunstlicht,bijtwee
temperaturen waartussen de planten
verwisseldwordenopverschillendestadia,
ompreciestebepalenwanneerdetrosposities gefixeerd worden.
Ondervergelijkbareomstandigheden blijkt
de afsplitsingssnelheid van bladeren en
trossen in hetgroeipunt aan het eind van
destengelvanjongeenzeeroudegediefde
tomateplantengelijktezijn.Deaanlegsnelheid van zowel de 3e als van de 23e tros
wasO.86trosperweek.Hetlengteverschil
tussen de stengels was in dit geval 5m
20cm.
Het verband tussen het seizoen en de
teeltduurvanradijsblijktinprincipehetzelfde te zijn als voor tomaat, sla, anjer en
roos.
Voorzaaidatatussen1 aprilen20september is de teeltduur van radijs vrijwel constantca.27dagen.Zaaitmenlaterdan20
september dan loopt de duur regelmatig
op tot 87 dagen midden in de winter, om
daarnaweerregelmatigaftenementotde
zomerwaarde.Deindepraktijktoegepaste
kunstlichtdosering geeftmaximaalca.20%
teeltduurverkorting.
De snelheden van bloei en rijping zijn bij
gelijkekasconditiesvoortomateningrond,
opveenzakken,op steenwol en inwatercultuur gelijk.
Vandetemperatuurproevenmetkomkommer,welkeplaatsvonden indeklimaatkas
in 76/77 en 78/79, zijn enige gegevens
t.a.v.de opbouw van de hoofdstengel uit32

gewerkttenbehoevevanenigepublikaties.
De gegevens leiden tot de volgende opmerkingen:
1. de stengel heeft tot de draad meer
oksels naarmate denachttemperatuur
lageris,ennaarmateervroegergeplant
wordt;
2. er aborteren per stengel maar 4 à 5
bloemen,vooralterhoogtevanhet16e
oksel,hetaantalaborterende bloemen
was geringer bij later planten;
3. vroegplantengeeft minderstamvruchten,bij16°Cnachttemperatuuroogstte
men de meeste stamvruchten, het
vruchtgewicht wasnietafhankelijk van
detemperatuur,devruchtlengtenwaren
bij alle temperaturen ongeveer gelijk
(bij 12°C nachttemperatuur waren ze
ca. 2cm langer);
4. hoger aan de plant nam het aantal
bloemen per oksel toe, later planten
geeft meer bloemen peroksel;
5. bij alle plantdatums werd 75-80%van
de vruchten binnen 30 dagen na de
bloeigeoogst.Iseenokselgeaborteerd,
dan isde kansgroot dat de vrucht die
daarjuist onder zit zeer langzaam uitgroeit;
6. naarmate de temperatuur hoger is
groeitdestengelsneller,erisnagenoeg
geenverschiltussendereactieopdagen nachttemperatuur;
7. naarmate de temperatuur hoger isbegintdeoogstvroeger,maareenhogere
dagtemperatuurwerktsterkerdaneen
hogere nachttemperatuur;
8. devoorgaandegegevens(punt6en7)
makenhetonmogelijkdestengelgroeisnelheidtegebruiken alsmaatvoorde
vroegheid.
Met sommige groeiregulatoren kan de
vruchtgroottevanvleestomatenbevorderd
worden. De kwaliteit zal veelal wat
ongunstiger uitvallen, maar de oogst kan
soms wat vervroegd zijn en de totale opbrengst kan toenemen.
Een mengsel van een groeiregulator en
een fungicide verspoten op aubergine
bloemen kan de oogst vervroegen en de
totale oogst issoms wat groter.

Opcourgettes bevorderen groeiregulatoren
de produktie niet. Wellicht kan aan het
eind van een teelt een gunstige werking
gevonden worden.
Hetisnogsteedsnietgelukteen methode
te vinden waarmee snijgroen vlotvegetatief vermeerderd kanworden.
RandbijChinese koolkan,zolangde krop
nogopenis,goeddeelsonderdruktworden
door bespuitingen met calciumnitraat of
calciumchloride.Toch wordt het calciumgehalte in de bladeren er maar weinig
hoger door. De concentratie wordt wel
veel hogerdoor de plantengedurende de
nacht met plastic af te dekken, zodat ze
gaan gutteren.De randbestrijding isdoor
afdekkenookveelbeter,ookalshetplastic
hoog aangebracht wordt.
Verdrogingsschade bij gerbera treedt, in
een gevoelig gewas, al bij 0.06% C0 2 op
enwordtsterker methogereconcentraties.
Door de bladafsterving wordt de bloemproduktie verkleind.
Onderhogelichtintensiteiteninkunstlichtcellen kan dedrogestof produktie vansla
veel groter zijn dan de versgewichtgroei.
Boven 27°C neemt de versgewichtgroei
niet meer toe. Toevoegen van strekking
veroorzakende straling in het nabij infrarode-gebied (gloeilampen) aan het licht
vandeHPI-lampenverhoogthetmaximale
tempo van de versgewichtgroei niet.
Het aardbei-ras Gorella,op het wachtbed
gespoten met GA reageert sterker dan
Sivetta.Debloeiwijzenkomenvroeger tot
ontwikkeling,erismeervoorbloei,demiddenoogst isvroeger,maardevruchtenzijn
kleiner en de opbrengst is veel geringer.
Om gericht onderzoek te kunnen doen
naar de effecten op groei en opbrengst
van verschillende gewassen onder verschillen lichtdoorlatende kasdekkeniseen
proefinstallatie ontworpen.
Heteffectvanlamplichtopzaailingenvan
komkommer indeverschillende maanden
van hetjaarwordt gemeten aaneen twee
jaardurende reeksvanperiodiekezaaisels.

