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TENGELEIDE
Opnieuw ligtereenjaarverslagvooru
h etl biedt naastalgemene informatie inkort bestekdebelangrijksteresultatenvanhetonderzoek.Het
af<Jelopenjaartoondeweeraanhoejuisthetisdatdeglastuinbouw
bekendstaatalseenzeerdynamischeb
drijfstak.Ditkomtooktotuitinginhetonderzoek.Devoortgang
in het onderzoek kent geen grenzen, opidat
er zich steeds nieuwe problemen voordoen, die om een
oplossingvragen.
Belangrijk zijndeomstandigheden,waaronder het onderzoek plaats moet vinden.Inhetafgelopenjaar
wasdedrukvandebezuinigingendoordeOverheidbuitengewoonvoelbaar.Metnamedearbeidsduurverkorting heeft depersonelekapaciteit beperkt,daarinhetonderzoek geensprake isgeweestvanherbezetting.
Hetwasoverigens heteerstejaar,datopeengezondebasiskonwordengewerkt metbetrekkingtot de
50/50-financiering. Ook de vorig jaar aangekondigde reorganisatie van het grondonderzoek had een
positieve invloedophetgeheel.Deontkoppeling vanhet routinegrondonderzoek endeovername door
hetbedrijfslaboratoriumteOosterbeek kregenhunbeslag.Deconsequentieshiervanvroegendenodige
aandacht. Met voldoening kan worden geconstateerd, dat een en ander in goede banen kon worden
geleid.
Bijzonder knellend was nog steeds het huisvestingsprobleem. Enkele tijdelijke maatregelen werden
getroffen om aandit probleem enigszinstegemoet te komen.Bijzonder verheugend isechter dat inhet
beginvanhetvorigejaarkwamvasttestaan,dateenbeginkonwordengemaaktmethetwerkenaaneen
definitieve oplossing. Financiële middelen werden beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuw
hoofdgebouw met laboratoria. Er is met voortvarendheid gewerkt aan de voorbereidingen voor deze
nieuwbouw endestart hiervankomt inzicht.
Inhetafgelopenjaarwerdopnieuwveelaandacht gegevenaansamenwerking,zowelmethetbedrijfsleven(NTS,CBTentalvanandereinstanties)alsmetandereonderzoekinstellingen.Inditverbandkanook
worden genoemd een intensivering van de contacten met de proeftuinen. Een nauwe samenwerking
bleek inveelopzichten zeervruchtbaar. Zonder dezecontacten isonsonderzoekwerk nietgoed denkbaar.
Meterkentelijkheid moet worden genoemd deinspanning vanzovelen,dieaande onderzoekresultaten
hunbijdragehebbengeleverd.IndeeersteplaatsdenkenwehierbijaanhetpersoneelvanhetProefstationenvandeproeftuinen.Erisveelwerkverricht.Ookmogenwedemedewerkingvandevoorlichtingsdienstnietvergeten,dievaakonderzeermoeilijkeomstandighedenderesultatenvanonswerkuitdraagt.
Entenslotte zijn we dank verschuldigd aanallen,diehun belangstelling voor ons werk toonden en het
ondersteunden.Wesprekendewensuit,datookvanditjaarverslagmetdenodigebelangstelling kennis
wordt genomen.
Ir.E. Kooistra
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BESTUUR
De samenstelling van het bestuur van de 'Stichting Proefstation voor Tuinbouw onder glas' te
Naaldwijk was per31december 1985alsvolgt:
P.vanden Berg,DenHaag (voorzitter)
J.G.J.vander Hoeven,Maasland (secretaris)
P.W. Lekkerkerk, DenHoorn (vice-voorzitter)
J.W.vandeTorre,Bergschenhoek (liddagelijks bestuur)
dr, ir.E.A. Goewie, Ministerievan Landbouw enVisserij
G.R. Bax, Sappemeer
ir.J.D.Bijloo, NRLO,Wageningen
E.H.Bukman, Moerkapelle
J.L.M.Jacobs,Venlo
T.A. Koolhaas, Mijdrecht (overleden 15-3-1986)
G.J.M. Koot, Poeldijk
C.Lansbergen, Maasland
B.J.A.Kokxhoorn, Honselersdijk
J.N.Olieman, Pijnacker
N.F.C.Rops,Chaam
P.J.Schotman, Dordrecht
W.Valk, Nieuwerkerk aande IJssel
G.Vreugdenhil, 's-Gravenzande
ir.H.A. Gonggrijp, Ministerievan Landbouw enVisserij
Adviserendeleden:
ir.J.Spithoven,Produktschap voor Siergewassen
drs. P.v.d.Struys, Landbouwschap

Desamenstellingvanhetbestuurvande'VerenigingtotondersteuningvandestichtingProefstationvoorTuinbouw onderglas'was per31december 1985alsvolgt:
H.A. van Holsteijn,Monster (voorzitter)
J.G.J.vander Hoeven,Maasland (secretaris)
P.J.J. Duijndam,Den Hoorn
L.G.C.Hendriks,Leidschendam
A.A.M.Tas,Zevenhuizen
L.vanWinden,Berkel
L.M.J.Zwinkels,DeLier
J. Luimes, Erica,namens Proeftuin Sappemeer
N.T.A.van Dijk, Harmeien,namensVleutens Proeftuin
N.F.C.Rops,Chaam,namens Proeftuin Noord-Brabant
J.M.L Jacobs,Venlo,namens Proeftuin 'Noord-Limburg'
J.de Maa,Naaldwijk, namensdevereniging van Potgrondfabrikanten
N.A. Haket, Pijnacker, namens deNTS,sectie groenten
J.Groot, Maassluis, namensdeNederlandse vereniging van plantekwekers

PERSONEEL*)
*)situatieper1 maart1986

Proefstationvoortuinbouw onderglas
Directeur
Ir.E.Kooistra,Min.Lelylaan32,2285 HJ Rijswijk, 070-940946.
Adjunct directeur voorlichting
Ir.J.M.Jacobs, Molenstraat 127,2681 BRMonster,01749-47569.
Adjunct directeur onderzoek
Dr.Ir.G.Weststeijn,Emmastraat 12,2681 RNMonster, 01749-47441.
Dir.secretaresse
D.D.vandenHeuvel-deHoog.
Afdelinggrond,water en bemesting
Afdelingshoofd:
Ir.J.vandenEnde,Kreeklaan 15,2691 KX's-Gravenzande, 01748-14106.
Bemesting enwatervoorziening kunstmatige substraten:
Hoofd:ing.C.Sonneveld,Korte Kruisweg32,2676XM Maasdijk, 01745-13417
Onderzoekers: ing.W.Voogt,ing.D.Theune,ing.Y.Ruijzenaars,A.M.M.v.d.Burg,ing.H.G.M.Sonneveld-vanBruchem.
Onderzoeksassistent: E.v.Voorthuizen.
Bemesting en watervoorziening grond:
Hoofd:dr. ir.J.P.N.L RoordavanEijsinga,Gerberalaan 70,2671 KENaaldwijk, 01740-26292,gedetacheerddoor het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.
Onderzoeker: A.L v.d.Bos.
Onderzoeksassistent: M.A.Zevenhoven.
Opkweekmedia en teeltsubstraten:
Hoofd:G.A. Boertje,Emmaplein23,3181 HBRozenburg,01819-14344.
Onderzoeksassistente:A.C.v.d.Bos.
Chemisch enfysisch laboratorium:
Hoofd:S.S.deBes.
Plaatsvervangend hoofd:C.W.van Elderen.
Analiste:F.M.Leijn-van Dijk.
Laboranten:C.Wiskerke-van Brakel,O.P. Binda,A.S.M.Valstar-Hofland,vacature.
Amanuensis: H.W. Verhulst.

Afdelingteeltenkasklimaat:
Afdelingshoofd:ir.C.M.M,vanWinden,TaetsvanAmerongenstraat2,2681EHMonster,01749-13109
Sectie groentegewassen:
Afdelingshoofd: ir.G.W.H.Welles,Bereklauw 23,2671WZ Naaldwijk, 01740-30471.
Teeltonderzoektomaat,meloenenchinesekool:ing.K.Buitelaar,Strauss6,2671XBNaaldwijk,0174026202.
Teeltonderzoek komkommer en paprika en coördinatie proeftuinonderzoek: ing.J.A.M, van Uffelen,
Smetana14,2671XHNaaldwijk, 01740-26518.
Teeltonderzoek sla,andijvie enaubergine: R.H.M. Maaswinkel,Paardebloem 22,2671WR Naaldwijk,

01740-20571.
Teeltonderzoek kleinegewassen:G.Heij,Doppersingel 16,2691 CC 's-Gravenzande, 01748-14379.

Kwaliteitsonderzoek bij groentegewassen:
ing.J.Janse, Kamperfoeliestraat 9,2671 NJ Naaldwijk, 01740-28383.
Gebruikswaarde-onderzoek groente- en bloemistehjgewassen:
Hoofd: ir. J. Straatsma, Zeemansdreef 3, 3146 BV Maassluis, 01899-24532, gedetacheerd door het
RIVROteWageningen.
Onderzoekers: ing.M.H. Cools,gedetacheerd door het RIVRO,A.B.Jansen,N.L.M. Stijger, K. Heidemans.
Administratief medewerker: W.C.M,deBruijn.
Sectie bloemisterijgewassen:
Hoofd: ir.C.M.M,vanWinden.
Teeltonderzoek chrysanten, snijgroen en trosanjers: ing.A.P.van der Hoeven, Rijnweg 307,2681 SL
Monster, 01749-47907.
Teeltonderzoek freesiaenamaryllis:J.C.Doorduin,Rossini 8,2671VZNaaldwijk,01740-24373.
Sectiekasklimaat:
Hoofd: ir.C.M.M,vanWinden.
Onderzoekers:G.P.A.van Holsteijn,Chrysantenstraat 28,2671 KRNaaldwijk, 01740-25989.
ir.A.N.M,de Koning,Korte Kruisweg 35,2676XKMaasdijk, 01745-17604.
ir.J.C. Bakker, Getijmolen 13,3146CA Maassluis,01899-24735.
ir.E.Nederhoff,Weideplantsoen 23,2761 XEZevenhuizen,01802-2952.
R.deGraaf,Plantage23,3155AXMaasland,01899-17941.
I.M.Schilstra-vanVeelen,IJsselstraat 108,3181 ERRozenburg,01819-12922.
vacature
ing.H.J.M. Freriks,gedetacheerd door het IMAG.
Meteorologischewaarnemingen:CA.Ammerlaan.
Onderzoeksassistenten t.b.v. degeheleafdeling:G.A.M.Zwinkels- de Brabander, L.T. Engelaan-Hokken,CA. Elzo Kraemer.
Afdelingplanteziektenenziektebestrijding:
Afdelingshoofd:dr. ir.L. Bravenboer, Distelstraat 11,3151TLHoekvan Holland.01747-2695.
Schimmel-en bacterieziekten:
ir.N.A.M,vanSteekelenburg,lepstraat 10,2691EX's-Gravenzande,01748-15587,gedetacheerddoor
hetIPO.
S.J. Paternotte,M.v.d.Sar.
Virusziekten:
Virusziektenbijtomaat,paprikaenaubergine:dr.ir.A.T.B.Rast,MennoterBraaklaan97,2624TCDelft,
015-652254,gedetacheerddoor het IPO.
Assistente:CC.M.M.vanVeen-Stijger.
Overigevirusziekten: ing.H.J.M,van Dorst,Almondestraat2,2676VM Maasdijk, 01745-13912.
Plagenenbiologische bestrijding:
ir.P.J.M.Ramakers,Schildtale25,3155 NGMaasland,01899-20811,gedetacheerd door hetIPO.
Assistenten:A.v.d.Linden,M.J.vanLieburg,gedetacheerddoorhetCAD-gewasbescherming,tot 1-4-

'86.
Gewasbescherming:
Bodemparasieten enziekteninsubstraatteelten:W.T.Runia,Iris5,2671ZK Naaldwijk.
Chemische bestrijding:M.v.d.Staaij,Gladiool25,2671ZE Naaldwijk.
Diagnostiek en onkruidbestrijding:
zieplantenziekten bijvoorlichting.

Luchtverontreiniging:
P.Steenbergen, Hargplein 62,3121VDKethel/Schiedam,010-703933(m.i.v.3-5-86:4703933),gedetacheerddoor het IPO.
Afdeling plantenfysiologie:
Afdelingshoofd: dr.ir. P.J.A.L. de Lint, 's-Gravenzandseweg 252,3151 TV Hoek van Holland,017472483.
Algemeenfysiologisch onderzoek: dr. ir.L.S. Spithorst.
Koolzuurgasbemesting enfysiogeneafwijkingen:ir.N.vanBerkel,Fazantstraat29,3145CAMaassluis,
01899-14824.
Lichtonderschepping en belichting: ing. D. Klapwijk, van Nijenrodestraat 49,2678TR De Lier, 0174512722.
S.A. Riemsdijk van Eldik-Tooze,C.F.M.Wubben.
Vruchtzetting,groeiregulatoreneninvitroculturen:ing.W.vanRavestijn,Meijendellseweg 14,2243GN
Wassenaar, 01751-79470.

Afdeling bedrijfssynthese
Afdelingshoofd: ir.J.C.J.Ammerlaan,Zwartendijk 11, 2671 LLNaaldwijk 01740-27730.
Bedrijfsmanagement: ing.J.K. Nienhuis,Kerklaan40,2678SWDeLier,01745-15270.
Bedrijfseconomie:ir.A.J.deVisser,Vreeburchlaan49,2691AB's-Gravenzande,01748-15142,gedetacheerddoor hetLEI.
Bedrijfssynthese onderzoek: ir. M.N.A. Ruijs, Vogelkersstraat 31,2691 EJ 's-Gravenzande, 0174814397,P.C.M.Vermeulen,v.Haemstedestraat4,2678TXDeLier,01745-13972.
Arbeidskunde: ing.A.T.M.Hendrix, Uithof 6,2676AK Maasdijk, 01745-14835,gedetacheerd door het
IMAG.
Onderzoek infomodellen:vacature.

Informatieverzorging
Afdelingshoofd:dr. ir.G.Weststeijn,Emmastraat 12,2681 RNMonster, 01749-47441.
Publiciteit:
Publiciste: ing.J.C. Mostert,W.vanHillegaersbergstraat 145a,3051 RHRotterdam,010-4185640.
Assistente:M.W. Penning.
Huisdrukker/fotograaf: M.P. vanGaaien,Woutersweg 5,2691 PM 's-Gravenzande, 01748-18803.
Mediatheek:
Bibliothecaris:drs.W.A.vanWinden,LangeWateringkade 34,2295 RPKwintsheul.
Assistente: M.N.van Dijk.
Informatica:
Systeembeheerder/programmeur, tevenssectiehoofd:L.v.d.Bos,Havikhorst 10,2675WCHonselersdijk,01740-31459.
Assistent: B.Zonneveld,01740-25096.
Systeemanalist: L Spaans,01748-14626.
Statistiek:
Statisticus: B.J.v.d.Kaaij,Muskaatstraat 3,2671SVNaaldwijk, 01740-26584.
Statistisch medewerker: ing.J.C.M.Withagen.

Algemenezakenenpersoneelszaken:
Hoofd:ing.P.Koornneef,Raadhuisstraat 6,3181 CJRozenburg,01819-12792.
Medewerker personeelszaken:P.D.W.Keus.
Assistent personeelszaken:vacature.

Administratie:
Hoofd: D.D.v.d.Heuvel-deHoog.
Plaatsvervangend hoofd:vacature.
Administratieve medewerkers: W.Langhorst- vanOsch,D.Bisschop- deKlerk,F.W. van Kester-Webber,E.A.Hoffius-Schenk, M.Schoonderwaldt, M.A.Vreugdenhil-vanHaren,G.M.Meijers,A.H.Bergenhenegouwen-Depondt.
Boekhouding:
Hoofd: M.M.vanBaaien.
Eersteassistente:J.Langenberg.
Assistenten:F.C.J.vanOosten,P.J.M v.d.Ende.
Internedienst:
Hoofd:P.M.vanStaalduine.
Medewerkers: L.P.F. Reijgersberg, G.M.M.L.Verbeek. R.H.P.Vreugdenhil-vanVliet, C.B.M, van DijkBronswijk, P. Landmeter-Stokdijk, E.L v.d. Spaan-'t Hart, M.A. Verbeek-Boeters, B.H. Wulff-Boers,
A.M. Erkelens-Lamers.
Technischedienst:
Hoofd:ing.R.B.Albers,Molenlaan58,2675CEHonselersdijk, 01740-24596.
Instrumentmakerij/bankwerkerij:C.J.Immerzeel,G.L.vanCnarante,R. Schutter.
Timmerplaats: M.v.d.Gaag,P.L.Verbraeken.
Schilderwerk: L.P. Zwaanswijk.
Plaatsvervangend hoofdengroepsleider:A.J.Arendzen,070-638028.
Electronica:A.J.Arendzen,A.C.v.d.Meer(tot 1-5-'86).
Instrumentatie: P.Koomneef.
Elektrotechniek: P.C.vanZwet.
Tuin:
Hoofd:ing.F.G.vanDijk,Zuidweg 42,2671 MN Naaldwijk, 01740-26541.
Plaatsvervangendtuinchef:vacature.
Adjunct chef serviceverlening:J.Menheer, Bachlaan 12,2671TK Naaldwijk.
Proefbeheerders: P.denBoer,A.C.Heppe,S.Heys,P.J.W.N.Nadorp,L.L.A.vanPaassen,D.Wiskerke,
O.F.vanEeden,I.D. Rodenburg,H.Wulff,P.A.W.Kortekaas.
Proefverzorgers: S.W. Bos,A.H.de Bruin,R. Elgersma,M.T. vanVeldhoven,R.G.C.M,vanArkesteijn,
A.v.d.Berg,R.M.v.d.Berg,A.Wiskerke,J.F.M.Nadorp.

Consulentschap inalgemenedienst
voordegroenteteelt onderglas
Consulent: ir.J.M.Jacobs, Molenstraat 127,2681 BRMonster, 01749-47569.
Voorlichtingscoördinator: L.G.vanUffelen,Uiterlier 104,2678VDDeLier,01745-13471.
Ingenieur bedrijfssynthese: ir.C.H.C,van Rooij,Strijplaan3,2675AGHonselersdijk, 01740-28456(tot

15-6-'86).

Consulentschapvoordetuinbouwte Naaldwijk
Consulent: ir.A.J.Vijverberg,Naaldwijkseweg 35,2691 BB 's-Gravenzande, 01748-3795.
Secretaresse consulentschap: F.W.van Kester-Webber.
Hoofd voorlichtingszaken:
M.v.d.Linden,Molenweg 50,2681 GTMonster, 01749-47012.
Afdelingvoorlichting glasgroentebedrijven
Takingenieur: ir.L.A.F.M.vanGils,Heeswijkstraat 128,2275 EJVoorburg,070-901591.
Specialist gewasbescherming: ing.M.P. Simonse,Iris20,2671ZK Naaldwijk, 01740-21091.
Specialistkwaliteitenbewaring:ing.J.Willems,J.Barendselaan91a,2685BPPoeldijk,01749-48915.

SectieDeKring
Bedrijfstakdeskundige: ing.P.A. Moerman,Spinel 44,2651 RTBerkelen Roderijs,01891-7347.
Bedrijsvoorlichters: ing.I.Eelhart,Binnewater 39,2715GBZoetermeer,079-512670.
W.Eindhoven,Snippendreef 6,2665 EDBleiswijk, 01892-13074.
ing. P.v.d.Homberg,Kastanjelaan 82,2665 GEBleiswijk, 01892-18263.
J. deHoog,Delftsestraatweg 181, 2645 BA Delfgauw, 015-564079.
ing. M.v.d.Horst, Marketentster 112,2401JTAlphenaande Rijn,01720-36240.
ing. L Hubert, Engelandlaan 87,2711 DPZoetermeer, 079-418837.
Dubbelsectie Westland
Bedrijfstakdeskundigen:
ing.J.P.Bakker, Freesiastraat 14,2671 KS Naaldwijk,01740-27546.
C.W.M.v.d.Burg,Agaat 2,2651 SEBerkelen Roderijs,01891-5450.
Bedrijfsvoorlichters: ing.D.Boonman,Kwakelweg 9,3155 CB Maasland,01899-23449.
ing.J.H.Cooijmans, R.Schumanring 177,3137VBVlaardingen,010-4748924.
ing. M.Custers,Gerberalaan 14,2671 KDNaalwijk, 01740-24878.
ing. P.U.van 't Hoff, Rembrandtlaan 97a,3117VHSchiedam,010-4739976.
H.B. Kalkman,Ingeland24,3155GC Maasland,01899-25584.
ing.T.v.d.Knaap,Mariendijk 67,2675 SZHonselersdijk, 01740-25617.
ing.C.Krom,'s-Gravenzandseweg 46e,2671JP Naaldwijk, 01740-20961.
ing. M.P.G. Peerlings,Gerberalaan 14,2671 KDNaaldwijk, 01740-24878.
ing.C.Robbemond,Hohorst3,2678CSDeLier,01745-15776.
Afdelingvoorlichting glasbloemenbedrijven
Specialist gewasbescherming: ing.P.Wilders,v. Eijkstraat 13,3141XBMaassluis,01899-24321.
Specialist kwaliteit enbewaring:H.Verberkt, Irenestraat 22,2685 CB Poeldijk, 01749-48913.
DubbelsectieZuid-West Nederland
Bedrijfstakdeskundigen:A.Koningen,A.Schweitzerlaan 153,2552 PG's-Gravenhage, 070-972605.
ing. H.J.W.Konings,DeNesse 19,2991XNWateringen,01742-3416.
Bedrijfsvoorlichters: ing.L Bost-Spitters, Heemraadweg 1,2741 NCWaddinxveen,01828-12756.
ingP.Damen,Hoefblad 5,2671 WXNaaldwijk, 01740-30166.
ing. I.Laagland,Soènastraat21a,2585VC 's-Gravenhage, 070-632281.
A.J.M.v. Leeuwen,Kijckerweg 21, 2678AA DeLier,01745-12264.
ing.J.Lekkerkerk, Lookwatering 30,2635CK DenHoorn,015-136784.
C.P. Mol,Bleyenburg 116,2678 BCDeLier,01745-13682.
Specialistenenfinancieringsdeskundigen:
Kassenbouwen Verwarming: ing.J.Koop,Rotterdamseweg24,2628AM Delft,015-571118.
Kassenbouw en Verwarming: J.B.Verveer,v.Anrooijstraat 3,2692 CP's-Gravenzande, 01748-19120.
Bedrijfsuitrusting: ing.P.Hoogervorst, Oudlaan99,2672AD Naaldwijk, 01740-31376.
Bodem, Wateren Bemesting:J.v. Paassen,Oosteinde 69,2291ACWateringen,01742-3458.
Bodem,WaterenBemesting:A.v.d.Wees,'s-Gravenzandseweg87,2671JKNaaldwijk,01740-29212.
Bodem,Water en Planologie:ing.J.Oosthoek, LaanderVrijheid42,2661 HK Bergschenhoek, 0189213217.
Financieringsdeskundigen(resorteren onderde Provinciale Directeur LAVO):
Bloemen:J.v.d.Ende,Noordeindseweg 52b,2645 BCDelfgauw, 015-565953.
GroenteZuid-West Nederland: H.Rijneveld,Julianalaan28,2811 KVReeuwijk, 01829-2851.
GroenteWestland:ing.J.P.v. Rijssel,Drapeniersgaarde 112,2542VT's-Gravenhage,070-673064.

