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PROEFSTATION
NAALDWIJK

1979

van het Proefstation
voor tuinbouw onder
glas te Naaldwijk

directeur:
Ir. E. Kooistra

TEN GELEIDE

Hetachteronsliggendejaar 1979wasinveelopzichteneenzorgelijkjaar.Zorgelijkvooral
ook voor de ontwikkeling van de economie, omdat die verder verslechterde en er
nauwelijks perspectieven kwamen voor verbetering.
Dezeontwikkeling isdetuinbouw nietvoorbijgegaan.Ookvoordeglastuinbouw was het
afgelopen jaar zorgelijk. Zorgelijk vooral omdat de bedrijfsuitkomsten gemiddeld zeer
matigwaren,terwijlhettoekomstperspectief voor1980methogereenergieprijzenenvaak
hogere bijkomende kosten, zoals die van de rente,weinig hoopgevend is.
Velen hebben echter ook in 1979 hun werk normaal uitgevoerd. Uitgevoerd met vasthoudendheidenmetvaakextrainspanningen.Hetlijkteenverbetenheid,waarbij menhet
nietgauwzalopgeven.Ditmedeinhetvertrouwenopeenkenteringvandeomstandigheden.
In deze situatie wordt er niet alleen van de tuinder veel gevraagd. Ook het onderzoek
ontkomt nietaaneenzekeredruk.Dedrukomdetuinderdaadwerkelijktehelpenzoalsin
energiebesparing eneen betereenergiebenutting. Eenontwikkeling die onontkoombaar
is,willende glastuinbouwbedrijven kunnen blijven voortbestaan. Enerishaastgeboden.
Binnenhetonderzoekontkomenweooknietaandeinvloedvanbepaalde maatschappelijke
ontwikkelingen. De hedendaagse consument gaat geleidelijk hogere en/of andere eisen
stellen aan het produkt dat hij consumeert. Daarmee hebben we rekening te houden,
evenalsmethetfeitdatmeerenmeereisenaanhetbehoudvanhetmilieuwordengesteld
en de wetgeving op dit gebied wordt uitgebreid en verfijnd.
Sterk groeiende afzetmarkten kennen we amper meer. Willen we tot een grotere afzet
komen, of alleen maar bestaande markten behouden, dan ontkomen we niet aan een
zekere mate van verdringingsconcurrentie.
Dat kan alleen als de kwaliteit alle aandacht krijgt. Er moet een goed en gaaf produkt
geproduceerd worden dat een lange houdbaarheid heeft. Deze aspecten hebben hun
invloed op het onderzoek. Niet alleen ishet nodigspeciale projectenten behoevevandit
onderzoekuittevoeren,maardezorgvoordekwaliteitendehoudbaarheidstrektzichuitin
veelandereonderwerpen vanonderzoek. Ditzowelvoorde Produktendiealvelejarenin
grote omvang worden geteeld, als voor de nieuwe en vernieuwde Produkten die tegenwoordigophetteeltschemavanveelbedrijvenstaan.Trouwens,de assortimentsverbreding
krijgtallerwegen indeglastuinbouwdeaandacht,zowelophetgebiedvandegroente-als
van de bloementeelt. Wij zijn van mening dat ons Proefstation indeze ontwikkeling een
actieve rol moet en kanspelen.
Indeze tijd met eensterkeontwikkeling vandetechnologie lijktdeautomatisering op de
bedrijvensteedsverdertegaan.Grenzendiedaarbijinhetverledenzijngesteldwordennu
alinruimemateoverschreden.Enheteindevandezeontwikkelingisnoglangnietinzicht.
Hetbeeldvandetuinbouw zalerwezenlijkdoorveranderen.Detuinbouw pastzichhierbij
snelengoedaan.Hetonderzoekzalnietachtermogenblijven.Zekernietbijzakendieinde
praktijksterkspelen,zoalsbijv.deautomatisering vanhet kasklimaat. Daarnaast moet en
kan hetonderzoek ookgebruik makenvanautomatisering inde registratieen verwerking
van onderzoekgegevens evenals ten behoeve van het grondonderzoek. Wat dit laatste
betreft zijn er het afgelopen jaar belangrijke verbeteringen tot stand gekomen. De
kinderziekten dieeraanvankelijk inmeekwamenvroegenextrainzet enaandacht.Zezijn
intussen verholpen zodat wij nu met ons routinelaboratorium instaat zijnslagvaardig het
variërende aanbod vangrond- en watermonsters te verwerken.
De automatisering zal zeker ook een grotere rol gaan spelen in de diverse wijzen van
alternatief telen,met name inandere groeimedia. Erisvanditsoort materialen een groot
aanbod op de markt.

Wetrachten opdevélevragen dieopdit gebied komen een passendantwoordtegeven.
Niet onvermeld mag blijvendat in 1979 destatuswijziging van het Proefstation eenfeit is
geworden. Ook de naam werd aangepast :Proefstation voor Tuinbouw onder Glas. Een
nieuwe stap in de geschiedenis van het proefstation.
Begonnenalskleineregionaleproeftuinin1900,omgezettotproeftuinvooreengrootdeel
vandeprovinciein1927eninorganisatorischeopzetentaakstelinggewijzigdin1949toen
deproeftuineenlandelijkProefstationwerd,ishetnuinhet79-stejaarvanhetbestaaneen
overheidsstichting geworden. Gelukkig een stichting waarin de praktische tuinder een
grote inbreng blijft behouden, zodat de sterke betrokkenheid van het onderzoek op de
praktijk gehandhaafd kanblijven.
Ditallesiseenbasiswaaropweonswerkkunnenvoortzetten.Enerisveel,ergveelwerkte
doen.Wekunnenhetdoenomdatwedaarvoordemiddelenbeschikbaarhebbengekregen
en we een goede outillage voor het onderzoek hebben; ook al blijven er natuurlijk nog
tallozewensen.Wekunnenhetechtervooraldoendoordeuitstekende persoonlijke inzet
vanvelenvanonze medewerkers. Bijdezegelegenheidwillenwijvooral hendanken voor
datgenewatzeinhetafgelopenjaarhebbengepresteerd.Wijvertrouwen eropdatookin
dekomende - wellichtmoeilijker - jarenhetProefstation,maardaarachterdepraktijkvan
de glastuinbouw, volledig op hunwerk en inzet zal kunnen blijven steunen.
Ir.E. Kooistra

BESTUUR
Samenstelling bestuur van de stichting per 31 december 1979
P.van den Berg, Den Haag, (voorzitter)
J.G.J. van der Hoeven, Maasland (secretaris)
P.W. Lekkerkerk, Den Hoorn (vice-voorzitter)
J. W.van deTorre, Bergschenhoek (liddagelijks 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
L.G.C. Hendriks, Leidschendam
J.L.M. Jacobs,Venlo
E.J.van Kester, Bleiswijk
T.A. Koolhaas, Mijdrecht
T.A.A. vande Laar, Monster
A.C.van Marrewijk, Honselersdijk
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 *)
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

"Situatieper1-6-1980

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 engrondonderzoekmethoden :
Hoofd: ing.C.Sonneveld, Korte Kruisweg 32,2676 BL Maasdijk(01745) 3417.
Bemesting:ing.W.Voogt
Assistente:M.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:H.M.C. Meyer-de Koning, R.N.W.van Duivenboden
Laboranten: C.W. van Eideren,C.Wiskerke-van Brakel en C.G.M.v.d.Berg-v.d.Meijs.
Cheffin laboratorium voor routine grondonderzoek: M.J.T. Koenen-Staats.
Operators:P. Lages,A.A.van Leeuwen.
Laborant:J.W. Hillebrand.
Eerste adjunct laboranten: H.E.M.Jongejan, E.J. Romijn-Broekhoven, L v.d.Bos.
Adjunct laboranten:A. vanWinkel (militaire dienst),J.W.A.Zwinkels-Touw,J.J.TetterooDrieze,C.J.M,van Paassen-Touw, J.G.Voskamp en S.N.Lagrand.
Amanuensis: H.W. Verhulst,
Lab.medewerkers:H.J.Verhulst,J.T.Verhulst,C.A.F.Greeve(01828)7863,tweevacatures.
Afdeling voorhet uitrekenen vananalyseresultaten,controle enadministratie:
Chef :P.M.P.vander Lans.
Administratieve medewerksters: M.N. van Dijk, G.J.'t Hart, vacature.
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.vanderWees
(steenwol), vacature.
Monsternemers: A.J.M. van der Ende, Patrijslaan 36, 2675 VZ Honselersdijk (01740)
28176, J.M.Greeve, Noordeindseweg 75, 2651 LE Berkel en Rodenrijs (01891) 2328,
M.F.J. van Heiningen, Sint Bonifaciusstraat 29, 2264 AL Leidschendam (070) 274256,
A.P.Mooyman,Kon.Wilhelminalaan55,2635HL DenHoorn(015)126098,L.A.denToom,
's-Gravenweg 133,2902 LG Capelle a/d IJssel (010) 507426.

Potgrondonderzoek :
Hoofd: G A Boertje, Emmaplein 23,3181 HB Rozenburg (01819) 14344.
Adviseur potgrond:H.L Koenen,de laReystraat21,3143CG Maassluis(01899) 17223.
Landinrichting en waterhuishouding (zie onder voorlichting)
Afdeling teelt en kasklimaat
Afdelingshoofd:ir.C.M.M,vanWinden,TaetsvanAmerongenstraat2,2681 EH Monster
(01749) 13109.
Onderzoek groentegewassen:
Hoofd encoördinator proeftuinonderzoek :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: 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, D. Rodenburg,
Hoofdweg 81,9615AB Kolham/Slochteren (05980)3540,gedetacheerd bijde Proeftuin
Sappemeer.
Kwaliteitsonderzoek bij groentegewassen :
Onderzoeker: ing.H.G.A.van Esch, Koorlaantje 12, 2678 TA De Lier(01745) 5710
Gebruikswaarde-onderzoek groentegewassen:
Hoofd:ir.J.H.Stolk,Uitterlier 130,2678VD DeLier(01745)5289,gedetacheerddoorhet
R.I.V.R.O.teWageningen,ing.M.H.Cools,gedetacheerddoorhetR.I.V.R.O.teWageningen,
A.B.Janssen, N.L.M. Stijger.
Administratief medewerker: W.C.M, de Bruin.
Onderzoek bloemisterijgewassen :
Hoofd:ir. C.M.M,vanWinden.
Teeltonderzoek chrysanten en snijgroen:ing.A.P.van der Hoeven, Rijnweg 307,
2681 SL Monster (01749) 47907.
Teeltonderzoek fresia en amaryllis, ing. T. Dijkhuizen, Corelli 14, 2671 XC Naaldwijk
(01740)24297.
Onderzoekassistente :G.A.M.Zwinkels-de Brabander.
Onderzoek kasklimaat
Ir.D. Bokhorst,VanWassenaerstraat 9,2676 XG Maasdijk (01745) 2182, gedetacheerd
door het I.M.A.G.
G.PA 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 :C A Ammerlaan.

Afdeling plantenfysiologie
Afdelingshoofd: dr. ir. P.J.A.L.de Lint,'s-Gravenzandseweg 252,
3151 TV Hoek van Holland (01747) 2483.
Algemeen fysiologisch onderzoek en onderzoek trosanjer: dr. ir. LS. Spithost,
Kleine Woerdlaan 48, 2671 AS Naaldwijk (01740) 26044.
Onderzoekassistent :C.C. Stols.
Koolzuurgasbemesting en fysiogene afwijkingen :ir. N.van Berkel, Fazantstraat 29,
3145 CA Maassluis (01899) 14824.
Lichtonderschepping en belichting :ing. D. Klapwijk,Van Nijenrodestraat 49,
2678 TR De Lier (01745) 2722.
Potentiële groei:C.F.M.Wubben.
Vruchtzetting, groeiregulatoren en invitro 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:
Virusziektetomaatenpaprika:dr.ir.A.Th.B.Rast,Mennoter Braaklaan97,2624TC Delft
(015) 562254, gedetacheerd door het I.P.O.
Assistente: C.C.M.M. Stijger.
Overige virusziekten :ing. H.J.M,van Dorst,Almondestraat 2, 2676 VM Maasdijk
(01745)3912.
Entomologie en Biologische bestrijding:
Ir. P.M.J. Ramakers, Burg.Zaneveldstraat 53,3145 RB Maassluis (01899) 20811.
Assistent:M.J.vanLieburg(gedetacheerddoorhetconsulentschapvoor Plantenziekten).
Ir.J.Woets, 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 RTNaaldwijk (01740) 25552.
Ing. M.P. Simonse, Iris 20, 2671 ZK Naaldwijk. (01740) 21091.

Luchtverontreiniging :
P. Steenbergen, Hargplein 62, 3121 VD Kethel/Schiedam (010) 703933, gedetacheerd
door het I.P.O.
Afdeling Economie, arbeid en mechanisatie
Afdelingshoofd:ir.J.C.J.Ammerlaan,Zwartendijk 11, 2671 LL Naaldwijk (01740)27730.
Landelijke bedrijfsontwikkelingscoördinator: ing.J.K. Nienhuis, Kerklaan 40,
2678 SW De Lier (01745) 5270.
Bedrijfseconoom :ir.A.J.de Visser, Vreeburchlaan 49, 2691 AB 's-Gravenzande
(01748) 5142, gedetacheerd door het L.E.I. Bedrijfseconomisch medewerker:
P.Vermeulen, Pr. 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:E.J.M.van derValk,Jac. Boezemanstraat275,3145 VE Maassluis

(01899)20358.
Administratieve medewerksters:S.den Besten-Groenewald, M.M.A.v.d.Ende,
E.Vogelenzang deJong-de Hoog,J.l.Vreugdenhil-Rensen,W.C.Veenstra-van Elswijk,
M.M van Baaien.
Boekhouding :
Hoofd en plaatsvervangend hoofd algemene zaken: B.Zonneveld,Goudenregen 4,
2671 PG Naaldwijk (01740) 25096.
Waarnemend hoofd:J.AA Keijzer, Geestweg 12,2671 EC Naaldwijk.
Assistenten:C.S.T.M.Verkade-Prins, M.A.A.Vijverberg.
Interne Dienst
Hoofd: P.M.van Staalduine.
Medewerkers: M. de Brabander, L.P.F. Reijgersberg, G.M.M.L. Verbeek, S.A. Alleblas,
C.B.M. van Dijk-Bronswijk, P. Landmeter-Stokdijk, E.L. v.d.Spaan-'t Hart, M A VerbeekBoeters, B.H. Nadorp-Kuypers,W.v.d.Hóeven-Klapwijk, N.Wulff-Boers.
Bibliotheek
Bibliothecaris:J.C.vanAalst, Mr. Schokkingstraat 44,
2691 XH 's-Gravenzande (01748) 5330.
Bibliotheek-assistente:T.G.vanWinden-van derWel.

Publiciteit
Hoofd:ing.P.A.Kruyk, Postbus 54,2670 AB Naaldwijk (01740) 24302.
Publiciteits-assistente:T.J.A. v.d.Bogert-de Kiewit

Tekenares: M.E.T.M. Tetteroo-Zuiderwijk.
Administratief medewerker: M.P. 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: W. Rovers.
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 :per 1/5 : M.P.Jasperse,Walcherseweg 237,
4334 SH Middelburg.
Adjunct chef: J. Menheer, Bachlaan 12, 2671 TK Naaldwijk.
Beheerders speciale proefruimten:CS.vander Helm,A.C.Heppe,S. Heys,J.F.Nadorp,
P.J.W.N. Nadorp, L.L.A.van Paassen,G.Verhagen, D.Wiskerke, A.Wiskerke.
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,A.v.d.Berg en J.D. Rodenburg en P.den Boer.
Chauffeur en onderhoudsmonteur: A.P.M. Verbeek.
VOORLICHTING
Consulent voor de Tuinbouw: ir.J.M.Jacobs, Molenstraat 127,
2681 BR Monster (01749) 47569.
Hoofdvandevoorlichting:ing.Th.deGroot,Anemoon5,2678 PL DeLier(01745) 2581.
Publiciteit : Zie onder Onderzoek.
Bedrijfsvoorlichters groenteteelt
Takingenieur: ing.J.H.Groenewegen, Kon.Wilhelminalaan 38, 2635 HN Den Hoorn
post Delft (015) 615648.
DeKring
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt :vacature.
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,Snippendreef6,
2665 ED Bleiswijk (01892) 3074.
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Rayon Pijnacker: J.de Hoog, Delftsestraatweg181,
2645 BA Delfgauw post Delft (015) 564079.
Rayon Leidschendam-Voorschoten-Leiden-Nootdorp:vacature.
Rayon Berkel:AF.Veenman,A.Hoogvlietstraat 6b,3134 CC Vlaardingen(010)354445.
Westland
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt : M.v.d.Linden, Molenweg 50,
2681 GT Monster (01749) 47012.
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt :ing.J.P.Bakker, Fresiastraat 14,2671 KS Naaldwijk
(01740)27141.
RayonWateringen: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.
RayonWesterlee/De Lier: L Rus, Barentszstraat 11, 2518 XC Den Haag.
Rayon Maasland-Schipluiden-Den Hoorn:J.Tamerus, Leeweg 53,2678 KE De Lier
(01745)2512.
Rayon Maasdijk: vacature.
Rayon 's-Gravenzande: B. Meijndert, Heliotroop31,
2691 HL 's-Gravenzande (01748) 2233.
Rayon Naaldwijk: LG. van Uffelen, Uitterlier 104,2678 VD De Lier(01745)3471.
RayonMonster: ing.P.A.van'tHoff,Hogenbanweg363, 3112CKSchiedam(010)374638.
Bedrijfsvoorlichters bloementeelt
Takingenieur: ing.G. Buys,van Nijenrodestraat 45,2678 TR De Lier(01745) 2822.
Bedrijfstakdeskundige bloementeelt: A. Koningen,Albert Schweitzerlaan 153,
2552 PG Den Haag (070) 686318.
Potplanten (De Kring): ing.A.Griffioen, Schoutendreef 120,2542 LP Den Haag
(070) 673982.
Gerbera en anthurium(Z.H.G.):W.A.C. Nederpel,Slimpad 7, 2295 LS Kwintsheul
(01742)5994.
Tulp, lelie, iris,alstroemeria en vasteplant snijbloemen (Z.H.G.): L Vellekoop,
Groenepad 34,2295 LZ Wateringen (01742) 5570.
Anjer, trosanjer en roos:vacature.
Jaarrondchrysant en normaal teeltchrysanten:vacature.
Bedrijfstakdeskundige bloementeelt :ing.H.Konings,DeNesse 19,2291XN Wateringen
(01742)3416.
Potplanten (Westland): H. Buurman, Kleine Achterweg 37,
2671 LT Naaldwijk (01740) 27516.
Iris, lelie en amaryllis (Westland):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.
Fresia, gladiool en nerine (Z.H.G.):J.C. Doorduin, Rossini 8, 2671 VZ Naaldwijk
(01740) 24373.
Roos,(Westland), Orchideeën (Z.H.G.): ing. P.C. Damen, Hoefblad 5,
2671 WXNaaldwijk (01740) 28751.

