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TEN GELEIDE
Het jaar 1976 is in verschillende opzichten een gedenkwaardig jaar geworden. Zeer
kenmerkend was de warme en opvallend droge zomerperiode. Dit heeft zijn invloed
gehad op tal van zaken en ook een stempel gezet op de gang van zaken in de glastuinbouw. Enerzijds ontstonden er problemen, zoals met het gietwater of met de
kwaliteit van sommige produkten, anderzijds werkte het weer er aan mee, dat de
prijzen, althans in de groentesector, op een aantrekkelijk peil kwamen. Met name in
deze groentesector werd dan ook opvallend veel geïnvesteerd.
Opnieuw trad duidelijk aan het licht hoezeer de glastuinbouw een levende bedrijfstak
is. Nieuwe mogelijkheden werden aangegrepen en ook werden nieuwe technieken
volop toegepast. Enwelhaast iedereen is er van overtuigd, dat het bovendien noodzakelijk is,deontwikkelingen bijte houden.Want ook inde glastuinbouw geldt : stilstand
is achteruitgang.
Er werden het afgelopen jaar echter ook weer duidelijke knelpunten gesignaleerd.
Wij behoeven slechts te herinneren aan de momenten, waarop de kwaliteit van ons
belangrijkste groenteprodukt, de tomaat, verstek liet gaan.
Nu is het mede de taak van onderzoek en voorlichting te trachten nieuwe ontwikkelingen te stimuleren en te begeleiden en problemen als de bovengenoemde op te
lossen. Daarvoor is onder meer nodig, dat er voldoende flexibiliteit in het onderzoekprogramma wordt ingebracht. Ook het afgelopen jaar is op deze wijze getracht enerzijds het werk aan belangrijke onderwerpen als kleine gewassen, energiebesparing,
klimaatonderzoek, enz.waar mogelijk onverminderd door te laten gaan,terwijl anderzijds gepoogd is in te spelen op actuele knelpunten en nieuwe ontwikkelingen.
Regelmatig overleg, met name ook met de gewassencommissies van de N.T.S., is
hierbij weer van bijzonder veel nut gebleken. Van de resultaten, die het afgelopen
jaar zijn verkregen geeft dit jaarverslag een samenvatting.
Het zou echter niet goed zijn op deze plaats te volstaan met slechts hiernaar te verwijzen. Want het afgesloten jaar gaf ook uitbreidingsmogelijkheden, waarvan gewag
gemaakt kan worden. In de eerste plaats vond aankoop plaats van 1,5 ha grond.
Met deze uitbreiding van het terrein van het Proefstation zijn niet alleen aanzienlijk
meer mogelijkheden voor het onderzoek als zodanig (o.a. gebruikswaarde-onderzoek)
ontstaan, maar werd tevens plaatsruimte verkregen voor een nieuw hoofdgebouw.
Indetweede plaatswerd ten behoeve van het onderzoek een begin gemaakt met enige
uitbreiding van personeel,terwijl ook voor de voorlichting in dit opzicht perspectieven
rezen. Bij dit alles werd in sterke mate de steun verkregen van het bedrijfsleven,
onder meer door te besluiten tot contributieverhoging. Men mag er van verzekerd
zijn, dat deze steun de betrokkenen bij onderzoek en voorlichting extra zal stimuleren.
Voegen we tenslotte — alles overziende — aan het bovenstaande nog toe het feit,
dat op 9 juli H.M. de Koningin het Proefstation met een bezoek vereerde, dan moge
duidelijk zijn, dat 1976 ook voor ons Proefstation een gedenkwaardig jaar geworden
is; tegelijk een jaar, waarop we met dankbaarheid terug kunnen zien.