Invloed van een temperatuurverschil
van 5°C op groei en ontwikkeling van
jonge tomatenplanten
Invloedvanhetseizoenopde teeltduur
van radijs onder glas
Invloed van temperatuur en licht op de
positie van de eerste tros bij tomaat
Positie van de eerste tros bij tomaten
onder praktijkomstandigheden
Invloedvanhetteeltstadiumopdebloeisnelheid bij tomaten
Effectvanhetwortelmilieuopdeontwikkelingssnelheid van stooktomaten
De invloed van de temperatuur op de
groeienbloeivaneenkomkommergewas
Verbetering van de zetting van vleestomaten door groeiregulatoren
I. De invloed van drie regulatoren in
drie concentraties toegepast
II. De invloed van verschillende groeiregulatoren en de duur van de bespuitingsperiode
Invloed spuitfrequentie, bespuitingsduur en concentratie bij een vroege
teelt van aubergine
Invloed spuitfrequentie, bespuitingsduurenenkele middelenbijeen herfstteelt van aubergine
Het gebruik van ethrel,tomatotone en
curbiset bij herfstcourgettes
Het gebruik van ethrel en curbiset bij
courgettes
VegetatievevermeerderingvanAsparagus setaceus (plumosis) in vitro
Het stimuleren vandegeneratieve ontwikkelingvanaardbeiplanten doorGA3bespuitingen.
Verdrogingsschade bij gerbera
Rand bij Chinese kool
Fotosynthese- en groeimetingen aan
sla in kunstlichtcellen
De invloed van lichtonderschepping en
belichting opgroei enontwikkeling van
kasgewassen
Effect vanbelichten opgroeienontwikkeling van jonge komkommerplanten

Door de afdeling Fysiologie is in 1980
gewerkt aan:
- Verband tussen groei en opbrengst bij
vroege stooktomaten
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PLANTENZIEKTEN
Virusziekten
Het onderzoek over de ontsmetting van
paprikazaad inverband metTMV-besmetting,werdvoortgezet.Eenvolledigebestrijding werd verkregen door het zaad ofwel
gedurendetwee uurondertedompelenin
Na3 P0 4 ofwel door een warmtebehandelinggedurende3dagenbij76°C.Inenkele
proeven had dewarmtebehandeling echter een nadelig effect op de kiemkracht.
Helaaskonhetvirusinenkelegevallenna
het stomen van besmette grond nog in
dezegrondwordenaangetoond.Heteffect
van het dompelen van handen en mes in
magere melk, ter voorkoming van de verspreidingvanhetvirus,werdduidelijkaangetoond. In samenwerking met het IVT
werdgezocht naarresistentepaprika-herkomsten.
Ook inaubergine ishetoptreden vaneen
TMV-stam vastgesteld.
Vergelingsverschijnselen in komkommer,
dieveellijkenopmagnesiumgebrek,blijken
door het pseudo-slavergelingsvirus te
worden veroorzaakt. Tijdens snoeien en
oogsten wordt deze ziekte niet overgebracht. Alleen witte vlieg zorgt voor verspreiding.
In samenwerking met het IPO is vastgestelddatvermoedelijk eentabaksnecrose
virus de veroorzaker is van necrotische
bladvlekken bij komkommer. Deverspreidingvindt door eenschimmel indegrond
plaats.
Pseudo-slavergelingsvirus werdditverslagjaar sporadisch in sla waargenomen. Het
werdechterwelinandijvieenkomkommer
gevonden.Verschillendeanderegewassen
en onkruiden kunnen ermee worden besmet,echteralleenalswittevliegalsoverbrenger wordt gebruikt.
Schimmelziekten
Verschillende factoren die van invloed
zouden kunnen zijn op het ontstaan van
inwendigvruchtrotbijkomkommer,veroorzaakt door Mycosphaerella, zijn onderzocht,maarhebbennoggeenaanknopingspunten opgeleverd.
In een herfstteelt van komkommers is de
34

invloedvanventilatieophetoptredenvan
Mycosphaerellaonderzocht.Zoalsverwacht
was,wasdeaantastingheternstigst bijde
behandelingenwaarhetminstwerdgeventileerd.
In kassen met restanten van aangetast
plantmateriaalvaneenvorigeteelttradde
ziekte enkele maanden eerder op dan in
dekaszonderdezerestanten.Halffebruari
werden albuitensporenvan Mycosphaerellagevangenindebuurtvanafgedragen
aangetaste komkommerstengels.
Behalve Didymella (kanker) blijkt ook een
andere schimmel (Phoma destructiva)
plekken op de wortelhals en de stengel
van tomaat te veroorzaken. Phoma destructivaisechterminderagressiefenplantengaaner nietvandood,integenstelling
toteenaantastingvanDidymella.Bijbeide
schimmels isdeaantasting bijlageretemperaturenernstigerdanbijhogeretemperaturen.
SporenvanzowelDidymellaals Fusarium
in een waterige oplossing werden voor
meer dan 90% gedood door bestraling
metultraviolet lichtvaneenbepaaldegolflengte. Er bleef echter altijd een restbesmetting aanwezig. Toepassing bij een
teelt opvoedingsfilm lijktdaarom niet zinvol.
Slaapziekte bij tomaat bleek soms, maar
nietaltijd,bijlageretemperatuur ernstiger
te zijn dan bij hogere temperaturen. Een
nieuwgevondensoortvandeslaapziekteschimmelbleekgeenaantastingintomaat
te kunnen veroorzaken.
Een duidelijk patroon in aantasting van
verschillendegewassendoorverschillende
herkomsten van Phytophthora soorten
konnietwordenvastgesteld.Iniedergeval
wordt zowel tomaat als paprika door de
Phytophthora uit paprika aangetast.
De outtillage voor het bestuderen van
ziekten in voedingsfilm en steenwol is
gereedgekomen.Ondankshet opzettelijk
besmetten met deschimmel Pythium zijn
ergeenaantastingenopgetreden,nochin
tomaat opvoedingsfilm,noch inkomkommer opsteenwol.
Tenbehoevevandeveredeling opziekteresistentiewordendiverseschimmelsaan
veredelingsbedrijven geleverd.