Gespecialiseerde voorlichting
Hoofd:ir. H. Meinders, H.de Grootstraat 42,2613 TV Delft (015) 125638
Landinrichting en waterhuishouding
Hoofd: ing.J.C.van Leeuwen,Zuidbuurt 25,3141 EN Maassluis (01899) 12653.
Ontsluiting en bedrijfsindeling :ing.J. Oosthoek, Laan der Vrijheid 42,
2661 HK Bergschenhoek (01892) 3217.
Profielonderzoek en waterhuishouding :J.T.M.van Paassen,Oosteinde 69,
2291 AC Wateringen (01742) 3458.
Waterbehandeling enwateraan-enafvoer:ing.J.J.vanSchie,H.vanNaaldwijkstraat 23,
2671 BA Naaldwijk (01740) 26097.
Landinrichting enwaterhuishouding :A.N. Lambooij,Choorstraat 90,2681AW Monster.
Technische voorlichting
Hoofd en rayon De Kring: ing.J. Meijndert, Bolkruid 169,3068 DM Rotterdam
(010) 201698, verwarming en stooktechniek.
RayonWestland:J.B.Verveer, Noordlandseweg 65,2691 KJ 's-Gravenzande
(01748) 3786, verwarming en stooktechniek.
Th.J. van der Meer, Zuideinde 20,2371 BV Roelofarendsveen (01713) 2414,
kassenbouw-regelapparatuur.
ing. H.Vahl, Duivenvoordestraat 111, 2681 HK Monster (01749) 47020, kassenbouw.
Vacature mechanisatie.
Arbeidsmethoden
ing. H.J. vanGaaien,Oosteinde 59,2291 AB Wateringen (01742) 2848.
Kredietregelingen
J. van der Ende, Noordeindseweg 52b, 2645 BC Delfgauw (015) 565953.
H. Rijneveld,Julianalaan 28,2811 KV Reeuwijk (01829)2851.
J.S.W. van der Lans,Vuurdoorn 10,2671 NM Naaldwijk (01740) 21083.
CONSULENTSCHAP INALGEMENE DIENST
Consulent: Ir.J.M.Jacobs, Molenstraat 127, 2681 BR Monster (01749) 47569.
Bedrijfstakeconoom :ir.J.C.J.Ammerlaan, Zwartendijk 11,
2671 LL Naaldwijk (01740) 27730.
Coördinator teelttechniek: vacature.
Coördinator economie :ing.J.K. Nienhuis, Kerklaan40,2678 SW DeLier(01745)5270.
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ALGEMEEN OVERZICHT
1. Personeelsaangelegenheden
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd werd op 22 juni afscheid
genomen van de heer ing.A.G.A.v.d.Nes,dievanaf 1950 indevoorlichtingsdienst in het
consulentschap Naaldwijk werkzaam is geweest. Naast zijn voorlichtingswerk deed de
heerv.d.Nesaanvankelijk ookvrijveelonderzoek enverzorgde hijvele lessen.De laatste
15jaarwashij hoofdvoorlichtingszaken.Tergelegenheid vanditafscheidwerdhemdoor
hetbedrijfsleveneenreceptieaangeboden.Tijdensdiereceptieontvinghijuithandenvan
de Directeur voorAkkerbouw enTuinbouw deonderscheiding van Ridder indeOrde van
Oranje-Nassau.
Afscheidwerdookgenomen,op26oktober,vandeheerJ.T.Zeeman,dieopdiedatumde
pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Hij was vanaf 1961 als schilder werkzaam op het
Proefstation.
ViermaalwerdIn1979eenjubileumgevierd,waarbijaandejubilerendeneenreceptiewerd
aangeboden. Dit was op 2 februari aan de heer H.C. Öuwerling, die op die dag 25 jaar
bedrijfsvoorlichterwas.Op6aprilvierdedeheer P.A.vanDijk,diedeleidingheeftoverhét
researchlaboratorium, zijn 25-jarig ambtsjubileum. Inkleine kring herdacht op20 aprildé
heerJ.C.vanAalst,sedert 1962bibliothecarisvanhetProefstation,hetfeitdathij40jaarin
overheidsdienst was.Tenslotte werdop 16 november het25-jarig dienstjubileum gevierd
van ing, P, Koomneef, hoofd algemene zaken op het Proefstation.
In het verslagjaar werd dé overgang van het personeel van het Proefstation naar de
rijksdienst een feit. Dit ging in veel gevallen niet zonder problemen. Ondanks veel
voorbereiding in het daaraan voorafgaande jaar bleef er toch ook in 1979 nog veel te
regelen enwas het niet mogelijk een iedertot volkomen persoonlijke bevredigingoverte
hevelen naar het ministerie.
Een aantal belangrijke problemen konden echter worden overwonnen.
2. Algemene zaken
Vergaderingen en bestuur
Door de statuswijziging van het Proefstation werd er in 1979 geen algemene ledenvergadering gehouden.
Het nufunctionerende bestuur werd op 4 april officieel geïnstalleerd als bestuur van dê
Stichting Proefstation voor Tuinbouw onder Glas.
Alsgevolgvandeindestichtingsstatuten vermeldesamenstellingvanhet bestuur,rriöest
afscheidwordengenomenvandevolgendepersonen:J.M.Duijvesteijn,J.Jonker,Â.W.M.
Kouwenhoven, C. Méewisse, H. Moerman,A.G.v.d.Torre en B. Vermeer.
Indeoude samenstellingvergaderde hetalgemeenbestuur inhetverslagjaar©éfirrïâal(2
maart).Hetnieuwestichtingsbestuur kwamdriemaalbijeen(4maart,21meien3oktober).
Inhet beginvan 1979wijzigdeookdesamenstellingvanhetdagelijks Bestuur. De heren
M.J. Varekamp en E.H. Bukman werden vervangen door respectievelijk de herëh P.W.
LekkerkérkenJ.W.v.d.Torre.Hétdagelijksbestuurvergaderde inhetverslagjaar20 keen
Uitbreiding tuin en gebouwen
In1979koneenbeginwordengemaaktmetdeaanpassingvanhetwarenhuis,oppervlakte
4.000m2,datin1977wasaangekocht.Dezeaanpassingomvatteeenaantal bouwkundige
werkzaamheden waaronder hetaanbrengenvaneen middenpaden hetbouwenvâftèëft
ruimte voor het onderbrengen van meet- en regelapparatuur. De overige technische
inrichting werd geheel vernieuwd on aangepast aan de eisen die het onderzoek stelt,
tn samenwerking met deTFDL (Technisch Fysische Dienst Landbouw) werd eert begin
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Hef aangepaste en van meet- en regelapparatuur voorziene warenhuis is een welkome
uitbreiding vande onderzoekruimte.

Eindelijk kwam ook eenpersoneelskantine tot stand.
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gemaaktmethetopstellenvanplannenvoorhetstichtenvaneennieuwcentraal ketelhuis,
vanwaaruit niet alleen voorzien moetworden inde behoefte aanverwarming, maarwaar
ookelektrische energiezalwordenopgewekt endeoverigecentralevoorzieningen zullen
worden ondergebracht, zoals C02, perslucht, gietwaterbehandeling e.d.
Verderwerdenerplannengemaaktomtekomentotdebouwvaneenspecialekasvoorhet
Freesia-onderzoek.Definancieringdaarvanisinmiddelsrondgekomenennaarverwachting
kan medio 1980 worden begonnen met de bouw van dit object.
De installatie voor omgekeerde osmose werd in eigen beheer geheel omgebouwd.
Aanleiding hier toe was het feit dat de membramen in de installatie aan vervanging toe
waren.
In het verslagjaar kwamen ook de bouwkundige werkzaamheden gereed voor een
personeelskantine. Deze zal in de loop van 1980 in gebruik worden genomen. Door de
Rijksgebouwendienst werd aan de achterzijde van het hoofdgebouw een aluminium
brandtrap aangebracht.
Ten behoeve van het onderzoek werd de nodige apparatuur aangeschaft en werden op
diverse plaatsen in de tuin installaties gebouwd of aangepast. Deze spitste zich vooral
toe op apparatuur ten behoeve vanteelten op steenwol of in voedingsfilm.
3. Onderzoek
Definanciëlesituatie bijde rijksoverheid endeeconomische situatie binnen de bedrijven
hebben het noodzakelijk gemaakt dat er allerwegen bezuiniging noodzakelijk wordt
geacht. Dit isook het Proefstation niet voorbij gegaan al moet wordenopgemerkt, dat de
mogelijkheden in het verslagjaar nog behoorlijk waren. Er is echter meer vrees voor de
situatie indetoekomst. Hoewelernatuurlijkbegripisvoorde maatregelendiedeoverheid
noodgedwongen moet nemen, betreuren we het toch in hoge mate als het onderzoek
daardoornoodgedwongenzoumoetenkomentotbeperkingenennietofnietvoldoendein
staat zalzijn meetegroeien met detechnische ontwikkelingen die zichvoordoen en die
doorgaans snel ingangvinden inde bedrijven.Danmagook eenonderzoekinstelling niet
achterblijven.
Bijblijven met de onderzoekoutillage isdaarom zo belangrijk omdat juist in deze tijd van
recessie intoenemende mate van het onderzoek wordt verwacht dat hetop slagvaardige
wijzeantwoordgeeftopdeklemmendeproblemendieerzijn.Enjuistindezetijdzijnervele
belangrijke vragen vanuit de praktijk. Dat is allereerst het feit dat de sterk stijgende
energieprijzen de telers dwingen tot drastische besparingen, zowel door technische
maatregelenaandekassenende installatiesalsdoorandersoortigeteelttechnieken. Het
onderzoek zalopveelvragen dievanuit dezesfeer komeneenantwoord moeten kunnen
geven. Daarnaast zien we dat produktvernieuwing en assortimentsverbreding snel doorzetten. Inweinigejaren isdaardoorhet beeldvandeaanvoeropdeveilingenalgewijzigd.
Maar ook dat vraagt snel en aangepast onderzoek.
Niet minder isdithetgevalalsgevolgvandeontwikkelingen dieerzijninhettelen zonder
aarde. Ineenbijnaonophoudelijke stroom doenzichnieuwe ideeën opditgebiedvooren
wordenernieuwematerialenaangeboden.Veeltelersexperimenterenopditgebied,maar
het onderzoek zal dit moeten ondersteunen en ten dele ook begeleiden.
De groeiende concurrentie die wordt verwacht, met name ook als de EEG verder wordt
uitgebreid met landen rond de Middellandse Zee die een belangrijke tuinbouw hebben,
vraagt van onze telers dat zij meer dan ooit aandacht besteden aan de kwaliteit van het
produkt. Dit heeftaspectenvandeteelt,debehandelingophet bedrijf,debewaringende
verpakking. Ook daarbij zal het onderzoek zoals dit op ons Proefstation voorkomt, de
helpende hand moeten bieden.
Vrijwelelkjaarwordenwegeconfronteerd metnieuweziekten.Meestalvallendegevolgen
daarvanwelmee,maarhetsignalerenveroorzaaktsomswelenigepaniekenmenverwacht
van het onderzoek dat deze zaken snel en grondig ter hand worden genomen. In het
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verslagjaar bijvoorbeeld kregenwete makenmethetwitinpaprikaeneen vergelingsvirus
insla.
Hetiseengunstigezaakdaterinhetonderzoeknauwwordtsamengewerkt metdediverse
proeftuineninhetlanddiezichookinmeerofminderematebezighoudenmetgroenteteelt
onder glas. Bijdiverse vandeze proeftuinen zijn belangrijke veranderingen- verbetering
enuitbreiding-vanoutilageingang.Datkaneennuttigeweerslaghebbenophettotaalaan
onderzoekresultaten datbeschikbaar komt.Temeeromdat hetonderzoekopde regionale
proeftuinen vanuit het Proefstation wordt gecoördineerd en begeleid.
Hoewelwijonsonderzoekinsterkematerichtenopdepraktijkvandetuinbouwinheteigen
gebiedenheteigenland,kunneninveelgevallenonderzoekgegevensvaneldersbijzonder
nuttig zijn. Vaak vormen ze de basis van waaruit onderzoek hier wordt opgezet. Dit
ondersteunende basionderzoek wordt vooral verricht door de diverse instituten die er in
ons land zijn en waarmee goed wordt samengewerkt. Verder ook kunnen de intensieve
contactendiewehebbenmetonderzoekinstellingen inhetbuitenlandertoebijdragendat
eenbredestroomvanonderzoek informatieinNaaldwijk binnenkomt, hierwordt verwerkt
en soms nuttig voor de Nederlandse bedrijven kan worden aangewend.
Hoewelcontacten metandereonderzoekinstellingen enandereonderzoekersonmisbaar
zijn voor het goed functioneren van ons eigen Proefstation, zijn decontacten vanuit het
onderzoek naardepraktijkevenminonmisbaar. Indezecontacten,dievoorallopenviade
NTS en de gewassencommissies en werkgroepen van deze vereniging, wordt het
onderzoek nadrukkelijk gewezen opdeontwikkelingen dieerzijnende behoeften die er
leven. De adviserende taak die het bedrijfsleven heeft bij het opstellen van onderzoekprogramma's is in hoge mate nuttig gebleken.
Getracht isdeverkregenonderzoekinformatiezosnelengoedmogelijkdoortegevenaan
debelanghebbendenvanhetbedrijfsleven.Wedoenditvooraldooronderzoek informatie
inonze eigen "Mededelingen",dieook in 1979 12 keerzijnverschenen.Verder door het
uitgevenvaneenaangepastjaarverslag,zoalsditendoordemogelijkheidiederetelerdie
daar belangstelling voor heeft in de gelegenheid te stellen het "Intern Jaarverslag" te
verkrijgen. Indit laatste verslag zijnde resultaten vanalle proevenvan hetafgelopenjaar
opgenomen. Ze kunnen voor geïnteresseerden een belangrijke bron van informatie
betekenen. Belangrijk ook bij het uitdragenvanonderzoekgegevens isde vakpers. Door
middelvandevakperswashetmogelijkom,insamenwerkingmetdevoorlichtingsdienst,in
1979 370 artikelen te publiceren. Daaronder gerekend de wekelijkse publikatie van de
stralingsgegevens,waarvanwedeindrukhebbendatereentoenemendgebruikvanwordt
gemaakt.Verderdearbeidsplanningvaneendrietalgroentegewassen(tomaat,paprikaen
komkommer) en van jaarrondchrysanten.
Vooral ten behoeve van de buitenlandse contacten (vele ruilcontacten) verscheen in de
loop van 1979 een verslag van het proefstation over 1978 inde Engelse taal.
Doordebibiliotheekwerdin1979in590gevalleneenberoepgedaanopdebibliotheekvan
de Landbouwhogeschool of opdievanandere instellingen en instituten.Erwerden weer
enkele duizenden artikelen en verslagen gedocumenteerd, vooral veel uit tijdschriften.
Op ruilbasis met de ruim 300 binnen- en buitenlandse ruilcontacten die we hebben,
werden 900 verslagen, boeken of overdrukken verkregen. Het aantal uitleningen vande
bibliotheek bedroeg in 1979 3.300.
Van het Proefstation verschenen in 1979 in de daarvoor bestemde Publikatiereeks de
volgende publikaties:
No. 236 The parasite-host relationship between Encarsia formosa Gah. (Hym., Aphelinidae) and Trialeurodes vaporariorum (Westw.) (Homoptera, Aleyrodidae).
Comparison and evaluation of an absolute count and a stratified random
sampling programme
Mariek H. Eggenkamp-Rotteveel Mansveld, Frans J.M. Ellenbroek,
Joop C.van Lenteren and Jaap Woets.
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No. 237 Digital adaptive control of a glasshouse heating system A.J. Udink ten Cate
and J.van deVooren.
No. 244 Soil sterilization and pasteurization, L Nederpel.
No. 245 Changes inchemical properties of soil caused by steam sterilization,
C.Sonneveld.
No. 246 Development of an introduction scheme for EncarsiaformosaGahan (Hymenoptera;Aphelinidae)ingreenhousetomatoes tocontrolthegreenhousewhitefly,
Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Homoptera: Aleyrodidae), J.Woets.
No. 247 Adaptive control of a glasshouse heating system, J. van de Vooren and
J. Udink ten Cate.
No. 248 Influence of varying night temperatures onacucumber crop,J.vandeVooren,
P.J.A.L de Lint and H.Challa.
No. 249 Entomopthora tripidum, a new fungal pathogen ofThrips tabaci, R.A. Samson,
P.M.J. Ramakers andT.Oswald.
No. 253 Witte vliegen in Nederland (Homoptera; Aleyrodidae), F.A. Bink, R.M. BinkMoenen and J.Woets.
No. 254 ThebiologicalcontrolsituationinDutchglasshouses:ProblemswithTrialeurodes
vaporariorum (Westwood), Liriomyza Bryoniae Kalt, and Myzus persicae Sulz,
J.C. van Lenteren, P.M.J. Ramakers and J.Woets.
No. 255 Possibilities of artificial light inglasshouse horticulture, P.J.A.L.de Lint.
No. 256 Effectofsalinityonthegrowthandmineralcompositionofsweetpepperandegg
plant grown under glass,C.Sonneveld.
No. 257 The accuracy of analytical data of glasshouse soil testing, C. Sonneveld.
No. 258 Het nitraat-'probleem' en de glasgroenten, J.P.N.L. Roorda van Eysinga.
No. 259 Seasonal effects on the cropping-cycle of lettuce in glasshouses during the
winter, D. Klapwijk.
4. Voorlichting
Veelgegevensvanuithetonderzoekenervaringenopgedaanindepraktijkwerdendoorde
bedrijfsvoorlichters uitgedragen naarhet bedrijfsleven. Ditdoordeadviseurschappen van
voorlichters bij studieclubs, in gewassencommissies en in werkgroepen. In honderden
gevallen namen voorlichters deel aan inleidingen, forumbesprekingen of voorlichtingsbijeenkomsten, georganiseerd door de studieclubs. Daarnaast werden er enkele voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd doordevoorlichtingsdienst en/of het Proefstation,
vaak gericht op een speciale groep van belangstellenden.
ErwerdenookweerenkelegewasgerichteOpenMiddagenophetProefstationgehouden.
Aandezemiddagenwerdzowelvoorafalsdaarnauitgebreidaandachtbesteedindeeigen
"Mededelingen" en in de vakpers.
Naasteenaantalincidentelebezoekenvantelersaanonderzoekersofaanhet Proefstation
in gezelschap van voorlichters, kwamen vrij wat telerexcursies de proeven bekijken.
Dergelijkebezoekenkunneninhetalgemeennietwordengeregistreerd.Degeregistreerde
bezoekers komen in het algemeen van buiten ons gebied, waaronder veel uit het
buitenland. Intotaal kwamen er daarvan 2.767,waarbij het accent van het bezoek zoals
gebruikelijk vooral in het voorjaar en de zomer lag. Van de geregistreerde bezoekers
kwamen er 1.520 uit het buitenland en 1.247 uit Nederland. Van 638 bezoekers werd
genoteerd dat zij tuinder waren. Uit kringen van onderwijs, onderzoek of voorlichting
kwamen 1.056 personen.
Tesamen met het Proefstation voor de Bloemisterij werd, zoals gebruikelijk, een stand
ingericht op de NTV te Bleiswijk. Met voorlichting, informatie- en fotomateriaal werd in
diverse gevallen medewerking verleend aan tentoonstellingsprojecten, zoals op scholen
en instellingen. De informatie van de bedrijfsvoorlichters inde glasgroenteteelt elders in
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het land werd ook in 1979 opnieuw verzorgd. De opzet van de bijeenkomsten werd
gewijzigd, nl.inplaatsvaneendrietaltweemaandelijkse bijeenkomstenwerd overgegaan
tot maandelijkse bijeenkomsten,zij het met uitzonderingvandevakantieperiode. In 1979
kwamen alle bedrijfsvoorlichters uit Nederland die met de glasgroenteteelt te maken
hebben 10 keer in Naaldwijk een dag bijeen. Daarnaast werden zij voorzien van de
veertiendaagse verschijnende speciale informatie-mededelingen met gegevens over de
gang van zaken in de praktijk en de voorlichting in het land.
Erwasook in1979eenlevendigebelangstellingvandezijdevantuindersenscholenvoor
deuitgaven indepraktijkgerichte reeksen.Diverseherdrukkenwerdenverzorgd,waarvan
erverschillendevolledigwerdenherzien.Daarnaastverschenenalsnieuwenummersinde
Informatiereeks:
No. 54 Blauwdruk voor watergeven en bemesten bij tomaat
No. 55 Teelt van sla onder glas
In de reeks Bloementeeltinformatie werden ook enkele herdrukken verzorgd. Daarvan
werden er ook enkele aangepast aan de huidige kennis omtrent het onderwerp. Nieuw
verschenen:
No. 12 Teelt van standaardanjer
No. 14 Teelt van gerbera
No. 15 Teelt van'zomerbloemen' buiten en onder glas