Ir. E. Kooistra
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BESTUUR
Het bestuur van het Proefstation was op 31 december 1976 als volgt samengesteld
Dagelijks bestuur :
P.van den Berg, Rijswijk, voorzitter
J. G. J.van der Hoeven, Maasland, secretaris-penningmeester
M. J.Varekamp, Naaldwijk, vice-voorzitter
E.H. Bukman, Moerkapelle
Overige leden :
J. M. Duijvesteijn, Poeldijk
L G. C. Hendriks, Leidschendam
J. Jonker, Sappemeer
J. Joosten, Helenaveen
E. J.van Kester, Bleiswijk
A. W. M. Kouwenhoven, Kwintsheul
T. A. A. van der Laar, Monster
A. C. van Marrewijk, Honselersdijk
C. Meewisse, Nootdorp
H. Moerman, Bleiswijk
J. N. Olieman, Pijnacker
J. Somers, Bergen op Zoom
A. G. van der Torre, Berkel en Rodenrijs
M. Verkade, 's-Gravenzande
B.Vermeer, De Lier
W. P. M. Vijverberg, Naaldwijk
Het erelid, N. J.A. van Dijk, Den Haag, is op 17juni 1976 overleden.

PERSONEEL *)
ONDERZOEK
Direkteur
Ir. E. Kooistra, Min. Lelylaan 32, Rijswijk (070) 940946.
Plaatsvervangend directeur
Ir. J.M. Jacobs, Molenstraat 127, Monster (01749) 7569.
Hoofd onderzoek
Ir.Y. van Koot, Commissaris Jasweg 4, Hoek van Holland (01747) 2693.
*) Situatie per 1-3-1977.
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Afdeling grond,water en bemesting
Afdelingshoofd : Ir. J.van den Ende, Kreeklaan 25, 's-Gravenzande (01748)4106.
Waarnemend afdelingshoofd : Dr. Ir. J.P. N. L. Roorda van Eysinga, Gerberalaan 70,
Naaldwijk (01740) 26292.
Onderzoek waterhuishouding :
Hoofd : Dr. Ir. P. Hamaker, Almondestraat 20, Maasdijk (01745) 4905, gedetacheerd
door het I.C.W.
Water- en meststoffenbalans : J.van Beusekom.
Watervoorziening : R. de Graaf.
Bemestingsonderzoek :
Hoofd : Dr. Ir. J.P. N. L. Roorda van Eysinga.
Bemesting groenten : M. Q.van der Meijs.
Bemesting bloemen : W. A. C. Nederpel.
Onderzoek water, bemesting en grondonderzoekmethoden :
Hoofd : Ing. C. Sonneveld, Korte Kruisweg 32, Maasdijk (01745) 3417.
Invloed grondontsmetting : Ing. S.J.Voogt, Grote Stern 209,Rozenburg (01819) 15904.
assistente : M. Vreugdenhil.
Laboratoria voor chemisch en fysisch onderzoek :
Hoofd : P. A. den Dekker, Conradkade w.s. „De Steur", Den Haag (070) 631187.
Chef onderzoek laboratorium : P. A. van Dijk, Willige Rijzen 10, Wateringen (01742)
3525.
Laboratorium-assistent : S. S. de Bes.
Analisten : H. M. C. de Koning, W. H.van Solingen-van den Berg.
Laboranten : C. G.M.van den Berg-van der Meys, C.W.van Elderen (militaire dienst),
C. Wiskerke-van Brakel.
Chef-laborante laboratorium voor routine grondonderzoek : M. J.T. Koenen-Staats.
Assistent chef : P. J.J.Alblas.
Eerste laboranten : H. E. M. Jongejan, E. J. Romijn-Broekhoven.
Laboranten : L. van den Bos, J. J. Drieze, R. N. W. van Duivenboden, J. C. D. de
l'Ecluse, C. A. F. Greeve, A. L. C. A. van Krieken (militaire dienst), K. A. Qualm,
C. T. M. Touw, A. van Winkel, P.A. M. Zwinkels, J.W. A. Zwinkels-Touw.
Twee vacatures.
Eerste amanuensis : H.W. Verhulst.
Amanuensis : H. J.Verhulst, J.T. Verhulst.
Afdeling voor het uitrekenen van analyseresultaten, controle en administratie :
Hoofd : P. M. P.van der Lans.
Administratieve medewerksters : M. M. van Baaien, J.J. Bijl, M. E. T. M. TetterooZuijderwijk.