Plagen
Bij het onderzoek naar de bestrijding van
spint en insekten ligt, zoals de laatste
jaren hetgeval is, het accent opde biologische bestrijding.
In een herfstteelt van komkommer werd
witte vlieg aanvankelijk met succes bestredendoordesluipwesp,maarzekonden
de toename van witte vlieg niet tot staan
brengen. Uit andere proeven is gebleken
dat larven van de witte vlieg met redelijk
goed resultaat kunnenworden bestreden
doorbespuitingen meteentweetalschimmels.
Opeenviertalbedrijvenmeteenhoofd-en
herfstteelt van tomaten, waar de grondontsmetting vóór de herfstteelt wordt uitgevoerd,tradenmineervliegen parasieten
spontaan op,zowel inde herfstteelt alsin
de daaropvolgende hoofdteelt. De parasieten houden de plaag goed onder de
duim.
De massakweekvan de roofmijt van trips
werdverdergeperfectioneerd.Devooruitzichten zijn erg gunstig. Door toepassing
van roofmijten bleek vruchtschade door
trips in paprika te kunnen worden voorkomengedurendehetgehelegroeiseizoen.
Ook in komkommer lijkt trips door deze
roofmijten goed in de hand te kunnen
worden gehouden. Inmiddels zijn in de
praktijk enkele grootschalige introdukties
ondernomen.
Bladluizen in een paprikagewas werden
het gehele jaar bestreden na een eenmalige introduktie vaneengalmug.Spontaan traden parasieten, maar ook weer
hyperparasieten op.
Met een bacteriepreparaat (Bacillus
thuringiensis) werden goede resultaten
behaald bij de bestrijding van rupsen.
Chemische en fysische bestrijding
Enkele nieuwe middelen ter bestrijding
van meeldauw inkomkommer, meeldauw
intomaatenBotrytisenRhizoctonia insla
werdenbeproefd.Debestrijdingvanmeeldauw in komkommer was niet beter dan
dievanhetstandaardmiddel.Tegenmeel-

dauwintomaatwerdendebesteresultaten
behaald met benomyl. Bij de nieuwe middelentegen Botrytisen Rhizoctonia insla
bleekdattoevoegingvanthiramnodigwas
om vergelijkbare resultaten te verkrijgen
alsmetdestandaardmiddelen.Hetspuiten
van Rovral in sla gaf een beter resultaat
dantoepassing metgas-offijnnevelapparatuur.
Een nieuw spintbestrijdingsmiddel bleek
volwassenwijfjes niettedodenmaaruitde
afgezette eitjes kwamen geen nieuwe
exemplaren. Onder proefomstandigheden
bleek het middel Mocap gedurende een
periode van 10 maanden een nadelig
effecttehebbenopdesluipwespdiebijde
biologische bestrijding van de witte vlieg
wordt toegepast.
Indeproevenophet Proefstation met het
stomen van de grond via ingegraven geribbelde en gladde polypropeen buizen
bleekdatachterindekashetsysteem met
degeribbelde buiskwetsbaarder wasdan
de gladde buis. Inde praktijk is gebleken
dat bij beide systemen de resultaten op
kleigronden wisselvallig waren en op
zandgronden uitstekend. Een periode
van 3 uur stomen is meestal voldoende
om steenwolmatten weer te kunnen
gebruiken.
Doordeafdelingplantenziektenisin1980
gewerkt aan:
- ZaadengrondalsinfectiebronvanTMV
bij paprika.
- Toetsing van paprika-herkomsten op
resistentie tegen TMV-isolaten.
- BeperkingvanhetoverbrengenvanTMV
bijpaprikametbehulpvanmageremelk.
- TMV in aubergine
- Pseudoslavergelingsvirus bij
komkommer.
- Tabaksnecrosevirus bij komkommer.
- Pseudoslavergelingsvirus insla.
- Mycosphaerella bij komkommer.
- Didymella(kanker)enPhomadestructiva
bij tomaat.
- Fusarium-verwelkingsziekte bij tomaat.
- Verticillium(slaapziekte) bij tomaat.
- Phytophthora bij tomaat en paprika.
- Fusarium solani in paprika.
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Bestrijding van Botrytis en Rhizoctonia
insla.
BestrijdingvanCladosporium(meeldauw)
in tomaat.
Bestrijding van meeldauw ("het wit") in
komkommer.
Bestrijding van Rhizoctonia in radijs.
Gevoeligheid van roofmijtensluipwesp
voor bestrijdingsmiddelen.
Vergelijken van de toepassing van
bestrijdingsmiddelen door spuiten,fijnnevelen en gasnevelen.
Stomenvandegrondviaeeningegraven
stoomcircuit en stomen van steenwolmatten.

HetoptredenvanPythiuminvoedingsfilm
en op steenwol.
Biologische bestrijdingvandekaswittevlieg in komkommer.
Biologischebestrijdingvandetomatenmineervlieg.
Biologische bestrijding van trips in
paprika en komkommer.
Biologische bestrijding van bladluizen
in paprika.
Biologische bestrijding van rupsen.
Residu-onderzoek insla.
Onkruidbestrijding in freesia, orchidee
en potplanten.
Luchtverontreiniging bij tuinbouwgewassen.

iSÄ§t?**iä
Onderzoek naar de ontwikkeling van ziekten behoeft niet altijd grootschalig tezijn.
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ECONOMIE, ARBEID EN
MECHANISATIE
In1980isdoormedewerkersvandeafdeling economie, arbeid en mechanisatie
weeraaneengrootaantalzakenaandacht
besteed.Nieuwwashetwerkophetbenuttenvandemogelijkhedenvanautomatisering inonderzoek, voorlichting en praktijk.
Voor zover nu te beoordelen zijn hierbij
vele mogelijkheden te benutten om het
management opde glastuinbouwbedrijven
teondersteunen.Automatisering biedtook
mogelijkhedenomonderzoekenvoorlichting efficiënter te laten opereren.
Ditzaldestemeernodigblijkengeziende
(noodzakelijke) snelle technische ontwikkelingen in de nabije toekomst.

cent per krop isdit 20 voor december en
18 voorjanuari.
Wanneer de prijs 40 cent per krop is, is
in januari het optimale plantgetal 20. In
december blijft hetzoomdatdat hetteelttechnische maximum is.
Relatie licht enproduktie bij komkommer
Meteenvergelijkingvanproduktiegegevens
permaandbijhetgewaskomkommer met
de stralingsgegevens van de betreffende
maand werden de volgende globale indicaties verkregen: voor februari komt 1%
meer straling overeen met 1.5% meer
produktie; in maart gaf 1%meer straling
1% meer produktie; voorapril leverde1%
meer straling 0.4% meer produktie; voor
de maand mei kon geen verband worden
aangetoond.