Prins Claus krijgt vanir.E. Kooistra uitleg bij de stand vanhet Proefstation op de N.T.V.
5. Financiën
Hoewel door de statusverandering het personeel van het Proefstation is overgegaan in
dienst van het Ministerie van Landbouw werd de financiële opzet van de exploitatie niet
veel anders.
Definanciële middelen,waarover we konden beschikken,werden danook nietverruimd.
Wel zijnwe blij met degrote bedragendievooraldeoverheidenook het bedrijfsleven ter
beschikking hebben gesteld. Ze zijn onmisbaar voor een behoorlijke voortgang van het
onderzoek, evenals trouwens de kleinere bedragen die kwamen van de provincie ZuidHolland en via persoonlijke donateurschappen.

16

ONDERZOEK
Grond,wateren bemesting
In de afdeling is zoals alle jaren weer
gewerktaanveleproblemendieeropons
gebied zijn. De teelt van komkommer op
steenwol mag reeds enige routinematigheid worden toegekend, toch is er nog
veel onderzoek ook op dit gebied nodig.
Denken we aan de teelt van andere gewassen zoalschrysant entomaat opvoedingsoplossing dan is er nog veel, heel
veel werk te verrichten.We weten het en
het stemt tot genoegen :de tuinders zijn
zeer geïnteresseerd. Helaas komen door
het vele onderzoek de contacten met de
praktijk wel eens in de knel, wij vragen
hiervoor begrip.
Met de komst van de steenwol en voedingsfilm werden hogere eisen gesteld
aandeapparatuurvoorchemischeanalyse
Gelukkigkondeninhetverslagjaarenkele
apparatenwordenaangeschaft.Demogelijkhedenvoorspoorelementenonderzoek
in water en voedingsoplossing zijn sterk
verbeterd. Ook voor het normale grondonderzoek kwam een automatisch werkendapparaatbeschikbaar.Hetingebruik
stellen zorgde hier voor veel problemen,
hetgeen tijdelijk ten koste ging van de
onderzoekduur. Doordat nu de mogelijkheden vanonderzoekaanzienlijk zijnvergroot,erisbijvoorbeeldeencalcium-bepaling gekomen,zal extra onderzoek nodig
zijnnaardebetekenisvanditendeandere
nieuw te bepalen elementen.
Naast het "normale" onderzoek zoals dat
inzake verdamping, potgrond, bemesting
en bemestingswijze zijn er nog enkele
grote problemen zoals zout gietwater en
interne chemische kwaliteit die veel tijd
vragen. Ten aanzien van het laatst genoemdeprobleemkanwordenopgemerkt
dat het onderzoek naar het voorkomen
vanzwaremetaleninsladeeersteresultaten opleverde. Het ziet ergelukkig niet al
te somber uit. Het onderzoek naar een
goedebromidebepaling inwatermonsters
en in het 1:2 volume-extract van grondmonsters werd succesvol beëindigd.

Eenveelmoeilijkerprobleemlijktnitraatte
worden. Nitraat is in bladgroenten in de
wintersteeds,maarookinknol-enwortelgewassen wel aanwezig. Het tekort aan
licht speelt hier een belangrijke rol. Het
onderzoek is volop bezig met te zoeken
naarwegenhetnitraatgehalteteverlagen.
Waterhuishouding
Deverdamping vanpaprika'swerdbestudeerdmetbehulpvanlysimetersenenkele
weegschalendieindelysimeterkaswaren
opgesteld. De totale verdamping (= verdamping viagewas enviagrond) bij deze
teelt die duurde van 29 december tot 26
junibedroeg340à350 mm.Hetbleekdat
er een nauw verband bestaat tussen de
verdamping endebuitendekasgemeten
straling.Doormiddelvandeweegschalen,
waarbijdegrondwasafgedekt,konworden
vastgesteld dat de transpiratie van het
gewas gemiddeld over de gehele teelt
's nachts nog 8% bedraagt van die overdag.
Chemisch grondonderzoek
Het grondonderzoek verliep in het verslagjaar niet geheel vlekkeloos.
Deonderzoekduurvandebijmestmonsters
liet nogal eens te wensen over. De oorzaaklagvooralinhetingebruiknemenvan
de nieuwe apparatuur. Dit apparaat, een
auto-analyzer verricht alle gewenste bepalingen gelijkertijd en automatisch. Het
in gebruik stellen van de apparatuur veroorzaakte meerproblemen danwasvoorzien. Bovendien moest geruime tijd op
twee manieren worden gewerkt, op de
oude en de nieuwe,omde laatstete kunnencontroleren.Ondanksdezeproblemen
washetaantalingestuurde monstersweinigkleinerenbedroegwederomongeveer
50.000.Welkanwordenopgemerktdater
eenverschuiving plaatsvond;er kwamen
wat mindergrondmonsters,maarhetaantal potgrondmonsters nam relatief sterk
toe.
Voor de analyse van spoorelementen in
vooralmonstersvanvoedingsoplossingen
werdeveneenseenautomatisch werkend
apparaat ingebruik genomen.Deze mon-
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sters kunnen nuelke dag in behandeling
worden genomen. In het verslagjaar was
hetaantalvanditsoortmonstersongeveer
2000, een verdere toename dus ten opzichte van vorig jaar.
Tegen het einde van het jaar werden
nieuwe analyseformulieren ingebruikgenomen (één formulier dat wordt gebruikt
voor zowel grond-, potgrond- als wateronderzoek).Omdat we ineen overgangsperiodezitten tenaanzienvandebepalingen die worden uitgevoerd (nieuwe bepalingen zijn onder andere calcium en
sulfaat)alsmedevande uitdrukkingswijze
(mili-equivalentof millimol) zaltijdelijk met
bijsluiters worden gewerkt waarin nader
toelichting wordt verschaft.
Deintroductie vanhet blauwdruksysteem
voor de bemesting vond voortgang. Ook
voorandere gewassendantomaatzalhet
systeemwordeningevoerd.Voorhetgoed
functionerenzalhetwatergevennogbeter
moetenwordenafgestemdopdeinstraling.
Het onderzoek naar een goede bromidebepaling verliep voorspoedig.
Met de ion-specifieke electrode blijkt het
mogelijkzowelinwatermonstersalsinhet
1:2 volume-extract van grondmonsters
met voldoende nauwkeurigheid bromide
te bepalen. Het onderzoek vorig jaar
waarbijopeen400-talbedrijvengrond-en
gewasmonsters van sla werden verzameldtoonde reedsaandatereen redelijk
verband bestaat tussen het gehalte in de
grond en in het gewas. Grondonderzoek
kanduseen vrijgoede basisvormen voor
de voorspelling van het bromidegehalte
datlater inde oogstbare slawordtaangetroffen.
Bemesting met
hoofdvoedingselementen
Trosanjer
Op het meerjarige proefveld met stikstofenkalitrappenwerd in1977 meteenteelt
van trosanjers begonnen. Er waren drie
cultivars, te weten Sam's Pride, Tony en
Scarlet Elegance.Hetgewaswerd inapril
1979 geruimd. Zoals na een jaar reeds
werd geconstateerd was de reactie van
trosanjer op grote verschillen in bemes-
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tingstoestand gering.Ook veldjes zonder
stikstof (gemiddeld stikstofge-halte in de
grond0.7 mmol Nper I extract) enzonder
kali (gemiddeld 0.2 mmol K) gaven een
redelijkeopbrengst. Bijstikstof werdenbij
de hoogste stikstofniveaus de meeste
bloemengeoogst,alsN-gehaltemoetdus
31/2à51/2mmolwordennagestreefd.Bijkali
gaven de middelste niveaus het beste
resultaat, waaruit geconcludeerd moet
worden dat 1à2 mmol Koptimaal is.
Meloen
Nahetruimenvandetrosanjerswerdenop
genoemd proefveld meloenen cv Polydor
geteeld. Dit rasleekopgrondvanervaringen het jaar tevoren zeer geschikt, maar
viel uiteindelijk erg tegen in smaak. Ook
vielen enkele planten weg door knolaantasting. Het weglaten van de stikstof gaf
een gewas dat tijdelijk lichter van kleur
wasenook een lagere produktie opleverde. Een stikstofgehalte van 3 à4 mmolN
per11:2extract lijktdebestenormomna
te streven. Op het weglaten van de kali
reageerde het gewas door minder vruchten te produceren; deze groeiden echter
sterk uit zodat ergeenverschilwas inkgopbrengst bij sterk uiteenlopende kaligehalten in degrond.
Radijs
Nademeloenwerdophetzelfdeproefveld
nog radijs gezaaid. Dit gewas reageerde
sterk op de kalibemesting. Een gehalte
van rond 2 mmol K per 1 1 : 2 volumeextract bleek de zwaarste knollen op te
leveren.Hetgewasreageerdezwakopde
stikstoftrappen;voorditelement kan2 à 3
mmol N als optimaal worden genoemd.
Eenstikstofbemestingsproef indepraktijk
opduinzandgrond bevestigdedeervaring
met stikstof. Er werd daar gewerkt met
zwavelzure ammoniak. Erbleek ook daar
dat weinig stikstof nodig is. Bij uitgangstoestand 1,3 mmol N gaf 40 g stikstofmeststof per m2 de beste opbrengst.
Tomaat
Op het meerjarige proefveld met N, K,
Mg-meststoffen in diverse concentraties
aan het beregeningswater toegediend

werden tomaten geteeld. De meststof
N:K2O:MgO= 3 : 2 :1gafbetereresultaten dan meststoffen met minder kali. Bij
toename van de concentratie aan voedingsstoffen in het beregeningswater
(continu gedoseerd) van 0,45 naar 1,80
mSpercm(25°C)namdeopbrengstafmet
15%.Het percentage vruchten met neusrot namtoe bijtoenemende concentratie
aan meststoffen.
Meststoffenverbruik
Inhetkadervanonderzoek naardewateren mineralenhuishouding werd in 1978
het meststoffenverbruik op een 70-tal
glastuinbouwbedrijven met tomaten als
hoofdteeltvastgesteld.Hierbijisgebleken
dathetverbruikaankunstmestgedurende
detotale duur vande teelt uiteenliep van
een minimum van ca. 35 kg/are tot een
maximumvanca. 110kg/are.Ditextreem
grote verschil tussen bedrijven met een
laag en een hoog verbruik rechtvaardigt
naderonderzoek,medegeziendestijgendekosten van de kunstmest.
Opkweek plantmateriaal
Kwaliteit van tomatenplanten ende
voedingstoestand vande potgrond
Nagegaan werd door welke maatregelen
een verbetering in plantmateriaal van
tomaten kan worden verkregen. Vergeleken werden naast: a) een standaardmengsel; b)extra toediening van Pg-mix
(een N-P-K-meststof plus spoorelementen); c) extra toediening van Osmocote
15+12+15(werkingsduur3à4maanden);
d)extratoedieningvanNutricote 13+13+
11(werkingsduur 3 maanden); e)bijmesten met Kristallon blauw (17+6+18). De
tomateplantjes werden begin december
inplastic pottenvan1I inhoudverspeend.
Na11/2maandwerdbeoordeeld.Deplanten
van het beste object (geen toevoeging)
wogen20gperstuk.Aanheteindevande
proef, het gemiddeld plantgewicht was
toen 65 g,wasdegroeiophet standaardmengselachtergeblevendoorgebrekaan
voedingsstoffen. Het bijmesten en de
extradoseringaanmeststoffengaveneen
beter resultaat ingewicht en uiterlijk van
de planten.