Bemestingsadviezen, potgrondonderzoek en grondmonstername :
Hoofd : Ing. J. P. C. Knoppert, Perzikenstraat 10, Naaldwijk.

Plaatsvervangend hoofd en onderzoek potgrond : G.A. Boertje, Scholeksterstraat 19,
Rozenburg (01819) 14344.
Adviseur potgrond : H. L. Koenen, de la Reystraat 21, Maassluis (01899) 17223.
Bemestingsadviseurs : A. L van den Bos, L. Spaans, E.van Voorthuizen, A. van der
Wees, vacature.
Monsternemers : A. J.M. van der Ende, Patrijslaan 36, Honselersdijk (01740) 28176,
J. M. Greeve, Noordeindseweg 75, Berkel (01891) 2328, M. F. J.van Heiningen, Sint
Bonifaciusstraat 29, Leidschendam (070) 274256, A. P. Mooyman, Kon. Wilhelminalaan 55, Den Hoorn (015) 126098, L. A. den Toom, 's-Gravenweg 133, Capelle a/d
IJssel (010) 507426.
Advisering landinrichting en waterhuishouding :
Hoofd : Ing. J.C. van Leeuwen, Zuidbuurt 25, Maassluis (01899) 12653.
Ontsluiting enbedrijfsindeling : Ing.J.Oosthoek, Laan der Vrijheid 42, Bergschenhoek
(01892)3217.
Profielonderzoek en waterhuishouding : J.T. M. van Paassen, Oosteinde 69, Wateringen (01742) 3458, Ing. J.J.van Schie, H.van Naaldwijkstraat 23, Naaldwijk (01740)
3458.
Afdeling teelt en kasklimaat
Afdelingshoofd : Ir.A. J.Vijverberg, Naaldwijkseweg 35,'s-Gravenzande (01748)3795.
Onderzoek groentegewassen
Hoofd : Ir. C. M. M. van Winden,Taets van Amerongenstraat 2, Monster (01749) 3109.
Teeltonderzoek tomaat en meloen : Ing. K. Buitelaar, Strauss 6, Naaldwijk (01740)
26202.
Teeltonderzoek komkommer en paprika : Ing. J.A. M. van Uffelen, Smetana 14,Naaldwijk (01740) 26518.
Teeltonderzoek sla en andijvie : Ing. H.G.A. van Esch,Koorlaantje 12,De Lier (01745)
5710.
Teeltonderzoek kleine groentegewassen : Cl. Mol, Hartmanplein 22, Monster, (01749)
2539.
Algemeen teeltonderzoek : G. A. J. Janssen, Stokserweg 5a, Helden-Panningen
(04760) 3165, gedetacheerd bij de Proeftuin ,,Noord-Limburg", Venlo; D. Rodenburg,
Hoofdweg 81,Kolham/Slochteren (05980) 3540, gedetacheerd bij de Proeftuin Sappenneer.
Gebruikswaarde-onderzoek groentegewassen : Ir. J. H. Stolk, Uitterlier 130, De Lier
(01745) 5289, gedetacheerd door het R.I.V.R.O. te Wageningen, Ing. R. Maaswinkel,
gedetacheerd door het R.I.V.R.O. te Wageningen, L. Rus.
Administratief medewerkster : B. C. M. 't Hoen.
Onderzoek bloemisterijgewassen :
Hoofd :Ir.A. J.Vijverberg.
Teeltonderzoek chrysanten snijgroen : Ing. A. P. van der Hoeven, Rijnweg 307, Monster (01749)7907.

Teeltonderzoek fresia en amaryllis : Ing. T. Dijkhuizen, Corelli 14, Naaldwijk (01740)
24297.
Laborante : A. J. Mei-Hoving (tot 16-3-1977).
Onderzoek kasklimaat :
Ir. D. Bokhorst, Van Wassenaarstraat 9, Maasdijk (01745) 2182, gedetacheerd door
het I.M.A.G.
G. P.A. van Holsteijn, Chrysantenstraat 28, Naaldwijk (01740) 25989.
T. Strijbosch, Scholeksterhof 5, Schipluiden (01738) 8952.
Dr. Ir.J.v. d.Vooren, Ravensweg 1,Oudenhoorn (01882) 565.