Economisch onderzoek

Substraatteelten

Teeltvan jaarrondradijs
Vanaf eind 1979 tot begin 1981 zijn van
eengroepradijsbedrijveneenaantalgegevens vastgelegd. Dit waren produktie en
bossenendegeldopbrengsten perzaaiing,
de teeltduur, de benutting van de kas,
rassen, zaaiafstand e.d.
Rasverschillen enverschillen inzaaidichtheid,alsmedeverschilleninkasbenutting,
gavenaanzienlijkeverschilleninproduktie.
Opdebedrijvenmetmeerdan5.5teeltper
jaar lagde produktie tussen55 en82 bos
per m2. De hoogste opbrengsten werden
verkregendaarwaarmetdehoogstezaaidichtheden werd gewerkt.

Diverse begrotingen zijn opgesteld voor
teelten op steenwol. Voor aubergine en
meloen lijken perspectieven aanwezig.
Voordehoofdgewassentomaat,komkommerenpaprikazijnbegrotingen opgesteld
waarbij deteelt inde grond vergeleken is
met die op kunstmatige substraten.

Plantdichtheid vansla
Op basis van statistische gegevens van
prijzenvanslaindeverschillendegewichtsklassenisgetrachtdeoptimaleplantdichtheid van (boter) sla te bepalen. Voor de
oogstmaandendecemberenjanuarigeldt
dat het optimale plantgetal hoger is bij
lagere opbrengstprijzen. Voor de oogstmaandfebruari is het optimale plantgetal
gelijk aan het teelttechnisch maximum.
Bij een prijs van 30 cent per krop zijn de
optimale plantgetallen indecember 18en
in januari 15 per m2. Bij een prijs van 35

Economische aspecten van de
kasaugurkenteelt
Voor de periode van 1april tot 1 oktober
zijn begrotingen opgesteld.
Bijeengemiddelde prijsvan f 0.80 perkg
iseenproduktievan28kgperm 2nodigom
kostendekkendtezijn.Bijeengemiddelde
prijsvan f 1,- per kg iseen produktie van
20 kg per m2nodig.
Bijeenprijsbenedende f 1,-perkgisdan
ook geen rendabele teelt mogelijk omdat
20 kg per m2ongeveer het maximum is.
Kosten van water
Voor (goed) water van verschillende herkomst (behalve oppervlaktewater) zijn
kostenberekeningen gemaakt. Doordat
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rekening isgehouden met opbrengstdervingvandebijbassins inbeslag genomen
grond is er verschil in kosten afhankelijk
vanbedrijfsgrootteensaldo(opbrengsten
minus toegerekende kosten) per m2.
Wanneer leidingwatervangoede kwaliteit
isdat het goedkoopst.
Vervolgens zijn de verschillende regenwaterbassins aantrekkelijk waarbij in het
algemeen devoorkeuraanaarden bassins
gegeven moet worden.
Hetontzoutenvanwaterisinhetalgemeen
nog te duur.

Arbeidskundig- en mechanisatie
onderzoek
Doorteeltsystemen bij tomaten
Door een aantal bedrijven zijn arbeidsboekhoudingen bijgehouden teneinde
procesgegevens te verzamelen van het
hogedraad systeem. Daarnaast zijn van
een aantal werkzaamheden, zoals bladbreken,dieven/indraaien,latenzakkenen
oogsten, arbeidsstudies gemaakt. Geblekenisdathetlatenzakkenvande planten
het snelst verloopt, indien het gecombineerd met hetdieven/indraaien wordt uitgevoerd.
Omdat het laten zakken van de planten
een erg vermoeiende handeling is is een
aangepaste haspel ontwikkeld. Deze
haspel behoeft niet meer van de draad
opgetildtewordenbijhetlatenzakken.Dit
levert behalve arbeidsverlichting tevens
een redelijke arbeidsbesparing op (55100 uur per ha perjaar).
Uitdeverzamelde gegevens blijkt dat het
hogedraadsysteemperhaongeveer 1000
uur meer arbeid vergt dan de bestaande
doorteeltsystemen. Dit komtovereen met
dearbeidsbehoefte bijhettussenplanten.
Toepassing van het hoge draadsysteem
stelt eisen aan de bedrijfsuitrusting zoals
een draadhoogte van ± 3 meter en de
aanwezigheid van een buisrailsysteem.
Paprikateelt
Met behulp van de door de arbeidsboekhoudingen verzamelde gegevens zijn
handelingenschema's opgesteld van de
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belangrijkste teeltsystemen (2 en meer
stengelsbijzowelroodalsgroenoogsten).
Op basisvandeverkregen gegevens zijn
arbeidsbegrotingen opgesteld waaruit
blijktdathettweestengelsysteem,uitgaande
van een meerproduktie van 1 kg per m2,
nauwelijksmeerarbeidvergtdanhetmeerstengelsysteem.

Functie-indelingindeagrarischec.a.o.'s
De opgestelde functie-indelingen zijn
naderuitgewerkttotfunctie-omschrijvingen.
Natoetsingindepraktijkkonden5niveaus
onderscheiden worden (At/m E).
In 1980 werd verder gewerkt aan:
- Economische evaluatie van teeltduurverkorting bij jaarrondchrysant.
- Mechanisatie jaarrondchrysantenteelt.
- Arbeidskundigonderzoekbijdeopkweek
van chrysantenstek.
- De beproeving van het plannings- en
informatiesysteem (MISTU-BEDRIJFSVOERING - LINEAIRE PROGRAMMERING).