Steenwolgranulaat als bestanddeel
van potgrond
Ineen opkweekproef met als toetsgewas
tomaat werd nagegaan de gebruikswaardevanwaterafstotend steenwolgranulaat.
Mengselswerdengemaakt metturfstrooisel, met tuinturf of met beide, met als
maximum 371/2 vol.% steenwolgranulaat.
Tomatenwerdenopgekweekt in1Iplastic
pottengevuldmetdediversemengsels.Er
wassteeds eenzelfde hoeveelheid meststoftoegediendteweten 1%kgPg-mixper
m3, en de pH was ingesteld op 5,5.
Op verschillende data werden de hoogte
en het gewicht van de planten bepaald.
Tussen de verschillende mengsels werden geen significante verschillen aangetoond.Steenwolgranulaat kandusinieder
gevaltot maximaal371/2%van het volume
aan potgrond worden toegevoegd.
Vrijkomen vanvoedingsstoffen uit
Nutricote
Nutricote,een met kunsthars omhulde NP-K-korrelwerd in verschillende hoeveelheden door een potgrond op basis van
veen gemengd. De mengsels werden in
plastic zakken in een verwarmde kasopgeslagen en regelmatig bemonsterd.
Stikstof bleek in regelmatig toenemende
mate ter beschikking te komen. Na 15
wekenwas90%ervan inhet bodemvocht
opgelost.Invergelijkingmetstikstof kwam
de kali iets minder snel vrij, na 15 weken
voor80%.Aanheteindevandeproefwerd
slechts25%vanhetfosfaatteruggevonden.
Wellicht kan dit worden toegeschreven
aan hetfeit datslechtseenderdevan het
fosfaat in de korrel in oplosbare vorm
aanwezig is.
Zoutgevoeligheid
Amaryllis
Amaryllis werd geteeld in bakken gevuld
metzavelenberegend metwater van uiteenlopende kwaliteit (verschillen in EC).
De verschillen in EC werden verkregen
door toevoeging aan het gietwater van
keukenzoutofvaneenmengselvanzouten
zoals dit gemiddeld in oppervlaktewater
wordt aangetroffen. Het gewicht van de
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geoogste bollen nam af met 50 à60%bij
verhogingvandeECvanhetgietwatervan
0,1 tot 3,9 mSpercm(25°C). Erwasgeen
verschil in effect van het zoutenmengsel
enkeukenzout Amaryllisisdusnietspecifiek gevoelig voor natriumchloride.
Specifieke zouteffecten bij chrysant
Tweemaal werden chrysanten cvs Westland en Horim geteeld in bakken gevuld
met een zavelgrond, en beregend met
water vanuiteenlopende kwaliteit. Deuiteenlopende kwaliteit wordt veroorzaakt
doordeaardvandetoegevoegdezouten,
diebovendien intwee concentraties werden toegediend. Uit de resultaten bleek
dat alleen specifieke zouteffecten optraden door toediening van natriumbicarbonaat. Tussen de rassen bestonden geen
verschillen in zoutgevoeligheid. De afname in opbrengst in december was aanzienlijkgroterdaninaugustus,gemiddeld
overdezoutenwasditvooreenionenconcentratie van25 en50 mmolper Irespectievelijk 17 en 30%inaugustus en31 en
46% in december.
Zoutgevoeligheid van tomaten
Ineenproef werdentomatengeteeld met
gietwater waarvan het zoutgehalte door
toevoeging van een zoutenmengsel uiteenliepvan 0,1 tot 3,0 mSper cm.
Vanafdebehandelingmeteen EC-waarde
van 1,8 mS in het gietwater daalde de
opbrengst. Deze daling werd vooral veroorzaakt doordat de vruchten minder
sterk uitgroeiden.
Dekwaliteit van groentegewassen
Zwaremetalen in glasgroenten
Inhet kader van een landelijk onderzoek
werden op praktijkbedrijven monsters
tomate- en komkommervruchten verzameld. Er werden in totaal 40 monsters
tomaat en 40 monsterskomkommer plus
bijbehorende grondmonsters verzameld,
daarnaast nog 5 monsters van komkommerop steenwol.
Deanalyseresultatenvancadmiumenlood
in75 monsterssla kwamen beschikbaar.
Uitgaande van de normen die in West-
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Duitsland als voorlopige richtlijn worden
gehanteerdzouslechts 6.6%vandemonsters te veelcadmium en 4%teveel lood
bevatten.
Nitraat in glasgroenten
De rassen die waren opgenomen in een
rassenproef met ijsbergsla werden op
nitraatgehalte onderzocht. Deverschillen
innitraatgehaltewarennietgroot maarhet
lijkt toch wel aantrekkelijk om viaveredelingeen verlaging in nitraatgehalte in het
gewas nate streven.
Uit kassenoppraktijkbedrijven werden in
maartenkeleglasgroentenverzameld.Uit
het onderzoek bleek dat snijboon en
bloemkool(heteetbaredeel)mindernitraat
bevatten dan de bladgroenten als sla en
andijvie maar weer meer dan de vruchtgroenten komkommer en tomaat.
Problemen bij paprika
Ineenproef metpaprikainhetvoorjaar op
voedingsoplossing werd getracht stip te
bestrijden door aan de oplossing ammoniumtoetevoegen.Integenstellingtotde
proef die vorige herfst was genomen trad
weinigstipop,maarwelnogalwatneusrot.
Hetgedeeltelijktoedienenvanammonium
in plaats van nitraat aan de voedingsoplossingdeed het percentage neusrot flink
stijgen.
Proeven bijteelt op substraat
of voedingsoplossing
Verschillende substraten voor tomaat
Ineenproefwerdenveen,steenwol,Plantin,SavannaenPlantafixalssubstraatvoor
tomaat vergeleken.Het bleek mogelijk bij
alle substraten dezelfde voedingsoplossingtegebruiken,alleenmoetinhetbegin
depHwordenaangepast. Dehoogsteopbrengst werd verkregen bij gebruik van
steenwol; te weten 351/2 kg perm2.
Uzerchelaten bij teelten in steenwol en
voedingsoplossing
Ineenproefwaarinsteenwolalssubstraat
werd gebruikt werden vijf verschillende
ijzerchelaten beproefd voor komkommer
en tomaat. De chelaten waren: EDTA,

HEEDTA, DTPA, EDDHA en EDDHAMA.
Duidelijke verschillen in opbrengst werden niet verkregen.
Ineenproef mettomaatoprondgepompte
voedingsoplossing werden Fe-EDTA en
Fe-EDDHA inverschillende concentraties
vergeleken. De concentraties aangehouden in de oplossing waren : 0,5 - 1,0 en
2,0 mgijzer(Fe)perI. Omdezeconcentraties aan te houden bleek van Fe-EDTA
ongeveertwee maalzoveelnodigdanvan
Fe-EDDHA. Bijtoenemende concentratie
namdeopbrengst ietstoe,alsEDTAwerd
gebruikt.
Toedieningvanzink bij komkommers
op steenwol
Ineen proef met komkommers opsteenwol werden verschillende hoeveelheden
zink aan de voedingsoplossing toegediend.Degehalten liepen uiteenvan0.16
tot 2.13 mgzink (Zn) per I. Bij het laagste
zinkgehalte trad zinkgebrek op. Een doseringvan0.20mgZnperIwasvoldoende,

hogere gehalten gaven weer problemen
doordat door de overmaat aan zink ijzergebrek op ging treden.
Concentratie-effecten bij teelten op
steenwol op voedingsoplossing
Ineenproef metkomkommeropsteenwol
en tomaat in voedingsoplossing werden
verschillende EC-waarden gerealiseerd.
Ook was in beide proeven een behandeling opgenomen waarbij met hoge waardenwerdgestartdie lateromlaagwerden
gebracht.
Bijdekomkommersopsteenwolliepende
EC-waarden vande voedingsoplossing in
de mat uiteen van 1.6tot 4.1 mSper cm
(25°C). Verschillen in opbrengst werden
niet gevonden.
Bijde tomateteelt liepen de EC-waarden
in de circulerende oplossing uiteen van
1.8 tot 4.7 mS. Over dit traject nam de
opbrengst met 14% af. Neusrot nam toe
enwankleurigheidafbijtoenemendeconcentratie in de oplossing. Het effect van
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dewisselende EC-waarden (hoog beginnen en laag eindigen) was ongeveer hetzelfde als van de gemiddelde EC-waarde
die hiervoor kanworden berekend.
Bewortelingsonderzoek
In bewortelingsbakken met glazen voorwand, die door afdekken in het duister
worden gehouden,werd het uit vorigjaar
afkomstige snijgroengewas geruimd. Dit
gewas blijkt een betrekkelijk langzame
wortelgroei te hebben. Na langere tijd
wordtwelhetgeheleprofieldoorworteldin
debakkentotdemaximalediepte(90cm).
Indebovenste 10cmkomenvrijwelgeen
wortels voor, mede vermoedelijk door de
drogeteeltwijze.Hetwortelstelsel bestaat
hoofdzakelijk uit tamelijk dikke, vlezige
bijwortels, dieweinig vertakt zijn.
Later werden in de bakken ijsbergsla en
Chinese kool uitgeplant.
Ijsbergsla had een normaal ontwikkeld
wortelstelsel. De wortels gingen ook hier
totde maximalediepte.Chinese koolwortelde ook diep, eveneens tot 90 cm. Het
wortelstelsel van dit gewas was ook flink
ontwikkeld en goed vertakt maar de zijwortels waren bijzonder dun. De wortels
waren zo dun dat ze na enige tijd niet of
nauwelijks waarneembaar waren waardoor het eroplijktalsof Chinese kool een
slecht ontwikkeld wortelstelsel heeft.
Doorde afdeling grond, water en
bemesting werd in 1979 gewerkt aan :
- Verdampingsonderzoek bij paprika en
sla
- Bruikbaarheidvanzonintegratorenvoor
het vaststellen van de invloed van de
straling op de verdamping
- Automatische beregening met behulp
van zonintegratoren
- Invloed van de buistemperatuur op de
verdamping door het gewas
- Onderzoek naar de uitspoeling van
zouten en voedingselementen
- Stikstof- en kalibemesting van trosanjers
- Zoutgevoeligheid vantweechrysantencultivars Westland en Horim
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- Zoutgevoeligheid van tomaat en
Amaryllis
- Gehalten aan spoorelementen in het
oppervlaktewater
- Kwaliteitsproblemen bij paprika
- Analyse van voedingselementen in
perssap van bladstelen
- Verzamelen van monsters van tomaat
en komkommer voor onderzoek op
zware metalen
- Het nitraatgehalte in groentegewassen
- Het nitraatgehalte in rassen ijsbergsla
- De bemesting van radijs en meloen
- Bepaling van borium ingrondmonsters
invergelijking methetboriumgehaltein
tomatebladeren
- Voedingsziekten bij diverse gewassen
- Het ontzouten van water
- Optimalesamenstellingvan meststoffen
die aan het beregeningswater bij teelt
van tomaat worden toegediend
- Bruikbaarheid van verschillende substraten voor een teelt van tomaten
- Invloed van de concentratie aan voedingsstoffen in de oplossing voor gebruik bij komkommers op steenwol
- Invloed van de concentratie aan voedingsstoffen in de recirculerende voedingsoplossingbijeenteeltvantomaten
- De optimale dosering van zink aan de
voedingsoplossing voor gebruik bij
komkommers in steenwol
- Toediening van verschillende ijzerchelaten bij teelt van komkommer en
tomaat in steenwol
- Concentratie aan ijzerchelaat bij teelt
vantomaat in voedingsoplossing
- Teelt vansla op voedingsoplossing
- De kwaliteit van tomateplanten door
extra toevoeging van meststoffen aan
potgrond of door bijmesten tijdens de
opkweek
- Gebruiksmogelijkheden van steenwolgranulaat als onderdeel van potgrond
- Het vrijkomen van voedingsstoffen uit
een met kunsthars omhulde N.P.K.meststof
- Beworteling van snijgroen
- Beworteling van Chinese kool en ijsbergsla
- Physisch onderzoek van potgrond,
veensubstraat en steenwolmatten

TEELT EN KASKLIMAAT
Het kasklimatologisch onderzoek krijgt
door de toename van de energiekosten
een steeds belangrijker stempel in het
onderzoek. Ter verbetering van de regeling van het kasklimaatworden nieuwe
regelalgorithmen en- strategieën ontwikkeldvoor decomputer. Gebruik vanenergieschermen,dubbelekasdekkenenbuisliggingworden inhet onderzoek getoetst.
Door het bouwen van kassen die minder
ongecontroleerde ventilatie toelaten en
dubbele kasdekken wordt het van steeds
groter belang de gewenste ventilatie te
kennen bij de diverse gewassen onder
verschillende omstandigheden. Dit onderzoekisineenapartprojectondergebracht.
Bij het kwaliteitsonderzoek heeft dekomkommer veel aandacht gekregen. Uit dit
onderzoek zijn reeds een aantal aanknopingspunten naar voren gekomen, die ter
verbetering van de kwaliteit, die vooral in
de zomermaanden te wensen overlaat,
zullenwordenaangewend.Terversterking
vande positie vanonze kasprodukten zal
ook het kwaliteitsonderzoek bij andere
gewassen gehandhaafd of uitgebreid
moeten worden. Bij tomaat zijn in 1979
veel factoren, die op de kwaliteit van
invloed kunnen zijn, onderzocht.
De assortimentsverbreding gaat in de
praktijk in versneld tempo door. In het
onderzoek zijndeteeltmogelijkhedenvan
een aantal nieuwe gewassen onderzocht
zoals broccoli, spitskool, bosuitjes, bosrammenas, ijspegel, langwerpige witte
paprika engele tomaat. Bij de bloemen is
deteeltvanmicrosanten verderontwikkeld
eniseenuitgebreideteelt-enafzetproef in
de praktijk voorbereid.
Wat betreft de outillage is de opstelling
voorteeltvanslaopvoedingsfilmoponderdelen aangepast en werkt thans goed.
Voorbereidingen zijn getroffen voor de
bouw van koelcellen ten behoevevan het
kwaliteitsonderzoek,welkein1980zullen
worden gerealiseerd. Voor de bouw van
een nieuwe kas voor teelt-, rassen- en
klimaatonderzoek bij freesia zijn de
wensen vanuit onderzoek geformuleerd.

Verwacht wordt dat in 1980 met de bouw
van de 4 afdelingen kan worden gestart.
Tomaat
Energiebesparend onderzoek, gericht op
verlaging vande ruimtetemperatuur inde
nacht en gebruik van grondverwarming
heeft uitgewezendatverlatingvandebloei
en vermindering van de produktie gedurendedeeerstewekenoptreedt bijeen
verlaagde nachttemperatuur. Bij gebruik
van grondverwarming treedt een verdere
verlating op enwordt de kwaliteit nadelig
beïnvloed.
Positieve resultaten werden verkregen
vangebruikvanreflektiekorrels (styromul)
en het uitplanten van een grote plant.
Resultaten van dit onderzoek stemmen
overeenmetervaringenvanandereonderzoekers.
Terverbeteringvanvruchtgrootteen-kwaliteit bij vlezige tomaat werd zowel in een
stookteelt als ineenherfstteelt trossnoeionderzoek uitgevoerd. Naarmate minder
vruchten aan de tros worden toegelaten
neemt het gemiddeld vruchtgewicht toe.
Bijcv "Delisa" was de beste behandeling
in de stookteelt het aanhouden van 4
vruchten per tros en daarbij de 6e tros
verwijderen. Bij de herfstteelt heeft de
behandeling waarbij bijdeeerste trossen
2endaarna4vruchtenpertroszijnaangehoudendezwaarstevruchtenendehoogste geldopbrengst opgeleverd.
Evenalsin1978iserditjaaraandachtaan
het optreden van Botrytis besteed. Verschillende methodenvan bladverwijderen
werden in relatie tot het optreden van
Botrytis getoetst. Blad afsnijden isduidelijk gunstiger dan afbreken. Het achterlaten van een gedeelte van het blad aan
de plant, zoals een bladstomp,welke wel
of niet later wordt verwijderd, levert meer
Botrytis op.
Hetkwaliteitsonderzoekbijtomaatisvoortgezet met de bepaling van de houdbaarheid bij verschillende oogst- en sorteerhandelingen. Alle interne transportsystemen verkorten de houdbaarheid. Bij die
systemen,waardetomaateenofmeerdere
keren valt is de verkorting van de houd-
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Aandacht waser ook voorde kwaliteit vanvleestomaten.
baarheid het grootst. Ook bij gebruik van
dewatergoot kandoorhetopelkaarvallen
vandevruchtende houdbaarheid worden
verkort. Bij vlezige tomaten zijn dezelfde
effecten geconstateerd als bij de ronde.
Om de valhoogte te beperken wordt op
eenpraktijkbedrijfmethetbuis-railsysteem
gebruik gemaakt van een flexibele slang
bij de oogst, waardoor de tomaten vertraagd in de plukkist terecht komen.
Gebleken is, dat hierdoor zeer weinig
beschadiging van de vruchten optreedt.
Ook 4 kleursorteermachines zijn beoordeeldopde matevanbeschadigingdiezij
aandetomaattijdenssorteringtoebrengen.
Vooral Aweta en Greefa kwamen positief
naar voren. Tevens zijn de machines op
veleanderepuntenonderzocht. Metingen
van de temperatuur van de watergoot bij
transport van tomaten met een hoge
vruchttemperatuur hebben uitgewezen,
dater bijwarm weer geen mogelijkheden
bestaan om middels het water van de
watergoot de tomaten direct na de oogst
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te koelen. Het water werd door de hoge
ruimtetemperatuur en warme vruchten te
warm. Bij het teeltsysteem met de hoge
draadwaarbijdeteoogstentrossensteeds
vrij laag in het pad hangen kon geen
kwaliteitsverbetering vandetomatenworden aangetoond. Bij warm weer in 1980
zal deze proef worden herhaald. Het rassenonderzoek heeft weer een aantal beproevenswaardige rassen opgeleverd.
Vooral bij de vlezige tomaten zullen er
aanzienlijke verschuivingen in het sortiment optreden. In het kader van de sortimentsverbreding is de gele tomaat beproefd. Bij de handel was er veel belangstelling voor deze nieuwe kleur. In 1980
zal introduktie op kleine schaal in de
praktijk plaatsvinden.
Komkommer
In de klimaatkas is het onderzoek van
1977 voortgezet. Nagegaan werd wat
de invloed is van de temperatuur tijdens