Voorlichtingsdienst 'Groentenonder glas'
buiten hetZuidhollands Glasdistrict
ConsulentschapvoordeAkker- enTuinbouw Noord-Oost Nederland.
Postbus32,9400AAAssen,05920-27357.
Takingenieur: ir.V.ten Holder,vanOnnenhof 1, 7721XXDalfsen,05393-3927.
Hoofdvoorlichtingszaken: ing.C. Mulder,Venusstraat 12,8303 BWEmmeloord,05270-4809.
Bedrijfstakdeskundige: K.A. Buitenwerf,C.v.d.Lindenstraat 73,9602 SCHoogezand,05980-20199.
Bedrijfsvoorlichters: ing.Goedknegt, Orvelterbrink 45,7812 MK Emmen,05910-18287.
ing. B. Lijnema, Populierstraat 9,9404 KXAssen,05920'-12020.
ConsulentschapvoordeAkker- enTuinbouw Tiel
Doodewaardlaan 5,4006 EATiel,03440-13944.
Takingenieur: ir.J.vanVliet,DeHennepe439,4003 BETiel,03440-17648.
Hoofdvoorlichtingszaken: N.v.d.Lee,Rijswijklaan 13,4006GATiel,03440-14303.
Bedrijfsvoorlichters: ing.G.Groenhof,Kerkstraat 32,4064 EBVarik,03445-1628.
ing. B.vanOnna,v.Goijenstraat 24,6921 LGDuiven,08367-2567.
A.J.Verwijs, Peperstraat 66,5314AN Bruchem,04184-330.
ConsulentschapvoordeTuinbouw Aalsmeer-Utrecht
Postbus 1011,1430BAAalsmeer, 02977-20858.
Takingenieur: M.LE. Jansen,Gedempte Burgwal39b,2512 BS's-Gravenhage, 070-602739.
Hoofdvoorlichtingszaken: ing.P.A. Welling,Mijnsherenweg 184,1433AZKudelstaart,02977-22502.
Bedrijfsvoorlichter: A.N. Ezendam,Wallenstein 41, 3632WNLoenena/dVecht,02943-3469.
ConsulentschapvoordeTuinbouw Hoorn
Keern33,1624 NBHoorn,02290-42544.
Takingenieur: ir.J.Geervliet,Achterstraat 28,1621 GHHoorn,02290-42544.
Hoofdvoorlichtingszaken:W.Doelens,Geuzenkade78,1056 KPAmsterdam,020-836702.
Bedrijfsvoorlichter: vacature.
ConsulentschapvoordeAkker- enTuinbouw Barendrecht
Hoefslag2,2992VNBarendrecht, 01806-12177.
Takingenieur: ing.H.Leliveld,Prinses Marijkestraat 1,2461VDTerAar,01722-2434.
Bedrijfstakdeskundige: J.G.M.Hendriks, Kranendijk 18,3258 LJAchthuizen,01874-1671.
Bedrijfsvoorlichters: ing.R.vanAmersfoort, Koninginneweg24,3281 BM Numansdorp.
B.Bayense,Boskamp 101,2243ECHendrik IdoAmbacht, 01858-18389.
ing.P.Engelen,Dorpsdijk 33,3237 LGVierpolders,01810-7011.
ConsulentschapvoordeAkker- enTuinbouw Tilburg
Postbus 1158,5004 BDTilburg,013-678755.
Takingenieur: ir.Siebenga,Kapelaan Huyberslaan 35,5061 BBOisterwijk, 04242-16623.
Hoofd voorlichtingszaken: ing. P. Janmaat, St. Geertruikerkhof 6, 5211 ST 's-Hertogenbosch, 073-

134021.
Bedrijfstakdeskundige: ing.C.J.M. Hendriks,v.d.Waalslaan4,5056VHBerkel-Enschot, 013-333962.
Bedrijfsvoorlichters: ing.J.Banken,Damastraat 9,5411AMZeeland,08865-2765.
ing.G.Beekmans,Wolfshoek 63,5154AB Elshout (Drunen),04163-73412.
ing.C. Dielissen,Scheepmanlaan32,4623XXBergenopZoom,01640-42009.
ing. R.Lommerse,Hoormanstraat 14,5711 EZSomeren,04937-1263.
vacature

Consulentschap voor deAkker- enTuinbouw Roermond
Postbus 965,6040AZ Roermond,04750-33211.
Takingenieur: G.Moorman, Florasngel 12,6043WDRoermond,04750-27285.
Hoofdvoorlichtingszaken: ing.L.C.J. Huijs,Venloseweg 75,6041 Roermond,04750-30704.
Bedrijfstakdeskundige: M.P.L Joosten, Molenstraat 43,5975AESevenum,04767-1733.
Bedrijfsvoorlichters: ing.P.vanAdrichem, Schoutenring 4,5981 DSPanningen,04760-4739.
F.Aerts,Bosstraat 43,5963 NXHorst-Hegelsom,04709-1826.
R.v.d.Bogaard,Welschapplein 25,5703 CZ Helmond,04920-29123.
ing. I.Smeets, Lod.van Nassaustraat 8,5923 BCVenlo,077-824304.
A.J.L.Urselmann,Biesstraat 22,6093AD Heijthuijzen,04749-1615.
ing.C.E.J.Verberne,J.Verschurensingel 60,5941CKVelden,04702-2773.
Vakconsulentschappen inalgemene dienst
Bedrijfsuitrusting enarbeid indeAkker-enTuinbouw, Mansholtlaan 10,6708 PAWageningen.
Coördinator: L.Vernooij,tel:08370-95911.
Kwaliteit enBewaring,Haarsteeg6,Postbus 17,6700AAWageningen.
Coördinator: ir.J.H.Stolk,tel:08370-19013.
Bodem,waterenbemestingszaken inAkker-enTuinbouw, Marijkeweg 11,Postbus55,6700ABWageningen.
Coördinator: ing.J.Janssen,tel:08370-19100.
Gewasbescherming inAkker- enTuinbouw, Geertjesweg 15,Postbus9102,6700 HCWageningen.
Coördinator: ir.H.T.Schepers,tel:08370-19001.
Proeftuinen
ProeftuinVleuten,t.a.v. ing.L. Breedveld,Alendorperweg 47,3451 GLVleuten,03406-61326.
Proeftuin Breda,t.a.v. H.Nuijten,Heilaarstraat 230,4814 NRBreda,076-144382.
Proeftuin Sappemeer,t.a.v.T.Smid,RijkswegOost 131,9611CESappemeer, 05980-93540.
ProeftuinVenlo,t.a.v. ing.M.Hesen,Straelweg370,5917ADVenlo,077-16457.
Proeftuin Westmaas,t.a.v. ing.C. Rijkers,Groeneweg 1,Westmaas (post Klaaswaal),01864-1598.
BedrijfslaboratoriumvoorGrond-enGewasonderzoek Oosterbeek-Naaldwijk
Vestiging Naaldwijk,Zuidweg 38,Postbus98,2670AB Naaldwijk,01740-26624.
Chef:P.A. vanDijk,Willige Rijsen 10,2291GZWateringen,01742-3525.
Chef bemestingsadviezen: ing.A.J.C.Soetens,deGrutto 19,2761SVZevenhuizen,01802-3382.

ALGEMEEN OVERZICHT
1. Personeelsaangelegenheden
InhetverslagjaarwarenerophetProefstationtweejubileatevierenwegenseen25-jarigdienstverband.
Op8maartwerdL.Spaanseenreceptieaangeboden.DeheerSpaansisthanswerkzaamalssysteemanalist. DetweedejubilariswasA.J.M,vander Endedieeenreceptie kreegaangeboden op3oktober.
De heerVan der Ende iswerkzaam als monsternemer. Vanaf 1 januari 1986vervult hij dezefunktie bij
het BedrijfslaboratoriumvoorGrond-engewasonderzoek te Oosterbeek.
Vantweemedewerkerswerdin1985afscheidgenomen.Ditwasop20septembervandeheerM.Q.van
der Meys,diedepensioengerechtigde leeftijd bereikte.Hijwasvanaf 1945indienst bijhet Proefstation
alsonderzoeker enistussentijds bijdevoorlichting betrokken geweest.
Op 31december isafscheid genomen vande heer M.F.J.van Heiningen,dieals monsternemer werkzaamisgeweest enzichwegensziekte heeft moetenterugtrekken.
Ook bij het Consulentschap voor deTuinbouwte Naaldwijk waserditjaareenjubilaris.Op 15februari
werd aan bedrijfstakdeskundige Ing. H. Konings een receptie aangeboden vanwege het feit dat hij25
jaar indienst vandevoorlichting was.
Eenanderefeestelijke gebeurtenis was erop 25januaritoenbedrijfsvoorlichter H.Ouwerling deeerte
beurt vielom bijzijnafscheid (VUT)een koninklijke onderscheiding te krijgen enwel deere medaillein
goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.H.Ouwerling heeft 30jaar als bedrijfsvoorlichter in
diverserayonsvanhetWestland gewerkt.
Op 30 augustus ging Ing. P. Kruijk met de VUT. Hij is begonnen als voorlichter in Honselersdijk. Het
grootste deelvanzijn bijna40-jarige loopbaan heeft hijzichechter bezig gehouden met alleswat met
publiciteit te maken heeft. Ook P. Kruijk werd bij zijn afscheid koninklijk onderscheiden. Hij werd
benoemdtot Ridder indeOrdevanOranjeNassau.
Naast dezefeestelijke gebeutenissen rondhetafscheidvanenkele medewerkerszijnerookeenaantal
mensenomandere redenendandeVUTweggegaan:B.Meindert naeendienstverbandvan21jaaren
F.Veenmannaruim16jaar.Methenheeft nogeenaantaljongemedewerkers meteenkorter dienstverbanddeoverstap naar het bedrijfsleven gemaakt.

Maquette van het nieuwe
10

gebouw

i

2.Algemene zaken
Vergaderingenbesturen
Inhet verslagjaar verlieten de herenA.J.van Marrewijk en Ir.R.Woudstra hetAlgemeen Bestuur. Hun
plaatsenwerden ingenomendoor deherenB.J.A.KokxhoornenIr.H.A. Gonggrijp,diedebloemenveilingen in het 2HG respectievelijk de direktie Akkerbouw en Tuinbouw vertegenwoordigen. Het AlgemeenBestuurvergaderdeviermaal.Debelangrijksteonderwerpenvanoverlegvormdendenieuwbouw,
het onderzoekprogramma, waaronder het substraatteeltonderzoek en het gebruikswaardeonderzoek,
de relaties met de proeftuinen en de financiering. Het dagelijks bestuur kwam regelmatig bijeen en
besprak eenveelheid aanonderwerpen betreffende het onderzoek.
Desamenstelling van het bestuur van deVereniging tot ondersteuning van deStichting PTOGonderging dit jaar geen wijziging. Het kwam eveneens viermaal bijeen. Naast bespreking van de hierboven
genoemde puntenwerden destatutenzodanig gewijzigd,datdeonderzoekgelden,diedoor degroenteveilingenwordengeïnd,inhetvervolgviadeverenigingaandeStichtingterbeschikkingzullenworden
gesteld.
Op20junivond dealgemenejaarvergadering vandevereniging plaats.
Materiëlevoorzieningen
Gedurende hetverslagjaar werdveelaandacht besteedaanhetverhelpenvanproblemen indein1984
nieuw geleverde lagewatertemperatuurkas.
Zowelhetbouwkundigegedeeltealsookdeklimaatregelingbehoefdenkorrektie.Daarnaast isvoornamelijkmetmiddelenuitdeeigenbegrotingenmeteigenmankrachteenaanvanggemaaktmetdeinrichtingvanenkele kasafdelingen ten behoevevanhet substraatteeltonderzoek.
Dergelijkewerkzaamhedenvragenveeltijdvanveschillendegeledingenvandetechnischedienst,maar
vormentoch eenzeereconomische manierombestaandeoutillagegeschikttemakenvoor andersoortig onderzoek.
Bovendien iserveelwerkverzettervoorbereiding vandehoogst urgenterenovatieeningrijpendeaanpassingvanenkelekassen,waaronderdeklimaatkas.Verderwerdopbeleidsnivoopnieuwde behoefte
aan kasafdelingen voor biologisch bestrijdingsonderzoek envooronderzoek naarde relatieklimaaten
voeding bijdesubstraatteelt aanhangig gemaakt.
Devervanging van de procescomputer Siemens 330 kon nog niet worden gerealiseerd. Gelden daarvoor kwamen wel beschikbaar. De voorbereiding van de bouw van een nieuw hoofgebouw aan de
noordzijde op het bestaandeterrein ismet voortvarendheid aangepakt enverloopt tot nutoe volgens
schema.Erwordt naargestreefddeeerstepaalinoktoberl 1986tekunnenslaanenhetgebouw in1988
ingebruikte kunnennemen.
Inhetnieuwegebouwzullenalleonderzoekafdelingenendienstverlenendeafdelingenwordenondergebracht behalve detechnische dienst en de afdeling tuin. De laboratoriumakkomodatiedaarin zal aanzienlijk beter zijn dan die waarover nu kan worden beschikt. Ook de vergaderruimten bieden meer
mogelijkheden.Indetoekomst hopenwedanmindervaaknaareenvergaderruimtebuitenhetProefstation te moeten uitwijken terwijl overleg met het bedrijfsleven ook vaker op het Proefstation zelf kan
plaatsvinden.
Bovendien zal het Consulentschap inAlgemene Dienst voor de groente- enfruitteelt onder glas in dit
gebouw worden gevestigd,terwijl de Regionale Rijksvoorlichtingsdienst inhet oude hoofdgebouw zal
wordenondergebracht. Ookvoordezedienstzaldaneindelijkeenbehoorlijke huisvesting beschikbaar
komen, naongeveer 30jaar inbarakken ondergebracht tezijngeweest.Terverbeteringvandebuitengewoon krappe behuizingvandemedewerkersvandevoorlichtingsdiensten enhetonderzoek wasde
Rijksgebouwendienst bereid, nog een kleine barak bij te plaatsen en werd met eigen middelen een
opslagruimte indeboerderij uitgebroken eningericht alswerkkamer voor eenaantalvoorlichters.
Hetanalyse-onderzoek vanhetBedrijfslaboratoriumvoorGrond-enGewasonderzoek (BLGG),afdeling
Naaldwijk, hadeveneens behoefte aanmeer ruimte.Daaromwerdenenkelekamersinbarak Idoorhet
PTOGontruimd.Betreffende medewerkerswerdenondergebracht ineendoor het BLGGophetterrein
geplaatste portakabin. Overigens maakt ook het BLGG plannen om te komen tot een permanente
behuizing voor het routineonderzoek. Dit zal ook worden gerealiseerd op het Proefstationsterrein. Uit
een speciaal werkgelegenheidsfonds kon onder andere deverharding vandetransportwegen en parkeerterreinen op het bedrijf endevernieuwingvanhetdak vandepraktijkschool wordengerealiseerd.
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3. Onderzoek
Ingezamelijk overleghebbenallegeledingen indegroenteteelt onder glasendebloemisterijdeonderzoekvisies voor dezebedrijfstakken opgesteld.Voor dekomendevijfjaren zijndebelangrijksteonderzoekgebieden:dekostprijspereenheidprodukt,dekwaliteit,deassortimentsverbreding enhetmilieu.
Vandekostprijszalhetonderdeel energie eenbelangrijk onderdeel blijven uitmakenenvanhetonderzoekwordtvoordezefaktordanook ruimeaandachtgevraagd.Verwacht moetnamelijkworden,datde
olieprijzenop dewereldmarkt over enigetijdweerzullen gaanstijgen.
Dekwaliteitzalhetwapenbijuitstek moetenzijnvoordeNederlandseglastuinbouw indeconcurrentiestrijd.Ditzalmoetenwordenbereiktondanksdeongunstigelichtconditiesinonslandindewintermaanden.
Tenaanzienvandeassortimentsverbreding indegroenteteelt werddemeninggegeven,dathetonderzoek zichvoorlopig niet zou moeten concentreren op hetverzamelen vannog meer potentiëlegewassen. Het onderzoek zou zich moeten richten op verbetering van de teeltmogelijkheden van enkele
nieuwegewassen met perspektief,zoals paksoi,kouseband,broccoli endergelijke.
Hetmilieumoetonderwerpvanonderzoek zijnomtevoorkomen datdeeisen,diedemaatschappijdienaangaandeaandeglastuinbouwstelt,geenonoverkomelijkebelemmeringenvoordeteeltzullenopleveren.
InhetonderzoekprogrammavanhetProefstationendeproeftuinenismetdezevisiesduidelijk rekening
gehouden.Zezullen indeeerstkomendejarenook de leiddraadblijven.
Met het bovenstaande als uitgangspunt willenwij enkele onderzoekgebieden noemen,die gedurende
het verslagjaar bijzondere aandacht hebben gekregen.Indeeerste plaats isdat het kasklimaatonderzoek dat onder andere tot doel heeft deteeltfaktoren zoeconomisch mogelijk te gebruiken. Ditzal op
denduurleidentoteenkoppelingvaneenmodelvoorgewasgroeiaaneenbedrijfseconomischmodel.
Hiermeezoudankunnenwordenbepaaldwelketeeltmaatregelenopwelktijdstipenopwelknivomoetenwordeningezetomeenzoeconomisch mogelijkeproduktietebereiken.Delagewatertemperatuurkas, met de mogelijkheid van dubbel schermen, heeft veelbelovende perspektieven voor een sterk
gewijzigde klimaatregeling latenzien.
De aandacht voor het substraatteeltonderzoek is verder toegenomen. De toename is daarbij vooral
gerichtopvoedingsonderzoek bijsnijbloemgewassen,uitdiepingvanhetvoedingsonderzoekbijgroentegewassen en praktische ontsmettingsmogelijkheden van voedingsoplossingen. Ook aan het afvalprobleem indesubstraatteelt is hard gewerkt. Dit isgebeurd insamenwerking met eenaantal andere
onderzoekinstellingen enmet delandelijkeenprovincialeoverheden.
Eenlandelijk programma voorsubstraatteeltonderzoek indeglastuinbouw isinvoorbereiding. Ditgaat
insamenwerking meteentwintigtal vakgroepen vanuniversiteiten,institutenen proefstations.
Hetnivovanmanagementopglastuinbouwbedrijven blijkteenbelangrijkefaktorvoorhetbedrijfsrendement te zijn. Bedrijfsbeslissingen moeten op basis vanveel gegevens van binnen of buiten het bedrijf
worden genomen. Dit vraagt om automatisering van het verzamelen en bewerken van bedrijfs- en
andere gegevensenom het vergelijken vandeuitkomsten vanverschillende bedrijven.Inhet bedrijfssyntheseonderzoek isdanook veeltijd besteed aandeautomatisering vandebedrijfsregistratie.Voor
wat betreft deautomatiseringvandeopstelling vaneenbedrijfseconomisch advieswerkt het Proefstation ineenlandelijkverbandsamenmetdeProefstationsvoor deAkkerbouw enGroenteteelt indevollegrond,deRundveehouderij endeBloemisterij.
Eenaantal vakgebieden heeft inhet interne overleg omtrent onderzoekprogrammering ditjaarbijzondereaandacht gekregen.Genoemd kunnen worden het biologisch bestrijdingsonderzoek, hetfysiologisch onderzoek ten behoevevandegewasteelt, hetgebruikswaardeonderzoek enhetonderzoekaan
teeltsubstraten.Doelstellingvanditoverlegwassteedsomtekomentotaanpassingvanhetonderzoek
en/of tot samenwerkingsverbanden om tegemoet te kunnen komen aan de eisen, die aan dergelijk
onderzoek moetenwordengesteld.
In 1985isdesamenwerking metandereonderzoekinstellingen geïntensiverd enook verbreed.Tevens
isdesamenwerking metdeProefstations inAalsmeerenLisse(PBNrespectievelijk LBO)verdiept.Het
onderzoekbeleidvanheteigen Proefstationzaleropgericht blijvenomdebeperktemiddelenaanmensenenmateriaalvoorhetpraktijkonderzoek tenbehoevevandeglastuinbouw zoeconomisch mogelijk
aantewenden.Doornauwoverlegmetdecollega-glastuinbouw proefstationzalditonderzoek zooptimaalmogelijkkunnenverlopen.Daarnaastzullenweernaarstreveneenonderzoekprodukt afteleveren
vaneenkwaliteit, diepast bijdebehoeften vandeze bedrijfstak.
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Deonderzoekresultaten zijnopverschillende manierennaarbuitengebracht.De„Mededelingen"kwamenweertwaalf maaluit met korteinformatieoveronderzoekresultaten ensuggestiesvoortuinders.In
1986isdeuitgavevanhetblad „Mededelingen" stopgezet. Deberichtgeving gaat nuviadevakbladen
waar het Proefstation eeneigen rubriek heeft: „Proefwerk" inGroentenen Fruit en „PTOG-actueel" in
deTuinderij.
Verderzijnerdoor medewerkers vanhet Proefstation 216artikelen indevakpers gepubliceerd.