BEDRIJFSONTWIKKELING
Algemene bedrijfsontwikkelingsactiviteiten
Doordestijgingvandekostenvanenergie,
hethogerentepeilendeonzekerheidvoor
de toekomst, is het stichten van nieuwe
bedrijven in het verslagjaar nogal teruggelopen. Ondanks dit werd er in het
Zuidhollandse Glasdistrict toch nog ± 75
haprojectmatiggereedgemaakt,waarvan
25hainDeKringen50hainhetWestland.
Daarnaast iseenoppervlakte van± 30 ha
niet projectmatig ingericht.
Erwerden verdere plannengemaakt voor
1981. Dit isook nodig,omdat de huidige
stagnatie niet betekent dat de behoefte
kleiner isgeworden.Gezien de noodzaak
dieeristotsaneringenherstructureringin
bepaalde delen van het gebied, is de
noodzaak van een verdere inrichting van
tuinbouwvestigingsprojecten onverkort
aanwezig. Het prijsniveau vangronden in
de uitgevoerde projecten vertoonde nog
nauwelijkseentendenstotdaling.In1980
bedroeg de grondprijs in het Westland
tussen / 30,— en 1 35,— per m2, in De
Kring van / 22,50 tot f 25,—.
Inhet kadervanuitvoeringenaanpassing
van bestemmingsplannen voor het landelijk gebied werd in een aantal gevallen
geadviseerd. Daaruit blijkt nog weer
duidelijkerdanvoorheendat glastuinbouw
mogelijk zal worden daar waar voorheen
beperkende bepalingen golden. Anderzijds is in toenemende mate aandacht
besteed aan meer mogelijkheden tot
waterberging. Dit is ondermeer in de
Broek- en Vlietpolder en in de Oranjepolder het geval.
Voor het gebied van Schipluiden-Maasland-De Lier werd voor een tuinbouwvestigingsmogelijkheid in het kader van
deuitvoeringvandeplannenomtekomen
tot het recreatiegebied Midden-Delfland,
een programma voorbereid.
Momenteel is bij de Tweede Kamer een
ontwerp van wet in behandeling die de
landinrichting regelt. Afhankelijk van de
spoed van de procedure moet in de toe-

komst met deze wet rekening worden
gehouden.DezevervangtdeRuilverkavelingswet, die ondermeer voor glastuinbouwgebieden weinig mogelijkheden
bood.
In het kader van de Beschikking Reconstructie Oude Glastuinbouwgebieden
werdvanuithetZuidhollandse Glasdistrict
één aanvraag ingediend en wel voor het
gebied Monnikenweg te Pijnacker.
In 1980 nam de bouwactiviteit belangrijk
af.Erzijngeenexactecijfersoverbekend,
maar aangenomen mag worden dat
nieuwbouw en vervanging van kassen,
schurenenbedrijfswoningen ongeveerop
een niveau lag van 40 tot 50% van het
(record)jaar 1979.
De onzekere toestand is de eerste oorzaakhiervan,maarookdemoeilijkerfinanciering en vooral de onzekerheid over de
eisen waaraan de kassen in de nabije
toekomst moeten voldoen om een voldoende energiebesparing te bewerkstelligen.
Eén en ander was er mede oorzaak van
dat bestaande bedrijven moeilijk te verhandelen waren en de prijzen beduidend
daalden. Hetaantalaanvragenom advies
van bedrijfsinrichting nam eveneens
beduidend af.
In het verslagjaar werden de nieuwe
AlgemeneAannemingsvoorwaardenKassenbouwgepresenteerd,een handleiding
voor de tuinder waarmee hij goede afspraken kanmaken overeengroot aantal
onderdelen van te bouwen kassen.
Vreemd genoeg wordt de hiermee
geboden mogelijkheid om vroegtijdig
'missers' te voorkomen, nauwelijks benut. Men maakt er onvoldoende gebruik
van. Hetzelfde kan worden gezegd
van het duidelijk vermelden in offertes
welke onderdelen volgens NEN 3859
en/of volgens TNO-toetsing gebouwd
worden.
Dewater aan-enafvoer bleef een zorgelijkekwestie.Hetwerdduidelijkerdanooit
tevoren dat er in bepaalde delen van ons
gebied verbeteringen noodzakelijk zijn
van de waterstaatkundige structuur. Van
organisatiezijde maakt men zich hier
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thans sterk voor. Trouwens deze zaak
heeftookdeaandachtvanondermeer het
Hoogheemraadschap van Delfland,waarmee in tal van situaties overleg was en
werdsamengewerkt. Ditalleszalnietvoor
iederetuinderzonderproblemenverlopen.
Zowerderin1980veelgesprokenoverde
inmiddels vastgestelde nieuwe Keur van
het Hoogheemraadschap, die de mogelijkheid voor de benutting van de grondoppervlakte van het bedrijf in een aantal
gevallenbeperkt. Eensoepeloptredenen
zo mogelijk aanpassing van de Keur is
toegezegd.
Eén en ander is nog geen oplossing van
het inmiddels al vele jaren lopende probleemvandekansoponvoldoendewatervoorziening in het gebied.
Deplannenomte komentotdebouwvan
een zoetwaterkanaal van Waddinxveen
naarVoorburg lijken erg op losse schroeven te komen staan, nu er goedkopere
alternatieven worden aangedragen. Van
belang isechtervooraldatdevoorziening
gewaarborgd wordt.
De eigen watervoorziening van de bedrijven kreeg van velen aandacht. Het
probleem is vaak dat er onvoldoende
ruimte is voor de bouw van een voor het
bedrijf passende opslag. Er kwamen
echter heelwatnieuwebassinsgereeden
men blijkt voor goed water veel te
investeren.
Omdie redenwerdook nogalwatapparatuur voor omgekeerde osmose aangeschaft. Daarnaastblijftdekwaliteitvanhet
oppervlaktewaterdeaandachtopeisen.In
belangrijke mate zal pas verbetering
worden verkregen als de zoutlozingen in
de Rijn worden beëindigd. Daarnaast is
heteengelukkigezaakdatervandezijde
van de waterschappen veel aandacht
wordt besteed aan het voorkomen van
ongewenste lozingenop het oppervlaktewater. De heffingen die daar uit voortvloeien zijn navenant en drukken soms
zwaar. Verder is de tuinbouw er ook bij
herhaling op gewezen dat ook ziekteverspreiding via het oppervlaktewater
moet worden voorkomen.
Dit laatstezalmedeworden bepaalddoor
de mogelijkheden die erzijn het tuinafval
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op een passende wijze kwijt te raken. In
toenemende mate schaffen telers zich
containers aan waarin het afval kan
worden gedeponeerd en die elders
wordengeledigd.Demogelijkheden daartoe zijn, ook voor de gespecialiseerde
bedrijven,beperkt. Erzijnplannente over
om te komen tot compostering van het
tuinafval, maar tal van planologische
bezwarenbemoeilijkendezeontwikkeling
vooralsnog. Erisechter goede hoop voor
een oplossing.
Moeilijk is ook nog de vestiging van
centrale opslagplaatsen voor methylbromide en/of andere gewasbeschermingsmiddelen. Voor enkele van deze
vestigingen is een procedure in gang
gezet. Het kan echter nog geruime tijd
durenvoor éénenander isafgerond. Met
de gehele publiciteit rond het methylbromideprobleem is dit niet eenvoudig.
Eveneens lijkt het wel duidelijk dat de
gevolgen voor de tuinbouw van het uitvoerenvandehinderwetvooralindesfeer
van hogere kosten en duurdere voorzieningen zullen liggen.
De omschakeling van groenten naar
bloemen kwam weliswaar niet helemaal
tot stilstand, maar nam wel zeer sterk af.
Hier en daar was zelfs de tendens te
bespeurenbijbloementelersomeenmalig
ofpermanentweergroententegaantelen.
Ditvooralalsgevolgvanhetgroteverschil
in bedrijfsrendement tussen bloemen en
groenten in 1980. Wel breidde binnen de
sierteelt de teelt van pot- en perkplanten
zichverderuit.Ditgingdoorgaansgepaard
meteenfiksemechaniseringvanhetbedrijf.
Vooral indetweede helftvan hetverslagjaar,toendegevolgenvandesterkeprijsstijgingen vanhetaardgaswat meervoelbaar werden, nam de behoefte aan voorlichting voor energiebesparende maatregelen inkassenzeersterktoe. Erkwam
een vergrote belangstelling voor de aanlegvanschermen;eenzaakdie inmiddels
een waar doolhof is geworden voor niet
ingewijden. Verder kreeg de energiebesparing aandacht in veel voorlichtingsactiviteiten; vooral in bijeenkomsten van
de studieciubs en tijdens de honderden
excursies die er zijngehouden.