Meteorologische waarnemingen : C. A. Ammerlaan.
Onderzoek bedrijfseconomie en arbeidskunde :
Bedrijfseconoom : Ir.A. J.deVisser, Vreeburghlaan 49, 's-Gravenzande (01748) 3111,
gedetacheerd door het L.E.I.
Assistent : J.A. A. Keijzer.
Arbeidskundige : Ing.A. T. M. Hendrix, Uithof 6, Maasdijk (01745) 4835, gedetacheerd
door het I.M.A.G.
Afdeling plantenfysiologie
Afdelingshoofd : Dr. Ir. P.J.A. L. de Lint, 's-Gravenzandseweg 252, Hoek van Holland
(01747)2483.
Algemeen fysiologisch onderzoek : Dr. Ir. L. S. Spithost, Kleine Woerdlaan 48,
Naaldwijk (01740) 26044.
Onderzoekassistent : P. H. A. Blok (tot 1-4-1977).
Koolzuurgasbemesting en fysiogene afwijkingen : Ir. N. van Berkel, Fazantstraat 29,
Maassluis (01899) 14824.
Potentiële groei : Ing. D. Klapwijk, Van Nijenrodestraat 49, De Lier (01745) 2722.
Analiste : C. F. M. Wubben.
Vruchtzetting en groeiregulatoren : Ing.W.van Ravestijn, Meyendelseweg 14,Wassenaar (01751) 79470.
Analiste : W. M. L. Molhoek.
Fotosynthese onderzoek : G. Hey; Dr. Ir. P. J.A. L. de Lint.
Afdeling plantenziekten en ziektebestrijding
Afdelingshoofd : Dr. Ir.L. Bravenboer, Distelstraat 11, Hoek van Holland (01747)2695.
Mycologie :
Ir. N. A. M. van Steekelenburg, lepstraat 10, 's-Gravenzande (01748) 5587, gedetacheerd door het I.P.O.
Analist : S. J.Patemotte.
Virologie :
Virusziekte tomaat en paprika : Dr. Ir. A. Th. B. Rast, Menno ter Braaklaan 97, Delft
(015) 562254, gedetacheerd door het I.P.O.

Onderzoek-assistent : C. C. M. M. Stijger.
Laborante : J.E. M. Zuidgeest-van der Sande.
Overige virusziekten : Ing.H.J.M.van Dorst,Almondestraat 2,Maasdijk. (01745)3912.
Analiste : W. T. Runia.
Entomologie en Biologische bestrijding :
Ir. P. M. J.Ramakers, gedetacheerd door T.N.O.
Ir. J.Woets, Schollevaarstraat 16, Maassluis (01889) 12719.
Gewasbescherming :
Bodemparasieten : L. J.Nederpel jr.
Chemische bestrijding : Ing. D. Theune, van Spilbergenstraat 33, Hoek van Holland
(01747) 3998.
Analiste : M. van der Staay.
Diagnostiek en onkruidbestrijding :
Ing. W. den Boer, Karel Wiersmastraat 12, Naaldwijk (01740) 25552.
Luchtverontreiniging :
P. Steenbergen, Hargplein 62, Kethel/Schiedam (010) 703933, gedetacheerd door het
I.P.O.
Statistische verwerking
Statisticus : B.J.van der Kaay, Muskaatstraat 3, Naaldwijk (01740)26584.
Assistent : J.C. M. Withagen.
Algemene zaken en personeelszaken
Hoofd : Ing. P. Koomneef, Bloesemlaan 13, Rozenburg (01819) 12792.

Bibliotheek
Bibliothecaris : J.C.vanAalst, Mr. Schokkingstraat 44,'s-Gravenzande (01748)5330.
Bibliotheek-assistente : A. C. M. Charité.
Administratie
Hoofd : E.J.M. van der Valk, Jac. Boezemanstraat 275, Maassluis (01899) 20358.