In1985verschenenalsWetenschappelijke publikatievanhet Proefstation:
328 Einige Erfahrungen mit der Anwendung von Nitrifikationshemmern im Unterglasgemusebau,
J.P.N.L Roordavan Eysinga
341 Development in management information systems inthe glasshouse horticulture in the Netherlands,J.C.J.Ammerlaan
342 Studiesontheapplicationofirontosomeglasshousevegetablesgrowninsoilesculture,C.SonneveldenW.Voogt
343 Amethodforthecollection ofAphidoletes larvaeinwater, M.J.van Lieburg en P.M.J. Ramakers
344 Prevailing C0 2 concentrations inglasshouses,G.HeijenP.J.A.L.de Lint
345 Effect of C0 2 concentration ongrowth ofglasshouse cucumber, G.HeijenJ.A.M.van Uffelen
246 The effect of carbon dioxide on growth of youngtomato, cucumber and sweet pepper plants, D.
KlapwijkenC.F.M. Wubben
347 InjuiouseffectsofhighC0 2concentrationsoncucumber,tomato,chrysanthemum andgerbera,N.
van Berkel
348 Methods of C0 2 enrichment inthe Netherlands, N.van Berkel
349 C0 2 enrichment inthe Netherlands, N.van Berkel
350 Growthandcationabsorptionofsomefruit-vegetablecropsgrownonrockwoolasaffectedbydifferent cation ratios inthenutrient solution,C.SonneveldenW.Voogt
351 ResistancetoCorynebacteriummichiganenseintomato genotypes, N.A.M.van Steekelenburg
352 Influenceofventilationtemperatureandlowventilation ratesonincidenceof Didymellabryoniaein
glasshouse cucumber, N.A.M.van Steekelenburg
353 InfluenceoftimeoftransitionfromnighttodaytemperatureonincidenceofDidymellabryoniaeand
influenceofthediseaseon growthandyieldofglasshousecucumbers, N.A.M.van Steeklenburg
354 First experiments onChrysocharis parksi Crawford (Hym.: Eulophidae) asaparasitefor leafminer
control(Liriomyzaspp.)(Dipt.:Agromyzidae) inEuropeangreenhousetomatoes,J.WoetsenA.van
der Linden
355 Influence of humidity on incidence of Didymella bryonaie on cucumber leaves and growing tips
undercontrolled environmentalconditions, N.A.M.van Steekelenburg
356 Isolation and identification of pathogenic strains of tomato mosaic virus by host passage,A.T.B.
Rast
357 Plantdensitiesandtrainingsystems at greenhouse cucumber, J.C. BakkerenJ.vanVooren
358 Stemfruitthinning ofgreenhouse cucumber, J.C.BakkerenJ.vandeVooren
359 Glasshousecucumber, effectsofplantingdateandnighttemperatureonleafdevelopment,G.Heij
enP.J.A.L.de Lint
360 Physiological disorders incucumber under high humidity conditions and low ventilation rates in
greenhouses,J.C. Bakker
361 Theuseof mobileandfixedscreensto reduceheat loss ingreenhouses, G.W.H.Welles
362 Theinfluenceofthermal screening andmoisturegaponthetranspiration ofglasshouse tomatoes
duringthe night,R.deGraaf
363 Effects ofenvironmentalconditions ongrowth andproduction ofcucumber; comparison between
empiricalandsimulation data,E.M. Nederhoff enA.H.C.M.Schapendonk
364 AC0 2 control algorithm basedonsimulated photosynthesis andventilation rate,J.C. Bakker
365 Effects of lightinterception andsupplementary lightonthegrowthofyoungcucumber plants,S.A.
ToozeenD. Klapwijk
366 Airquality ingreenhouse withandwithout C0 2 enrichment, H.G.Wolting,E.A.M.vanRemortelen
N.van Berkel
368 A practical tracer gas methodto determine ventilation ingreenhouses. E.M. Nederhoff, J.van de
VoorenenA.J. Udinkten Cate.
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inde Informatiereeks kwamen devolgende nieuwe uitgaventot stand:
87 Bemesting engrondonderzoek inde glastuinbouw
88 Teeltvan kleine gewassen
89 Voedingselementen
90 Licht indekas
Eenherdruk indezereeksvond plaatsvan:
57 AMethodfor calculating thecomposition of nutrient solutions for soillesscultures (Engels)
Tevens isereennieuwe serieverschenen:„Voedingsoplossingen inde glastuinbouw".
1 Voedingsoplossingen voorteelten insteenwol inhetWestland ende Kring(voorheen nr.84)
2 Voedingsoplossingen voordeteelt vankomkommers insteenwol (voorheen nr.44)
3 Voedingsoplossingen voor deteeltvantomaten insteenwol (voorheen nr.63)
4 Voedingsoplossingen voor bloementeelten insteenwol inhetWestland endeKring
5 Voedingsoplossingen voor deteelt vanrozen inkunstmatige substraten
6 Voedingsoplossingen voor deteelt vananjers insteenwolenveen
7 Voedingsoplossingen voor deteelt vangerbera inkunstmatige substraten
8 Voedingsoplossingen voor groenten enbloemen,geteeld inwater ofsubstraten (voorheen nr.69)
Indeserie „Bloementeeltinformatie" verscheenalsnieuweuitgave:
28 Teeltvan buitenchrysanten
Eenherdruk indezereeksvond plaatsvan:
7 Teeltvan jaarrondchrysanten

4.Devoorlichting
Het Proefstation heeft alstaakdoor middelvanonderzoek deontwikkelingen indebedrijfstak tebegeleiden en knelpunten, diezich daarin voordoen,te helpen oplossen. Daarnaast moet het Proefstation
nieuwe kennis,die inhettuinbouwkundig onderzoek ook doorveleanderenwordt verzameldbijelkaar
brengen entoepasbaar makenvoor de glastuinbouw.
Hetoverbrengenvandezenieuwekennisnaardepraktijkgeschiedtvooreendeelrechtstreeks, bijvoorbeeld door onderzoekers dieartikelen indevakpersschrijvenof door het houdenvan lezingenopstudieclubs.Debelangrijkstewegnaardetuinder looptechtervanoudsviadeRijksvoorlichtingsdienst. De
voorlichters zijn de eersten die door middel van programma's, verzorgd door het Consulentschap in
Algemene Dienst,vandenieuweonderzoekresultaten opdehoogtewordengebracht. Dezedragenze
vervolgens inwoord engeschrift over naardepraktijk, daarbij onder andereondersteund door destudieclubs.
Veranderingen
Indittraditionele plaatje komt de laatstejareneendrastischeverandering.
Wezien datveleandere organisaties enpersonen,naast deoverheidsvoorlichting,zichop het gebied
vandeinformatieverstrekking gaanbegeven.Daarvoor zijnverschillende oorzakenaantewijzen:
a)Debehoefteaaninformatiebijtuinders neemttoe.Denieuwetechniekenvolgenelkaarsnelopende
bedrijfsvoering wordt ingewikkelder. Detuinder moet vanzoveel markten tegelijk thuis zijn, dat hijhet
nauwelijks meerkanbijhouden.Hijwordtdussteedsafhankelijker vanwatanderenhemkunnenenwillenvertellen.Zijnvraag naarinformatie groeit.
b)Eriseensterkeontwikkeling ophet gebiedvan informatiesystemen.
Deautomatisering opditterreindoet zijn intredeenschept nieuwe mogelijkheden enhet beeldscherm
wordt steeds betergevuld.
c) Organisaties als veilingen,banken entoeleveringsbedrijven voelen de behoefte detuinder te beïnvloeden. Dat kanzijn op het gebied van de kwaliteit of het sortiment (veilingen), hetfinancieel gedrag
(banken),of bijdeaanschaf vanbedrijfsmiddelen (toelevering).
d)Deoverheidstelt duidelijkgrenzenaandematewaarinzijbereidishetvoorlichtingsapparaat telaten
meegroeien metdetoenemendevraag.Zijziet het nietalstaakopelkevraageenantwoordtehebben.
Zijhanteert devoorlichtingsdienst steedsmeeralseeninstrument datdetuiindersinstaat moet stellen
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zelfdejuistebedrijfsbeslissingentenemen.Zijlegtdenadrukopdeoverdrachtvanresultatenvannieuw
onderzoek enop hetontwikkelen van het ondernemerschap.
e)Deoverheidtreedt indeinformatiemarkt nietalsconcurrent op.Hetgevolgisdatdemarktwaardevan
haar werknemers veelal hoger isdande honorering,diezijontvangen. Deovergangvanoverheid naar
bedrijfsleven wordt daardoor gestimuleerd. Particuliere ondernemingen zijn daardoor instaat zich vrij
gemakkelijk vangoed geschoold personeeltevoorzien.
Positief
Op zichzelf mag de groei van de informatiemarkt positief worden genoemd. De waarde ervan hangt
uiteraardwelafvanhet nivovandeinformatieendewijzewaarop dezewordt gebracht. Hetgevaardat
detuinderdoordebomenhetbosnietmeerzietisgroot.Deoverheidsvoorlichtingzalaanditaspectveel
aandacht moeten schenken:detuinder instaat stellen om uit degeboden informatie datte kiezenwat
voor hem belangrijk isen het gebodene op zijnwaarde (enwaarheid)te schatten. Dit iseen belangrijk
facet van het ondernemer zijn. Daarnaast is het objectiveren van de informatie een belangrijke overheidstaak:hettoetsenophetwaarheidsgehalteenopdetoelaatbaarheidvolgensdegesteldenormen.
Het belangrijkste orgaan dat het bedrijfsleven heeft opgericht om zich deze kennis eigen te maken,
wordt gevormd door de studieclubs. Dit groepswerk zal de overheid blijven ondersteunen al zal een
eigen professionele aanpak door destudieclubs,verenigd indeNTS,nodigzijn. Ook indie organisatie
dienen zich indezetijd nieuwetaken aanop het gebied vandeautomatisering (SITU)en het management indeeigen kringdiedat noodzakelijk maken.
Informatieverspreiding
Ophetgebiedvande,,niet-overheids-voorlichters" hebbenzichinhetafgelopenjaareenaantalontwikkelingenvoorgedaan.Desituatie isalsvolgt korttebeschrijven:
- inLimburgenBrabanthebbenderegionalestandsorganisaties LLTBenNCBelkenkeleteeltvoorlichters die perabonnement bedrijven begeleiden. Doordevraagstelling op de bedrijven en de groeiende
vertrouwensrelatie met detuinders heeft devoorlichting deneiging meer danalleendeteeltentegaan
begeleiden. Er zijn goede contacten met de regionale overheidsvoorlichting waarbij beide diensten
elkaar invoorkomende gevallen overenweer inschakelen;
- inWest-Nederland isbijstudieclubsenorganisatiesdediscussieoverdeaanpakvandetoegenomen
vraag naar voorlichting in volle gang.Aanvankelijk was er de tendens om met 50/50 voorlichters het
bestaande overheidsapparaat te versterken. Dit standpunt is inmiddels verlaten omdat mente weinig
mogelijkheden ziet voor medezeggenschap inhet voorlichtingsbeleid. Het isnogtevroeg nualaante
geveninwelke richtingdeontwikkelingen zullengaan.
Eenenkele veiling heeft inmiddels eenvoorlichter aangesteld dieonder andereter begeleiding van het
studieclubwerk eenaantaltaken heeftgekregen;
- op initiatiefvanhetCentraal BureauvandeTuinbouwveilingen zullen inprincipe bijallegrotereglasgroenteveilingen kwaliteitsvoorlichters(nunog„fieldmen"geheten)wordenaangestelddietottaak krijgendekwaliteitvanhetaangevoerdeproduktviavoorlichtingtebevorderen.Deoverheidoverweegtdie
activiteiten meteenaanloopsubsidie teondersteunen;
- toeleveringsbedrijven trekken steeds meer gespecialiseerde deskundigen aan, vooral voor die
bedrijfsonderdelenwaarbijzichnieuweontwikkelingenvoordoen.Dezemedewerkerszijncommercieel/
voorlichtend bezig.Mede doordat zichhieronder nogalwat oud-medewerkers vande overheidsdienst
bevinden,zijnoverhetalgemeencontacten methetonderzoek envoorlichtingvrijnauw.Eengoedeuitwisselingvankennis enervaring isinallerbelang;
- ten aanzien van de particuliere voorichtingsbureaus iseen hoopgevende ontwikkeling tot op heden
niet doorgezet. Deoprichting van de Orde vanTuinbouwconsulenten en Onderzoekers in september
1985 heeft tot dusverre niet geleidtot gezamelijkeactiviteiten van deze groep.Verschillende bureaus
hebben zichniet bijdeOVTOaangesloten.Eencontactpunt metdezegroepvanvoorlichters zouvoor
dewederzijdse kennisoverdracht nuttigzijn. Blijkbaar isdiebehoefte (nog)nietalgemeenaanwezig;
- devakbladenvormenalsvanoudseenbelangrijk mediumvoordeinformatieverspreiding. Decontactenzijngoedendesamenwerking op het Proefstationzalversnellendenarbeidsbesparend werken.
Hetzieternaar uitdatdoor degroteactualiteit dieviadevakbladenwordt bereikt,hetViditel-systeem,
zoals dedatabank „Voedingstuinbouw" van hetCentraal BureauvoorTuinbouwveilingen nuhanteert,
voordeinformatieaandetuindersopkortetermijnnognietvangrotebetekeniszalzijn.Ofditoplangere
termijn wel het geval zalworden hangt medeaf vandeontwikkeling bijandere informatiebronnen.Als
detuinder over eenbeeldscherm beschiktwaarophijdegegevensvoorzijnbedrijfsvoering kanoproepen, hoort gewasinformatie daarvanzelf ookbij.

15

Het met zoveel elan gestarte Tuinbouw Praktijk Systeem van uitgeverij Misset heeft inmiddels (april
1986)doorgebrekaanbelangstellingvandezijdevandetuinderszijnactiviteiten gestaakt.Vermoedelijk is het toch te weinig dynamisch gebleken. Detuinder is meer geïnteresseerd in actualiteit dan in
bestaande,overigenszeerwaardevolle maargrotendeels bekende, documentatie.
Opaldezeontwikkelingenspelenonderzoek envoorlichtingzoalertmogelijk in.DetaakvanhetConsulentschap inAlgemeneDienstisonderandereomervoortezorgendatbeschikbare informatieoptimaal
wordt verspreid,nietalleenbinnendeeigenoverheidsdienst maarookdaarbuitennaaranderevoorlichtingsinstanties ennaarde „grote praktijk".
HetConsulentschap doetdit mondeling enschriftelijk naaralledoelgroepentoe.Sindstweejarenwordenercontactmiddagen gehouden voor particuliere voorlichters.Opdergelijke middagenworden,net
alsvoordeoverheidsvoorlichtersophunbijeenkomsten,lezingengehouden overonderzoekresultaten
of zakendienodigdeaandacht behoeven.Hetvaltopdat debelangstelling vandetoeleveringsbedrijven beduidend groter is dan van vele voorlichtingsbureaus. Een andere mogelijkheid van informatieoverdracht isdeschriftelijke. Overheidsvoorlichters krijgendebeschikking overbrochures uitdeInformatiereeks vanhetProefstation,hetboek Kwantitatieve Informatiewaarinveelsaldobegrotingenvoorkomen, gebundelde samenvattingen van de lezingen op de voorlichtersbijeenkomsten, de op schrift
gesteldeinformatieuitdeambtelijkegewasgroep,enzovoorts.Dezeinformatie kanookaanparticuliere
voorlichters, toeleveringsbedrijven, vertegenwoordigers van plantekweekbedrijven en anderebelangstellendenwordengeleverd.Uiteraardnietkosteloos,maarviaeenabonnement. In1985ishiermeeeen
start gemaakt.Tot nutoe hebben ruimtwintig bureausentoeleveringsbedrijven zichgeabonneerd.
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ONDERZOEK
GROND,WATER ENBEMESTING
Na lang onderhandelen werd begin van dit verslagjaar het grondonderzoek overgedragen aan
het Bedrijfslaboratorium voorGrond-enGewasonderzoek, met hoofdvestiging in Oosterbeek.
Dithieldnietindatdeafdelinginhetgeheelgeen
bemoeienis meer had met het grondonderzoek
voor de praktijk, integendeel. Enkele medewerkershebbennogeenaantalmaandenmeegeholpen met de advisering bij de monsters van de
grond, water en voeding en moesten gelijktijdig
nieuweadviseurs inwerken.
Het opstellen van computerprogramma's voor
deadvisering vondvoortgang.
Eenachttal bedrijven waarop basisvandoor de
computer opgestelde adviezen werd gewerkt,
werd nagelopen. Uit de op deze wijze verzamelde 49 grondmonsters bleek dat kalium 27
maal te veel, en magnesium 32 maal te weinig
waren geadviseerd. Zoals was te verwachten,
moest bijgebruik vanslootwater 23maalminder
sulfaat worden geadviseerd. In het algemeen
bleken de adviezen goed te voldoen, afgezien
van enkele kleine wijzigingen die inmiddels zijn
aangebracht. Detuinders gaven inde regel een
iets hogere concentratie (plm. 10%) dan werd
geadviseerd. Men was tevreden over het opgesteldeadvies endehanteerbaarheid daarvan.

Chemisch grondonderzoek
Debepaling vannitriet in grond
Nastomenvandegrondkanertijdelijkeenflinke
verhogingvandenitrietconcentratie optreden.In
de praktijk deden zich opvallend veel gevallen
van nitrietschade bij anjer voor. De oorzaak is
waarschijnlijk tezoeken indeefficiëntewijzevan
stomendoorhethandhavenvanonderdruk inde
grondmetbehulpvaneenafzuig-ventilator. Aangezien omzetting van het nitriet (N02) vrij snel
plaats vindt, is onderzoek verricht naar de
meestegeschiktehandelswijze methet monster.
Uitgaande van de bestaande bemonstering- en
extractiewijzeismetnamenagegaanhoesnelde
omzetting van nitriet plaatsvindt. Gebleken is,
dat in een grondmonster reeds na één nacht
30% van het nitriet kanzijn omgezet. Naenkele
dagen isgeennitrietmeeraanwezig.Koelbewarenvertraagt het proces maarvoorkomt hetniet.
De betrouwbaarheid van de bepaling is daarom
sterk afhankelijk van de periode die ligt tussen
bemonstering en extractie. Deze periode moet
zokort mogelijk zijn.

Cadmium
Het cadmiumgehalte isbepaald insla afkomstig
vanrassenproeven,dieopzesbedrijven werden
uitgevoerd.Hetbleekdatzoweltussendebedrijvenalstussen de rassenduidelijkeverschillenin
cadmiumgehalte werdenaangetroffen. Deresultaten houden in, dat het op grond met een wat
verhoogd cadmiumgehalte, mogelijk is via rassenkeuze toch sla te telen met een laag cadmiumgehalte.
Een onderzoek is gestart in samenwerking met
het Centraal Bureau. Er wordt gezocht naar de
relatie tussen cadmium in de grond en in het
gewas. In tegenstelling tot eerder uitgevoerd
onderzoek zal vooral ook aandacht worden
besteed aan de invloed van het ras. Devoorlopige resultaten wijzen erop dat de Nederlandse
glassla gemiddeld ruim voldoet aande gestelde
eisen.Eenenkelmonstervoldeedaandevoorlopige Duitse norm maar niet aande Nederlandse
norm,diedehelft lager ligt.
Bromide
Hetonderzoek naarhetvoorkomenvanbroomin
diverse gronden en de mate waarin bromide vrij
kankomen door stomen,isopnieuw aangepakt.
Vantien plaatsen inZuid-Holland werdeenhoeveelheid grond verzameld. Monsters van deze
gronden werden door TNO via electronen-activeringsanalyse op totaal-broom onderzocht. Dit
gehalte bleek uiteentelopenvan 16tot96mgBr
per kg droge grond. Het bleek dat gemiddeld
21% van hettotaal-broom inwater oplosbaar is
(spreiding 1tot 48%). Door de grond te stomen
ente spoelen kon worden berekend dat nastomen29%van hettotaal-broom inwater isop te
lossen (spreiding 5-58%).
Waterhuishouding bijteelt ingrond
Opdriebedrijvenmetstooktomaten,opverschillendebodemtypen isgekeken naarde verdeling
vanvochtenvoedingszouten bijdruppelbevloeiing bijteelt ingrond. Erbleken op korte afstand
groteverschillenvoortekomendieindeloopvan
het seizoen groter werden. De vochttoestand
wasvooralopzandvaninvloedopdeanalyseresultaten. Deverplaatsing, en dus ook deaanrijking, indegrondverschildevoordediversevoedingselementen.
Bovendien wasdezeverplaatsing vandegrondsoort afhankelijk. Geziendegroteverschillen die
op kunnen treden, is een optimale bemonsteringsplaats niet op te geven. Voorlopig lijkt het
nuttig regelmatig onder de druppelplaats te
bemonsteren en af entoe op enige afstand van
dedop (10à20cmvoorzandenklei,20à30cm
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voor veen).Afgezien van de monsterplaats iser
nog het probleem van een goed bemestingsadviesop basisvandeverkregen analysecijfers.
Bemesting met hoofdvoedingselementen
Stikstof-enkalibemesting bij Bouvardia
De teelt van Bouvardia, gestart in 1984 op het
meerjarige N- en K-bemestingsproefveld onder
glas, werd voortgezet. Oogstperioden vielen in
delaatstehelftvanaprilenmei,halfjulienaugustusendederde begoneindoktober.Vandelaatste periodezijngeenopbrengstgegevens verzameld omdat er evenals in december 1984 ernstige bladverbranding optrad. Deoorzaak daarvan ligt bij luchtverontreiniging door het stoken
van vuur buiten de kas, of bij een te hoge C0 2 concentratie binnen de kas. De reactie van het
gewas opdevoedingsnivo's was inhet voorjaar
minder duidelijk dan in de zomer. In april-mei
kwam het nivo2mmol Nper 11:2vol.extractals
iets beter naarvoren op basis van produktie.De
zwaarste takken echter gaf 0 mmol N. In de
zomerbleven0mmolNenhetzwaarstebemeste
object (8 mmol N)duidelijk achter. Bij dekalinivo's waren eveneens de verschillen indezomer
duidelijker: 0 mmol K en het zwaarste bemeste
object (4mmol K)bleven achter in produktie en
vooral0mmol Kook inkwaliteit. Meteen laatste
snee in het voorjaar van 1986 zal de proef wordenbeëindigd.
Stikstofbemestingsproef bijnerine
Denerinevaneenvorigjaar inde praktijk uitgewerkte bemestingsproef werd, in tegenstelling
tot de verwachting, niet opgerooid. De veldjes
werdendaaromintweeënverdeeld.Ditjaarwerd
dehelft vanalleveldjes bijgemest met tweemaal
4 kg kalksalpeter per are; de andere helft kreeg
niets. In oktober werden de bloemen geoogst.
Het wel of niet bijmesten had geen enkele
invloed. Dezwarebemesting in1984(12kgKAS
basisbemestingen10kgkalksalpeterperarebijmesten),dieindatjaareenongunstigeffekthad,
bleek de kwaliteit dit jaar iets te hebben verbeterd. Omdat echter het totaal aantal bloemen
over belde jaren bij ongemest het grootst was,
werd de conclusie getrokken dat nerine een
geringe stikstofbemesting wenst. Als streefwaardewordt2mmolNperIextractaanbevolen.
Bloeibaarheid bijnerine
Bij de trek van nerinebollen is het feit dat sommige bollenwel gewas, maar inhet geheel geen
bloemenoplevereneengroot probleem.Insommigepartijenbloeitslechtsdehelftvandebollen.
Door destudieclub werden uit zespartijen,neri-
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nebollen verzameld van planten die wel en die
niet hadden gebloeid. Uit chemisch onderzoek
van deze bollen bleek dat bollen die bloeien
steeds een lager drogestofgehalte hadden dan
bollen uitdezelfde partijdieniet bloeiden,endat
ze ook meer calcium bevatten. Hoewel het
mogelijk isdatdezeverschillenjuist veroorzaakt
werden door wel of niet bloeien van de bollen,
werd besloten dat toekomstig onderzoek in de
richting zou moeten gaan van een beheersing
van vochtgehalte en calciumopname. Dit kan
onder andere door een ruime en regelmatige
vochtvoorziening van hetgewas.
Stikstofvormen bijenkelebloemgewassen
In betonnen bakken werden gerbera's geteeld.
Via de regenleiding werd stikstof toegediend in
verschillende vormen: ureum, ammonium en
nitraat.
Ureumgafeenwat lagereproduktie,ammonium
een wat hogere. Bovendien gaf ammonium wat
minder chlorose.
Na de gerbera's werden chrysanten geteeld.
Dezegavengeenverschilleninproduktieofkwaliteittezien.
Samenstellingen voedingsoplossingen
BoriumgehalteenpH vande voedingsoplossing
voortrosanjerinsteenwol
IneenteeltvandetrosanjersSilvery PinkenBarbara in steenwol met recirculatie werden gedurende acht maanden gegevens verzameld over
opbrengst en kwaliteit. Dit gebeurde bij een pH
van 5.5 en boriumconcentraties van 10 en 40
micromol per liter, en bijeen pHvan6.5enconcentraties van 10, 40 en 70 micromol B/l. Het
bleek datdeopbrengst vanBarbarapositiefreageerde op een hogere pH:er werden meer takkengevormd.
Bij Silvery Pink was er geen invloed van depH.
Een hogere borium concentratie gaf bij beide
cultivars een hogereopbrengst, door een groter
aantal takken. Bij Barbara lijkt ook het gewicht
pertaknogietstoenemen.Gedurendedegehele
teelt werd vooral bij de Barbara, bij de laagste
boriumgift boriumgebrek waargenomen, zowel
aanblad alsknoppen.Dit hadernstige gevolgen
voor de kwaliteit van het geoogste produkt. Een
laag boriumgehalte had vooral invloed op de
houdbaarheid. Debloemen kwamen nietof nauwelijksopen.BijSilvery Pinkwerden bijde laagste boriumconcentratie in het hoogzomerseizoen glazige randen aande bloemen geconstateerd. Hoewel dit het uiterlijk schaadde werden
de houdbaarheid en de bloei er niet door beïnvloed.