deperiodevanuitplantentotaanproduktie
op de produktiesnelheid. Een lage dagtemperatuur (17°C) gaf storingen in de
ontwikkeling van de plant. Verlaging van
de dag- en de nachttemperatuur gaven
een latere eerste oogst. Deinvloed op de
produktiesnelheid moet nog worden geanalyseerd.Dehelftvandeplantenwerden
indit onderzoek met Mycosphaerella geinoculeerd.Waar lagetemperaturen inde
eerstefasevandeteeltwarengerealiseerd
is degrootste aantasting gevonden.
Belichtingsonderzoek heeft uitgewezen
dat ergeen nadelige effecten vanbelichten zijn, ook niet bij 24 uur per etmaal
belichten. Belichten tijdens de opkweek
heefteengrooteffectopdegroei.Belichte
planten zijn dan ook eerder in produktie
dan onbelichte. Het kwaliteitsonderzoek
bij komkommer heeft belangrijke resultatenopgeleverd.Doorverminderingvande
oogstfrequentie nam het aantal exportwaardige vruchten af evenals de houdbaarheid. Naarmate de kleur bij inzet van
de komkommers hoger is,wordt dehoudbaarheidlanger.Ookbleekdeuitgroeiduur
vandevruchtaandeplanteen belangrijke
factor. De houdbaarheid neemt af naarmatede vrucht langer aan de plant heeft
gehangen. De hoogte van de EC bij een
teeltvankomkommersopsteenwolisvoor
de houdbaarheid nietvan belang.Zoook
bleekbijverschillendeplantafstandengeen
verschilinhoudbaarheidoptetreden.Wel
zijn er duidelijke verschillen tussen de
rassen,cv'Farbio'ismindergoedhoudbaar
dancv 'Corona' en 'Stereo'.
De witresistente rassen laten het in rassenproeven afweten wat betreft de kwaliteit(vormenkleur)endeproduktie.Verdere
verbeterirlgvandezerassenisnodigvoordat introduktieindepraktijkkanplaatsvinden. Bij de rassenproeven op steenwol
werden geen andere aanbevelenswaardige rassen gevonden dan bij teelt in de
grond.Hetbevestigtdestellingdatervoor
de teelt in steenwol geen andere rassen
nodig zijn dan voor de teelt in degrond.

Sla
Deoutillagevoorteeltvanslainvoedings-

film is in 1977 getest en op een aantal
puntenverbeterd.Deoutillagewerktthans
goed enenkele proeven zijn reeds uitgevoerd. Het optreden van glazigheid in
relatietotdehoogtevandestikstofbemestingwerd bestudeerd.Alser meer stikstof
wordt gegeven neemt de glazigheid af,
echter ook in geringe mate het kropgewicht. Om na te gaan of er sprake is van
eenspecifiek stikstofeffect ofvaneenECeffect werden ook verschillende stikstofen EC-trappen aangelegd.
Hieruit blijkt het zoutgehalte bepalend te
zijnvoorhetoptredenvanglazigheid.Inde
herfst van 1979 isde klimaatkas gebruikt
voor nadere analyse van het verschijnsel
glazigheid in relatie tot het bovengronds
klimaat. Degegevens zullen in 1980 worden uitgewerkt.
Deteelt van ijsbergsla isnog niet zonder
problemen.Deonvoldoende vorming van
eenvastekrop,randenkoprotzijnbelangrijke problemen. De plantleeftijd bij uitplantenvan ijsbergsla heeft geen invloed
op de kropvorming. Het onderzoek naar
deoorzaken van koprot isdit jaar gestart
en zal volgend jaar worden voortgezet.
Het rassenonderzoek bij ijsbergsla levert
geen belangrijke nieuwkomers op. Het
veredelingsonderzoekisvoordetoekomst
vanijsbergsla vanzeergroot belang enis
bepalendvooreenverdereuitbreidingvan
deteelt onder glas. Bijde boterslarassen
wordenjaarlijksgoedenieuwe rassenontwikkeld.Deveredelingsactiviteitengericht
op het ontwikkelen van rassen met een
opgerichtebladstandisgeringnuernieuwe
gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijngekomen.
Paprika
In 1979 ishet onderzoek naar de invloed
vandag-ennachttemperatuur opde produktie en kwaliteit voortgezet. Nagegaan
is of het negatieve effect van een lage
nachttemperatuur door een hogere dagtemperatuur kanwordengecompenseerd.
Alsgunstigecombinatievandag-ennachttemperatuur is gevonden 25/15°C. Bij
deze temperaturen was de produktie het
hoogst en trad weinig 'knoopvorming' op.
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Verderetemperatuuryerlaginglijktmogelijk
wanneer het probleem van de 'knopen'
kan worden opgelost. T.a.v. dit probleem
reagerendethansgebruikte rassenreeds
zeer verschillend. Via veredeling moet
vermindering van het probleem van
'knoopvorming' mogelijk zijn.
Deteelt vanpaprikaopsteenwol isverder
onderzocht. Verwarming van de mat tot
± 28°C (in hetcentrum van de mat) geeft
eenhogereproduktiedan22°C.Heteffect
vanmatverwarming isgroter naarmatede
ruimtetemperatuur lager is. De produktie
op steenwolmatten die reeds een jaar
warengebruikt was hoger danop nieuwe
matten.

systeem3plantafstandenzijnopgenomen.
Het tweestengelsysteem waarbij dicht
wordtgeplantgeeftdehoogste produktie.
Bij dit systeem wordt de produktie lager
wanneer de zijscheuten volledig worden
weggenomen in plaats van getopt. Het
planten van herfstpaprika's tussen een
tomategewas is op een praktijkbedrijf
beproefd.Hetgebruikvaneengroteplant,
die vroeg wordt tussengeplant levert de
hoogste produktie op. Planten opgekweekt in een perspot produceren meer
dan die, opgekweekt in een plastic pot.
Naast de geblokte groene, rode en gele
paprika is er een nieuw vruchttype in het
onderzoek opgenomen, ni. de langwerpige witte paprika.
Ineenrassenproef met 11rassenheeftde
cv'Soroksari' goed voldaan.
Hetrassenonderzoekbijdegebloktetypen
isvoortgezet meteenbeperkt aanbodvan
nieuwerassen.Bijdegelegebloktetypenis
thans een goed ras voor de praktijk beschikbaar.
Meloen
Het ras'Polidor'waarvandevrucht uitwendig positief werd beoordeeld is op het
suikergehalteonderzocht. Ditrasblijktzijn
suikergehalte van de vrucht zeer snel op
te bouwen. Reeds in het onrijpe stadium
(volledig groen) is het maximale suikergehalte bijna volledig bereikt terwijl bijcv
'Ogen' het suikergehalte toeneemt bij rijpingvandevrucht. Hetsuikergehalte van
cv'Polidor' blijft te laag om dit rasaan te
kunnen bevelen.
Nieuwe Fusariumresistente rassen zijn
beproefden een ras lijktgeschikt voor de
praktijk.

De langwerpige witte paprika is ook
in het onderzoek opgenomen.

Aubergine

Indestookteeltishettwee-stengelsysteem
reedsvolledig ingevoerd.
In de herfstteelt wordt nog veel de traditionele teeltwijze toegepast.
Om een hogere produktie te bereiken bij
deze relatief lange teelt is het tweestengelsysteem vergeleken met hettraditionele systeem waarbij bij het eerste

Hetklimaatonderzoekisverdervoortgezet.
Dataubergine eenzeergevoeliggewasis
is in de eerste fase van de groei weer
gebleken. Bladverbranding in enkele afdelingen heeft storend gewerkt voor het
klimaatonderzoek.
Wel is gebleken dat grote planten bij uitplantendehoogsteproduktieleveren.Het
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veredelings- en rassenonderzoek werpt
zijneerste vruchten af. Naast de vanouds
geteelde cv 'Lange Violette' zijn enkele
nieuwe rassen veelbelovend.

Radijs en rammenas
Het gebruik van bodembedekkingsmateriaal(styromul)werdbijradijsen rammenas
nogmaals beproefd. De effecten kwamen
overeen met die van voorgaandejaren.
Bemestingsonderzoek werd uitgevoerd
met de elementen stikstof en kali.
Bijtoename vande hoeveelheid meststof
werdenbijradijskleinereknollengeoogst.
Bijdehoogstebemestingstrappenwasde
kleur van het loof zeer donkergroen. Bij
rammenas namde lengte, hetgewicht en
dediameter vande wortel af bij toename
van de bemesting. Andere radijstypen
werdenbeproefdophungeschiktheidvoor
teeltoppraktijkbedrijven. Deijspegel(een
lange witte radijs) en de rode en witte
bosrammenastypen kunnen bij een zaaiafstand van 8x10 cm succesvol worden
geteeld.
Bij radijs en rammenas is het effect van
koelen en wel en niet afdekken van de
verpakkingopdehoudbaarheidnagegaan.
Bijradijsverkleurt hetloofduidelijk minder
snel naarmate er gedurende langere tijd
wordt gekoeld. Ditgeldt ook voor rammenas

Chinese kool
Deze teelt, waarvoor de belangstelling
nog steeds toeneemt, kent als grootste
probleemhetoptredenvanrand.Ookinde
proeven van 1979 isdit gebleken. Ineen
bepaaldstadiumvandegroei lijktde plant
het meest gevoelig te zijn voor het optreden van rand. Bij Japanse hybriden is
het 'eruit groeien' van rand eenvoudiger
danbijcv'CantonnerWitkrop'.Bijditlaatste
ras overlappen de bladeren elkaar meer
engaat randgemakkelijker inrotting over.
Gebruik van grote planten bij uitplanten
geeft een voorsprong in de groei die tot
aande oogst behouden blijft.

Overige kleine gewassen
Van6örocco/Zrassenzijndeteeltmogelijkhedenonderglasbepaald.Cv'Clipper' lijkt
voor deze teeltwijze geschikt te zijn. De
plantafstandwas bij degenomen proef te
groot, zodat verdere verhoging van de
produktie per m2 mogelijk moet zijn bij
verkleining van de plantafstand.
Bij bloemkool is plantafstandenonderzoek uitgevoerd. De resultaten bij 5 planten/m2 verschilden per kool weinig van
3,75 planten/m2.
Eenkleinereplantafstandbiedtdusmogelijkheden. Het optreden van rand bij de
teelt van spitskool onder glas heeft de
kwaliteit van het geoogste produkt sterk
benadeeld.Verderbleekookhetscheuren
vande kolen een ernstige kwaal.
Knolvenkel, reeds in 1978 in de proeven
opgenomen, is dit jaar bij verschillende
piantverbanden uitgeplant. De hoogste
produktiewerdbehaaldbijdebehandeling,
waarbij de planten in vierkantsverband
warenuitgeplant.HetgewasbeschermingsmiddelRovralheeftvooraanslagbestrijding
zeergoed voldaan.
Bij courgette werd bodemverwarming en
plantafstanden onderzoek uitgevoerd in
een voorjaarsteelt (plantdatum eind
januari).Bijgebruikvanbodemverwarming
werd de produktie nauwelijks beïnvloed.
Ook bij de plantafstanden werden geen
grote verschillen gevonden. Als nieuw
gewas isde teelt van bosuitjes beproefd.
Hiervoor is plantmateriaal van het IVT in
december in de kas uitgeplant en eind
maartgeoogst. Hetonderzoek zalin 1980
worden voortgezet.
Rassenonderzoek bij overige
groentegewassen
Naast het hierboven reeds genoemde
rassenonderzoek zijn ook rassenproeven
uitgevoerd bij de gewassen koolrabi,
andijvie,stoksperzieboon,stamsperzieboon
enspinazie.
Chrysant
Teelt van chrysanten op voedingsfilm
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wordtopeen praktijkbedrijf uitgevoerden
vanuit het onderzoek begeleid. Bijvergelijking van groeisnelheid en produktie bij
teelt invoedingsfilmeninkasgrond bleek
datbijoogstdetakkenvandevoedingsfilm
18% langer en 45%zwaarder waren dan
dievan de kasgrond.
Deervaring metdeteelt van microsanten
(korte chrysanten) is uitgebreid. Nieuwe
rassen zijn voordeze teeltwijze beproefd
envoorbereidingen zijngetroffenvooreen
uitgebreideteelt-enafzetproef indepraktijk,dieinhetvoorjaarvan1980zalstarten.
Hetonderzoek naareenbetere benutting
van energie door gebruik te maken van
verwarmingsslangen inhet teeltbed isdit
jaar voortgezet. Naast kunststofslangen
zijnookstalen buisjesgebruikt. Dewarmteafgifte was het grootst bij buizen in de
grond. De stalen buizen gaven ± 20%
meer warmte af dan de kunststofbuizen.
Gebruik van bedverwarming heeft een
positieveinvloedopdetemperatuurbijhet
gewas.Vooralbijlage buitentemperaturen
isdetemperatuurtussenhetgewaszonder
bedverwarming lagerdanbovenindekas.
Het vochtgehalte neemt door toepassing
van bedverwarming toe maar door de tegelijkertijd optredende temperatuurverhogingbleekderelatieveluchtvochtigheid
toch lagerdanzonderbedverwarming.De
bladafsterving was groter bij de bedden
zonder verwarming. Vanwege verbrandingsverschijnselen bij wortels en bladeren van stekken tijdens de bewortelingsfaseisheteffectvandelangzaamwerkendemeststofOsmocoteonderzocht.Vooral
wanneerhetstekmediumwordtgestoomd
kunnen bij gebruik van Osmocote hoge
voedingsconcentratiesoptreden. Meerdan
1 kg meststof per m3 stekmedium wordt,
wanneer wordt gestoomd, afgeraden.
Het rassenonderzoek is voortgezet bij 2
nachttemperaturen en wel en niet toepassen van onderbreking van de KDperiode. Een aantal nieuwe rassen heeft
goedvoldaan.

Freesia
Een belangrijk onderwerp van onderzoek
bijdeFreesiateelt is het vergroten vande
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mogelijkheden van jaarrondteelt. In de
herfstvan1979zijn 10rassenvoorteeltin
deze periode getoetst. Er werd 3 en 6
weken nabehandelingen gegeven en bij
de teelt wel en geen grondkoeling toegepast; 6 weken nabehandeling gaf een
verminderingvandeblad-enstengelgroei,
een geringer aantal zijstengels en een
slechtere kwaliteit.Welwerddegroeiduur
met 30%verkort t.o.v.3 weken nabehandeling.Bodemkoelinghadinhetalgemeen
eenzelfde effect, echter in minder sterke
mate dan 6 weken nabehandelen.
Naast het standaardrascv 'Ballerina'werdendecv's'Catelina','Melanie'en'Uchida'
goed beoordeeld.
Amaryllis
Het project'opnaamstelling'werd in1979
afgerond. De 416 ingezonden partijen
werdentot236verschillenderassenteruggebracht. 215 partijen zijn reeds vaneen
rasnaamvoorzien.
Het houdbaarheidsonderzoek dat bij dit
project werd uitgevoerd leverde als belangrijksteconclusie op,dat bloemenvan
Amaryllis opdevaas minstensnetzo lang
houdbaar zijn als bloemen, die op de bol
blijven staan.Gemiddeld overalle rassen
is de houdbaarheid van één bloem 10.5
dagen.Tussenderassenkomenaanzienlijke verschillen inhoudbaarheid voor.
Snijgroen
Op een bedrijf in de praktijk met een
eenjarigeteelt isde invloedvandeoogstfrequentie op de produktie en kwaliteit
bepaald. Erwerd 3,4,5 of6 keerperjaar
geoogst.Hettotaalaantalgeoogstetakken
washethoogstbij5keerperjaaroogsten.
Dekwaliteitwasbeternaarmateerfrequenterwas geoogst.
Produktievansnijgroenzaad onderglasis
in3 afdelingen onderzocht.
Wanneer men de planten bij hoge temperatuureerstbloemknoppenlaatvormen,
kan men de bloei en zaadzetting bevorderendoordaarnadetemperatuursterkte
verlagen.
De beoordeling van verschillende sier-

groensoorten is op kleine schaal voortgezetwaarbijaandachtaandesierwaarde
enhoudbaarheid wordt geschonken.
Kasklimaat
Voor de adaptieve regeling van de verwarming met behulp van de computer is
het algorithme verbeterd. Ten behoeve
hiervanzijncomputersimulaties uitgevoerd
op het laboratorium van Natuur en Weerkunde vande Landbouwhogeschool.Aan
een verdere verbetering van de regeling
vandeventilatieisgewerkt. Ditonderzoek
wordt in 1980 voortgezet. Het energiebesparend onderzoek met scherminstallaties isvoortgezet met 2 typen doek. De
bereikte energiebesparing in de periode
dat werd geschermd was 30-35%. Bij dit
onderzoek werd het gewas tomaat gebruikt. In de geschermde afdeling trad
verlating van de bloei op en een lagere
vroege produktie. Ook bij gebruik van de
schermen indezomer omte hoge instraling tegen te gaan was de produktie 1015% lager dan in de niet geschermde
afdelingen.Ditwerdveroorzaakt dooreen
kleiner vruchtgewicht in de geschermde
kassen.
Bepalingvandeventilatievouden voorgewassen isditjaar uitgevoerd bij komkommer in een herfstteelt. Een gedeelte van
de planten is met Mycosphaerella geïnoculeerd. Degegevens zullen nog worden
verwerkt.
Op een praktijkbedrijf werden metingen
gedaanineenkasmetenkelglasenineen
vergelijkbare kas,bedekt meteendubbele
laag polyethyleenfolie.
De energiebesparing in deze laatste kas
werd teniet gedaan door stroomverbruik
vandeventilatoren,dieindezekaswerden
gebruikt. De lichtdoorlatendheid in de
kunststofkas was 40%en in de vergelijkbare glazen kas 55%. De relatieve luchtvochtigheid was in de kunststofkas 5 tot
15% hoger.
Door de afdeling Teelt en kasklimaat
is in 1979 gewerkt aan :
Tomaat
- Invloedgrondverwarmingennachttemperatuur op de produktie