Administratieve medewerksters : S. den Besten-Groenewald, M. C. J.de BrabanderWaalwijk, C. E. M. van Dreumel-Jansen, E. P. Nonhof (tot 1-4-1977).
Boekhouding
Hoofd : B. Zonneveld, Goudenregen 4, Naaldwijk (01740) 25096.
Assistenten : L. Vellekoop. C.S.T.M. Verkade-Prins.
Interne Dienst
Hoofd en inkoper : J.A. Jansen.
Medewerkers : M. de Brabander, L. P. F. Reijgersberg, G. M. M. L Verbeek.

Publiciteit
Hoofd : Ing. P.A. Kruyk, Dijkweg 32, Naaldwijk (01740) 24302.
Publiciteits-assistente : P. J.C. Duister.
Tekenares : T. J.A. v. d. Bogert-de Kiewit.
Administratie medewerkers : M. P. van Gaaien, M. Meulemans-Schramm.
Fotograaf : J.A. van der Loos, Hondsdraf 14, Naaldwijk (01740) 28491.
Excursierondleidster : M. van der Sar, Wilhelminaplein 22, Naaldwijk (01740) 28838.
Interne technische dienst
Hoofd : Ing.R. B.Albers, Molenlaan58,Honselersdijk (01740)24596.
Electronici : A. J.Arendsen, L. J.A. Bol.
Electrotechnisch installateur : P. C. van Zwet.
Electrotechnicus : P. Koornneef.
Instrumentatie-technicus : W. Rovers.
Machinebankwerkers en instrumentmakers : G. L. van Charante, C. J. Immerzeel,
R. Schutter.
Schilders : J.T. Zeeman, L. P. Zwaanswijk.
Timmerlieden : M. van der Gaag, P. L. Verbraeken.
Tuin
Hoofd : Ing. F. G.van Dijk, Zuidweg 42, Naaldwijk (01740) 26541.
Plaatsvervangend hoofd : J. Menheer, Bachlaan 12, Naaldwijk.
Beheerders speciale proefruimten : C. S. van der Helm, A. C. Heppe, S. Heys,
J. F. Nadorp, P.J.W. N. Nadorp, L L. A. van Paassen, A. P. Verbeek, G. Verhagen,
D. Wiskerke.
Proefverzorgers : S. W. Bos, A. H. de Bruin, L. M. N. Duyvestijn, O. F. van Eeden,
R. Elgersma, P. M. van Staalduine, M. T. van Veldhoven, A. Wiskerke, H. Wulff,
1 vacature.

VOORLICHTING
Consulent voor deTuinbouw : Ir.J.M.Jacobs, Molenstraat 127, Monster (01749) 7569.
Hoofd van devoorlichting : Ing.A. G.A. van de Nes, Melis Stokelaan 2084, Den Haag
(070) 664244.
Structurele ontwikkeling : Ir. J. C. J. Ammerlaan, Zwartendijk 11, Naaldwijk (01740)
27730.
Bedrijfsvoorlichters groenteteelt
De Kring
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt : Ing.J.H.Groenewegen, Kon.Wilhelminalaan 38,
Den Hoorn, post Delft (015) 123295.
Rayon Bergschenhoek-Bleiswijk : I. Baelde, Zoutmanstraat 2, Bleiswijk (01892) 3154.

Rayon Nieuwerkerk a/d Ussel-Zevenhuizen-Waddinxveen : W. Eindhoven, Snippendreef 6, Bleiswijk (01892) 3074.
Rayon Pijnacker : J.de Hoog,Delftsestraatweg 181, Delfgauw, post Delft (015)564079.
Rayon Leidschendam-Voorschoten-Leiden : H. J. M. Koot, Oppenheimstraat 67,
Rotterdam-12 (010) 229789.
Rayon Berkel : B. Meijndert, Gerberasingel 52, Berkel (01891) 3616.
Rayon Delft-Nootdorp : A. F. Veenman, A. Hoogvlietstraat 6b, Viaardingen (010)
35445.
Westland
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt : Ing. D. de Mos, Gen. Spoorlaan 669, Rijswijk
(070) 945082.