Kationenverhoudingbijslainrecirculerendwater
Erwerden drieproevenuitgevoerd.
De eerste proef werd geoogst begin maart. De
proef omvatte K/Ca-verhoudingen bij twee Mgnivo'sentweerassen.HetrasNordenvertoonde
geen rand, Mirandaveel. Eenduidelijke verband
met de behandelingen werd niet gevonden.
Evenmin waren er duidelijke verschillen inkropgewicht.
Detweedeproefwerdgeoogsteindapril.Dekalitoestand werd tijdens de teelt op verschillende
tijstippen verhoogd. De rassen waren Salina en
Sitonia. Rand werd tijdens de teelt nauwelijks
waargenomen en er deden zich geen duidelijke
verschillen inkropgewicht voor.
De derde proef werd geoogst in november. De
rassenwarenSalinaenSitonia.
Ineen deel van de proef werd de K/Ca-verhouding bestudeerd,inhetanderedeelwerdenlage
kaliconcentratiesaangehouden.Randkwamniet
veelvoor endanalleennog bijlaag K.
De lage kalium-concentratie leverde duidelijke
symptomen van kaligebrek op, hetgeen resulteerde in lage kropgewichten. Uit de resultaten
van een groot aantal proeven met sla op water
blijkt het kaligehalte in het gewas gemiddeld
50%hogerteliggendangebruikelijkbijteeltenin
grond. De calciumgehalten liggen daarentegen
15% lagerendemagnesiumgehalten circa30%
lager.
Ammoniumtoediening bij tomaatin steenwoi
Een proef werd uitgevoerd met in de voedingsoplossingen verschillende ammonium-concentraties, bij twee calcium-nivo's. Het betrof een
vroege stookteelt van tomaat, die in de zomer
werdbeëindigd.Tijdensdeteelttradenchloroseverschijnselen op. Deze waren minder bij meer
ammonium.
Mogelijk hangt dat samen met een lagere pH in
het wortelmilieu door toediening van extra
ammonium. DepHwas daarbij gemiddeld 0.8à
1.0 eenheid lager. Er werd geen duidelijke
invloedopdeopbrengst waargenomen.
Ookgafextraammonium niet meer neusrot.
Ammonium-calciumverhouding bij paprika in
recirculerend water
In een vroege stookteelt van paprika (rassen:
DelphinenBruinsmaWonder)werden behandelingen toegepast met verschillende ammoniumconcentraties bij twee calcium-nivo's. De teelt
vond plaats in een recirculerend systeem met
constante doorstroming. Bij een laag calciumnivo was in vergelijking met de standaaroplossing de kg-opbrengst lager evenals het gemiddeld vruchtgewicht. Laag calcium gaf meer

neusrot en minder stip. Bij laag calcium traden
minder krimpscheuren op bij een toenemende
ammonium-concentratie. Overigens werden
geen effekten van ammonium aangetroffen.
Klaarblijkelijk heeft ammonium minder effekt op
neusrotdanwerdgevreesd.Destandaardoplossing voor paprika zal zodanig worden gewijzigd
dat er ammonium inwordt opgenomen. Delphin
gaf de hoogste opbrengst, Bruinsma Wonder
had minder neusrot maar meer stip en ietsmeer
krimpscheuren.
Silicium enfosfaatinde voedingsoplossing voor
komkommer
De proef omvatte drie siliciumconcentraties en
tweefosfaatnivo's indevoedingsoplossing voor
komkommer (twee rassen: Lucinda en Millio)
geteeld in steenwoi. De opbrengst werd alleen
doordefosfaat-nivo'sbeïnvloed:bijLucindewas
deopbrengst bij 1.25mmol Pper litervoedingsoplossing 13% hoger dan bij 0.5 mmol Pper I.
Millio reageerde minder sterk. Bijdit rastradwel
wat bladnecroseopbijmeerfosfaat.Siliciumgaf
geenduidelijkeeffekten:Welbleekhettekunnen
worden opgenomen. Zonder siliciumtoediening
werd inhet blad 90 mmol silicium per kgdrogestof gevonden, tegen 500 mmol bij toevoeging
van1.5mmolsilicium per Ivoedingsoplossing.
Nogenkeleandereoriënterendeproevenwerden
uitgevoerd met silicium-toevoeging aandevoedingsoplossing voor boon en komkommer. De
bonen reageerde niet qua opbrengst, wel werd
meer silicium opgenomen. Bij de komkommers
werd bij een hogesilicium-dosering minder bolblad en een donkerder kleur van de vruchten
waargenomen.Hetonderzoekwordtvoortgezet.
Kali- en calciumverhoudingen bij meloen in
steenwoi en eenrecirculerende voedingsoplossing
Ineen proef met meloen (Haon) werden diverse
kali- en calciumverhoudingen bestudeerd.
Bovendien werden sommige verhoudingen tijdens deteelt gewijzigd. Geen van de behandeling bleek een duidelijke invloed te hebben
gehad. Deproduktie bedroeg 5tot 5.6 vruchten
perplant,meteengemiddeldvruchtgewichttussen 911 en 973 g en een suikergehalte tussen
11.Oen11.8%.
EC-trappen inderecirculerende voedingsoplossing voormeloen
De voedingsoplossingen werden samengesteld
uitdezelfdeA-enB-bak,maarverschildeninEC.
Door extra hoge EC's aan te houden werd
getracht vruchten te oogsten met een hoog suikergehalte.
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EC meten bij tomaten in een recirculerend
Galiareageerdeonregelmatiger danHaon.Bijdit
laatste raswas het gemiddeld vruchtgewicht bij
hoge EC(8mS/cm) lager(448g/stuk) danbijeen
ECvan4mS/cm (643g/stuk). Het suikergehalte
lag bij beide behandelingen bij 11.8%. De conclusie isdathetaanhoudenvaneenECvan4mS
of hoger, kleinere vruchten geeft en dus een
lagere opbrengst. Het suikergehalte verschilt
niet of heelweinigvaneenteelt bij3mSpercm.
Calcium- en bohumvoorziening
bij chrysantestek
Ineenoriënterende proef werd nagegaan of calcium- of boriumconcentraties inhet wortelmilieu
invloed hebben op het optreden van verbrande
koppenbijchrysantestek.Vergelekenwerdende
calciumnivo's van 1.5 en 4.5 mmol Ca/1 en
borium-concentraties van 0en50 umol/1. Daarnaast werden verschillende rassen al dan niet
beworteld, en afdekking met plastic in de proef
opgenomen.Zonder afdekking traden meer verbrande koppen op. De voedingsconcentraties
haddengeeninvloed.
Denadelige invloed vanzouten in de recirculerende voedingsoplossing voor tomaat
Herfsttomaten werden geteeld in voedingsoplossingen waarin diverse voedingsconcentraties
endriekeukenzoutnivo's werdenvergeleken.De
verhoging van de voedingsconcentratie gaf een
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systeem
kleine verlaging in produktie, het vruchtgewicht
namwatafenertrad meer neusrot op.Dekwaliteit vandevruchten verbeterde:ertradeensnellere doorkleuring op, het uitstalleven was langer
en er traden wat minder zweischeurtjes op bij
een hogere EC. Het maakte weinig uit of de verhoging in EC tot stand kwam door een hogere
voedingsconcentratie aan te houden dan door
extra toevoeging van NaCI. Bij één object werd
wekelijks devoedingsoplossing ververst.Dithad
eengunstigeffekt op de produktie.

Waterhuishouding bijteelt insubstraat
Opeenbedrijf inDeLiermettomaten insteenwol
werdenmetingenverrichtomtrentdeinvloedvan
devariatie indewatergift, deverdamping enuitspoelhoeveelheid op de EC. Metingen werden
verricht bijsteedstweeplantenop44plaatsenin
de kas. Er waren vier meetperioden van ongeveertwee weken,in maart, mei,juni enseptember.
Bij de waterafgifte door de druppelaars was de
variatie inmaartgering.
Slechts 5% van de druppelaars week meer dan
5% af van het gemiddelde. In september bleek
de variatie aanzienlijk te zijn toegenomen.Toen
gaf 15% van de druppelaars een afwijking in
waterafgifte van 5 of meer procent. Dedruppelaarswarentijdens deteelt nietgereinigd.

De verdamping werd per bemonsteringsplaats
berekend uit het verschil tussen de watergift en
de drainafvoer. De afwijkingen van het gemiddelde waren vooral in het voor- en najaar vrij
hoog,tot28%.Voordezevariatiekoneenaantal
oorzakenwordenaangegeven.Heteffektvanhet
looppad: de planten aan de zonkant van het
looppad gaven incidenteel een 18% hogere verdamping dan de planten aan de schaduwzijde.
De mate van gewasontwikkeling, c.q. de lichtvangst: het gewas op plaatsen met een grote
verdampingwasvakersterkerontwikkelddanop
plaatsen met een lage verdamping. Het kwam
voordatdeverdampingoptweenaastelkaar liggende meetplaatsen 3.3 resp. 4.2 I per m2
bedroeg. Plaats inde kas:langsdezuidwestgevel was deverdamping 50à 100% hoger danin
hetmiddenvandekas.Verschillentussendeene
enandere hoek indekasalsgevolgvan bijvoorbeelddewindrichtingwerdennietduidelijkwaargenomen.
Vooraldoordegrotevariatieinverdampingbleek
de drainhoeveelheid sterk te verschillen. In mei
werd als grootste verschil gevonden eendrainhoeveelheidvan0.1 I per
mmopop
éér
Iper
éénplaatstegen
1.2I opeenandere.
Voedinginrelatiemet kasklimaat
De proeven in de „energiekas" worden uitgevoerd insamenwerking met deafdelingTeelt en
Kasklimaat,zieook aldaar.
Onderzoekbij vroege stooktomaat
Hetonderzoek naardeinvloedvanverschillende
luchtvochtigheden incombinatie met voedingsconcentratie en samenstelling vandevoedingsoplossing werd voortgezet. Dit jaar konden
extreem hogeluchtvochtighedenworden bereikt
dankzijhetverlagenvandeventilatievoudvande
kasenhettoevoerenvanextravocht met behulp
van goten gevuld met warm water. Binnen elke
klimaatsbehandeling werden twaalf verschillende behandelingen inhet wortelmilieu gerealiseerd. Ze bestonden uit twee EC-nivo's in de
steenwolmat (2.5 en 3.5 mS/cm), drie kali-calcium-verhoudingen in de steenwolmat 0.5; 2.0;
0.5 inhet begin,later 1.0)entwee worteltemperaturen (met matverwarming 23à25°C en zonder matverwarming 18 à 19°C). De planten van
het ras Calypso stonden op stroken steenwol in
eenrecirculerende voedingsoplossing.
Indetweede helft vanjanuari werden de eerste
symptomenvancalcium-gebrek indejongebladeren zichtbaar. Inmaart ontstond erwat magnesiumgebrek in de oudere bladeren. De voedingsbehandelingen leidden niet tot betrouwbare verschillen inhet optreden van calciumge-

brek. Het klimaat had wel invloed: calciumgebrek kwam evenals magnesium-gebrek meer
vooronder vochtigeomstandigheden danonder
drogere. Analyses toonden aan dat het blad
onder vochtige omstandigheid minder calcium
enookwatmindermagnesiumbevatte.Blijkbaar
kanhetgewas invochtigeafdelingenmindercalciumenmagnesiumopnemenalsgevolgvaneen
lagereverdamping.HetEC-nivowasvaninvloed
ophetoptredenvanmagnesium-gebrek. Hogere
EC gaf wat meer gebrek. Dit bleek ook in overeenstemming met de gevonden resultaten van
gewasanalyse. De EC had invloed op produktie
en kwaliteit.
DehoogsteECleiddetoteenwatlagervruchtgewicht en daardoor tot een lagere kilogramopbrengst, maar was gunstig voor dekwaliteit van
devruchten.Desmaakwasbeter(hogere zuur-,
suiker- en zoutgehalten) en de vruchten waren
langer houdbaar. Er kwamen in dit onderzoek
geen duidelijk interacties naar voren tussen de
behandelingen inklimaat endie inhetwortelmilieu.
Onderzoekbijdeherfstteelt vanvleestomaten
Debehandelingen indeherfstteelt omvattenvier
voedingsconcentraties en drie voedingssamenstellingen,teweten:EC3.0mS/cm;EC3.0maar
vanaf de eerste oogst 5.0 mS/cm; EC3.0 maar
na4wekenoogst 5.0 mS/cm en EC3.0 maarna
4 weken oogst 8.0 mS/cm. De verschillende
samenstellingenomvattendriemagnesium-hoeveelheden, deze waren 1.0, 1.25 en 1.5 mmol
magnesium per Ivoedingsoplossing. Naarmate
meer magnesium werd gegeven werd minder
calcium enkaliumgedoseerd.
Het ras Vison werd geplant 18 juli. Vanaf het
beginvandeoogst kwamenvruchten metneusrot voor bij een aantal behandelingen. Bij de
hoogste magnesium-dosering kwam wat meer
neusrotvoor;deEChadgeenduidelijkeinvloed.
Een hoger magnesium aanbod vergrootte het
aantal vruchten met neusrot vooral bij de constante ECop3.0 mS/cm.Indeloopvan oktober
trad magnesiumgebrek in het blad op. Devoedingssamenstelling en de voedingsconcentratie
waren hieropvaninvloed.VooraldeEC-verhoudingvan3.0 naar5.0 mS/cm bijdeeerste oogst
leiddetotmeermagnesiumgebrek. DelatereECverhogingen hadden weinig effekt. Naarmate
minder magnesium metdevoedingwasmeegegeven werd meer magnesiumgebrek inhet blad
waargenomen.
De produktie bij de vroege EC-verhoging lag
lagerdanbijdeandereEC-behandelingen.Later
in de teelt kostte een EC-verhoging nauwelijks
produktie. De EC-verhoging leidde wel tot een
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langere houdbaarheid eneen betere smaak van
devrucht. Eenlageremagnesiumgift verbeterde
de smaak en houdbaarheid enigszins. Mogelijk
werd dit veroorzaakt door de extra kali die dan
werd gegeven. De voedingssamenstellingen
haddengeeneffekt op deproduktie.

Door de afdeling Grond,water en bemesting
werdin1985gewerktaan:
- Verfijningvanhetgrondonderzoek volgens de
methodevande1:2volume-extractie. Hiertoe
werden 75 grondmonsters op verschillende
wijzen onderzocht op hoofd- en sporenelementen.
- Analysesvanverseengedroogdegewasmonsters. Hierbijwerdtevensgelet opdeverhouding tussen de analysecijfers volgens beide
methodenverkregen.
- Analysevanperssapvandiverseplantedelen,
ook invergelijking met andere methoden van
gewasonderzoek.
- Het verzamelen van watermonsters voor
onderzoek in bromide. De resultaten werden
onder meer gebruikt voor het opstellen van
een bromidebalans.
- Verbetering van deanalysevoorschriften voor
bepaling van silicium in voedingsoplossingen
eninhetgewas.
- Verbetering van analysemethoden voor
andere bepalingen, bijvoorbeeld natrium en
kaliumingewasmonsters.
- Verbetering van methoden in gebruik voor
bepaling van fysische grootheden in potgrondmengsels.
- Ontwikkeling en verbetering van methoden
voor bepalingen vanfysische eigenschappen
vansteenwol.
- Bepalingen van humusachtigestoffen invoedingsoplossingen.
- Het probleem van overschot aan afgewerkte
steenwolmatten.
- Bepalingen van de chemische samenstelling
van substanties die verstoppingen veroorzakenindruppelsystemen.
- Verbeteringvandemethodenterbepalingvan
zuurensuikerinversetomatenvruchten.
- Medewerken aandeopstellingvaneennormvoorschrift ten behoeve van het glasonderzoek.
- Hetanalyserenvanvelemonstersvangewas,
maarook vanwater,grondenlucht.
- Bepalingvanformaldehydeinwatermonsters.
- Onderzoek naarhetoptreden vanchlorosebij
teeltvankomkommers insteenwol.
- Het toedienen van organische stoffen aan
voedingsoplossingen.
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- Vergelijking van apparatuur waarmee de
watergift kanworden geautomatiseerd.
- Het samenstellen van recepten voor voedingsoplossingen bij diverse teeltsystemen
voorverschillendegewassen.
- Begeleiding van handelaren en fabrikanten
vanpotgronden enveensubstraten.
- Het opstellen van adviezen voor potgrondmonsters.
- Bepaling van ethyleen in luchtmonsters van
diverse herkomsten.
- Bepalingvannitriet ingrond.
- Cadmiumgehalte insla.
- Aanwezigheid borium indegrond.
- Verdeling vocht en voedingszouten bij druppelbevloeiingbijteelt indegrond.
- Stikstof- enkalibemesting bij Bouvardia.
- Stikstofbemesting bijnerine.
- Bloeibaarheid bijnerine.
- Stikstofvormen bijenkele bloemgewassen.
- pHenboriumgehaltenvandevoedingsoplossingvoortrosanjer insteenwol.
- Kationenverhouding bij sla in recirculerend
water.
- Ammoniumtoedieningbijtomaat insteenwol.
- Ammonium-calciumverhouding bij paprika in
recirculerend water.
- Silicium enfosfaat invoedingsoplossing voor
komkommer.
- Kali- en calciumverhouding bij meloen in
steenwol en recirculerende voedingsoplossing.
- EC-trappen inde recirculerende voedingsoplossingvoormeloen.
- Calcium- en boriumvoorziening bij chrysantestek.
- Denadeligeinvloedvanzouteninderecirculerendevoedingsoplossing voor tomaat.
- Waterhuishouding bijdeteelt op substraat.
- Voeding inrelatietot hetkasklimaat.

TEELTENKASKLIMAAT
De teelt van gewassen op substraat neemt in
omvang nog sterk toe. Dit leidt tot verregaande
specialisatie op de bedrijven, waardoor de teelt
van kleine(re) gewassen steeds meer in de knel
komt. In het teeltkundig onderzoek blijft echter
de onderzoekcapaciteit voor kleine en nieuwe
gewassen gehandhaafd. Getracht wordt om
knelpunten bijdezeteeltenwegte nemen waardoor een stimulans kan optreden om deze
gewassen te telen. Verder zal vooral vanuit de
afzetorganisaties het telen van kleine gewassen
moetenwordenondersteund.
Dataandeproduktiviteitsstijging bijdegroenteenbloemgewassengeteeldonderglasnoggeen
eind isgekomen,was inhetafgelopenjaarweer
duidelijk waarneembaar. De optimalisering van
de produktieomstandigheden draagt hier veel
aan bij. Nieuwe ontwikkelingen staan weer voor
dedeur waarbij ook detelers steeds zeerinventief blijken.
Veel nadruk is de afgelopen jaren op de faktor
licht gelegd. Dit heeft tot grote aanpassingen in
kaskonstructiesgeleidenookdekapbreedtevan
3.20 m lijkt niet heilig meer. Om in de kas het
gewasmeerlichtoptekunnenlatenvangen,isin
depraktijk deideegeborenomde gewasdraden
beweegbaar te maken. Hierdoor kan van een
gewas dat in rijen groeit (b.v.tomaat, komkommer) minof meereen „volvelds" geteeld gewas
worden gemaakt. Deeerste lichtmetingen hebben uitgewezen,dat door dezemaatregel 4-5%
meer licht door het gewas kan worden onderschept. Wanneer gedurende de geheleteeltperiodehetgewasvolveldszoublijvenstaanen1%
licht 1 % produktie oplevert, betekent dit
wederom een aanzienlijke produktiestijging.
Omdat in het gewas ook gewerkt zal moeten
worden,zaldeproduktiestijging echter iets mindergroot zijn.
Omdat uit lichtmetingen is gebleken dat transportleidingen voorwarmteenC0 2 veelschaduw
kunnen geven,worden dezeop modernebedrijven indegrond aangebracht.
Regeling vanhetzonlicht inkassenwastot voor
kort slechts zeer gebrekkig mogelijk (krijten van
kasdek, dichttrekken van een schermdoek).
Doordeindustrie iseenlamellenscherm ontwikkeld voor kassen waarmee eenverfijndere lichtregelingmogelijk is.Dit lamellenscherm isinvier
afdelingen vandefeesiakas aangebracht om op
zijnwaardevoor depraktijkteworden getoetst.
Door toepassing vanéénof meer energieschermen in kassen en het mogelijk beschikbaar
komen van andere energiebronnen in de toekomst, wordt het denken over regelstratiegieën
voordetemperatuur beïnvloed.