- Gebruik van reflectiekorrels (styromul)
bij een vroege stookteelt
- Trossnoei bij de stookteelt van vlezige
tomaten
- Trossnoeien-verwijderingbijde herfstteelt van vlezige tomaten
- Methoden van bladverwijderen in relatie tot het optreden van Botrytis op de
stengel
- Houdbaarheid vantomaten,geteeld bij
het hoge-draadsysteem
- Interne transportsystemen bij ronde en
vlezige tomaten
- Oogstvantomaten metbehulpvaneen
flexibele slang
- Gebruikswaarde-onderzoekvan4kleursorteermachines
- Temperatuurvanwaterineenwatergoot
- Rassenvergelijking bij 2-3 hokkige, 35 hokkige en meerhokkige vlezige
typen in diverse teeltwijzen.
Komkommer
- Effect van belichtingsduur entemperatuurtijdensdeopkweekopdeproduktie
- Invloedvantemperatuurineerstegroeifase op de produktiesnelheid
- Condensatie en het optreden van
Mycosphaerella
- Houdbaarheidvankomkommersbijver- Gebruik van reflectiekorrels (styromul)
bij een vroege stookteelt
- Trossnoei bij de stookteelt van vlezige
tomaten
- Methoden van bladverwijderen in relatie tot het optreden van Botrytis op de
stengel
- Houdbaarheid vantomaten,geteeld bij
het hoge-draadsysteem
- Interne transportsystemen bij ronde en
vlezige tomaten
- Oogstvantomaten met behulpvaneen
flexibele slang
- Gebruikswaarde-onderzoek van4kleursorteermachines
- Temperatuurvanwaterineenwatergoot
- Rassenvergelijking bij 2-3 hokkige, 35 hokkigeenmeerhokkigevlezigetypen
indiverse teeltwijzen.
Komkommer
- Effect vanbelichtingsduur entemperatuurtijdensdeopkweekopdeproduktie
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- Invloedvantemperatuurineerstegroeifase op de produktiesnelheid
- Condensatie en het optreden van
Mycosphaerella
- Houdbaarheidvankomkommersbijverschillende plantafstanden
- Produktie en houdbaarheid van komkommers bij4 oogstfrequenties
- Invloed beschadiging op het optreden
van rot
- Relatie uitgroeiduur en houdbaarheid
- Houdbaarheid bijverschillende bemestingsniveau's insteenwolmatten
- Invloed condens op het optreden van
rot
- Rassenvergelijking in stookteelt en
herfstteelt
Sla
- Relatiestikstofbemestingen glazigheid
- RelatieEC/stikstofbemestingenglazigheid
- Klimaat en glazigheid
- Opkweek in verschillende substraten
t.b.v. teelt in voedingsfilm
- Relatie koprot en Ca/K bemesting
- Plantleeftijden bij ijsbergsla
- Rassenvergelijking botersla
- Rassenvergelijking ijsbergsla
Paprika
- Teelt op steenwol bij verschillende
ruimtetemperaturen
- Herfstpaprika's tussenplanten bijtomaten
- Teeltsysteem en plantafstanden ineen
herfstteelt
- Rassenvergelijking geblokte typen,
groen, rood en geel
- Rassenvergelijking langwerpige witte
typen
Aubergine
- Klimaat en plantgrootte
- Rassenvergelijking inde stookteelt
Radijsenrammenas
- Bemesting en gebruik van reflektiekorrels bij radijs en rammenas
- Teeltmogelijkheden van bosrammenas
en ijspegel
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- Rassenvergelijking midzomerteelt bij
radijs
- Rassenvergelijking voorjaarsteelt bij
rammenas
- Koeling en verpakking bij radijs en
rammenas
Kleinegewassen
- Teeltmogelijkheden van broccoli onder
glas
- Plantafstanden bij bloemkool
- Teeltmogelijkhedenvanspitskool onder
glas
- Plantafstanden en aanslagbestrijding
bij knolvenkel
- Bodemverwarming en plantafstanden
bij courgette
- Bodem- en ruimtetemperatuur bij Chinese kool
- Plantleeftijd bij Chinese kool
- Teeltmogelijkhedenvanbosuitjes onder
glas
- Plantafstanden bij meloen
- Kwaliteitsvergelijkingvantweemeloenrassen
- Koeling en verpakking bij koolrabi
- Rassenvergelijking bij koolrabi
- Rassenvergelijking bij andijvie
- Rassenvergelijking bij stoksperzieboon
- Rassenvergelijkingbijstamsperzieboon
- Rassenvergelijking spinazie
- Rassenvergelijking meloen
Chrysant
- Teelt vanchrysanten op voedingsfilm
- Teelt van microsanten
- Oscomote in het stekmedium
- Bedverwarming met kunststofslangen
en stalen buisjes
- Rassenvergelijking
Overigebloemgewassen
- Duur van nabehandeling en grondkoeling bij najaarsbloei van Freesia
- Opnaamstelling Amaryllis
- Produktievansnijgroenzaadonderglas
- Oogstfrequentie van siergroensoorten
Kasklimaat
- Ontwikkeling van algorithmen voor de
computerregeling van het kasklimaat

Bepaling ventilatievouden voor komkommer
Signalen voor automatisch klimaatregelen

- Energiebesparing met schermdoek bij
tomaat
- Invloed van dubbele kasdekken op
energiegebruik en klimaat
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FYSIOLOGIE
Het onderzoek vandeafdeling Fysiologie
had ook weer in 1979 het hoofdaccent
liggen op een nadere analyse van deoptimaliseringsmogelijkheden van groei en
ontwikkelingvandediversekasgewassen.
Ookditjaarwerdgestreefdnaarhetvinden
van verklarende gegevens voor vele verschijnselen dieaan degewassen kunnen
wordenwaargenomen,zodanigdatdeaan
een bepaald gewas gevonden gegevens
eventueel toegepast kunnen worden bij
andere gewassen en onder andere omstandigheden.
Onderandere hetvelewerknaardegroeisnelheden van jonge planten, vooral van
tomaatensla,doorhetjaarheenbegintnu
generaliseerbare resultatenopteleveren.
De uitwerking tot een tweezijdig lineaire
functierondom21decembervoorslablijkt
ook op alle tot nu toe nagerekende gegevensvananderegewassen toepasbaar.
Publicatiesoverdezeberekeningenzijnin
voorbereiding. Aanvullingen op dit basisschema voor de seizoensafhankelijkheid
van de groei met de invloeden van licht-,
temperatuur en Jichtonderschepping of
bijbelichting kunnen aanzienlijk extra inzicht opleveren. De eerste proeven met
dezefactorenwerdenin1979uitgevoerd.
Degroei van tomatezaailingen bleek niet
aftehangen vandeplaatsaandetomateplant waar de zaden gewonnen werden.
De gegevens van de hangemmerproef
mettomaten zijn nagenoeg verwerkt. De
groeisnelheden door de vier jaren en de
verhoudingen tussen de verschillende
plantonderdelen lijken goed overeen te
komen met die inandere teeltm'ethoden.
Verschillentussendejarenkunnenvrijwel
geheel verklaard worden door de lichtverschillen tussen deze vier jaren en
slechts in zeer beperkte mate door de
aangelegde verschillen in binnenklimaat.
Inde kunstlichtcellen isgebleken, dat de
drogestofproduktie van jonge slaplanten
sterkvandegegeven lichtenergiehoeveelheden afhankelijk is, maar dat de vroege
gewichtontwikkeling al bij de betrekkelijk
hogetemperatuur van 26°Ceen optimum
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waarde krijgt. Dit onderzoek zal vervolgd
worden.
De kweekopstelling voor fysiogene afwijkingenis,behoudens deC02-regeling en
belichtingsinstallatie, gereed gekomen.
Geziendeenergiebesparingsontwikkelingen in de praktijk lijkt versterking van dit
project noodzakelijk.
Erzijnindepraktijkmetingenverrichtaan
CO2 en NO x op tomatenbedrijven. Op
grond hiervan is gewaarschuwd tegen
hogere C02-concentraties dan 0.1%.
Hetonderzoek naarrandbijChinese kool,
verdrogingsschade bij gerbera en blauwverkleuringbijanthuriumwerdvoortgezet.
Indebodemtemperatuurinstallatie werden
hetafgelopenjaardriegewassenbeproefd:
freesia,chrysant ensla.
Hetversneldtot roodkleuring brengenvan
geoogste paprika blijft problemen geven.
Bloei en zetting van courgettes zijn met
groeistoffen te beïnvloeden, maar deeconomische mogelijkheden lijkenbeperkt Bij
auberginewerkengroeistoffen,vooralinde
vroegeteelt,welvoordelig.Verbeteringvan
de vroege oogst van glasaardbeien kreeg
ookweer de nodige aandacht.
Bijtrosanjervondhetonderzoekvoortgang
naardegewasdichtheid. De inventarisatie
naardeinvloedvankunstlicht indepraktijk
moetnogverwerktworden.Hetbewortelen
vanstek hoeftgeen moeilijkheden meerte
geven. Het TE-project van de gemeente
Schipluidenkreegeenvoorlopigeafronding
met een op een lezingendag te Delft gepresenteerde rapportage.
Doorde afdeling Fysiologie isin 1979
gewerkt aan :
- Groei van jonge tomateplanten onder
praktijkomstandigheden
- Invloedvaneentemperatuurverschil 5°
C op groei en ontwikkeling van jonge
tomateplanten
- Invloedvanhetseizoenopgroeienontwikkeling vanjonge tomateplanten
- Invloedvanzaadvanverschillende herkomst op groei en ontwikkeling van
tomateplanten
- Hangemmerinstallatie,degroei vantomaten

Het effect vandevoorziening van koolzuurgas uit koolwaterstoffen op verdrogingsschade bij kasgewassen
Metingen van CO2- en NOx-gehalten
op tomatebedrijven
Effect van de grondtemperatuur bij
freesia
Invloedvandegrondtemperatuur opde
groeisnelheid van chrysant tijdens de
vegetatieve fase
Invloed van de grondtemperatuur op
groei en ontwikkeling bij verschillende
slarassen tijdens de teelt in de herfst
Versnellingvanderoodkleuringvangeoogstepaprika'smetbehulpvanacetaldehyde
Verbetering vandevrouwelijke bloei bij
courgettes
Verbetering van de zetting van courgettesmet4-CPA:invloedspuitfrequentie

Bloembespuitingen met groeiregulatoreneneenfungicideterverbeteringvan
de opbrengst van herfstaubergines
Bloembespuitingen metgroeistoffenen
fungiciden ter verbetering van de opbrengst bij vroege aubergines
Rand bij Chinese kool
Verdrogingsschade bij gerbera
Blauwverkleuring van bloemen vanAnthurium andreanum
Fotosynthese en groei-metingen in
kunstlichtcellen
Total-Energy project Schipluiden
Invloed van de gewasdichtheid op de
produktie van trosanjer
Vervroegingvandeopbrengst vanglasaardbeien
Invloedvanverschilleninlichtintensiteit
op groei en ontwikkeling van jonge
tomateplanten
Effect van beschaduwing op groei en
ontwikkeling van jonge tomateplanten

—'Tr''rr .-ï
Het onderzoek naardegroeisnelheden vanjonge planten begint resultaten op televeren.
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PLANTENZIEKTEN
Virusziekten
Indefreesiateeltisindevoorzomeropeen
aantal bedrijven in vrij ernstige mate de
combinatie van freesiamozaïek en bladnecrose opgetreden.
De oorzaak van dit explosief optreden is
niet geheel duidelijk. Een, zij het niet
geheel bevredigende,verklaringzou kunnen zijn dat de planten reeds besmet
warenmetbladnecrose,waarnagedurende
de teelt bladluizen het freesiamozaïek
hebben verspreid met de zeer nadelige
gevolgen van dien.
Overigens heeft het onderzoek aangetoond dat bladnecrose in principe goed
bestreden kan worden. Door een goede
grondontsmettingkandeschimmeldiede
ziekte overbrengt bestreden worden terwijlmeteenknolbehandelingmetformaline
de schimmel op het plantmateriaal bestreden kan worden.
Een regelmatig terugkerend probleem is
de rol die fust speelt bij het verspreiden
van ziekten. Het onderzoek heeft in elk
gevalaangetoonddatfustbesmetkanzijn
metvirusziekten. Eenafdoende ontsmetting kan dus wel van belang zijn. Het
onderzoek naardeontsmettingsmogelijkheden heeft zich tot nu toe geconcentreerdopverschillendevormenvanwarmtebehandelingen. De bereikte resultaten
zijn niet erg hoopgevend daar de betreffende ziektekiemen veelal een hogere
temperatuur kunnen verdragen dan het
plastic waarvan het fust is gemaakt.
Hoewel de aantasting door het paprikaviruszichniet sterk uitbreidt, blijft het een
bedreiging voor de teelt vormen. Daar
zoweldegrond als het zaadeen primaire
besmettingsbron kan zijn wordt bij het
onderzoek de nadruk gelegd op dezefacetten.Hierbijwordt getracht door middel
van ontsmetting zowel van de grond als
van het zaad een afdoende oplossing te
vinden.
In het probleem van de vergelingsziekte
bijsla is aan het einde van dit jaar meer
duidelijkheid gekomen. In tegenstelling
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tot hetgeen aanvankelijk werd verondersteldnl.datdeziektedoorbladluizenovergebracht zou kunnen worden, is uit het
onderzoek gebleken dat witte vlieg de
overbrenger is.
Dooreengoedebestrijdingvanwittevlieg
zowelbijdeopkweekalsbijhetbeginvan
de slateelt, zal de ziekte waarschijnlijk
sterk teruggedrongen kunnen worden.
Schimmelziekten
De echte meeldauwschimmel in paprika
die vorig jaar voor het eerst optrad is in
1979 op een vrij groot aantal bedrijven
waargenomen. We moeten er dan ook
rekeningmeehoudendatdezeziektezich
blijvend in ons land gevestigd heeft. Om
deaantasting binnen aanvaardbaregrenzente houdenzaleenchemische bestrijding wel noodzakelijk zijn. Een probleem
hierbij is dat er vrijwel geen bestrijdingsmiddelen voordit doeltoegelaten zijn. Er
is inmiddels enig oriënterend onderzoek
uitgevoerd naar de mogelijkheden van
chemische bestrijding terwijl tevens getracht zal worden voor de middelen die
eengoedewerkingvertoneneentoelating
te verkrijgen.
Het onderzoek naar het optreden van
Fusarium in paprika isvrijwel afgesloten.
De schimmel blijkt zich te gedragen als
zwakteparasiet en bijgoede kultuurmaatregelen behoeftdeaantasting nietof nauwelijks tot opbrengstverliezen te leiden.
Erheeftzichechtereennieuwprobleemin
depaprikaaangediend nl.een aantasting
door Phytophthora capsici.
Vanuit het buitenland is bekenddat deze
schimmel ernstige gevolgen voor de teelt
kan hebben. De betekenis onder Nederlandse omstandigheden is nog niet bekend en zal nader onderzocht worden.
Mycosphaerella bij komkommers neemt
nog steeds een centrale plaats in bij het
mycologisch onderzoek. De nadruk valt
hierbijopdeinvloedvanhetklimaatophet
optreden en de verspreiding van deze
schimmel. Enerzijdsvindt dit plaats in het
kadervanhet klimaatsonderzoek, waarbij
de langetermijneffecten bestudeerd wordenenanderzijdsinklimaatskastenwaar-

bij vooral aandacht besteed wordt aan
kortetermijneffecten ophetoptreden van
deze ziekte.
Biologische bestrijding
De biologische bestrijding van spint en
witte vlieg heeft een vaste plaats gekregeninenkele teelten,maarbreidt zichde
laatstejaren niet veel verder uit. Eenvan
deoorzaken hiervoor is het optreden van
andere plagen, met name mineervlieg en
trips. Inde afgelopen jaren isveel onderzoek verricht naar de mogelijkheden van
biologische bestrijdingvandezeinsecten.
Het ziet er nu naar uitdat praktischetoepassinghiervanbinnen nietaltelangetijd
gerealiseerd zal kunnenworden. Voorde
biologischebestrijdingvanmineervliegzijn
enkelesluipwespsoorten gevondenwaarmee in praktijkproeven goede resultaten
zijn behaald. Als natuurlijke vijanden van
trips zijn met enkele roofmijtsoorten zeer
bemoedigende resultaten bereikt inproeven op kleine schaal.Het isde bedoeling
om in 1980 met deze roofvijanden het

onderzoek oppraktijkschaal uittevoeren.
Om verschillende redenen is de biologische bestrijding van witte vlieg in komkommers met behulp van de sluipwesp
veelal niet succesvol.Uithetonderzoekis
geblekendaterschimmelszijndieinstaat
zijn de larven van witte vlieg te doden.
Deze schimmels kunnen vrij gemakkelijk
opvrij grote schaal vermeerderd worden
omdatzeopkunstmatige voedingsbodem
zichgoedontwikkelen.Indekomende tijd
zalonderzocht wordenofeen combinatie
vandesluipwespmetdezeschimmels de
witte vliegaantasting op komkommers tot
een aanvaardbaar niveau kan onderdrukken.
Chemische enfysische bestrijding
Deresiduproblemen inhetbuitenlandmet
PCNB in sla zijn grotendeels verdwenen
door de komst van Rovral en Ronilan.
Zoalsuithetonderzoekgeblekenis,blijven
deze middelen gedurende de teelt lange
tijd op het gewas achter. Bij een toepassingkortnahetplantengevenderesiduen