Gezien de te verwachten ontwikkelingen
wordt er rekening mee gehouden dat de
behoefteaandezegespecialiseerde voorlichting verder zal toenemen.
Inmiddels is er wel getracht mede in te
voorzien doortalvangerichte artikelen in
de vakpers en informatie via de eigen
"Mededelingen".

Teeltvoorlichting
Algemeen. Desterke ontwikkeling van tal
vanzaken maakte hetnoodzakelijkdatde
voorlichtingveelaandachtmoestbesteden
aan informatie op het gebied van semiteeltaangelegenheden. Belangrijk hierbij
was de voorlichting op het gebied van de
substraatteelt.Nietalleenneemtdeoppervlakte gewassen die op substraat wordt
geteeld toe, maar er ontstaan ook nogal
wat varianten in de opzet van het op
substraat telen. In dit verband is de ontwikkeling van het zogenaamde 'gootjebroodje'-systeemmedebegeleid,evenals
de teelt in stilstaand water. Gezien de
sterk groeiende belangstelling voor het
telen op substraat zullen deze zaken de
aandacht blijven vragen, evenals die van
een passende watervoorziening.
Veeltijdisookbesteedaanvoorlichtingop
het gebied van energiebesparing. Afgezienvandetechnischeaspectendaarvan,
is wel duidelijk dat vrijwel elke maatregel
die men op dit gebied neemt gevolgen
heeft voor de wijze van telen. Het is belangrijk dat de voorlichter die kennis kan
nemen van de ervaringen van velen
onder een grote variatie van omstandigheden, hiervoor de belangrijkste bron
vormt. Niet alles is bekend, maar dankzij
desteun vanuit hetonderzoekwordt snel
veel bekend over de gevolgen voor de
teeltwijze ingeval van toepassing van
schermenendaarwaarmenmetrechtkan
spreken van potdichte kassen. Ook het
introduceren van een andersoortig
klimaatregime, zoalsdit nugoed mogelijk
is voor bijv. komkommer en paprika,
brengt veel vragen met zich. Het kwaliteitsaspect blijft de aandacht vragen. Dit
speeltbijvrijwelallebelangrijkegewassen.