Hettemperatuuronderzoekbijtomaatindelagewatertemperatuurkas heeft een brede discussie
overtemperatuurregeling veroorzaakt, indeeersteplaats bijtomaat maardaarnaast ook bijvele
anderegewassen.
Het lijkt voor de temperatuur veel meer van
belang om naar de temperatuursom over een
bepaaldeperiodetekijken,danaftegaanop de
momentane waarde. Dit geldt natuurlijk binnen
bepaaldegrenzenenermoetveelaandacht worden besteed aan het vermijden van plotselinge
schokken.
In 1985 is vooral gekeken naar de temperatuur
overeenperiodevan24uur.Voorstelbaar is,dat
temperatuurcompensaties zelfs over langere
periodenkunnenplaatsvinden.Omdatdenachten dagtemperatuur eenverschillend effekt hebben op de lengtegroei van de plant is het van
belangdit bijhethanterenvantemperatuursommenindegatente houden,entelaten afhangen
van het planttype dat men wenst. Dat in de
gehele kas detemperatuur gelijk moet zijn, isin
het vorig jaarverslag reeds onderstreept. Naast
energieschermen langs het dek hebben fabrikantennuookeenaantalgevelschermenontwikkeld. Hierdoor zijn er goede mogelijkheden om
de horizontale temperatuurgradiënten tegen te
gaan. Dit is bij metingen op een praktijkbedrijf
duidelijk aangetoond.
Naastlichtentemperatuur isookC0 2 hernieuwd
inde belangstelling gekomen. Uit onderzoek op
hetProefstationin1985enuit literatuurgegevens
komt steeds duidelijker naar voren dat C0 2
doseren bijgevoeligegewassenzeereffektief is
tot 600 à 700 dpm. Hogere doseringen geven
nog slechts geringe meeropbrengsten, de risico's voor gewasschade nemenechter wel sterk
toe. Tot nutoe werd geadviseerd om ook in de
zomer C0 2 te doseren, zo mogelijk tot een
gehalte gelijk aandeC02-concentratie inde buitenlucht. Uit berekeningen blijkt dat het in de
zomerperiodezelfsgewenst zouzijnomuiteconomisch oogpunt hogere gehalten aan te houden. Veelal is echter de beschikbare C0 2 -hoeveelheid indeze periode geringende capaciteit
van de huidige doseerinstallaties beperkt. Aan
de problematiek van C0 2 doseren inde zomerperiode zal in 1986 veel aandacht worden
geschonken.
OmopdeEuropesemarktmetsteedsmeerleveranciers(Spanje,Portugal)onzeplaatstebehouden,oflievernoguittebouwen,iseensterkkwaliteitsgericht denken en handelen nodig.In1985
is veel energie gestopt in het uitdragen van
onderzoekresultaten (kwaliteitsacties met het
CBvT). Medewerking isverleend aan uitgebreid
kwaliteitsonderzoek op een aantal veilingen,
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waarbij het belang vandit onderzoek vooral het
stimuleren van het kwaliteitsdenken bij de teler
is.Naaststeedsmeerkennisoverdeinvloedvan
klimaat- en bodemfactoren op de kwaliteit,
neemt ook onze kennis toe over de schade die
door oogst- en sorteerbehandelingen kan ontstaan. De paprika- en auberginesorteermachines zijn in 1985 nauwkeurig bekeken en op een
aantalpunten door demandgevallen.
Duidelijker is ook geworden hoe nadelig krimpen zweischeurtjes zijn, niet alleen bij paprika
maar vooral ook bij het belangrijkste gewas
tomaat. Voor oplossing van dit probleem wordt
in1986veelmankracht aangewend.

Tomaat
Gedurende eenaantaljaren iserbijdetomatenteeltweinigveranderdindetemperatuurinstellingen. Door het onderzoek inde lagewatertemperatuurkas is er echter een aantal nieuwe ideeën
overdetemperatuurregelingbijtomaatontstaan.
Indezekaswerdentomatengeteeldmeteenverwarmingsssysteemwaarinwatermaximaal40°C
werd. Erwerden drie temperatuurregiems ingesteld: temperatuur dag hoog/nacht laag, dag
laag/nacht hoog en dag/nacht gelijk. Bij al deze
temperatuurregiems werd een gelijke gemiddelde etmaal temperatuur nagestreefd. Met het
nieuw ontwikkelde regelprogramma werden
gelijke etmaal temperatuursommen zeer goed
gerealiseerd.
Aanvankelijk was de produktie bij de dag laag/
nacht hoogbehandeling lager danbijde overige
behandelingen. Later werd dit echter goedgemaakt, zodat de uiteindelijke produktie bij deze
behandeling het hoogst was. Dit werd veroorzaaktdooreenhogervruchtgewicht. Deaanvankelijkeproduktieachterstand isvermoedelijk ontstaan door het optreden van een ernstig Mggebrek, wat weer een gevolg was van de te
geringeverdamping.Ditwijsternogeensop,dat
bij energiebesparing steeds het verdampingsnivo van de plant voldoende hoog moet zijn. De
lengtegroei was bij de dag laag/nacht hoog
behandeling geringer dan bij de overige behandelingen. Ook was het aantal kniktrossen minder.
Deontwikkelingssnelheid (afsplitsen van bladerenentrossen) isnietafhankelijk vanhettemperatuurregiem maar van de temperatuursom. Als
deetmaalsom hoger is,neemtdeontwikkelingssnelheid toe. De produktie komt dan eerder op
gang. Inditonderzoekwas bijeenlageregemiddelde temperatuur de eindproduktie echter
hoger door een zwaarder vruchtgewicht. Het
temperatuuronderzoek bij tomaat heeft tot dis24

cussiesovertemperaturen bijdeanderegewassengeleid.
Met het verwarmingssysteem van 16 buisjes
(diameter 22 mm) per 3.20 m kap en een maximale watertemperatuur van 40°C werden geen
problemen ondervonden. Wel zijn dan goede
schermsystemen noodzakelijk. Inéén behandeling werd bodemverwarming toegepast. Hierbij
traden hoge luchtvochtigheden op met negatieve gevolgen voor de gezondheid van het
gewasendaardoor voor deproduktie.
Eennieuwe ontwikkeling indepraktijk isdetoepassingvaneenteeltsysteemmeteenextra,verschuifbare gewasdraad. In 1985 is dit op verschillende bedrijven toegepast. Met dit opleidsysteemkaneensoortvolveldsstruktuur worden
verkregen.Bijlichtmetingenbleekbijditsysteem
onder diffuse omstandigheden ongeveer 4.5%
meer licht door het gewas te worden onderschept.
Het trossnoei-onderzoek werd in-de stookteelt
bijhetrasTurbovoortgezet. Bijalletrossnoeibehandelingen bleef de produktie gelijk. Wel nam
hetvruchtgewicht met plm. 7g.toe.
De sinds een paar jaar optredende Fusarium
(voet- enworteirot) indevroege teelt maakt het
tussenplanten riskant vanwege gevaar op
besmetting. Daarom werden drie onderstammen, resistent tegen deze ziekte, beproefd. De
gangbare onderstam Tm KNVF voldeed het
beste door een betere groei en een minder ernstig magnesiumgebrek dan de onderstammen
864enVicores.
Indeenergiekas werden inhetvoorjaar tomaten
geteeld bijvierverschillende luchtvochtigheden.
In het wortelmilieu werden twee voedingsconcentraties, 3 K/Ca concentraties en twee mattemperaturen gerealiseerd. Telen onder de
meest vochtige behandelingen gaf in ernstige
mategebreksverschijnselen (metnameCa,enin
lichtere mate Mg). Veel ventileren leverde een
20% hogereproduktie optenopzichte vantelen
onder zeer vochtige omstandigheden, waarbij
het bladoppervlak geringer was. De houdbaarheid van de vruchten, gegroeid onder vochtige
omstandigheden was gemiddeld 3.5 dag korter.
Een verhoogde EC leidde ook nu weer tot een
beterehoudbaarheid.Devoedingssamenstelling
had in dit onderzoek geen effekt op de houdbaarheid.Hetonderzoekwerdindeherfstteelt bij
vleestomaat herhaald.Hierbijwerdgeenmatverwarming toegepast maar wel vier voedingsconcentraties. Ook in deze teelt werd de hoogste
produktie bij veel ventileren en de laagste produktiebijweinigventilerenbehaald.
Een verhoging van de ECaan het einde van de
teeltleidttoteenbeterekwaliteit.Dezeverhoging

mag niet te vroeg worden toegepast omdat
anders de produktie wordt verlaagd. Er trad in
deze proef geen Ca-gebrek op, wel een gering
Mg-gebrek aanheteindevandeteelt.
Het optreden van krimpscheuren bij tomaat is
bestudeerd bij diverse klimaatinstellingen, voedingssamenstellingen en -concentraties en rassen. Gebleken is,dat de krimpscheuraantasting
overhetheleseizoennietconstant is,maarsoms
duidelijke pieken vertoont. Er kon echter geen
relatiewordenaangetoondmetstralings-enproduktieverloop,welmetderelatieve groeisnelheid
van de vruchten (meer krimpscheuren bijvruchtenmeteenhogerelatievegroeisnelheid).Invloeden van andere factoren konden niet duidelijk
worden aangetoond. Wel zijn er duidelijke verschillen ingevoeligheid bij de rassen.Uit microscopisch onderzoek bleekdatdetijdtussen ontstaanvandescheurenendeoogst 1 tot3weken
bedraagt, en dat krimpscheuren 3weken nahet
tijdstip van maximale groei van de vrucht optreden.
Dehoudbaarheid vantomaat isbekeken bijveel
klimaat- en bemestingsproeven. Hierbij werden
resultaten van voorgaande jaren bevestigd
namelijk dat verhoging van devoedingsconcentratie tot een langere houdbaarheid en een
betere smaak leidt. In de voorjaarsteelt in de
energiekas beïnvloedde het kaliumgehalte de
zuurconcentratie van de vruchten niet, dit was
echter wel zo in de najaarsteelt waar naast
kalium ook ammonium een positieve invloed
bleek te hebben op de in- en uitwendige kwaliteit. Evenals invoorgaandejarenwerddoortoepassingvanmatverwarmingbijtomaat dehoudbaarheid bij de eerste oogsten negatief beïnvloed.
Inverband met kwaliteitsafwijkingen indezomer
zijn op enkelewarmedagenop negen bedrijven
vruchttemperatuurmetingen verricht. Vruchten
die in de zon hingen, hadden al snel een hoge
temperatuur (35 tot 40°C), zelfs bij relatief lage
buitentemperaturen. Het temperatuurverschil
tussenvruchteninenuitdezonvarieerdenvan48°C. Bekend isdat bij hoge vruchttemperaturen
kleurproblemen kunnen ontstaan. De laatste 2
jaren treedt steeds vaker het verschijnsel „rode
neuzen" op. Hierbij kleurt de onderkant van de
vruchtversnelddoor. Erzijnverschillen inrasgevoeligheid. Vruchtanalyse, waarbij vooral werd
gekeken naarhetpercentage drogestof,K-, Caen Mg-gehalte, leverdesomsverschillen indeze
gehalten op. Nader onderzoek is echter nog
nodig.
Opvierbedijven metrondetomaten isnogmaals
nagegaan hoeveel het verschil in uitstalleven
bedroeg tussen tomaten die voorzichtig waren

geoogst en tomaten, verzameld na de sorteermachine. De verkorting van het uitstalleven als
gevolg van oogsten en sorteren was gemiddeld
36% (6dagen).Opzeven bedrijven metvleestomaten ishetzelfdegedaan.
Hierwasdeverkortinggemiddeld20%.Diteffekt
is gemakkelijk nate bootsen door tomaten van
verschillende hoogtente latenvallen.Zowashet
uitstalleven van tomaten, gevallen van hoogten
van0,25,50en100cm,resp.9.4,8.1, 7.7en5.8
dagen.
Als alternatief voor de watergoot is door een
fabrikant voor intern transport een spijlenband
op de markt gebracht. In vergelijkingsproeven
met deze twee transportsystemen was er een
gering voordeelvoor despijlenband.Deresultaten metdewatergoot zullen medeafhangenvan
de mate waarin krimpscheurtjes op de vrucht
voorkomen.
Inhetrassensortiment rondetomaattredenweer
grote verschuivingen op. Eennieuwkomer diein
1986eenbelangrijke plaats gaat innemen,ishet
ras Counter. De veranderingen bij de vleestomaat gaan minder snel. Hier blijft Dombito een
leidende positiehouden.
Komkommer
BekendzijndepositieveeffektenvanC0 2 -dosering.
Het C0 2 traject istussen 200 en 1000 dpm nog
eens nauwkeurig bekeken, vooral ook om voor
de zomerperiode, waarin C0 2 niet altijd kosteloos is, economische berekeningen te kunnen
maken. In4behandelingen werden devolgende
C02-trappen gerealiseerd:250,350,550en800
dpm. Heteffektopdegroeiwerdalsnelduidelijk.
Bij de laagste 2 concentraties was het gewas
dunner engroeideminder sneldanbijdehogere
concentraties.Dithadookeenduidelijkeffektop
devroegeproduktie.Bijbeëindigingvandeproef
(eindjuni) waren bij degenoemde C0 2 -concentraties resp. 19.8, 25.5, 34.4 en 35.2 kg/m2
geproduceerd. Opvallend is daarbij dat verhogingvanhetC02-gehaltevan550naar800 dpm
nogmaarweinigeffekt heeft.
Van 250 naar 550 dpm is het effekt echter zeer
groot. Vanwege deze resultaten en het gevaar
van bladverdroging bij hoge concentraties is
daarom het advies om bij gevoelige planten in
winterenvoorjaar niethogerdan600-700dpmte
doseren. De kwaliteit van devruchten werd niet
duidelijk door deC02-concentratiesbeïnvloed.
Gecoat glas,waarmee 15-20%energiekanworden bespaard, geeft 10-13% minder licht in de
kas. Degevolgen hiervan zijnop een praktijkbedrijf bekeken, waar een kas met gecoat glas
stond naast een kas met normaal glas. In de
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voorjaarsteelt was de produktie onder normaal
glas echter slechts 0.3 kg/m2 hoger dan onder
gecoat glas.Dit moetzeerwaarschijnlijk worden
toegeschreven aaneenlagerC02-gehalteonder
normaal glas. In de herfstteelt werd 1.6 kg/m2
meer geoogst onder normaal glas (10%). Dit
stemt redelijk overeen met overeenkomstige
waarnemingen opdeproeftuin teVenlo.
Op twee praktijkbedrijven is het ,,dubbele V"
plantsysteem vergeleken met het ,,4-rijensysteem". Bovendienwerdenverschillende plantafstanden aangehouden en werd minder of meer
gesnoeid. De produktie werd alleen beïnvloed
doordeplantafstand.Opbeidebedrijvenwasbij
1en1.5pl/m 2 deopbrengst bijdelaatste2.5kg/
m2(6%)hoger.Erwaseengeringverschilinkwaliteit. Deze was iets beter bij het ,,4-rijensysteem", bijruimer planten enextrasnoeien.
Ook in andere proeven is kwaliteitsonderzoek
uitgevoerd. In 1984 leverde het aanhouden van
minder stamvruchteneenbetere kwaliteit op.
In 1985 werd geen effekt van het aantal stamvruchten op de houdbaarheid aangetoond.
Mogelijk werd dit veroorzaakt door de betere
weersomstandigheden tijdensdeuitgroeivande
stamvruchten.
Al eerder is aangetoond dat een hoger bemestingsnivo eenbeterekleur nabewaringgeeft.Dit
werdbevestigd intwee bemestingsproeven,uitgevoerd op de proeftuinen te Vleuten en Breda.
Het geadviseerd EC-nivo voor de praktijk is nu
verhoogdvan2.0naar3.0mS/cm.Bekendisook
dat kalium een positief effekt op de kwaliteit
heeft.Teveelcalciumisnadeligvoordekwaliteit.
Silicium bleek geeneffekt opdekwaliteittehebben.
Op veiling De Kring is een zeer uitgebreid
bewaaronderzoek met komkommer uitgevoerd.
Het doel van dit onderzoek was om aanknopingspunten te vinden voor de grote houdbaarheidsverschillen van vruchten, afkomstig van
verschillende bedrijven.Daarnaast om oorzaken
op te sporen voor dejaarlijks slechte komkommerkwaliteit indezomermaanden.Dekwaliteitsverschillen tussendebedrijven bleken wederom
erggroottezijn.Zovarieerdegemiddeldoverde
geheleperiodedekleurna9dagenbewaringper
bedrijfvan3.4-4.7,hetpercentagerottevruchten
van 4-34% en het percentage beschadigde
vruchtenvan2-18%.Uitdeverzameldebedrijfsgegevens kon geen goede verklaring voor de
vruchtkleurverschillen worden gevonden. De
verschillen in rot konden voor een groot deel
worden verklaard door het aantal ziektebestrijdingendatwerduitgevoerd endoordematevan
beschadiging vandevruchten.
Met het CABO wordt gewerkt aan de ontwikke-
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lingvaneensimulatiemodelvoordegroeienproduktie van komkommer. Gegevens uit de C0 2 proefzijngebruiktomhetmodeltetoetsen.Hierbijwerden de,met invoervandeverzamelde klimaatgegevens, berekende produktiecijfers vergeleken metdewerkelijk gemeten produktie.De
resultatenwarenredelijk.Nadatvoorhetbladoppervlak eenkorrektiewasaangebrachtwarende
berekende produktiecijfers vrij goed inovereenstemming met het gemeten produktieverloop.
Hetmodelzalnogverderwordenverbeterd.
Bij lichtmetingen in een komkommergewas is
gedurende een dag de spectrale samenstelling
van het licht gemeten met behulpvaneenspectroradiometer. De resultaten waren, dat in een
gewas op 110cm hoogte het licht ca.50% minder rodeen blauwestraling bevat danbovenhet
gewas (relatieftenopzichtevangroenestraling).
Het gewas was 215 cm hoog en inde bovenste
meter bevond zich 80% van de bladmassa. Dit
betekent, dat de straling die juist van belang is
voordefotosynthese,alvooreenbelangrijk deel
wordt geabsorbeerddoordebovenstebladeren.
Sla
Deteeltvanslaopvoedingsfilm heeft indepraktijk nogeenbeperkteomvang.Inditsysteem blijvensomsenkeleplanten ingroei achter.
Naar oorzaken voor deze heterogeniteit is
gezocht. Deplantleeftijd envoedingsconcentratie hadden geen effekt. Verder onderzoek is
nodig. Indevoorjaarsteelt van slaop voedingsfilm werden verschillende watertemperaturen
toegepast. Eenhogere watertemperatuur (17°C)
hadeenduidelijk positief effekt opde produktie.
Wanneer onvoldoende recirculatie van het voedingswater wordt toegepast neemt de kans op
hetoptredenvanrandtoe.Randkanookworden
bevorderd door hogere voedingsconcentraties
in het recirculatiewater. Dit bleek in de proef
waarbij de ECvarieerdevan 2tot 4.25 mS/cm.
De produktie werd door de voedingsconcentratie niet beïnvloed, echter bij 2 mS/cm trad
betrouwbaar minder rand op dan bij de overige
behandelingen.
Ook bij sla is de houdbaarheid een belangrijk
aspect.Bijenkeleteeltenvanslaopvoedingsfilm
bleekditprodukt mindergevoeligvoorrotvergeleken met slageteeld indegrond. Het optreden
vanrotwerdookbeïnvloeddoordevoedingssamenstelling. In de proef met vier calcium- en
kaliumgehaltentradmeerrotopbijeenlagercalcium en een hoger kaliumgehalte. Hier lijkt
kaliumdusnegatief voordekwaliteit.Ditzalverderworden onderzocht.
Demarktvoor ijsslagroeittenkostevandievoor
botersla.WilNederlandzijnslapositiebehouden,

danzaldewinterteeitvanijsslaveelnadrukmoeten krijgen. Op het Proefstation zijn enkele
najaarsenwinterteelten uitgevoerd.Hierbijbleek
gebruik vanwitfolieeenproduktieverhoging van
10-20% te geven. Ook positief was een nachttemperatuur van 8-9°C ten opzichte van 4-5°C.
Hiermeewerden hogerekropgewichten bereikt.
Paprika
Hetoptredenvankrimpscheurtjes isindevroege
stookteelt nog steeds het belangrijkste kwaliteitsprobleem. Daarom is hieraan in 1985 veel
aandacht besteed.Onder 47 paprikatelers werd
een enquête uitgevoerd. Hiermee werd het
krimpscheurprobleem niet opgelost, maar wel
kwam de volgende tendens naar voren: meer
krimpscheurenbijeerder planten,lageEC,hoge
pH, lage minimum buis overdag en 's nachts,
lage nachttemperatuur en lage etmaaltemperatuur. In onderzoek, uitgevoerd in 1985, werd
geen effekt van schermen gevonden op het
optredenvankrimpscheurtjes. Welblekenvroeg
geoogstevruchtenmeerkrimpscheurtjes tehebben. Toepassing van matverwarming geeft een
geringe daling inhetoptreden van krimpscheurtjes. OokdeECvandevoedingsoplossing isvan
belang,zoalsook uitdeenquêtebleek.Eencontinu hoge EC geeft een geringere krimpscheurtjesaantasting.
Vruchtdunning gaf inhet uitgevoerde onderzoek
geenverschil inaantallen krimpscheurtjes. Ditin
tegenstelling tot de resultaten in 1984.
Op twee veilingen is in juni geïnventariseerd in
welke mate beschadigingen op de vruchten
voorkomen. Van 47 bedrijven werden twee
dozen paprika's op beschadigingen gecontroleerd.Gemiddeldoverallebedrijvenwasslechts
22% van alle vruchten zonder één of andere
beschadiding. Voor een groot deel werden de
beschadigingen veroorzaakt doordesorteermachine. Vooral de machine die door middel van
hardeborstelssorteertgafnogveelvruchtenmet
krassenen putjes.
Bij herstpaprika's ishet effekt vanC0 2 dosering
vastgesteld. In augustus bleek reeds een grote
invloed vanC0 2 op dezetting. Dezewas bij500
dpm twee maal beter dan bij 250 dpm. Ook de
produktie bleek sterk op het C0 2 gehaltetereageren; bij 500 dpm werd 4.0 kg/m2 geoogst, bij
250 dpm 2.7 kg/m2. Het geven van C0 2 schokken(gedurendekortetijdeenhogeconcentratie)
gafgeenextra positieve effekten.
Aubergine
Kelkverdroging treedt de laatste jaren steeds
meeropenvormtvoorveelbedrijveninhetvoorjaar eenprobleem.Omdat dit probleemvermoe-

delijk samenhangt metenerzijdsdegevoeligheid
vandeweefsels inhetvroegevoorjaar enanderzijds met deverdamping vandeplanten,werden
bij eenvroege teelt een aantal schermbehandeiingen uitgevoerd. Hetaantal vruchten met kelkverdroging was het hoogst wanneer gedurende
dagennacht nietwerdgeschermdenhet laagst
wanneer gedurende dag en nacht het scherm
dichtbleef.Bijdezelaatstebehandelingwordtde
verdamping duidelijk beperkt. Nader onderzoek
wordt in 1986 uitgevoerd. Om de mate van
beschadiging van auberginevruchten vast te
stellenzijnvan28bedrijventweedozenaubergines uit de veilingaanvoer beoordeeld. Het percentage matig en ernstig beschadigde vruchten
varieerde per bedrijf van0-82% met eengemiddeldevan34%.Vooralschuurschade enschade
als gevolg van stekels kwam veel voor. Dit is
gedeeltelijk te wijten aan een ruwe behandeling
tijdens het oogsten, maar isook afhankelijk van
het type sorteermachine. Eén sorteermachine,
een aangepaste electronische komkommersorteermachine,diewerkt met afschuivers,gafveel
beschadigingen.
Meloen
OpdrieproefplaatsenwerdenelftypenOgenmeloen vergeleken. Aanbevelenswaardig zijn de
rassenHaonenHemed.
Als onderstam bij meloen wordt Benincasa
gebruikt. Hiernaast isonderstam nr.841geïntroduceerd. Op beide onderstammen werd het ras
Haongeënt.Tegendeoogststierfonderstam nr.
841 bijeenaantal planten af. Dezeonderstam is
dus niet aanbevelenswaardig.
Radijs
Het belangrijkste kwaliteitsprobleem bij radijs is
voosheid. In handelspartijen op Veiling-Zuid
werdde radijsopvoosheid beoordeeld.
Erblekentelerskonstant „goede" radijsentelers
konstant „slechte" radijs aan te voeren. Bij de
groep telers met de meeste voosheidsproblemen inhetvoorjaar bleek vooral het ras Novired
en in mindere mate Tamina te worden geteeld.
Ook inde herfst werd dit onderzoek voortgezet.
Aan de telers werd een groot aantal vragen
gesteld.
Hieruit konden geen duidelijke relaties worden
vastgesteld.Alleenwerdduidelijk,dateenzandgrond beduidend meer kans geeft op voosheid
daneenzavelgrond.
Op het Proefstation werd de voosheid bekeken
in relatietot zoutconcentratie, watergift en mate
vanventilatie.Uitdeproefmet zoutconcentraties
bleek hetaantalvoze knollen afte nemen bijeen
konstant hoge EC.HetgevenvaneenhogeECin

27

het begin van de teelt en een lage EC aan het
einde gaf een hoger aantal voze knollen; eerst
eenlageendaarnaeenhoge ECgafjuist minder
vozeknollen.Inhetvoorjaarvan1986wordtdeze
proef herhaald.Frequenterwatergeven verhoogt
het risico voor voosheid evenals weinig ventileren. Veel ventileren beperkt het optreden van
voosheid.
Chinese kool
Bespuiting met calciumnitraat in de randgevoelige periode voorkomt het optreden van rand.
Nagegaanwerdoftoedieningvan calciumnitraat
viade regenleiding hetzelfde effekt geeft. Bijhet
ras Spectrum werd drie keer per week met
1.75% calcium beregend. Door deze behandeling kwam geen randvoor, terwijl van de onbehandelde planten 30%randhad.
De konsument vraagt een kompacte gesloten
kool met eengoede houdbaarheid.Vanhetveel
geteelde ras Spectrum is de kool onvoldoende
gesloten. Daarom werden drie nieuwe hybriden
beproefd. In dit rassenonderzoek hebben
Kasumi en Spectrum redelijk voldaan. Goed
bruikbare rassenwaren nr.555ennr. 1451.Ook
in het houdbaarheidsonderzoek kwamen deze
rassengoed naarvoren.