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt : Ing. A. J.Schoppers, Grote Stern 99, Rozenburg
(01819) 14567.
Rayon Monster : M. van der Linden, Molenweg 50, Monster (01749) 7012.
Rayon Loosduinen : L. G. Nederpel sr., Madesteinweg 38, Loosduinen (070) 253295.
Rayon De Lier : J. M. van Nierop, M. A. de Ruyterstraat 49, Maasdijk (01745)3381.
Rayon Wateringen-Kwintsheul : H. C. Ouwerling, Berestein 11, Kwintsheul (01742)
2646.
Rayon Poeldijk : Ing. A. T. G. M. Goes, Plataan 36, Naaldwijk (01740) 25202.
Rayon Honselersdijk : J.Tamerus, Leeweg 53, De Lier (01745)2512.
Rayon Naaldwijk : L. G. van Uffelen, Uitterlier 104, De Lier (01745)3471.
Rayon Maasland-Oranjepolder : C. Th. M. van der Zon, Keenenburg 2, Maasland
(01899) 13775.
Rayon 's-Gravenzande-Hoek van Holland : Ing. H. A. M. Hendrix, Linde 38, Naaldwijk
(01740) 29555.
Bedrijfsvoorlichters bloementeelt
Bedrijfstakdeskundige bloementeelt : Ing. G. Buys, Van Nijenrodenstraat 45, De Lier

(01745) 2822.
Anjer, trosanjer en roos : A. Koningen, Rietvoorndaal 16, Loosduinen (070) 686318.
Anjer en trosanjer : Ing. H. Konings, De Nesse 19,Wateringen (01742) 3416.
Potplanten : H. Buurman, Kleine Achterweg 37, Naaldwijk (01740) 27516 en
A. Griffioen, Schoutendreef 120, Den Haag (070) 673982.
Fresia en cybidium : J.C. Doorduin, Rossini 8, Naaldwijk (01740) 24373.
Bolbloemen (iris, lelie,tulp, gladiool,amaryllis) : A. J.M. van Leeuwen, Kijckerweg21,
De Lier (01745) 2264.
Jaarrondchrysant en snijgroen : C. P. Mol, M.A. de Ruyterstraat 47, Maasdijk (01745)
3682.
Roos : P. Damen, Endeldijk 7, Honselersdijk.
Jaarrondchrysant, gerbera en anthurium : J.A. van der Steen, Van Alkemadestraat 6,
De Lier (01745) 4189.
Technische voorlichting
Hoofd en rayon De Kring : Ing. J. Meijndert, Bolkruid 169, Rotterdam-3014 (010)
201698, verwarming en stooktechniek.
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Rayon Westland : J. B. Verveer, Noordlandseweg 65, 's-Gravenzande (01748) 3786,
verwarming en stooktechniek.
Th. J. M. van der Meer, Zuideinde 20, Roelofarendsveen (01713) 2414, kassenbouwregelapparatuur.
Bedrijfseconomie en arbeidskunde
Arbeidsmethoden : Ing. H. J.van Gaaien, Oosteinde 59, Wateringen (01742) 2848.
Bedrijfseconomie : Ing. J.P. Bakker, Fresiastraat 14, Naaldwijk (01740) 27141.
Bedrijfseconomie : Ing. J.K. Nienhuis, Kerklaan 40, De Lier (01745)5270.
Kredietregelingen
J. de Bloois, Marocstraat 6, Naaldwijk (01740) 25861.
J.van der Ende, Noordeindseweg 52b, Delfgauw (015) 125239.
A. C. Middendorp, Händellaan 168, Naaldwijk (01740) 26474.
H. Rijneveld, Julianalaan 28, Reeuwijk (01829)2851.
J. S. W. v. d. Lans, Glenn Millerrode 12,Zoetermeer (079) 217781.
LANDELIJK CONSULENTSCHAP
Consulent : Ir. E. Kooistra, Min. Lelylaan 32, Rijswijk (070) 940946, onderzoek proeftuinen.
Plaatsvervangend consulent : Ir. J.M. Jacobs, Molenstraat 127, Monster (01749)7569.