Duidelijkheid kwam erin de vergelinusziektr bi,sla,het is pseudo-sla-vergelingsvirus.
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vandeze middelengeen enkel probleem.
Indienzeechtertelaattoegepast worden
is het risico groot dat bij de oogst een te
hoogresidugevondenwordt.Ditheeftdan
totgevolgdathetweleenslangkanduren
voordat metdeoogst begonnen kanworden.
Nu alle groentegewassen die onder glas
geteeldwordenzijngetoetst ishetresiduonderzoek met broom afgesloten. Het is
gebleken dat bij voldoende doorspoelen
na de toepassing van methylbromide het
broomgehalte in vrijwel alle gewassen
benedenderesidutolerantiegebrachtkan
worden. Gewassen als selderij en peterselie vormen hierop een uitzondering,
daar ook bij lang doorspoelen het risico
vanoverschrijdingvande residutolerantie
aanwezig blijft.
Delaatstejarenwordendoordechemische
industrie middelen ontwikkeld die een
goede werking tegen lagere schimmels
als Pythium, Phytophthora enz. bezitten.
Dezemiddelenblijkenineenaantalgevallen ook goede mogelijkheden te bieden
voor toepassing in de glastuinbouw. Dit
geldt zowel voor de bestrijding van
Phytophthora-voetrot in tomaat als voor
Pythium inverschillende gewassen. Daar
Pythium ook een rol kan spelen in de
slateeltwordtonderzochtofmengselsvan
deze middelen met bv. Rovral of Ronilan
een betere bestrijding van "aanslag"
kunnen teweegbrengen.
Bij het stomen van de grond met behulp
van ingegraven kunststofbuizen zijn dit
jaar op uitgebreide schaal metingen verricht bij 2 verschillende systemen,
uitgebreide schaal metingen verricht bij2
verschillende systemen.
Eén met relatiefveelgaatjeswaardoorde
stoom kan ontwijken en één met relatief
weinig gaatjes. Uit deze metingen is naar
voren gekomen dat de beide systemen
geenverschillenvertonentenaanzienvan
detemperatuurverdeling indegrond.Wel
dient er nog nader onderzoek plaats te
vinden naar de invloed van de drukverdeling indesystemenendetemperatuuropbouw indegrond.
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In de substraatteelt vormt het optreden
van algengroei één van de problemen. In
het afgelopen jaar is onderzoek verricht
naar de mogelijkheden van voorkomen
resp.bestrijdingvanalgen.Ditheeftzowel
met chemische middelen als met behulp
van ultraviolet licht plaatsgevonden. Tot
nu toe heeft dit niet tot bevredigende
resultaten geleid. Indien de algengroei
voldoende onderdrukt werd, bleken de
plantendebehandeling nietteverdragen.
Doorde afdeling Plantenziekten
isin 1979 gewerkt aan:
- Stammen vanTMV bij paprika
- Zaadinfectie van TMV bij paprika
- BeperkingvanhetoverbrengenvanTMV
bijpaprikametbehulpvanmageremelk
- De rolvande schimmel Olpidium brassicae bij bladnecrose van fresia
- Knolbehandeling van fresia ter bestrijding van bladnecrose
- Pseudovergelingsvirus bij sla
- Bestrijding van Botrytis en Rhizoctonia
in sla
- Gevoeligheidvan roofmijten sluipwesp
voor bestrijdingsmiddelen
- Gevoeligheidvanspintvoorbestrijdingsmiddelen
- Didymella bij tomaat
- Stomen van de grond
- Algenbestrijding bij substraatteelten
- Invloed van de druppelgrootte op het
effect van bestrijdingsmiddelen
- Invloedvandewaardplantopdeontwikkelingvanwitte vlieg
- Biologische bestrijdingvandetomatenmineervlieg
- Biologische bestrijding van trips
- Residu-onderzoek bijsla,radijsenkomkommer
- Broom-residuen bijgroentenonderglas
- Mycosphaerella bij komkommer
- Ascochyta bij chrysant
- Phytophthora bij paprika en tomaat
- Luchtverontreiniging bij tuinbouwgewassen
- Tuinvuilverwijdering i.v.m.ziekteproblemen

ECONOMIE, ARBEIDEN
MECHANISATIE
In 1979 is door medewerkers van de
afdeling economie, arbeid en mechanisatievoornamelijkgewerktaaneenaantal
lopende projecten. Enkele Projekten kondenworden afgerond, metandere zaldat
in 1980 het geval zijn.
Tenbehoevevan het mechanisatieonderzoek kantot op heden geen onderzoeker
aangesteld worden.
Deaktiviteitenvandeafdelingrichtenzich
danookvoornamelijkophetondersteunen
van de aktiviteiten van de arbeids- en
mechanisatievoorlichters.
Naastdehierondertevermeldenprojecten
zijndoor een aantal medewerkers vande
afdelinginitiatievenontplooidophetterrein
van het management op glastuinbouwbedrijven.
Dit resulteerde onder andere in een in
1980te houden enquête naar het managementniveau op de glastuinbouwbedrijven in Nederland.
Resultaten van deze enquête zullen gebruiktwordenomaktiviteitenopditterrein
inonderzoek,onderwijsenvoorlichtingte
stimuleren en te richten.
Economisch onderzoek
Komkommerteelt op steenwol
Het onderzoek bij bedrijven die komkommers insteenwol zijn gaan telen isafgesloten.
De bedrijven die in 1978 op de teelt van
komkommersinsteenwolzijnovergegaan
haddentoten metweek26invergelijking
met 1977 19% hogere geldopbrengst.
Destuksproduktie washierbij27%hoger.
Opmerkelijk was dat alle bedrijven die in
1978 op het telen in steenwol zijn overgeschakeldin1977lageregeld-enstuksopbrengsten hadden dan het LEI-gemiddelde. Detotalegroep steenwolbedrijven
had in vergelijking met de groep LEIbedrijven tot en met week 26 een gelijke
opbrengst. Naweek 26 wasde produktie
bijdesteenwolbedrijven beduidendhoger.
InvergelijkingmetdeLEI-bedrijvenhadden

desteenwolbedrijvenindemaandenapril,
meienjuni eengemiddeld vruchtgewicht
dat 12% hogerwas. Hetpercentage krom
en binnenlandse stuks was bij de steenwolbedrijven ook lager.Totaal hebben de
steenwolbedrijven in deze periode 4%
minder afwijkende vruchten geoogst.
Vooréén langevoorjaarsteelt in steenwol
iseen hogeregeldopbrengst begroot van
f 4,25 per m2oftewel 11% in vergelijking
met een lange voorjaarsteelt indegrond.
Wanneer de steenwol drie jaar wordt
gebruikt iser f 2,22 perm2meer beschikbaarvoorarbeidenvastekostendanbijde
teelt ingrond.
Bijéénjariggebruikvandesteenwolishet
beschikbaar bedrag voor arbeid en vaste
kosten 10,90perm2hogerdanbijdeteelt
ingrond.
De teelt vanjaarrondchrysanten op
tabletten
Van zeven varianten zijn begrotingen
opgesteld.
Uitgegaan is van:
a) wel of geen splitsing in een vegetatieve eneengeneratieve groeiruimte
dwz een teelt in één afdeling of een
teeltintweeverschillendeafdelingen.
Bijdeteelt intweeafdelingen isinde
eerste (vegetatieve) fase de plantdichtheid te verdubbelen.
b) wel of geen beworteld stek
Deteeltduur vanonbeworteld stek is
2 weken langer. Het stek kost 5 et/
stuk minder.
c) welofgeenhogeregroeisnelheid met
10% meer oogstbare takken. Bij een
hogere groeisnelheid isde teeltduur
één week korter.
Bijdeverschillendesystemenbedraagtde
kostprijs in ct/tak.

Geen splitsing
Geen splitsing
Geen splitsing
Wel splitsing
Wel splitsing
Wel splitsing
Wel splitsing

beworteld
onbeworteld
beworteld
beworteld
onbeworteld
beworteld
onbeworteld

normaal 61,2
normaal 57,2
hoger 57,3
normaal 56,0
normaal 51,9
hoger 51,9
hoger 47,7
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Wanneer we de teelt niet in twee kassen
kunnenlatenplaatsvinden ishettelenvan
jaarrondchrysanten optabletten invergelijking met hettelen ingrond (55,6ct/tak)
weinig aantrekkelijk.
Bedrijfseconomische analyse vande
freesiateelt
Van het verzamelde materiaal is per ras
deteeltduurvanaf plantentotbeginoogst,
tot einde oogst en tot rooien uitgezet
tegendeplantdatum.Indeperiodemeitot
begin september neemt de teeltduur toe
en van begin september tot eind april
neemt deze af.
schillen in teeltduur.
Van het ras Ballerina is van de plantperiode mei tot en met september een
verdeling gemaakt in knollen met 4-6
weken en knollen met3weken nabehandeling, onbehandelde knollen en kralen.
Bij de hiervoor genoemde groepen is de
teeltduur van iedere opeenvolgende
groep langer.
Arbeidskundig onderzoek
Tomatenteelt
Op een aantal bedrijven zijn bij hogedraadsystemengegevens verzameld met
betrekking tot produktie enarbeid.
De opbrengstgegevens laten een meeropbrengstvanbijna 10%zien.Dearbeidsgegevenszijnnognietvoldoendebetrouwbaar door aanloopverliezen en systeemfouten. De indruk is dat de extra verzorgingsarbeid, voor dieven, indraaien en
latenzakken,gecompenseerd wordtdoor
het gemakkelijker werken bij het bladbreken en de oogst. Deze beide kunnen
op een gunstige werkhoogte worden uitgevoerd.
Het oogsten, sorteren en verpakken
van vleestomaten
Van het oogsten, sorteren en verpakken
zijn arbeidsgegevens verzameld. Hieruit
blijktdatdesystemenwaarbijhetsorteren
gemechaniseerd is de minste arbeid
vragen. Systemen waarbij tijdens het
oogsten reeds een gedeelte (BBB en/of
BB)uitgesorteerdwordtvragendemeeste
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arbeid. De arbeidsbehoefte neemt toe
naarmate er meersorteringen uitgehaald
worden, alleen BBB uitsorteren werkt
sneller dan BB+ BBB uitsorteren.
Werkklassifikatie
Een begin isgemaakt met dit onderzoek
watdeeluitmaaktvaneenonderzoekvoor
de gehele agrarische sector.
Het doel is om inzicht te krijgen in het
functie-niveau in deze sector. Dit zowel
voor wat betreft de funktie per bedrijf als
ten opzichte vanandere sektoren van de
samenleving.
Dit laatste met name om meer inzicht te
krijgeninhetbeloningsniveau.Tevenswil
men het beloningssysteem zuiveren van
oneigenlijke elementen.
In 1979 werd verder gewerkt aan:
- De teelt van jaarrondradijs
- Produktiviteitskengetallen bij
glasgroenten
- Economische aspecten van de
kasaugurkenteelt
- Organisatie en arbeidskundig
onderzoek in paprikateelt
- Bedrijfskundig onderzoek naar
transportsystemen in de
glasgroenteteelt
- Arbeidskundig onderzoek bij de
opkweek van chrysantenstek
- Deontwikkelingenbeproevingvaneen
plannings- en informatiesysteem in de
tuinbouw(MISTU)
- De ontwikkeling van data-service
systemen

BEDRIJFSONTWIKKELING

Algemene bedrijfsontwikkelingsactiviteiten
In 1979 kon, ondanks het hogere prijsniveau, de ontwikkeling van projectvestigingentoch inbehoorlijke matedoorgang
vinden. Er kwamen slechts 2 vestigingen
gereed, maar er zijn heel wat plannen
lopende. Op korte termijn betreft dit in
totaal234ha,waarvan80inhetWestland
en 154 hainDe Kring.Oplangere termijn
komendaarnog287habij,waarvan151in
het Westland en 136 ha in De Kring. In
toenemende mate zijn het particulieren
die dergelijke vestigingen uitvoeren.
Zorgelijk iswelde prijsontwikkeling.Gold
in 1974 voor het Westland in projectvestigingen nogeen m2-prijsvan f 9,30,voor
1979-80 moest gerekend worden op
/ 32,
f 35,—.InDeKringisditduidelijk
lager, nl. / 22,
f 25,—.Mogelijk mede
eenvanderedenendaterzichhet laatste
jaar diverse Westlanders in De Kring
hebben gevestigd. Echter ook vanwege
de ruimtelijke mogelijkheden. Voor De
Kring isinhet streekplan ± 1200 havoor
tuinbouw onder glasgereserveerd.
Nudediversebestemmingsplannen inhet
Westland gereed komen lijken de
vestigingsmogelijkhedenwatgrotertezijn
dan aanvankelijk was gedacht. Dit geldt
bijv. voor de Broek- en Vlietpolder en de
Oranjepolder. Welblijktsteeds duidelijker
dat ook daarwaar glastuinbouwvestiging
mogelijk blijft, de landschappelijke aankledingsteedsmeeraandachtgaatkrijgen
evenals de combinatie met recreatieve
mogelijkheden.Nogonduidelijkisvaakwie
de kosten daarvan moeten dragen; men
wil die nog weleens grotendeels op de
zich vestigende tuinders afwentelen.
Het afgelopen jaar was er een met grote
bouwactiviteiten. Nietalleenwaserinhet
Zuidhollandse Glasdistrict toch nogalwat
uitbreiding, de oppervlakte glas die is
vervangen was groter dan ooit. Een en