Daikon
Deaanvoer vanlange,witteJapanse F.hybriden
vanrettich,daikongenaamd,wordt opdeDuitse
groothandelsmarkten steeds groter. Om meer
inzicht te verkrijgen in geschiktheid van rassen
en teeltduur zijn in zeven achtereenvolgende
weken zeven selekties uitgezaaid. Bij een zaaidatum van 23 mei was de teeltduur 67 dagen.
Laterzaaienverlengdedeteeltduur.Bijzaaienop
28juli was deteeltduur 92 dagen.Ten opzichte
vannormalerettichisdeteeltduur plm.14dagen
langer.
Drieselekties hebben redelijkvoldaan.
Krulandijvie
Inhetnajaarvan1985werden19krulandijvierassen op teeltmogelijkheden in die periode
getoetst. Een aantal rassen was niet geschikt
vanwege het type. Rassen die qua type wel
geschikt waren, bleken echter te randgevoelig.
Geenenkel rasheeft daaromvoldaan.
Roodlof
In een najaarsteelt werden 16 rassen op hun
gebruikswaarde getoetst.
Bijallerassenwasdegroeionvoldoendeenwerd
geen voldoende hoog kropgewicht van goede

Ook kleine gewassen, zoals kouseband, worden in het onderzoek
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opgenomen

kwaliteit bereikt. Het is dus nog niet mogelijk in
deherfstkwalitatief goederoodloftetelen.Inhet
voorjaar werdroodlof intweeafdelingengeteeld,
bij hoge en lage temperatuur. De kroppen
gegroeid bij hoge temperatuur (dag 14-25°C,
nacht 10-15°)haddeneenvoldoendehartvulling,
kroppen gegroeid bij lagetemperatuur (dag 1114°C, nacht 7-9°C) hadden een onvoldoende
hartvulling maarwaren rodervankleur.Eenaantal rassen wordt ineenvervolgonderzoek opgenomen.
Courgette
Hetonderzoek naardeinvloedvandenachttemperatuurwerd voortgezet.
Er werd geteeld bij 17 en 12PC nachttemperatuur. Delagenachttemperatuur gaf aanvankelijk
eenlagereproduktie,echteraanheteindevande
oogstperiode (28juni)was deproduktie bijdeze
temperatuur hoger.Gedurendedegeheleoogstperiode is het vruchtgewicht bij de lage nachttemperatuur iets lager geweest dan bij de hoge
nachttemperatuur. De resultaten van 1984 wordenmetdit onderzoek bevestigd.
Paksoi
Ineen voorjaar- en najaarsteelt is het effekt van
plantafstand op produktie per m2 en plantgewicht vastgesteld. Indevoorjaarsteelt varieerde
het aantal planten per m2 van 12 tot 25. Hierbij
nam de produktie toevan6.0 naar 9.4 kg/m 2en
het gemiddeld versgewicht per plantafvan497
naar 378 g. Het minimale versgewicht per plant
moet op de veiling tenminste 200 g bedragen.
Geletopdezeveilingnormlijkthetzinvolomnaar
hogere plantdichtheden testreven.
In de najaarsteelt varieerde het aantal planten
van16tot30perm2.Hierbijnamdeproduktietoe
van 6.1 naar 7.7 kg/m2 en van het gemiddelde
versgewicht per plant af van 384 naar 258 g.
Omdat het plantgewicht zeer dicht de veilingnorm nadert is 30 planten per m2 niet aanbevelenswaardig. Bovendien neemt het afvalpercentagesterktoe.
Kouseband
Kouseband werd inplastic pottengezaaidop26
maartenuitgeplant op 17,24aprilen1mei(drie
rijenper3.20 mkapenplantafstand60cmopde
rij).Erwerdvan 11 junitot28augustus geoogst.
Bij drie genoemde plantdata werd resp.7.4, 6.0
en 5.6 kg/m2geoogst. Deverlengde opkweek is
bij dit gewas dus niet positief geweest. Dit komt
omdat bij dit gewas de scheuten snel omhoog
groeien.Verlengdeopkweek leidtdanslechtstot
groeiremming.
Ineenplantafstandproef werdenbijdrierijenper

kap(3.20m)1,1.5en2plantenperm2uitgeplant.
Ditleverdeeenproduktieopvanresp.6.0,7.8en
8.5 kg/m2.Opmerkelijk isde hoogtevan deproduktie bij alle plantafstanden. De plantdichtheid
van2planten/m2gaf 10%meerproduktiedande
standaardpraktijkdichtheid(1.5plantenperm2).
Bij de handel zijn de afgelopen jaren negatieve
opmerkingen gemaakt overdekleurvandepeulen. Daarom isdoor hetIVTselektiewerk verricht
om tot een betere peulkleur te komen. Acht
nieuwe selekties werden op het Proefstation
beproefd. Hiervan gaven vier selekties een
goede algemene indruk. Dekleur van de peulen
is donkergroen en na bewaring behouden de
peuleneengoede vruchtkleur.
Chrysant
Hetonderbrekingsonderzoek werdineenwinterteelt voortgezet. Er werd geteeld bij een nachttemperatuurvan17°Cen14°C(eerstevierweken
van uitplanten ook 17°C). De gebruikte rassen
warenSpiderenDelta.
Bij beide rassen waren gedurende zes korte
dagen bij 17°C nachttemperatuur één à twee
knoppen aangelegd. Bij 13°C was bij zes korte
dagen bijSpiderslechtséénknopaangelegd,bij
Deltageen.
Naarmate de kortedagbehandeling langer was,
warenvóór hetonderbreken meerknoppenaangelegd. Hoelangerdeonderbrekingduurde,des
telaterbloeidehetgewasendestelangerwaren
dezijtakken indetros. Daarwaarslechtséénof
enkele knoppen waren aangelegd, groeiden de
nog niet geïnduceerde okselknoppen vegetatief
uit tijdens de onderbreking enwerden deze pas
geïnduceerd nadeonderbreking.
Hierdoor ontstonden zogenaamde splittakken.
Inhetalgemeenwarende onderbrekingseffekten
bijlagenachttemperatuur groterdanbijdehoge.
Het soms „splitten' kan bij rassen die een te
slanke bloemtros hebben juist gewenst zijn. Bij
deze rassen moet de hoofdknop tijdens de langedagbehandeling worden geïnduceerd door
enkele korte dagen te geven. Over het tijdstip
waaropdezebehandelingmoetwordengegeven
endeduurisonvoldoende bekend.Daaromiser
bij de rassen Cassa en Regoltime een proef
genomen metverschillende daglengtebehandelingen. Voor de splitbehandelingen werden na
33,36,39 en42 langedagen resp. 12,9,6en3
korte dagen gegeven (de controle behandeling
kreeg 45 langedagen).Voor het uitlopen van de
nog niet geïnduceerde okselknoppen werden
hierna10of20langedagengegeven,waarnade
kortedagbehandeling begon.Eenidentiekeserie
behandelingen is uitgevoerd bij gewassen die
voorvegetatievegroei 13langedagenmeerkre-
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gen. BijCassawasdehoofdknop bijallebehandelingen al geïnduceerd tijdens de langedagbehandeling. De splitbehandelingen hadden hiervoorvooraleffekt opdeinduktievandeknoppen
aandezijtakkenendetros.Hierdoorwerdentakken met een dubbele splitvorm verkregen. De
behandeling met zes korte dagen gaf de meest
compacte en mooiste trosvorm. Bij Regoltime
was geentevroege hoofdknop ontstaan;zesen
meerkortedagengavensplittakken.Bijzeskorte
dagenontstonden debestesplittakken,maarde
trosvorm werddoor desplitbehandeling ongelijk
enongewenst vanvorm.
Het onderzoek naar het effekt van steksortering
isvoortgezet op een praktijkbedrijf. Invier proevenwerdeenpartijstekindriegroepenverdeeld:
ongesorteerde, kleine en grote stekken. Deverschillen in produktie tussen de drie stekpartijen
waren klein.Departijongesorteerde stekkengaf
gemiddeld 4% meer uitval dan de gesorteerde
stekken.
Ook in de bloementeelt ontstaat steeds meer
interesse voor de teelt buiten de grond. Enige
jaren geleden is op het bedrijf van De Vreede
reedsingootjes metvoedingsoplossinggeteeld.
In1985hebbenenkelebedrijvenmetteelt buiten
degrondervaringopgedaan.Eénvandiebedrijvenwerkt meteenbetonvloer. Vanuit het onderzoekisopditbedrijf gekekenwelk bewortelingsmedium het beste voldoet: perspotten ofsteenwolpotten? Bovendien werd er met en zonder
een bevloeiingsmat gewerkt. Halverwege de
teelt kwamengroeistoringenvooralsgevolgvan
wortelafsterving en ijzergebrek. Na toevoeging
van een Pythiumbestrijdingsmiddel en extra
ijzerchelaat aandevoedingsoplossing herstelde
de groei van het gewas. Bij de oogst waren de
perspotplanten gemiddeld 35% zwaarder en
13% langer dan de steenwolplanten. Op de
bevloeiingsmatwarendetakkengemiddeld 14%
zwaarder en9% langer dandetakkenvan plantenopdekalebetonvloer.OphetProefstationzal
in1986hetonderzoekwordenvoortgezet.

Freesia
Bij het uitwerken van de gegevens uit de proef
met drie lichttrappen (licht, matig en zwaar
schermen) is gebleken, dat inhet algemeen het
versendroogplantgewichtenhetdrogestof percentage toenemen, wanneer er minder wordt
geschermd.Bijmatigschermenwasde produktie en hettakgewicht het hoogst. Dereaktievan
dedrierassen(Ballerina,RosalindeenBlueHeaven)wasechter nietgelijk.BijBallerinaenRosalindewasertussen lichtenmatigschermenweinig verschil en bleef zwaar schermen duidelijk
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achter. Blue Heaven kwam bij matig schermen
tot de best resultaten. Integestelling tot eerder
onderzoek bleef licht schermen dus iets achter
ten opzichte van matig schermen. Dit wordt
vooralveroorzaakt doordenegatievereaktievan
het ras Blue Heaven op licht schermen. Een
mogelijkeoorzaakhiervankanzijnhetregelmatig
geconstateerdezwakkewortelstelselbijditrasin
de licht geschermde afdeling. In 1985 werd het
schermonderzoek voortgezet, waarbij met een
nieuw geïnstalleerd lamellenscherminvierafdelingen werd gewerkt. Er werden vier schermbehandelingen toegepast, variërend van licht tot
zwaar schermen.
Indezeafdelingen werdenzowel knollenalskralenvanhetrasBallerinageplant.Deeersteresultaten wijzen uit dat de planten zwaarder, korter
en steviger waren naarmate er minder was
geschermd. Dehoofdtakken warenzwaarder en
haddeneenlager percentage tweede soort.
Onderzoek door deLandbouwhogeschool wees
uit, dat in het voorjaar gerooide knollen van het
ras Ballerina, behandeld bij drie à vier weken
30°C, gevolgd doortemperaturentussen 18°en
25°C, eerder plantrijp waren. Naar aanleiding
hiervan werden op het Proefstation knollen van
Ballerinavanaf 22januarigedurendezesenacht
weken bij 30°C behandeld, gevolgd door 21°C
tot aandeplantdatum (10juni).
Deze behandelingen werden vergeleken met
constant 30°C. Alle behandelingen bij 21°C
waren natien tot elf weken plantrijp en dat was
ruim drie weken eerder dan decontrole. Ook bij
andere rassen werd deze methode van snelle
rustdoorbreking beproefd. Bij vijf van de zes
beproefde rassen werd een versnelling van de
rustdoorbreking vanruimdriewekenbereikt. Bij
allebehandelingen met21°Cwasereenreduktie
vanhetaantalzijscheuten („splijters"),variërend
van40tot 90%.
SamenmethetLBOwerdoriënterendonderzoek
uitgevoerd naarhetverkrijgenvangezondplants
materiaal bijdeteelt buiten de kas. Hierbij werd
eenpartijelitekraleneneennormale handelspartij kralen gebruikt, die werden opgeplant in een
insektenvrije gaashal, in de vollegrond en in de
kas.
Eindjuli en half september (kortvoor het rooien)
werden de gewassen door de NAK-S serologisch getoetst op virus. Het viruspercentage bij
devanelitekralengegroeidefreesia'swas7.2%
en bij de handelspartij 13%. Per groeiplaats
waren degemiddelde percentage alsvolgt: buiten 9%, gaashal 7.3% en de kas 11.5%. Het
hoogste knolgewichtwerdgerooidvanelitekralen. Degewichtsverschillentussendedriegroeiplaatsen waren aanzienlijk: buiten 97 g/10 knol-

len,gaashal 115g/10 knollen en dekas 77g/10
knollen.
In de klimaatkas werd in september 1984 met
C0 2 onderzoek bijfreesia gestart. Streefwaarde
voor de C0 2 concentraties waren 200,330,600
en 900 dpm. De proef werd gecombineerd met
vier plantafstanden: 43, 71,100 en 128 knollen
per netto m2.Het C0 2 doseren ondervond technische moeilijkheden.Alleen indeafdeling waar
het C0 2 gehalte werd verlaagd (door scrubben)
mag een duidelijk lagere concentratie worden
verondersteld.Bijdezelagereconcentratiewerd
25% minder takken geoogst. Het gemiddeld
gewicht vanhoofdtakken en hakenwas resp.10
en20% lagerdan bijdeoverigebehandelingen.
Bij de plantafstanden gaven 71 en 100 knollen
per netto m2de hoogste produktie. De kwaliteit
was het beste bij71knollen.HetC0 2 onderzoek
wordt in1985 voortgezet.
Amaryllis
Amaryllisbollen, afkomstig uit de schermproef
van het voorgaande jaar, waarbij 0, 12 en 20
wekenwerdgeschermd,werdeninjanuariopgeplantterbeoordelingvandebloei.Hetaantalstelenen kelken per 10bollen,afkomstigvande20
weken schermbehandeling, was resp. 15.5 en
62.Voorde12wekengeschermdebollenwasdit
resp. 17en68envoor de niet geschermde 16.5
en 68.Overeenkomstig de resultaten bijde bolontwikkeling inhet vorige seizoen bleef de bloei
bij de 20 weken geschermde bollen enigszins
achter.
Decollectievan240rassenwerdvoorhetlaatste
jaar opgeplant.
Tevens werd een aantal nieuwe rassen opgeplant voor registratie en ter verkrijging van een
getuigschrift.
Anjer
Omdat in een vorige proef geen invloed van de
scheutgrootte op het effekt vande langedagbehandeling is gevonden, is een nieuwe proef
opgezet met grotere plantdataverschillen. Van
de rassen Silvery Pink, Barbara en White Sim
werden stekken geplant op 11september, 2en
23 oktober en 8 november. Met gloeilampen
werd belicht van 15-30januari. Bij het belichten
warendeverschilleninscheutgroottebijdeplanten van de verschillende plantdata groot en
waren er resp. elf, acht, vijf en drie bladparen
zichtbaar. De gewassen bloeiden vroeger naarmate er eerder was geplant. Bij de eerste twee
plantdata gaf de langedagbehandeling een duidelijk bloeivervroegendeffekt,bijdelaatstetwee
plantdata niet. Vermoedelijk waren de scheuten
nog te klein om op de langedagbehandeling te

kunnen reageren. De drie rassen reageerden
gelijkwaardig.
Ommeer inzichtteverkrijgenindedaglengtegevoeligheidvananjerrassenzijnbijtienrassenvier
daglengtebehandelingen toegepast. De behandelingenwaren:natuurlijkedaglengte,verduisteren van 16.30tot 08.00 uur, belichten van 23.30
uur to 03.30 uur en belichten van 16.30 uur tot
08.00 uur. Uit het knopstadiumonderzoek en de
oogstwaamemingen blijkt een groot bloeivervroegend effekt van de langste belichtingsbehandeling. Hierdoor bloeiden zelfs al enige rassen in de winter (plantdatum was september)
hoewel de kwaliteit slechts was. Deze proef zal
leiden tot verder onderzoek naar een betere
bloeispreiding.
Voor een langedagbehandeling wordt op praktijkbedrijven gebruik gemaakt van gloeilampen
met een geïnstalleerd vermogen van 10 W/m2.
Om nate gaanwat deeffekten zijn bijeen lager
geïnstalleerd vermogen is op vier bedrijven een
proef uitgevoerd met verschillende belichtingssterkten: geen belichting,2.5,6,10, en 15W/m2
geïnstalleerd vermogen. De belichting werd
gedurende twee weken in januari toegepast.
Gebleken isdat de bloei vroeger was naarmate
het geïnstalleerd vermogen hoger was. Zelfs bij
2.5W/m2wasdeoogstaanmerkelijkvroegerdan
bijgeenbelichting.Tenopzichtevan10W/m2gaf
15W/m2slechtseengeringeextravervroeging.
Kasklimaat
C02 regeling
In 1985 is een C02-regeling op basis van fotosynthese enventilatievoud verderontwikkeld en
uitgetest. Deregeling bestaat uit twee hoofdonderdelen:eenvoorwaartskoppeling omveranderingen in een C0 2 concentratie als gevolg van
ventilatie en fotosynthese te compenseren en
een terugkoppeling om overige storingen te
compenseren.Deregelingisvergelekenmeteen
proportionele en proportioneel integrerende
regeling in een voorjaarsteelt met komkommer.
Ten opzichte van deze regelingen heeft de
nieuwe regeling betervoldaan.
Thermografie
In samenwerking met het bedrijfsleven is een
onderzoek uitgevoerd naar de toepasbaarheid
vanthermografie vanuit vliegtuigen bijhet zichtbaar maken van warmtelekken en de temperatuurverdeling inkassen.Deresultatengevenaan
dat bijstookteelten deophetthermogram zichtbare temperatuurverdeling redelijk goed overeenkomt met de in een kas gemeten temperatuurverdeling op gewashoogte. Bij een heteluchtteelt is deze overeenkomst niet aanwezig.
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Naar aanleiding van de eerste opnamen zijn op
een stookbedrijf enkele hoofdleidingen geïsoleerd. Dit heeft tot eenduidelijk verbeterdetemperatuurverdeling geleid. Een thermogram kan
dusmeer inzicht geveninte nemen maatregelen
om detemperatuurverdelingteverbeteren.
Horzontale temperatuurverdeling
Onder een energiescherm worden vaak grote
horizontale temperatuurverschillen geconstateerd.Hiervoorkunnendiverseoorzaken worden
aangewezen.Alshoofdoorzaak lijkthetnietmeeschermen van degevels samen met het kasdek
te kunnen worden aangemerkt. Deze gedachte
werd bevestigd door metingen op een praktijkbedrijf met energiescherm en een afzonderlijk
regelbaar gevelscherm. Het bleek dat als de
schermen open waren, de luchttemperatuur
langs middenpad engevels hogerwasdan midden in de kas. Als uitsluitend het dek werd
geschermd was detemperatuur langsdegevels
het laagst. Als echter het dek en de gevels werden geschermd waren de horizontale temperatuurverschillen kleinerdanondergelijkeomstandighedenzonderscherm.Integenstellingtotmet
wat in de praktijk wordt ervaren blijkt dat een
goedschermeenhulpmiddel isomtemperatuurverschillenopteheffen.
Temperatuurgradienten inde heteluchtteeit
In1985zijnopeenbedrijfmetstaandeheteluchtkachels temperatuurwaarnemingen uitgevoerd.
Voor de horizontale temperatuurverdeling werd
meteen40-punts meetnetgewerkt,voordevertikale verdeling met een meetnet, bestaande uit
acht meetplaatsen met op iedere plaats vier
meetpunten op verschillende hoogten. De temperatuurverdeling is voor diverse situaties in
beeld gebracht indevorm vancontour-plots en
frequentiediagrammen. Erisinzichtverkregen in
de gedurende de teelt optredende maximale/
minimale/gemiddelde temperatuurverschillen.
Ookwerdenluchtstromingsfactoren vastgesteld
met een zogenaamde „bellengenerator". In
1986wordt dit onderzoek voortgezet.
Anti-condensfolie
Het afgelopen jaar is samen met het IMAG
gewerkt aan het bepalen vande eigenschappen
en toepassingsmogelijkheden van anti-condensfolies.
Alleindehandelzijndefolieswerdeninvierafdelingen aangebracht, in drie afdelingen horizontaal, inéénafdelingonder eenhoekvan plm. 20
graden; drie folies waren mat en lieten in droge
toestand minder licht door dan heldere a.cfolies.Wanneer defolies natwarenwasdelicht32

doorlatendheid van alle a.c.-folies ongeveer
gelijk(82-83%).Denormalepolyetheenfoliemet
condensdruppels liet echter veel minder licht
door (68%).Dewerkingsduur vandematte a.cfolies was aanmerkelijk langer dan van de heldere a.c.-folies. Ook het spannen van folies
onder eenhoekverlengdedewerkingsduur aanzienlijk.
Bovendien werd hierbij hetgewas minder naten
was de luchtvochtigheid in de kas lager dan
onder horizontaal gespannenfolies.
Gewasverwarming
Op een chrysantenbedrijf werden twee typen
gewasverwarming metelkaarvergeleken,namelijk buizen met een diameter van 51 mm en 28
mm.Vanbeidetypen lagentwee buizen perbed
opongeveer 5cm boven degrond.
Bij gebruik van gewasverwarming was de temperatuur bij de toppen van de planten steeds
lager dan tussen de planten. Het temperatuurverschiltussen 10cmhoogtebovendegronden
de top van het gewas varieerde van 0 tot 4°C,
afhankelijkvandematewaarinde gewasverwarmingwerdgebruiktendehoogtevanhetgewas.
Dehoogste luchtvochtigheid werd steeds bij de
top van het gewas gemeten. Bij zacht weer en
gesloten scherm werd bij detop van het gewas
soms een relatieve luchtvochtigheid van 100%
gemeten.
Lamellenscherm
In vier afdelingen van de freesiakas werd een
lamellenscherm geïnstalleerd. Met dit scherm
kanbeschaduwing vaneengewastraploos wordengeregeld.Deeigenschappenvanditscherm
zijn in 1985 onderzocht. Wanneer het scherm
werd gesloten met geopende lamelstand bleek
reeds zeer veel licht te worden onderschept
(70% bij diffuus licht, 40% bij onbewolkt weer).
Bijzonnigweerliepdetemperatuurvandegesloten lamellenzeersterkop(somsboven80°C).Bij
deze hogelameltemperatuurwerdook de luchttemperatuur in de direkte omgeving van de
lamellen sterk opgewarmd. Bij gesloten scherm
en geopende luchtramen werden onder en
boven het scherm grote verschillen in absolute
luchtvochtigheid gemeten (tot ruim 3 g per kg
lucht).
Optimalisatie van C02-nivo
Gebruik makend van programmatuur van het
CABOiseenstudieuitgevoerdnaaroptimalisatie
van de concentratie. Dit houdt in dat een afweging wordt gemaakt tussen de kosten en baten
van de factor C0 2 en dat op deze wijze wordt
bepaaldwelk nivoondergegeven omstandighe-

dendemeestewinst oplevert. Hetoptimalisatieprogramma is op de VAX computer getest en
bleek goed te voldoen. Daarna is het geïmplementeerd op de klimaatcomputer voor toepassing ineenteeltproef invoorjaar 1986.