Bedrijfstakeconoom : Ir.J.C. J.Ammerlaan, Zwartendijk 11, Naaldwijk (01740) 27730.
Algemene voorlichting : Ing. W. P.van Winden, Merelstraat 49, Honselersdijk (01740)
25892.
Coördinatie onderzoek op de proeftuinen : Ir. C. M. M. van Winden, Taets van Amerongenstraat 2, Monster (01749) 3109.

ALGEMEEN OVERZICHT
1. Personeelsaangelegenheden
In 1976 werd van vier medewerkers afscheid genomen in verband met het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd. Op 6augustus was het afscheid van D. de Ruiter,
die vanaf 1945 werkzaam is geweest bij het consulentschap; aanvankelijk als voorlichter, de laatste jaren als onderzoeker voor de kleine groentegewassen. Op 3
september was er het afscheid van G. H. Ordelman, die vanaf februari 1944 op het
Proefstation werkzaam is geweest; de laatste jaren als hoofd van de administratie.
Op 30 september werd afscheid genomen van J.T. van Heuveln, die vanaf 1961 als
proefverzorger in de tuin werkzaam is geweest. Van P. Mosterd werd op 29 oktober
afscheid genomen; hij was vanaf 1963werkzaam als proefverzorger in de tuin.
Drie maal werd in 1976een25-jarig dienstjubileum gevierd,waarbij aan de jubilarissen
een receptie werd aangeboden. Dit was op 6 februari voor mej. ing. D. Theune, op
27 februari voor ing. G. Buijs en op 10september voor L. P. Zwaanswijk.
Het gebruikswaarde-onderzoek kreeg in februari en maart versterking, door de
detachering op het Proefstation vanuit het R.I.V.R.O. van respectievelijk ing. R.
Maaswinkel en ir. J. H. Stolk.

2. Algemene zaken
VERGADERINGEN
Op 22 april werd in de kantine van de CCWS te Honselersdijk de algemene ledenvergadering gehouden. Op deze vergadering traden als bestuursleden af de heren
P. v. d. Berg, L. G. C. Hendriks, E. J.van Kester, A. W. M. Kouwenhoven, C. L.J.
Kerklaan en A. C. van Marrewijk. De bestuursleden die hierkiesbaar waren werden
allen herkozen. In de plaats van de heer C. L. J. Kerklaan, die niet herkiesbaar was,
werd de heer J. N. Olieman gekozen.
In 1976vergaderde hetAlgemeen Bestuur op 19maart, 24 mei,7oktober en5 november. Het Dagelijks Bestuur vergaderde daarnaast 21 keer.
BEZOEK
Apart willen we melding maken van het bezoek dat H. M. de Koningin op 9juli 1976
aan het Proefstation heeft gebracht als onderdeel van een werkbezoek aan het
Westland. De Koningin bezocht, o.m. in gezelschap van de Commissaris van de

H.M. de Koningin wordt door directeur Ir.E.Kooistra rondgeleid in de klimaatkas
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Koningin in de provincie Zuid-Holland, de klimaatkas en liet zich door de directeur
voorlichten over de mogelijkheden die deze kas voor het onderzoek biedt.
Op 29 september werd het Proefstation bezocht door de 9 ministers van landbouw
van de EEG-landen met de Europese Commissaris ir. P. J. Lardinois.
UITBREIDING TUIN EN GEBOUWEN
Ten behoeve van de lysimeterkas, die eind 1975 gereed kwam, werd in de loop van
het verslagjaar de speciale registratie- en besturingsapparatuur gebouwd en in bedrijf
gesteld.
In juni kwam een nieuwe plantenziektenkas gereed. Deze kas omvat 20 afzonderlijke
afdelingen van gevarieerde grootte en vormt een welkome aanvulling op de te beperkte ruimte die er voor het plantenziektenkundig onderzoek tot dan was.
Eveneens in juni werd een begin gemaakt met de kas die gebruikt zal worden ten
behoeve van het onderzoek bij kleine gewassen. Deze kas, grotendeels een geschenk
bij het in 1975 gevierde 75-jarige jubileum, heeft in de wandeling de naam „jubileumkas" gekregen. Deze kas zal begin 1977 gereed komen.