Hoewel bij de tomaat de moeilijkheden
overwonnenlijkentezijn,kunnenzichtoch
nog wel omstandigheden voordoen die
eensterk nadelige invloed hebben op het
kwaliteitsniveau. Bij komkommer is het
behoud van een goede kwaliteit door de
zomer heennognietopgelost,evenals bij
slaindewinterperiode.Erzalsteedsmeer
geanticipeerd moeten worden op de
gevolgen die bepaalde weersomstandigheden hierop hebben.
Voortbouwende ophet praktijkonderzoek
naar minimalisering van het lichtverlies is
in toenemende mate hierover geadviseerd.Ditgeldtookvoorhetjuistegebruik
vanbedrijfscomputers,waartoeeengroot
aantal gerichte groepjes van telers is
geformeerd, die te maken hebben met
hetzelfde gewas en eenzelfde computer.
Hetdoelvanditlaatste isvooraldat menzonder de voorlichting - komt tot een
uitwisseling van ervaring en gegevens
die voor de deelnemers nuttig is.
Medewerking werd gegeven aan diverse
studies, die mogelijk gevolgen kunnen
hebbenvoordetoekomstvandetuinbouw.
Dit geldt o.m. voor het NEOM onderzoek
met diverse projecten van alternatieve
energievoorziening en Viewdata als
nieuwe informatiemogelijkheid voor de
praktische tuinbouw.
Groenteteelt In de glasgroenteteeltvoorlichting kreegvooraldeuitbreidingvande
teeltvannieuweregewasseneen behoorlijk accent. Hoewel hierover vanuit het
onderzoek veel bekend wordt, zijn de
ervaringen in de praktijk toch onmisbaar
en is hetvaakdevoorlichter dieonder de
gegeven omstandigheden helpt om te
komen tot een juist teeltbeleid.
Dat de 'bomen vande nieuwe gewassen'
ookniettotindehemelreikenkwaminhet
verslagjaar met betrekking tot de radijs
naarvoren. Hetaanbodinzomeren herfst
was wat te groot en dit had uiteraard
invloedop het prijspeil.Omdie reden ook
lijkthet nietongunstig datdegroeivande
arealen van nieuwere gewassen in een
betrekkelijk rustig tempo plaatsvindt.
Erwasopnieuweengrotere belangstelling
voor de toepassing van grondafdekmiddelen, voornamelijk 'Styromull'. Pogingen
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om het gebruikte materiaal vlot en goedkoop te kunnen verwijderen zijn nog wel
nietrond,maarerishoopdathiervoortoch
een goede oplossing zal komen. Inmiddels is het nut bij teelten in de winter
zodanig duidelijk komen vast te staan,
dat toepassing van reflecterende afdekmiddelen niet meer weg te denken valt.
De temperatuur-regeling bij de diverse
gewassen is aanleiding geweest tot veel
voorlichtingsvragen. Begrijpelijk, want
iedereenprobeertmeteenlagerniveauuit
te komen. In tal van gevallen lukt dit ook
wel, maar men moet zich vooral goed
bewust zijnvandegevolgen die het heeft
voor een aantal aspecten van groei,
produktie,kwaliteitenziektegevoeligheid.
Bloementeelt In de sierteelt werd
begonnen met de registratie vanstraling,
watergeven en bemesten van enkele
gewassen,zoalsvoorchrysantenroos.De
sterk toegenomen belangstelling voor de
teelt van zomerbloemen vond zijn weerslagindevoorlichtingsbehoefte daarnaar.
Er diende zich enkele specifieke
problemen aan die nog de nodige aandacht zullen blijven vragen. Dit geldt
ondermeer voor hetdrainstomen, maarin
veelsterkere matevoor hetoptreden van
enkele nieuwe ziekten die een ernstige
weerslag hadden op de afzet. Het optreden van de (nieuwe) mineervlieg in
chrysant is hiervan wel het belangrijkste
voorbeeld.Hoewelhet investeringstempo,
ook in de bloementeelt sterk isverlaagd,
vond op tal van bedrijven toch nog wel
investering plaats in de richting van de
mechanisatieenveranderingvandeteeltmethodiek. Vooral in de potplantenteelt
was dit het geval. Daarbij vindt thans
ondermeer het telen op beton ingang,
worden de werkzaamheden verder gemechaniseerd en houdt men rekening
met eengrotereschaalvanteelt enafzet.

Bedrijfsuitrusting
De doorgaande stijging van de gasprijs
heeft in het verslagjaar gezorgd voor een
voortgaande grote belangstelling voor
verandering van verwarmingssystemen
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en toepassing van rookgascondensors.
Verschillende nieuwe toepassingsmogelijkhedenzijn uitgedacht engepubliceerd.
De grote belangstelling voor energiebesparing bleek ook op de NTV,waar de
gezamenlijke stand van Naaldwijk en
Aalsmeer diverse technische mogelijkheden hiervoor liet zien. Op dit gebied,
maarookopdatvanschermenenisoleren
zijnerheelwatideeënvandezijdevande
tuinders gekomen. Voor de ontwikkeling
hiervan kondenonzespecialistenvaakde
passende voorlichting en de helpende
hand bieden.
De bouw van alternatieve kasdekken
bleef beperkt. Weh is er veel aandacht
besteed aan het plaatsen van dubbele
gevelsofverdubbelingvandeaanvankelijk
enkele gevel. Voor schermen kwam er
meer belangstelling, evenals voor het
'potdicht1 maken van de kassen. De
aanschaf van computers voor klimaatregeling is het afgelopen jaar sterker
toegenomen dan ooit tevoren. Dit vergt
een verdere scholing van telers en de
voorlichters. Hiermee is een begin
gemaakt.
Gezien de resultaten van de CCWegelapparatuur, zijn er hiervan heel wat
nieuwe installaties geplaatst. Het ziet er
naaruitdatditindetoekomsteennormaal
apparaat wordt daar waar centrale CO2voorziening plaatsvindt.
Hoewel de belangstelling groot was voor
het plaatsen van infra-roodverwarming,
wachten velen de resultaten daarvan
eerstaf.Waarschijnlijkterecht,omdatlang
niet in alle gevallen deze wijze van verwarmingdebesteen meest economische
oplossing zal zijn.
Buisrailsystemen blijven de aandacht
vragen.Demogelijkhedenhiertoeworden
groter en dit zeker niet alleen in de
groenteteelt, als gevolg van de duidelijk
aanwezigetendensomdehoger liggende
verwarmingsbuizendichterbijdegrondte
brengen in het kader van energiebesparing.
Ineenenkelgevalwerdinonsgebiedeen
windmolen geplaatst voor eigenelektriciteitsvoorziening. Ook hiervoor bestaat
een behoorlijke belangstelling die pas

gestalte zal krijgen als de bouw planologisch beter is geregeld en er op een
passende wijze afvoer naar het centrale
elektriciteitsnet kan plaatsvinden van
overtollige elektrische stroom.
Deadviseringoverbouweninrichtingvan
koelcellen begint aan belang te winnen.
Niet alleen worden er nogal wat nieuwe
cellengebouwd,maargeblekenisookdat
heel wat simpele cellen die zo'n tien jaar
geledengebouwd zijnaanvervanging toe
zijn en men nu cellen wil die beter zijn
aangepastaandebehoeftevanhetbedrijf
inarbeidstechnischopzichtendiezuiniger
zijn in energieverbruik.