Door de afdeling Teelt en Kasklimaat is in
1985gewerktaan:
Tomaat
- Trossnoei bijstooktomaten
- Teeltvantomatenmetwatertemperatuur lager
dan40°C
- Nieuwe temperatuurregimes (temperatuursom)
- Onderstammen metresistentietegenvoet-en
wortelrot
- Produktieenkwaliteitvantomaten,geteeldbij
verschillende luchtvochtigheden in combinatie met verschillende voedingsconcentraties
en-samenstellingen inhet substraat
- Krimpscheuren (zwelscheuren)
- Lichtonderschepping
bij
verschuifbare
gewasdraden
- Kwaliteit van tomaten, geteeld bij verschillendewatergiften,voedingsconcentraties ensamenstellingen, matverwarming, temperatuurregimes
- Houdbaarheid inrelatietot oogst- en sorteerbehandelingen
- Rodeneuzenennachttemperatuurmetingen
- Rassenvergelijking bij ronde envlezigetomaten
Komkommer
- Produktie en kwaliteit bij vier C0 2 concentraties
- Produktie bijgecoat glas
- Teeltsystemen, plantafstanden en snoeien in
relatietot produktie en kwaliteit
- Simulatievangroeien produktie
- Licht- en fotosynthesemetingen
- Houdbaarheid van komkommers inrelatie tot
het aantal stamvruchten, bemestingsnivo,
voedingssamenstelling, nachttemperatuur
- Kwaliteitsonderzoek op veilingen
- Rassenvergeijking
Sla
- Winterteelt van ijssla
- Oorzaken heterogeniteit bijteeltop voedingsfilm
- Randinrelatietot voedingsconcentratie
- Invloedbemestingop houdbaarheid
- Rassenvergelijking

Paprika
- Krimpscheuren inrelatietot schermen,plantgrootte, matverwarming, voedingsconcentratieen vruchtdunning
- Enquetekrimpscheurenop praktijkbedrijven
- C0 2 onderzoek ineen herfstteelt
- Beschadigingen bijoogst ensorteren
- Houdbaarheid bijethrelbehandeling
- Rassenvergelijking
Aubergine
- Kelkverdroging
- Verlengdeopkweek en belichting
- Beschadigingen bijoogst ensorteren
- Rassenvergelijking
Meloen
- Vergelijkingtypen Ogenmeloen
- Snoeimethoden en onderstammen
Radijs
- Voosheid bij verschillende ventilatievouden,
watergiften en voedingsconcentraties
- Voosheidin handelspartijen
- Rassenvergelijking
Overige groentegewassen
- Rassenvergelijking bij daikon
- Rassenvergelijking bij krulandijvie
- Rassenvergelijking bijrood lof
- Nachttemperaturen bij courgette
- Beregening calciumnitraat bijChinese kool
- Binnenrand bijChinese kool
- Rassenvergelijking bijChinese kool
- Plantafstandbijpaksoiinvoorjaar enherfst
- Rassenvergelijking paksoi ineen herfstteelt
- Verlengdeopkweek bij kouseband
- Plantafstand bij kouseband
- Vergelijking van enkele nieuwe selekties bij
kouseband
Chrysant
- Onderbreking vandekortedagbehandeling bij
jaarrondteelt
- Splitbehandeling bij jaarrondrassen
- Steksortering
- Teeltop betonvloer
- Rassenvergelijking
Freesia
- Invloed van schermen op bloeitijdstip, kwaliteit en produktie
- Snelle rustdoorbreking
- Produktie en kwaliteit bij verschillende C0 2
concentraties
- Rassenvergelijking
- Vermeerdering plantmateriaal
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Amaryllis
- Toepassing energiescherm
- Sortimentonderzoek
Anjer
- Invloed langedagbehandelingopbloeienproduktie
- Langedagbehandeling met verschillende
lichtintensiteiten
Kasklimaat
- C0 2 regelalgoritmen
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- Toepassing thermografie bij opsporen van
warmtelekkenen temperatuurafwijkingen
- Horizontale temperatuurgradienten bij toepassingvan energiescherm
- Toepassingsmogelijkheden van gewasverwarming
- Lichtmetingen in praktijkkassen
- Licht- entemperatuurmetingen bij een lamellenscherm
- Temperatuurgradienten in kassen met heteluchtteelt
- Verdampingsonderzoek

FYSIOLOGIE
Voor de afdeling Fysiologie was 1985 een jaar
waarin veel onderzoek werd verricht waarmee
voor de praktijk nuttige informatie werd verkregen. Enige projecten waaraan meerdere jaren
onafgebroken aandacht wordt gegeven zijn aan
afronding toe,zodat over éénàtweejaar ruimte
zal onstaan voor de aanpak van problemen die
tot nutoe geen aandacht konden krijgen en die
ten dele ook voortvloeien uit het bijna voltooide
onderzoek. Er is nu een discussie aan de gang
over welke problemen dehoogste urgentie hebbeninhetlichtvandeontwikkeling indepraktijk.
Ook van belang hierbij is de onderzoekstechnische haalbaarheid endeslagingskans.
Zeer gewenst lijkt het dat we aandacht gaan
geven aan de fysiologie van de wortels, zowel
aandegroeialsaandefunctiesvanwortels,met
betrekking tot water- en mineralenopname. Ook
zeer belangrijk lijkt hetvermeerderen van inzicht
in het regelen van de kwaliteit van allerlei weefsels in de gehele plant. In dit verband wordt
gekeken naar de interne waterhuishouding en
het vervoer van eenmaal opgenomen mineralen
door het gehele plantelichaam, als basis tegen
allerleifysiogene afwijkingen en tekortkomingen
op kwaliteitsaspecten van de geoogste Produkten.
Groeien produktie
Deregistratie vanwat „normaal" isaandegroei
vaneengewasisookditjaarvoortgezet.Eriseen
begin gemaakt met de produktiefase van
tomaat; dit betreft een serie opplantingen over
een periode van ongeveer twee jaar. Gemeten
worden het verloop van het vers gewicht, de
lengte,debloeiendesnelheidvanblad-entrosafsplitsing in het groeipunt. Daaruit worden de
gewichtsverdelingen per tros over de plant
gemeten door pertrosblad-,stengel-envruchtgewichten aparttemeten.
De eerste waarnemingen gaven aan dat het
totale versgewicht vande planten het grootst is
ongeveer twee weken na de eerste oogst. Dan
vindt men 10% indestengel,15% inhetbladen
65% hangt aan de plant als rijpe en groeiende
vruchten. Behalve naar de versgewicht gegevens worden ook metingen verricht naar drooggewichten en onder andere ook bladoppervlakten.
In tomategewassen die lang worden doorgeteeld,onder andereook met hethogedraadsysteem, constateert men algemeen in de tweede
helft van deteelt een ongewenste verfijning van
degroei hoger aande plant.
Dit verschijnsel is nader bekeken in een proef

waarin planten met lange stengels na verloop
van tijd, hetzij meer wortelstelsels bij mochten
maken,hetzijdestengelskondenvertakkendoor
het aanhouden van dieven. De opzet omvatte
planten met ééntot vier wortelstelsels per plant;
eveneens planten met een tot vier koppen. Er
werdenaanzienlijkeverschillen ingrofheidwaargenomen, zodat de conclusie kon worden
getrokken dat bij lange, oude planten wateropnameentransport doordeplantdegroeibarriëre
waren. Ditonderzoek wordt voortgezet.
Het C02-onderzoek is wat betreft de fysiologischevragenoverdevoordelenervanafgesloten.
Er is alleen nog aandacht voor de schadelijke
invloed van te hoge C02-concentraties. De verschijnselen die voor kunnen komen zijn nog
nauwkeuriger inkaartgebrachtendeinvloed,via
deverdamping, op deverdeling van Ca worden
steedsduidelijker onderstreept.
Rand bij Chinese kool is als fysiogene afwijking
onder invloedvandeECindebodemenderelatieve luchtvochtigheid, nogweernader beschreven. Ca-bespuitingen in de jonge openstaande
kropenhetopwekkenvanguttatieinheteindstadiumkunnensameneengezondproduktopleveren.
Groeiregulatoren
Er is geconstateerd dat Ethrel-bespuitingen ter
bevordering van de rijping van tomaten, de
vruchten beschadigt als het verspoten mengsel
eentelagepHheeft. Ditkanvoorkomenalsbassinwaterwordtgebruikt;metleidingwaterisdeze
schadenog nietwaargenomen.
VersnelderijpingvanpaprikaismogelijkmetEthrel,dehoudbaarheidwordt niet minder.
Allerlei speciale toepassingen van regulatoren
zijn ook dit jaar weer op kleine schaal uitgeprobeerdomnategaanoferwellichtindetoekomst
toepassingsmogelijkheden in economische zin
mee te ontwikkelen zijn. Dat betreft hier onder
andere: het gelijk rijpen van alle vruchtjes aan
eentros bij cherry-tomaten. Ook isnog doorgegaan met chemische rustdoorbreking bijfreesia
en met pogingen voldoende beworteling te krijgen bij de vegetatieve vermeerdering van snijgroen.
Trosanjer
Eenmeerjarige registratievande seizoeninvloed
op groei, bloemaanleg en bloei van trosanjer is
afgerond.Degroeisnelheidvananjeriszeerlaag.
Veredeling lijkt nodig. Devegetatieve groei vertoonteennormaalverbandmethetjaarlijkseverloop van de instraling. De bloemaanleg wordt
doordedaglengtebeïnvloed.Halfapril(circa13urige dagen) worden bloemen aangelegd aan
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scheuten met minstens 18 bladparen. Daarom
lijkt vooral belichting in het late voorjaar (maart/
april)deaangewezentijdomdeproduktietevervroegen.Ooklijkthetmogelijkdebloemaanlegin
de zomer uit te stellen door te verduisteren tot
dagen die korter zijndat 13uur.
Trosanjers zijn in al deze eigenschappen gelijk
aande standaardanjer.
Het onderzoek naar de invloed van lichtonderschepping op de groei is voortgezet maar niet
meer bij de jonge planten van tomaat en komkommer enenige potplanten. Hiernazaldeaandacht uitgaan naar de produktiefase van komkommer entomaat.
Luchtsamenstelling
Hetsamenwerkingsproject methetIPOteWageningen over de registratie van de samenstelling
van de kaslucht enmogelijke schadelijke invloeden op de groei bij te hoge concentraties van
vreemde componenten in de lucht is opgestart.
De eerste gegevens duiden erop dat het voorschrift ombijhetdoserenvanC0 2 deconcentratietebeperkentotcirca1000dpm,ookvoorkomt
dat NOx concentraties oplopen tot groeiremmendewaarden.Datzijndustweevliegenineen
klap: geen C02-schade en geen onzichtbare
groeiremmingen door NOx. De registratie wordt
ook in1986voortgezet.

Deafdeling Fysiologie werkte in 1985 aan de
volgendeonderwerpen:
- Effekt van het aantal scheuten en het aantal
wortelstelsels per plant op groei en produktie
vantomaten.
- Groeienontwikkeling vantomateplanten.
- Groei van komkommer- entomateplanten de
eerstedagennaopkomst.
- Invloed van het seizoen op groei enbladaanleg bij jonge chrysanteplanten onder lange
dagomstandigheden.
- Bijenalsbestuivers vandetomaat.
- Doseerschade en andere fysiogene afwijkingen bij tomaat en gerbera onder hoge C0 2 concentraties.
- Schade aan tomatevruchten door Ethreloplossingen met lagepH-waarden.
- Hetoogstenvantrossen bijcherrytomaten.
- De invloed en Ethrel op de roodkleuring van
herfstpaprika en de kwaliteit van de vruchten
na10dagenbewaren.
- Het verhogen van het suikergehalte van
meloen langschemischeweg.
- Vebetering van de knol/loofverhouding bij
radijsmetbehulpvangroeiregulatoren.
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Verbetering van de knol/loofverhouding bij
peen.
Verbeteringvandebroccoli-produktiemetBA
(benzyl-adenine).
Chemische rustdoorbreking bijfreesia's.
Vegetatieve vermeerdering van snijgroen in
vitro.
De invloeden van temperatuurbehandelingen
envaneenlicht- of donkerperiode.
RandbijChinese kool.
Invloedvanhetseizoenopgroei,bloemaanleg
enbloeivan trosanjer.
Invloedvanlichtonderscheppingenbelichting
op groei en ontwikkeling vanjonge komkommerplanten.
Invloed van lichtonderschepping op Scheffleraarboricola planten indezomer.
Onderzoek naardeinvloedvandekasluchtsamenstelling op tuinbouwgewassen onder
glas.
Registratie van hetvoorkomen van potentieel
schadelijkecomponenten inde kaslucht.

PLANTENZIEKTEN

Virusziekten
Ookditjaarzijnweweergeconfronteerdmeteen
inonslandonbekendevirusziekte.Alvroeginhet
seizoen traden bijjonge meloenplanten beelden
opdieaanvankelijk dedendenkenaan groeistofschade. Spoedig bleek echter dat we te maken
hadden met een virusziekte, die dankzij de
medewerking van het IPOinWageningen gedetermindeerd konworden als het Squash Mosaic
Virus (SMV).Tevens bleek dat hetzaad hoogstwaarschijnlijk de besmettingsbron is geweest.
Daar de ziekte slechts op enkele bedrijven
optrad is inoverleg met het bedrijfsleven beslotenomtetrachtendeziekteuitteroeien.Daartoe
zijn uiteindelijk op alle bedrijven degewassen in
hun geheel verwijderd en vernietigd. Omdat tot
nu toe het virus niet opnieuw is geconstateerd,
ziet het ernaar uit dat de uitroeiingscampagne
geslaagdis.
Het onderzoek naar het paprikaTMVverkeert in
deafrondingsfase.
Hoewelernogeenaantalwetenschappelijk interessante aspecten onderzocht zouden kunnen
worden, onder andere ten aanzien van het
onderzoek naar gele stammen van het paprika
TMV,zietheternaaruitdatervoordepraktijk voldoende inzicht over deze virusziekte aanwezig
is. Het aspect zaadontsmetting is voldoende
onderzocht om de praktijk vanadvieste kunnen
voorzien.
Het onderzoek met de schimmel Olpidium, de
vector van een aantal virusziekten, heeft zich
onder andere geconcentreerd op de overleving
van de schimmel in water. Daar bekend is dat
oppervlaktewater één van de belangrijkste
besmettingsbronnen is,ishetnodigtewetenhoe
lang de rustsporen in een waterig milieu kiemkrachtig blijven. Het is gebleken dat deze rustsporeninwaterminstenszevenwekenhunkiemkracht behouden. Als ze daarna nog een acht
weken droog bewaard werden, waren ze nog
kiemkrachtig. Dekwaliteit van hetwater (oppervlakte water, gedemineraliseerd water of voedingsoplossing) speelde hierbij geen rol van
betekenis.OmOlpidiumvrijtemakenvanvirusis
het noodzakelijk deschimmel eenaantalpassagestelatenmakendooreenandereplantensoort
dandewaardplant.Eenprobleemdatzichhierbij
voordoet, is dat Olpidium dan niet meer op de
oorspronkelijke plant aanslaat. Deoorzaak hiervan isnog niet bekendenzalverder onderzocht
moetenworden.

Biologische bestrijding
Bij de export van paprika naar sommige landen
zijn problemen ontstaan met residuen van
bestrijdingsmiddelen. Hierdoor moeten de toepassing van zowel insecticiden als fungiciden
wordenbeperkt.DitgoldonderanderevoorGardone, dat tot voor kort algemeen gebruikt werd
voor de bestrijding vantrips. Hoewel het onderzoek naar biologische bestrijding nog nietvolledigwasafgerond,isinoverlegmetallebetrokkenenbesloteneengrootscheepse introduktievan
de roofmijt Amblyseius toe te passen. Mede
dankzij een intensieve begeleiding isdebiologische bestrijding op een zeer hoog percentage
vandebedrijvensuccesvol geweest.
Door de goede resultaten van biologische
bestrijding begint er ook interesse te ontstaan
voor biologische bestrijding van bladluizen. Op
het Proefstation isdaar een aantal jaren onderzoek naar gedaan.Bijhet gebruikvan sluipwespendoet zichechter hetprobleem van hyperparasitering voor. Hierbij wordt de beparasiteerde
bladluis op zijn beurt weer beparasiteerd door
eenanderesluipwesp,waardoordeoorspronkelijknatuurlijkevijandtegrondegaat.Eeninventarisatie heeftaangetoonddathyperparsitering tot
50% kanoplopen.
Inhet onderzoek naardebiologische bestrijding
van mineervliegenisopeenaantalbedrijven het
populatieverloop van mineervliegen en hun
natuurlijke vijanden nagegaan. Hierbij werd
zowel gekeken naar geïntroduceerde sluipwespen alsspontaan optredende sluipwespen.Aan
het einde van het seizoen werden behalve de
geïntroduceerde vrijwel steeds ook inheemse
sluipwespen aangetroffen. In een enkel geval
geluktedebiologischebestrijdingvolledig,maar
inde meeste gevallen was het noodzakelijk één
maal bijte sturen door middel van druppelen of
gietenmetVydate.
Chemische bestrijding
Inrelatietot debiologische bestrijding isook dit
jaar weer veel aandacht besteed aan het effekt
vanbestrijdingsmiddelenopnatuurlijkevijanden.
De roofmijt Amblyseius cucumeris, die wordt
gebruikt bij de bestrijding van trips, blijkt zeer
gevoeligtezijnvoorvrijwelalleinsecticiden,met
uitzondering van Pirimor. De meeste fungiciden
daarentegen latenzichgoedcombinerenmetde
roofmijt. Van een aantal middelen is nagegaan
hoe lang het negatieve effekt duurt na toepassing bijgevoelige natuurlijkevijandenals Encarsia formosa en Amblyseius cucumeris. In een
aantalgevallenduurthetzeswekenofnoglanger
voordat ergeennadeligeinvloedmeeris.
Dit betekent dat er tussen het moment van de
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behandeling en de introduktie van genoemde
natuurlijkevijandenminstenszesweken moeten
verlopen om de introduktie succesvol te laten
zijn.
Hetonderzoek naardegevoeligheidvoorbestrijdingsmiddelen van de schimmel Aschersonia
aleyrodis, die de larven van witte vlieg doodt, is
voortgezet. Het doel hierbij is na te gaan of de
schimmel gemengd kan worden verspoten met
schimmel-bestrijdingsmiddelen. Hierbijistevens
nagegaan of de schimmel het langere tijd overleeft in de oplossing waaraan het bestrijdingsmiddel is toegevoegd. Hierbij is gebleken dat
metbijvoorbeeld Rovralnazesuurbewaringhet
effekt van de schimmel tot 50% was gereduceerd. Bij langer bewarentradgeenverdereverslechtering op.
Hetonderzoeknaardebestrijdingvansmetinsla
heeftzichgeconcentreerdopmiddelendieeventueelwerkzaamzijntegen Rhizoctonia. Hierbijis
geblekendatdemiddelenzelfonvoldoendewerking bezittentegen hetcomplex van schimmels
dat smet veroorzaakt en altijd moeten worden
gecombineerd met de standaard behandeling
vanbijvoorbeeldRovralplusTMTD.Alleenindien
er een ernstige Rhizoctonia aantasting te verwachten is,zal aanvulling met een Rhizoctoniamiddelzinvol kunnenzijn.
In het kader van vermindering van de hoeveelheidbestrijdingsmiddel dieperoppervlakteeenheidwordtgebruiktiseenbegingemaaktmethet
onderzoek naarderelatietussen druppelgrootte
en effektiviteit.
Hiervoor is door het IMAG in Wageningen een
apparaat ontworpenwaarmeedruppelsvanverschillende grootte kunnen worden geproduceerd.
Tot nutoe is bijhet residu-onderzoek insla vrijwel uitsluitend gewerkt met fungiciden. In het
afgelopenjaarisookgekekennaarenkeleinsecticiden, onder andere enkele pyrethroiden en
Pirimor.
Hierbij isgeblekendatwanneerdevoorgeschrevenwachttijden inacht worden genomen,ruimschootsaanderesidutoleranties wordt voldaan.
In verband met exportproblemen is ook aandachtbesteedaanresiduenvanbestrijdingsmiddelenoppaprika.Hierbij isnaarvorengekomen,
dat invele gevallen de residuen op de vruchten
relatieflangzaamafnemen,hetgeensamenhangt
metdelangzamegroeivandevruchten.
Schimmelziekten
Het onderzoek naar het optreden en de bestrijding van Mycosphaerella in komkommer is dit
jaarvoortgezet. Hierbijisonderanderegebleken
dat de leeftijd van de bloem een belangrijke rol
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speelt bij de kansop het optreden van inwendig
vruchtrot. Bij verwelkte bloemen kwam 60%
minder inwendigvruchtrot voordanbijpasopen
bloemen.Mogelijkzittenhierinaanknopingspuntenvoordeveredelingom rassentekweken met
een korte bloeiduur, waardoor de vruchten aan
een aantasting kunnen ontsnappen. Het onderzoek naar de relatie tussen Mycosphaerella en
hetklimaat heeftaangetoonddatstengelaantastingminderwordtnaarmatehetklimaatdrogeris.
Daarentegen werd inwendig vruchtrot niet beïnvloed door de aangebrachte verschillen in klimaat.
Dydimella bij tomaat treedt de laatste jaren in
ernstiger mate op en krijgt daarom weer meer
aandacht. Erisgevondendatverwonding vrijwel
altijdnoodzakelijk isomeenaantastingtekrijgen
opdestengel.Versewondenveroorzaakteneen
vrijwel 100%aantasting,terwijl inoculatievan24
uuroudewonden slechtsvoor25%slaagde.
Vaneenaantalfungiciden isdepreventieve werking getoetst. De beste resultaten werden verkregenmetRonilan,Rovral,RubiganenBenlate.
Bijdeteelt vanverschillende gewassen opsubstraat treedt eigenlijk onverwacht, vrij veel verwelkingsziekte, veroorzaakt door Verticillium,
op. Daarom isonderzoek gestart naardemogelijke primaire besmettingsbronnen van deze
schimmel.Voorditdoelzijnopallerleiplaatsenin
kassen waar de aantasting optrad, monsters
genomen en onderzocht op de aanwezigheid
vanVerticillium.Deschimmelwerdonderandere
aangetroffen in de grond van onder het plastic,
op afgestorven bladstelen, maar ook inmiljoenpotendievrijveelindebetreffendekasvoorkwamen. Uit verder onderzoek is naar voren gekomen dat kunstmatig met Verticillium besmette
miljoenpoten de ziekte over kunnen brengen.
Verderonderzoekzalmoetenaantonenofditook
onderpraktijkomstandigheden hetgevalzalzijn.
Hoewel er een aantal Verticillium resistente
tomaterassen op de markt is, is niet bekend of
deze rassen nadelig in de groei worden beïnvloed indien de schimmel indegrond aanwezig
is. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat dit
wel het geval kan zijn, vooral wanneer er een
agressievestamvanVerticillium aanwezigis.
Ziekten insteenwol
Navrijlangdurigonderzoekzijnweeringeslaagd
een goede en reproduceerbare methodiek te
ontwikkelen om aantasting door Pythiumte verkrijgen. Hierdoor kan de effektiviteit van bestrijdingsmiddelen tegen deze schimmel worden
onderzocht. Ineen aantal proeven iszowel van
Previcur als vanAaterra de effektiviteit in relatie
tot dedosering nagegaan.Ditiszowelvoorvoe-