ander uiteraard mede gestimuleerd door
de invloed van de WIR. Wel kwam in de
kassenbouw inde tweede helft van 1979
een kentering.Ditdoor desterk stijgende
energieprijsen nogveelduidelijker bij het
bepalenvanderichtingdiedekassenbouw
dienttegaan.Verheugendishetdatvanuit
het bedrijfsleven, met steun van overheid
endiverse instanties het project DENARkas inde verslagperiode in voorbereiding
kon worden afgerond. Voor velen zal dit
wellicht een baken worden voor de te
voeren koers in de toekomst.
Doordeteruglopendeconjunctuurzijnde
prijzenvandeglastuinbouwbedrijven sterk
gedaald en de handel in deze bedrijven
aanzienlijk verflauwd.
Op het gebied van de watervoorziening
was er weliswaar veel activiteit, maar dit
leidde nog niet tot grote veranderingen.
De aanleg van het zoetwaterkanaal van
Waddinxveen naar Voorburg, kwam als
gevolgvanpolitiekebeslissingenoplosse
schroeven te staan. Het lijkt nu zeer
onzeker of het kanaal er wel zal komen
zoals het wasgepland.Als gevolg van de
polderconcentratieinZuid-Hollandin1978
is de activiteit van de overkoepelende
waterschappenvergroot. Met nameinhet
gebiedvan het Hoogheemraadschap van
Delfland,dathetWestlandeneengedeelte
van De Kring omvat, is veel achterstallig
onderhoud uitgevoerd. Gunstig voor een
goede wateraan- en afvoer. Plannen tot
vergroting van de waterberging zijn in
voorbereiding. Eveneens maatregelen
die er toe moeten leiden dat de bouwafstandenvankassen langswatergangen
strikt worden nageleefd. In veel gevallen
betekent dit verder van de watergang af
bouwen alsnieuwbouw ofverbouw wordt
uitgevoerd.Veeltelersbesteedden ook in
1979 aandacht aan de eigen watervoorziening.Ditdoortoenamevandeaanschaf
vanhetaantalapparatenvooromgekeerde
osmose, echter ook door de bouw van
bassins.Omdat de belangstelling voor de
teelt in substraten groot blijft zal aansluitendhieropdebehoefteaanwatervan
een betere kwaliteit toenemen en is men
bereid hiervoor investeringen te doen.
Gunstig is het dat daar waar nog onvol-
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doende aandacht aanrioolzuivering werd
besteedveranderingenteverwachtenzijn.
Indesituatie metbetrekkingtotde afvoer
van tuinvuil kwamen wat veranderingen.
Devoornaamstestortplaats inhetgebied,
nl. een particuliere stortplaats bij Delft
moestwordengesloten.Erkwamenechter
nieuwe mogelijkheden, zoals bij Rijswijk,
Bergschenhoek enZoetermeer. Destichting die zich in het Westland met dit
probleem bezighoudt beschikt nu weliswaar over de grond op een uitstekende
plaats, maar planologisch zijn de problemennognietafgerondomtotuitvoering
vandeplannentekomen.Hoewelernogal
wat bezwaren zijn tegen deze vestiging,
o.m.vanmilieuzijde,heeftmentochgoede
hoopdeautoriteitenteovertuigenvanhet
nut en de noodzaak.
Veeldiscussiewaseroverdeopslaginhet
Zuidhollandse Glasdistrict van methylbromide. Dit voor de glastuinbouw zeker
nogonmisbare grondontsmettingsmiddel
wil men gedecentraliseerd buiten de
bebouwde kommen gaan opslaan. Door
enkele gemeenten werden hiertoe voorbereidingsbesluiten genomen. De totale
realisering zalechter moetenwachten op
hetrondzijnvandebestemmingsplannenprocedureendatzalnogweldenodigetijd
vergen.
De verhoogde eisen die er krachtens de
hinderwet worden gesteld, hebben tot
heden op de tuinbouw nog niet die
nadeligeinvloedgehadalswerdverwacht.
Ditvooralomdatdegemeententot heden
dezonoodzakelijkesoepelheidbetrachten
inde uitvoering.Tochzalookdeglastuinbouw niet kunnen ontkomen aan hogere
eisen.
Vooralingevalvannieuwbouwishetnodig
hieraan vrij strikt te voldoen. In hetzelfde
vlak liggen de eisen die worden gesteld
doordebrandpreventieverordeningen die
indeverschillendegemeentenvankracht
zijngeworden.Gelukkigheeftdetuinbouw
eenvrijgroteinvloedkunnenuitoefenenin
de opstelling van deze verordeningen.
Erbleekweer eenflinke belangstelling te
bestaanvooromschakeling van groenten
naar bloemen. Dit ongetwijfeld mede als
gevolg van de magere resultaten die in
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enkelesectorenvande glasgroententeelt
in 1979 werden behaald. Daarnaast iser
nogal wat omschakeling van de teelt van
snijbloemen naar die van potplanten.
Mede om die reden, maar ook door de
uitgebreide vervanging die heeft plaatsgevonden, zijn er veel adviezen gegeven
over herinrichting van bedrijven, terwijl
ook aan de mechanisering en automatisering veel aandacht moest worden
besteed.
De behoefte aan gespecialiseerde voorlichting nam toe en kreeg in de tweede
helft van hetverslagjaar eenextra accent
doordegrotevraagnaarmogelijkhedentot
energiebesparing. Daarnaast echter ook
omdat men beseft dat optimale teeltuitkomsten de enige mogelijkheid zijn om
voort te kunnen bestaan. Dit betekende
niet alleen meervraag naarvoorlichting waaraan door uitbreiding van het aantal
technische voorlichters gelukkig goed
konwordenvoldaan-hetbrachtookmeer
leden naar de studieclubbijeenkomsten
en meer belangstellenden naardeexcursies. Met name dit laatste is zodanig
intensief geworden, dat niet altijd voorlichtersmeerdergelijkeexcursieskunnen
organiseren en begeleiden. Veel op het
gebied van de behoefte aan informatie is
opgevangen door een vergroot aantal
artikelen in de vakpers. Medewerking
werdeveneensverleendaanradio-enTVprogramma's al moet worden opgemerkt
dat deze veelal een non-professionle
opzet hebben en om die reden niet zo
belangrijk zijn voor de beroepstuinbouw.
De interne nieuwsvoorziening van de
medewerkers met 14-daagse Interne
Berichten werd voortgezet, evenals 14daagse Mededelingen met informatie uit
het gehele land ten behoeve van de
glasgroentevoorlichtersinhetgeheleland.
Voordezevoorlichterswerdenmaandelijks
voorlichtingsdagen georganiseerd om ze
zo veel mogelijk op de hoogte te stellen
vandegangvanzakenindepraktijk,inde
voorlichting en in het onderzoek.
Teeltvoorlichting
In het begin van het verslagjaar was het

de extreme winterperiode die de nodige
aandacht van de voorlichting vergde. Het
was15jaargeledendatersprakewasvan
vergelijkbaarstrengwintersweeren indie
periodeisermetbetrekkingtotteeltwijzen,
teeltperioden, gewassen en de aard van
de kassen en de verwarming veel veranderd. Gelukkig kwamen er vrijwel
nergensernstigeproblemenvoor,albleek
wel hier endaar dat degewenste temperaturen niet konden worden bereikt.
Debelangstellingvoorde substraatteelten
blijft toenemen.Erwerd indepraktijk met
diverse systemen bij verschillende
gewassengeëxperimenteerd.Inverreweg
de meeste gevallen was de voorlichting
daarbij betrokken.
Sterkvergrootwasdebelangstelling voor
toepassing van bodemafdekmiddelen bij
gewassendie indewinterwordengeteeld
ofwaarvandeteeltindewinterbegint.Het
meest gebruikte materiaal daarvoor is
Styromullgeworden,waarvande resultaten
in 1979, mede door het betrekkelijk donkere weer in de winter, opvallend goed
waren.Hoewelgeblekenisdatdoorstomen
het restant van Styromull dat inde grond
achterblijft zeer beperkt is, wordt toch
getracht verwijdering op andere wijze
mogelijk te maken.
Veel aandacht in de teelt kreeg het temperatuumiveau,veroorzaaktdoordesterk
stijgende energieprijzen.Hoeweler algemeenopeenlagerniveauwordt gestookt,
brengt dit toch wel voor veel gewassen
specifieke problemen metzich,zoalsbijv.
condensatie enguttatie bij komkommers,
maarookwordthetversterktoptredenvan
bepaalde ziekten (zoals bijv. Verticillium)
mede toegeschreven aan het verlaagde
temperatuurniveau.
In de groentesector kreeg het tussenplanten van tomaten (veel) meer belangstelling,terwijlermetdiverseherfstteelten
het nodige werd geëxperimenteerd. De
belangstelling voor de nieuw opkomende
gewassen bleef groot; in feite voor alles
wat op dit gebied naar voren kwam. Uitschieter bleef radijs, waarvan het areaal
sterk toenam,evenals de teelt vanvleestomaten. De problemen daarvan zijn nog
wel niet opgelost, maar deteelt isnu niet

meer weg te denken. De geelkleurige
tomaat maakte in1979eenstart, evenals
witte paprikaen het radijsachtige produkt
datonderdenaam"ijspegels"isverkocht.
Dearealen vangewassen waarmee in dit
gebied al wat langer wordt geëxperimenteerd, zoals koolrabi, rammenas en
Chinese kool namen opnieuw toe. Daarmeezijndevoorkomende problemen nog
wel nietopgelost, maarde kennisover de
teelt neemt wel toe. Dit temeer door de
steun vanuit het onderzoek.
Inde bloemensectorging eensterkeomschakeling naar het vrijwel geautomatiseerdtelenvanpotplanten door.Erkwam
een forse uitbreiding van de teelt van
bepaalde snijbloemen, zoals trosanjer,
gerbera en ook van rozen. Daarnaast
kwamen de zgn. zomerbloemen sterk in
de belangstelling te staan. Naast de sortimentsverbreding is ook bij snijbloemen
enpotplanten deproduktvernieuwingaan
de orde. Met microsanten werd een start
gemaakt.
De geplande organisatiewijziging van de
voorlichtingsdienst verwierf de goedkeuring van hogerhand en kon in het
verslagjaar alvooreengroot deelworden
gerealiseerd. Jammer was het dat in
enkele vakatures nog niet kon worden
voorzien, zodat de nieuw opgezette
werkwijze nog niet kon worden
geëfectueerd. Het ziet erechterwel naar
uit dat dit in het komende jaar (1980) het
geval zal zijn.

Bedrijfsuitrusting
Zij het opveel bedrijven nogop beperkte
schaal, is er toch veel geïnvesteerd in
kassen en verwarming om het brandstofverbruikte beperken.Hetaantal rookgascondensorsopdebedrijvennamsterktoe
en werd op het einde van het verslagjaar
geschat op ruim 1.000 stuks. Bij nieuwbouwofverbouwvankassenisveelvuldig
een dubbelwandige gevel aangebracht.
Daarnaast zijn grote oppervlakten kasgevels voor het begin van de winter
geïsoleerd met diverse materialen, voornamelijk echter met het zgn.noppenfolie.
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Op bescheiden schaal zijn alternatieve
kasdekken gebouwd, zoals die met stegdoppelplatten, hortiplus-glas e.d. Het
ontbrekenvanervaringsgegevensoverde
matevanverminderingvan lichtdoorlating
ende invloed hiervanopdevroegheid en
produktie,vormt de belangrijkste rem.De
belangstelling om in energiebesparende
materialen te investeren is er zeker wel.
Vanuit de voorlichting is getracht deze
ontwikkeling zo veel mogelijk te
begeleiden.
Onverminderd groot wasde belangstelling
voor het installeren van computers en
bijpassende klimaatregelingen. Door het
vergrote aanbod,de snelle wijzigingen in
de techniek en de toch wat veranderde
eisen, is het niet gemakkelijk steeds de
voorlichting daarover aangepast en in
voldoende mate te blijvengeven.
Mede door de uitwerking van nieuwe
gebruiksmogelijkheden,neemtdebelangstelling voor het buisrailsysteem verder
toe. Het lijkt in steeds meer gewassen
bruikbaar te zijn. Een voorlichtingsdag
over dit systeem kreeg een enorme
belangstelling.
Veelbedrijven investeerden ininstallaties
en apparatuur om het werk te vergemakkelijken en de kwaliteit daarvan te verbeteren. Om die reden zijn veel kleursorteerders aangeschaft, werd op veel
bedrijven het interne transport verbeterd
enkochtmenapparatuurvoorhetregelen
van het C02-gehalte in de kassen. Daarnaast kwamen erveelwaterbassins bijen
apparatuur voor omgekeerde osmose.
Opvallend is ook de toename van het
gebruik van afvalcontainers.
Een goede zaak ter verbetering van de
bedrijfshygiëne.
Bedrijfsmethodenenarbeidsmethoden
Elkjaaropnieuw enook inhet verslagjaar
iserweereenaantaltelersdatbegint met
een arbeidsboekhouding. Een goede
zaak om inzicht te krijgen in de problematiek van de arbeidsorganisatie. Mede
hierdoor zijn er weer arbeidsgegevens
bekend geworden van diverse gewassen
ofteeltwijzenwaarvanvoorheenweinigof
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nietsbekendwasofdieminofmeernieuw
zijn. Dit geldt dan voor enkele nieuwe
gewassen en ondermeer ook voor het
tussenplanten van tomaten.
Zoalsvoorheenwerdwekelijksdearbeidsplanningvanvroegetomaten,komkommer
en paprika gepubliceerd. Nade teelt van
de vroege komkommer werd die van de
herfstkomkommeropgenomen.Deindruk
bestaat dat deze rubriek veelvuldig is
geraadpleegdenalsvoorbeeldisgebruikt.
Periodiek is de arbeidsplanning van jaarrondchrysant gepubliceerd.
Mede door de indiensttreding van een
mechanisatiespecialist kon aan het gecombineerde aspect van mechanisatie in
relatie tot arbeid veel meer aandacht
wordenbesteed.Diverseprojectenkonden
in onderzoek worden genomen. Gezien
hetbelangvanditwerkzalwordengetracht
inde komendejaren hetaccent hierop te
vergroten.Ditisnodig,omdat het efficient
gebruik van de beschikbare arbeid meer
klemtdanooit. Ditalsgevolgvande hoge
kosten van arbeid, zeker ook een relatie
tot de rentabiliteit vande bedrijven, maar
vooralookalsgevolgvandeschaarsteaan
arbeidskrachten die er vrijwel continu is.
Dit probleem is nog vergroot omdat door
het in werkingtreden van een gewijzigde
wet per 1november 1979,op hettewerkstellen van illegale gastarbeiders zeer
hoge straffen zijn gesteld. Door de nood
gedwongen moesten in de glastuinbouw
nogal wat illegalen worden geplaatst.
Dezezijn inmiddelsgoeddeels verdwenen
endat maakt hetarbeidsprobleem deste
klemmender.
Economie en structuur
De behoefte aan meer kennis op het
gebied van bedrijfsvoering en management blijft bijveeltelersbestaan.Datblijkt
uit de grote belangstelling die er is voor
artikelen en inleidingen over deze onderwerpen en voor cursussen die op dit
gebied worden gegeven. Waar mogelijk
verlenen de voorlichters begeleiding bij
degenendieopditgebiedeenstartwillen
maken.
Hetverslagjaarwasvoordeuitvoeringvan

de regelingen waarmee ook de voorlichtingsdienst te maken heeft, betrekkelijk
rustig. Mogelijk dat de invoering van de
WIR (Wet Investerings Regelingen) erde
oorzaakvanwasdathetaantalaanvragen
om rentesubsidie duidelijk kleiner was.
Hetaantalrapportagesinhetkadervande
rentesubsidieregeling bedroeg 271,
tegenover381 in1978en443in1977.Op
het einde van 1979 waren er nog 26
gevallen te rapporteren. Er werden in
1979 in het Zuidhollandse Glasdistrict in
totaal 252 gevallen toegewezen.
Het subsidiabele leningsbedrag voor
rentesubsidies bedroeg / 38,6 miljoen,
aanzienlijk lagerdaninvoorgaandejaren.
In 1978 was dit nl. f 110,3 miljoen en in
1977 M 19,6 miljoen. Van de in 1979
toegewezen rentesubsidie-aanvragen had
59% betrekking op groenten, 37% op
bloemen en 4%op gemengde bedrijven.
Hetaandeelvan hetWestlandopdeaanvragen was opnieuw groter en kwam op
80%,zodatslechts20%uitDeKringkwam.
Het aantal aanvragen voor garantie van
hetBorgstellingsfondsnambelangrijktoe,
nl. van 42 in 1978 tot 71 in 1979. Wel
konden9aanvragenwordenovergeheveld
naar de rentesubsidieregeling. Ondanks
meer aanvragen,was het garantiebedrag
nauwelijks hoger dan in 1978, nl. f 10,5
miljoentegen /10,0 miljoen.Wasin1978
hetaandeel metuitsluitend borgstellingsgarantie / 3,7 miljoen, in 1979 was dit
f 7,6 miljoen.
Het aantal aanvragen in het kadervande
Rijksgroepsregeling Zelfstandigen was
hoger, nl. 23 tegenover 13 in 1978. Van
deze 23 aanvragen werden er 2 ingetrokken, 16gerapporteerd en moesten er
op het einde van het jaar nog 5 worden
behandeld. Van de gerapporteerde aanvragen werden er 12 door de plaatselijke
adviescommissies behandeld. Daarvan
werden er 8 positief geadviseerd en 3
negatief. Van 1geval was eind 1979 nog
geen uitslag bekend. Er werden 2 aan-

vragenontvangenvoorde bijdrageregeling
ter bevordering van samenwerkingsverbanden.
Evenals in 1978 werden er ook in 1979
géén aanvragen ontvangen vande Rijksgroepsregeling Oudere Zelfstandigen.
Diversen
Zoals gebruikelijk werd ook in 1979 door
devoorlichtingsdienst enhet proefstation
een groot aantal lessen verzorgd. Een
belangrijk aandeel hiervan werd ingenomen door de cursussen AVTO (2),
EVTO,TVTO,MOBeneenalgemene tuinbouwcursus.Verderwerdenergastlessen
verzorgd aan de RMTS in De Lier, terwijl
ook een groot gedeelte van de praktijkopleiding voor de Akte LV voor rekening
vandevoorlichtingsdienst kwam.Dedoor
de PVO georganiseerde cursus Vorming
Veilingmedewerkers telde ook enkele
leerkrachten vanuit onze dienst.
Een aantal medewerkers was betrokken
bij de cursussen georganiseerd door de
studieclubs op het gebied van bodem en
bemesting, moderne bedrijfsvoering en
kasklimaat.Hoeweldezecursussenongetwijfeld nuttig zijn geweest, bestaat toch
de mening dat een wat andere opzet
gunstiger kan zijn. Daarbij wordt dan uitgegaan van de mening dat de veranderingen inteelt enteeltwijzen, met betrekkingtotbepaaldezakeneengrotere mate
vanbasiskennisvereisen.Omdieredenis
danook,tebeginneninhettweede halfjaar
van 1979, een viertal van dergelijke
cursussen opgezet, nl. :
- Bedrijfseconomische vorming
ondernemers
- Plantenfysiologie en kasklimaat
- Scheikunde, bodem en bemesting
- Technische bedrijfsuitrusting
De resultaten van deze cursussen waren
zodanig dat op deze weg zal worden
voortgegaan.

43