Bedrijfsmethodenenarbeidsmethoden
Hoewel het aantal bedrijven dat een
arbeidsboekhouding bijhoudt beperkt is,
is de belangstelling voor 'arbeid'toch vrij
groot. Dat iswel gebleken uit de belangstelling die er steeds isgeweest voor het
volgen van de wekelijks gepubliceerde
arbeidsplanning van enkele van de
belangrijkste gewassen.
Wij zien het dan ook als een gemis, dat
voor het seizoen 1980-1981 moest
wordenafgezienvandezepublikaties.Het
bleek echter een onmogelijkheid, omdat
de arbeidskundige, die dit werk steeds
heeft verricht, als gevolg van een zware
operatie, voor lange tijd uitgeschakeld is.
Gezien de werkzaamheden kon dit niet
aananderenwordenovergedragen.Toch
hopen we in de nabije toekomst het
publiceren van de arbeidsplanning weer
te kunnen hervatten.
In de eerste helft van 1980 kon nog wel
veelaandachtwordenbesteedaanenkele
projecten tot het oogsten, sorteren en
verpakken van bloemen.
Door een langdurige vacature van de
functie van specialist mechanisatie was
het evenmin mogelijk aandacht te besteden aan verbetering van de arbeidsmethoden door mechanisatie. Inmiddels
is in deze vacature voorzien en mag
opnieuw activiteit indezetoch zobelangrijke sector worden verwacht.

Economie en structuur
Erblijft een onverminderd goede belangstelling van de zijde van de telers voor
bedrijfsvoering en management.
Enkele cursussen op dit gebied werden
gegeven. Deze gaan dan doorgaans
gepaard met een verder contact voor de
voorlichter die de lessen heeft verzorgd
metdedeelnemersomhente begeleiden
indepraktischeuitvoeringopdebedrijven.
Erwordt internhardgewerktaandeopzet
van begeleidingssystemen. Dankzij de
nieuwere technieken zal het in de nabije
toekomst mogelijk worden de telers van
veel informatie te voorzien op een wijze
diehen instaat stelt sneleenoverzicht te
krijgen van de eigen bedrijfssituatie.
Daardoor zaleen teler veel slagvaardiger
kunnenzijninhetnemenvanbeslissingen
die metbedrijfsvoering te makenhebben.
Omdatvooralhetvastleggenvangegevens
overheteigenbedrijf belangrijk is,werdin
het verslagjaar als proef een brochure
'Bedrijfsregistratie' uitgebracht. Dit in
1980 verschenen registratieboek zal in
1981 effectief kunnen worden gebruikt.
De resultaten van dit gebruik zullen als
basis kunnen dienen waarop verder kan
worden doorgegaan.
Was het in voorgaande jaren steeds
mogelijk om te rapporteren over de
activiteiten in het kader van de WIR, de
rentesubsidieregeling, het Borgstellingsfonds en de Rijksgroepsregelingen, dit is
over 1980 voor ons gebied niet mogelijk.
De administratie van de financieringsdeskundigen is namelijk overgeplaatst
naarhetHID-kantoor,zodatdedienst niet
meer beschikt over de gegevens om een
dergelijk overzicht samen testellen.

Diversen
Vanuitdevoorlichtingsdiensten hetProefstationwerdenookin1980weer heelwat
cursussengeheelofgedeeltelijkverzorgd.
Debelangstelling voordecursussen voor
toekomstige engevestigde ondernemers
blijft onverminderd groot. Daardoor zit
mensteedsmethetprobleem datnietalle
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aanmeldingen geaccepteerd kunnen
worden. Toch werd ook in 1980 gestart
met2AVTOen2EVTO-cursussen.Verder
eencursusTVTOenMOB.Voordein1980
gestartecursusSVTOisde belangstelling
nog beperkt, dit mede op grond van de
wijze van werving, de plaats waar de
cursus wordt gehouden en het tijdstip.
Door ziekte (arbeidskundige) en het feit
dat er nogal wat verschuivingen in de
dienst voorkwamen was het bemannen
van de diverse cursussen met geschikte
docenten geen eenvoudige zaak. Er
moest dan ook in beperkte mate een
beroepwordengedaanophulpvanelders.
Het streven is er op gericht dit in de
toekomst overbodig te maken.
Opnieuwwerdenin1980kortecursussen
voor gevestigde ondernemers aangeboden waarin aandacht wordt besteed
aan de uitbreiding van de fundamentele
kennis. Gebleken is dat men weliswaar
belangstelling voor de bijscholingscursussenheeft,mitsdelesstof geprojecteerd
wordt op een bepaald gewas. Aan deze
wenszalindetoekomstaandacht worden
geschonken.
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Een algemene cursus over scheikunde,
bodem en bemesting vond doorgang.
Daarnaastwerdenerweerenkelecursussenbedrijfsvoeringgegeven,waarvoor de
belangstelling uitstekendwas.Ditkanook
worden gezegd van de cursussen,
speciaal gericht op het regelen van het
kasklimaat.
Zoweltenbehoevevandegroenteteeltals
desierteeltwerdenenkele gewasgerichte
teeltcursussen gegeven.
Het iszondermeer duidelijk dat een goed
cursusaanbod noodzakelijk isomdeteler
in de gelegenheid te stellen in alle opzichten bij te blijven.
Daarbij is de inzef van de voorlichtingsdienst onmisbaar, gezien de grote praktische inbreng die dan mogelijk is. Er zal
dan ook naar worden gestreefd dat er
vanuit de voorlichting veel aandacht aan
het cursuswerk kan worden gegeven, al
vormt één en ander, naast het gewone
werk toch soms een vrij zware belasting.
Niet voor niets is daarom al eerder
besloten dat de cursussen geheel of
althans goeddeels in de middaguren
dienen te worden gehouden.
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