dingsfilm als voor steenwol gebeurd. Op basis
vandit onderzoek kannueengefundeerdadvies
worden gegevenomtrent hetgebruik indepraktijk.
Verder is de effektiviteit van Vydate tegen witte
vlieg onderzocht.
Hierbij is gebleken dat alleen het eerste larvestadium en de volwassen witte vlieg door het
middel werden gedood indien het aan de voedingsoplossing wordt toegevoegd. Daar deze
toepassingswijze onschadelijk is voor de sluipwesp Encarsia formosa, kan op deze manier de
biologische bestrijding van witte vlieg worden
bijgestuurd. Indien witte vlieg chemisch moet
wordenbestreden,zaleenaantal behandelingen
noodzakelijk zijn.
Bij de teelten op substraat is het risico van het
optredenendeverspreidingvanvirusziekten,die
de schimmel Olpidium als vector hebben, veel
groter danbijteeltenindegrond.Indepraktijk is
dit in verschillende gevallen ook gebleken. Dit
jaar is onderzoek verricht naar de bestrijding,
respectievelijk het voorkomen van de verspreiding van de Olpidium, dievector isvanbobbelbladziekte in sla. Hierbij is naar voren gekomen
dat de uitvloeier Agral de verspreiding van de
ziekte in belangrijke mate kan tegengaan. Daar
dezeuitvloeierzeersnelindevoedingsoplossing
wordt afgebroken, is een frequente toepassing
noodzakelijkomeenvoldoendeeffekttekrijgen.
InsamenwerkingmetdefirmaGammasterinEde
isonderzochtofsteenwolmattenvirusvrijkunnen
worden gemaakt met behulp van gammastraling. De resultaten wijzen er op dat vooral bij
natuurlijkebesmetting metTMVofkomkommervirus-2 een hoge dosis nodig zal zijn om een
100% effekt te verkrijgen. Het ziet er dan ook
naar uit dat dan dergelijke behandeling economisch niet haalbaaris.

Hoewel er op dit terrein wel mogelijkheden zijn
moeten de teelttechnisch consequenties van
deze maatregelen nog nader worden onderzocht.
Door de afdeling Plantenziekten is in 1984
gewerktaan:
- ZaadontsmettingbijpaprikategenTMV.
- TMVinaubergine.
- Bladnecrose infreesia.
- Bobbelbladvirus en kringnecrose bijsla.
- Mycosphaerella bij komkommer.
- Didymella(kanker) bijtomaat.
- Verticillium (slaapziekte) bijtomaat.
- Phytophora bijtomaat enpaprika.
- Bestrijding van Botrytis enRhizoctonia insla.
- Gevoeligheid van natuurlijke agentia voor
bestrijdingsmiddelen.
- Toepassingstechniek van bestrijdingsmiddelenin sla.
- Ontsmetting vansteenwolmatten.
- Biologische bestrijding van kaswittevlieg in
komkommer.
- Biologische bestrijding vandemineervlieg.
- Biologische bestrijding vantrips inpaprikaen
komkommer.
- Biologische bestrijding van bladluizen in
paprika.
- Residu-onderzoek insla.
- Luchtverontreiniging bijtuinbouwgewassen.
- De toepassing van bestrijdingsmiddelen in
substraatteelten.
- Ontsmettenvandrainwaterbijrecirculatiesysten insubstraatteelten.

Steenwolals restprodukt
Inhetafgelopenjaariserveeloverlegmetallerlei
instantiesenbedrijvengeweestwatdemogelijkheden voor hergebruik van steenwol zijn indien
het niet meergeschikt isvoor gebruik indetuinbouw.Daar,afhankelijkvanhethergebruikofhet
storten van steenwol,eisenworden gesteld aan
bijvoorbeelddehoeveelheidvoedingsstoffen die
achterblijft, isgeïnventariseerd hoeaan het eind
van de teelt de samenstelling van de achtergeblevenvoedingsstoffen is.Daarnaisgetrachthet
gehalte aan voedingsmiddelen te verminderen
door middel van cultuurmaatregelen zoals: het
niet meertoevoegen vanvoedingsstoffen gedurende de laatste periode vandeteelt, het droog
laten trekken van de steenwolmatten door het
gewas en het extra doorspoelen vandematten.

39

AFDELING BEDRIJFSSYNTHESE
In 1985 is daadwerkelijk begonnen met het
onderzoek naar de mogelijkheden om het
bestaande (bedrijfseconomische) adviseringswerk van de voorlichtingsdienst te automatiseren.
Ten behoeve hiervan is de afdeling uitgebreid
metéénonderzoekerenisnogintensieverdanin
het verleden al gebeurde met de andere proefstations samengewerkt.
Ookishetgebruik vandecomputer alshulpmiddelbijhetonderzoekvandeafdelingweerverder
toegenomen.
We vertrouwen erop dat we door onzeaktiviteitenkunnen helpen bijdeverdere automatisering
openrondom het glastuinbouwbedrijf.
Ontwikkeling van management informatiesystemen
Veranderingin de organistie bij de ontwikkeling
vanmanagement informatie systemen.
InhetvorigejaarverslaghebtUkunnenlezenhoe
we in samenwerking met de vereniging van
Nederlandse Tuinbouwstudiegroepen (NTS) de
ontwikkeling van management informatiesystemen hebben trachten vorm te geven.Vooral op
hetterreinvandebedrijfsregistratie,zowelhandmatig als geautomatiseerd, zijn er resultaten
geboekt.
Indeloopvan1984isechterdevraaggerezenof
op dezewijzevoldoende sturing indeontwikkelingvandeverschillende systemen mogelijkis.
De NTS heeft over deze zaken discussies
gevoerdmetdiverseorganisaties inhetbedrijfslevenende overheid. Dit heeft ertoe geleid dat
de NTS in overleg met deze instanties een
nieuwe organisatie in het leven heeft geroepen
en wel de Stichting Informatieverwerking Tuinbouw(SITU).
Dezezogenaamde takorganisatie zalhet onderzoek naar en de ontwikkeling van informatica
oplossingen initiërenencoördinerenen(eventueel) het beheer van de ontwikkelde systemen
verzorgen.
De bedrijfsregistratieset
Evenals in voorgaande jaren is de bedrijfsregistratieset aangepast op basis vande ervaringen
vandegebruikers.
Denieuweuitgaveisin1985,conform degewijzigde organisatie, voor het eerst uitgegeven
onderverantwoordelijkheid vandeSITU.
De bedrijfscomputer
Zowel organisatorische als technische problemenhebbener in1985toegeleiddatdetweede
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fase van het in 1983 gestarte automatiseringsproject niet isafgerond.Vooral dedoor de deelnemers (tuinders) gewenste koppeling van de
bedrijfscomputer met de klimaatcomputer gaf
teveel problemen om tijdig en verantwoord het
project afte kunnensluiten.
De SITU zal ook op dit terrein de coördinatie
voortzetten.
Bedrijfsvergelijking inde praktijk
Inhetnajaarvan1984werdonsgevraagdonderzoektedoennaardiefactorendiebij bedrijfsvergelijking indepraktijkvanbelangzijn.
Ten behoevedaarvan iseen projectvoorstel uitgewerkt dattezijnertijdonder verantwoordelijkheidvandeSITUkanworden uitgevoerd.
Deafdelingbedrijfssynthese heeft vooruitlopend
daarop een enquêtegehouden onder 50groentetuinders inde Kring omop die manier beter te
wetentekomenwaterreedsopdatterreinwordt
gedaan.
In het eindrapport over de resultaten van de
enquête wordt een aantal konklusies getrokken
enaanbevelingen gedaan.Dezelaatstevooralin
de richting van de SITU omdat zij als centraal
coördinatiepunt zalfungeren.
De enquête had betrekking op de volgende
onderdelen:
bedrijfsregistratie,
bedrijfsvergelijking
en
bedrijfsbegroting.
De vragen zijn gesteld aan tuinders met de
gewassen tomaat, komkommer, paprika of
aubergineals hoofdteelt.
De tuinders die geënquêteerd zijn namen ten
minsteaanééngroep deel.
Hetgaatdaarbijomdevolgendegroepen:
1. Bedrijfsvoeringsgroepen: Dedeelnemers (5à
10pergroep)makeneenbegrotingenvoeren
eenuitgebreidebedrijfsregistratieenbedrijfsvergelijking uit.
2. Bedrijfsregistratiegroepen: De deelnemers
(enkele honderden) voeren een beperkte
bedrijfsregistratie enbedrijfsvergelijking uit.
De bedrijsvergelijking wordt in een samenwerkingsverband van veilingorganisatie studieclubs envoorlichtingsdienst uitgevoerd.
3. Excursiegroepen: De deelnemers (tot 15 per
groep)registrerenenvergelijkenvooralophet
terreinvandeteeltomstandigheden.
Ontwikkeling en automatisering van adviessystemen
Ontwikkeling enimplementatie vaneen geautomatiseerd bedrijfseconomisch adviseringssysteem ten behoeve van de (overheids-)voorlichtingsdienst.
Doorhet Proefstation isin1984en1985meege-

werkt aan een projekt dat als doel heeft tot een
gemeenschappelijke basis te komen voor een
bedrijfseconomischadviessyteemindeverschillende produktietakken. Als proefgebied is voor
derealisatievaneendergelijksysteemdeakkerbouw gekozen.
De te realiseren basisstruktuur moet evenwel
zodanig worden ontwikkeld dat zij bruikbaar is
voordeandereproduktietakken.Daarnaast richt
menzichopdeinvoeringvanhetsysteemineen
regio. Inmiddels is dit project voor een deel
gerealiseerd en is te verwachten dat het in de
loop van 1986, althans voor de sektor akkerbouw,kanwordenafgerond.
In 1986 zal de toepassing van het geautomatiseerde bedrijfseconomische adviessysteem
worden uitgebreid naar de rundveehouderij en
de glastuinbouw. Ten behoeve daarvan is in
1985 een voorbereidingsgroep met haar werkzaamheden gestart en zijn via werkgroepen de
wensen vanuit de voorlichtingsdienst nader
geconcretiseerd.
Het verzamelenvangegevens tenbehoeve van
dejaarlijkse uitgave vandebrochure „Kwantitatieve Informatie".
In1985isextraaandachtbesteedaandeverwerkingvanproduktiegegevensuitdepraktijk.Daarnaast zijn de kosten voor bemesting en gewasbescherming naderbekeken.
In de saldobegrotingen is voor de berekening
vanhetgasverbruik metdeklimaatgegevensvan
Naaldwijk gewerkt. Voor het zuidoosten en het
noordoosten van Nederland zijn ineenomrekeningstabelde(extra)gasverbruikenopgenomen.
Naast desaldobegrotingen zijnditjaar ook voor
alle groentegewassen prijs- en aanvoergegevensopgenomen.
Hetverzamelde materiaal isvoor dederde maal
uitgegeven ineen brochure enomvat dehoofdstukken:
1. Algemene informatie: a. areaal en aantal
bedrijven, b. aanvoer en prijzen c. management,d.onverheidsmaatregelen,e.arbeiden
kapitaal, f. energie en energiebesparende
maatregelen.
2. Informatie over produktiemiddelen: a.grond,
b.arbeid,c. duurzameproduktiemiddelen,d.
algemenekosten.
3. Saldobegrotingen: a. prijs- en aanvoergegevens per periode van groentegewassen, b.
saldobegrotingen voor groente- en snijbloementeeIten.
De ontwikkeling van een management adviseringssysteem
Naar aanleiding van het door de Werkgroep

Management Ontwikkeling (WMO) verrichte
onderzoek iseenhandmatigsysteem ontwikkeld
dat we „Management Advies" hebben
genoemd.
In1985ishetwerkafgerondenzijnmetdeeventuelegebruikersvanditsysteemverderediscussiesgevoerdover demanier waaropeendergelijk systeem in hun bestaande werk kan worden
ingepast.
Economische analyse van nieuwe ontwikkelingeninonderzoek en praktijk
Aanbodsontwikkelingen bij groentegewassen
1erondersteuning vandebeleidsontwikkeling is
in 1985onderzoek gedaan naar deeffekten van
deoverschakeling van deteelt indegrond naar
dieinsubstraat.
Van degewassen tomaat, komkommer, paprika
en aubergine is de laatste jaren per 1 februari
ongeveer 1800 ha geplant. In 1986 zal hiervan
85% insubstraat worden geteeld.Detwee laatste seizoenen is 15% overgegaan van grond
naar substraat. In 1987 zal de overschakeling
vrijwelvoltooidzijn.
Van dezelfde vier gewassen wordt vanaf 1
februari tot en met mei ongeveer 1100 ha
geplant. Naar verwachting staat hiervan in 1986
130 hainsubstraat, tegen 120hain 1985en 90
hain 1984.Deoverschakelingverloopt daar nog
traag. Bovendien passen veel substraatbedrijven na een of twee jaar de verwarming aan en
gaat meninjanuariplanten.
Vooralhetaanvoerpatroonvantomaatisdelaatstejarenvanafjulisterkgewijzigd.Opdemeeste
substraatbedrijven wordt één produkt voortgebracht. Ditgebeurt vaak mettweeteelten,waarbijdetweedeteelt wordttussengeplant. Deproduktie is in juli en augustus bij tussenplanten
meestalhoger danbijeendoorteelt.
Bij een voortgaande overschakeling naar substraat, met name vanuit de heteluchtteelt, is
opnieuw eengeringererooiaktiviteit teverwachten in augustus en september. Ook neemt de
aanvoer toe in april en mei als vanuit de heteluchtteelt naarsubstraat wordt overgestapt.
Metnamedestruktureel hogereaanvoereninde
zomermaanden vergroten de kansen op lage
prijzen sterk.Teneinde het aanvoerpatroon afte
stemmenophetafzetpatroon lijktvoordesektor
als geheel een kleinere aanvoer vanaf juli
gewenst.
Investeringsselektie
1.Energieschermen
Doorvoorlichtersenonderzoekersiseendiscussiegevoerdoverdeverschillende schermsystemen. Het ging hierbij vooral over de energiebe41

sparing,hetlichtverliesendeklimaatveranderingen.
Met devastgestelde uitgangspunten zijnvervolgens met het investeringsselektie-programma
berekeningen uitgevoerd.
Deresultaten hiervanzijn indevakpersgepubliceerd.
2. Kastypen
Inhetvoorjaar van1985raaktenwebetrokkenbij
deontwikkeling vaneen nieuw kasttype.Samen
met een aantal voorlichters en onderzoekers is
gekeken naar degevolgenvanveranderingen in
lichtinval enkapbreedte.
Met devastgestelde uitgangspunten zijnvervolgensberekeningenuitgevoerdonderanderemet
behulpvanhet investeringsselektie-programma.
Over de resultaten van de berekeningen is inde
vakpersgepubliceerd.
Assortimentsverbreding
Voor verschillende nieuwe gewassen zijn kostenbegrotingenopgesteld.
Voor cherrytomaten bedragen de kosten ongeveer/ 10,— perkgvoorverschillende bedrijfstypen.
Voor roodlof liggen de kosten tussen ƒ8,— en
ƒ10,— per kg, afhankelijk van het slagingspercentage.
Voorbleekselderijliggendekostentussenƒ 0,75
per stuk bij oogst in juni en ƒ 1,20 per stuk bij
oogst in december.
Opbrengstontwikkelingen
In 1985 zijn opbrengstgegevens verzameld en
verwerkt.
Debedoeling hiervanisomde saldobegrotingen
te onderbouwen die voor de jaarlijkse uitgave
van „Kwantitatieve Informatie" moeten worden
opgesteld.
Het gaat daarbij tot nu toe om de gewassen
rondetomaat,vleestomaat,komkommer, aubergineenpaprika.
Met behulp vandeop het proefstation beschikbare rekenprogramma's zijn de volgende gegevens per periode (4 weken) berekend: hoogste
en laagste produktie; gemiddelde produktie;
gemiddelde produktie van debedrijven met een
produktie onder hetgroepsgemiddelde, respektievelijk boven het gemiddelde.
Deze gegevens zijn berekend voor zowel de
totaleproduktietotenmetperiodex(kumulatief)
alsdeproduktie indebetreffende periode.
Onwikkelingvan bedrijfssystemen
Oriënterend onderzoek
De overgang van grondteelt naar substraatteelt
is anno 1985 op de bedrijven met buisverwar42

mingvoor eenbelangrijk deelgerealiseerd.
De overgang van grond- naar substraatteelt
brengt een komplex van verandering mee voor
de tuinder en zijn bedrijf. Het vormt in toenemende mate een aanleiding tot verdergaande
specialisatie naareengewas per bedrijf.
Wanneernietallegangbareennieuwegewassen
in substraat geteeld (kunnen) worden, of in
monokultuurofinkombinatiemetanderegewassen, dreigt er een verwarming van het assortiment optetreden.
Om verarming van het assortiment groentegewassen tegen te gaan is het gewenst om te
onderzoeken of
1. teeltplanaanpassingen bij substraatteelt
mogelijkenwenselijk zijn
2. systemen ontwikkeld kunnen worden voor
gewassen welke tot nu toe niet in substraat
geteeld(kunnen)worden
3. systemen ontwikkeld kunnen worden waarmee het mogelijk wordt meerdere gewassen
inhetteeltplan opte nemen
Hier is onderzoek naar verricht door een werkgroep bestaande uit onderzoekers vanverschillende disciplines, ni. arbeids- en mechanisatieonderzoek, bedrijfseconomisch en teeltonderzoek.
Door de werkgroep is een aantal konklusies
getrokken met betrekking tot de mogelijkheden
voor de teelt in substraat van radijs, ijsbergsla,
botersla,koolrabi,paksoienveldsla.
Ookzijnerten behoevevandeontwikkeling van
systemen voor deze gewassen aanbevelingen
gedaan voor het uitvoeren van onderzoek op
diverseterreinen.
Arbeidskundig onderzoek
Teeltsystemenbij vleestomaat
Hetverzamelenvanprocesgegevens isvoortgezet, met een groter aantal deelnemende bedrijven.
Deervaringen van 1985hebbenertoegeleiddat
ermeer uniformiteit komt indeteeltsystemen.
Detendens gaat steeds meer in de richting van
hogedraadteeltsystemen.
Hierdoor is het aantal varianten sterk teruggebracht, waardoor sneller een beter inzicht in de
procesgegevens kanwordenverkregen.
Taaktijdenvanpaprika
Gedurende een gedeelte van het seizoen heeft
een stagiaire arbeidsgegevens verzameld
omtrent de gewasverzorging, de oogst en het
sorteren. Bij de oogst is eengroot aantal werkmethoden bestudeerd zoals wel of nietbuisrail-

systeem, manden of kratten,roodof groen oogsten.
Taaktijdenvansnijbloemen
1. Het oogsten van trosanjers op brede en normale bedden is met elkaar vergeleken. Hieruit
komen geenverschillen inarbeidsbehoefte naar
voren.
2.Eenbelangrijkehandelingbijdeteeltvanstandaardanjers vormt het pluizen. De laatste jaren
komenercultivarsopdemarktwaarbijhetaantal
pluizen beduidend minder is dan bij het standaardassortiment. Van een aantal nieuwe culti-

varszijn hieromtrent gegevensverzameld.
3.Gegevens omtrent alternatieve aanvoer-, sorteer- en verpakkingsmethoden bij de roos zijn
geaktualiseerd. Hieruit blijkt dat er nogal wat
manierenzijnomhetverwerkenvanrozen(sorteren,verpakkenetc.)goedkoper uittevoerendan
nu het geval is.Dezesystemen hebben evenwel
invloedopde presentatie vanhet produkt.
Ook is een aantal andere oogstsystemen bij de
roos geanalyseerd zoals het laten uitbloeien en
niet opzondag oogsten. Dezesystemen bieden
nauwelijks of geen perspektief omdat ze de
opbrengst negatief beïnvloeden.
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Gewassenregister
Amaryllis
Anjer
Aubergine
Bleekselderij
Bouvardia
Broccoli
Chinesekool
Chrysant
Courgette
Daikon
Freesia
Gerbera
Komkommer
Koolrabi
Kouseband
Krulandijvie
Meloen
Nerine
Paksoi
Paprika
Peen
Radijs
Roodlof
Roos
Schefflera
Sla
Snijgroen
Tomaat

17-31-33
18-22-31-33-35-36-43
27-33-40-41-42
42
18-22
36
28-33-35-36
20-22-29-32-33-36
29-33
28-33
30-31-33-36-39
18-36
19-22-25-26-31-33-36-38-39-40-41-42
42
29-33
28-33
19-22-27-33-36-37
18-22
29-33-42
19-22-27-33-36-37-39-40-41-42
36
27-33-36-42
28-33-42
43
36
17-19-22-26-27-33-38-39-42
36
17-19-20-21-22-23-24-25-33-35-36-38-39-40-41-42