Van groot belang voor de toekomstige ontwikkeling van het Proefstation waren de
onderhandelingen die er zijn gevoerd om in noordelijke richting tot uitbreiding te
komen. Dit betrof aankoop van de gronden die vrijkwamen nadat de gemeente
Naaldwijk voor de doortrekking van een weg enkele tuinbouwbedrijven geheel of
gedeeltelijk moest aankopen. Over deze uitbreiding werd overeenstemming bereikt.
Eenop de betreffende grond aanwezig Venlowarenhuis is in het verslagjaar inmiddels
al voor onderzoekdoeleinden in gebruik genomen.
Een eveneens aanwezige (moderne) kas, die voor het gebruikswaarde-onderzoek is
bedoeld moet nog worden aangepast.
Intussen is het ruimteprobleem voor de huisvesting van het personeel alleen nog maar
nijpender geworden. Getracht wordt opnieuw een barak te laten bouwen om in de
ergste ruimtenood te voorzien.

3. Onderzoek
Een rendabele teelt eist een zekere teelt. Een zekere teelt is echter niet mogelijk
zonder een goede gewasbescherming. Aan het plantenziektenkundig onderzoek worden dan ook hoge eisen gesteldwat betreft de slagvaardigheid. Fusarium 2bij tomaat,
het wit in radijs, slaapziekte bij aubergine en TMV bij paprika zijn voorbeelden van
ziekten die meer aandacht vroegen en ook kregen van het onderzoek dan voorheen
het geval was. Een nieuwe rupsenplaag bij diverse gewassen en een bladmineerder
bij gerbera zijn voorbeelden van nieuwe plagen. Succesvol uit het oogpunt van
ziektebestrijding lijkt de toepassing van stoomdrainage te zijn bij de bestrijding van
vaatziekten bij anjers.
Een zekere teelt vraagt om een verzekerde afzet. Dit is echter niet mogelijk
zonder een zekere kwaliteit. Het gehele kwaliteitsonderzoek vraagt en krijgt dan ook
steeds meer aandacht. De grootste kwaliteitsproblemen zijn dit jaar weer opgetreden
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bij het belangrijkste glasgewas : tomaat. Gelukkig hebben we door onderzoek een
weg kunnen aanwijzen, die tot een betere kwaliteit kan leiden. Bij dit onderzoek wordt
veel steun ondervonden van het Sprenger Instituut te Wageningen.
Veel aandacht vraagt ook de residuproblematiek; met name de residuen van pesticiden en de gehaltes aan broom en zware metalen vragen in toenemende mate om
aandacht. De nauwe samenwerking op dit terrein met het Centraal Instituut voor
Voedings-Onderzoek te Zeist en het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen heeft
veel tot de resultaten van het onderzoek bijgedragen.
Bij chrysant is gebleken dat de introduktie van de cv 'Horim' tot verbreding en verbetering van dewinterproduktie bij chrysant heeft geleid.Verbreding van het sortiment
glasgroenten met aubergine, koolrabi, radijs, rammenas, Chinese kool en prei dragen
bij tot een versterking van de positie van de gehele bedrijfstak. Om die reden wordt
aan deze aspecten veel aandacht besteed.
Het kasklimaatonderzoek blijkt belangrijk gestimuleerd te zijn door de klimaatkas.
Het inzicht in de regelmogelijkheden en de effecten van de regelingen op gewas en
produktie worden er belangrijk door vergroot.
Op het gebied van de energiebesparing is veel aandacht gericht op de rookgascondensor en de effecten van een plasticscherm op het kasklimaat. Ook vanuit het
teeltkundig onderzoek blijkt een belangrijke bijdrage mogelijk aan energiebesparing.
Voorbeelden hiervan zijn het vroegbloeionderzoek bij fresia en het preparatieonderzoek bij amaryllis. Onderzoek, dat de mogelijkheid biedt om de tijd tussen planten
en begin van de oogst belangrijk te verkorten en daarmee het energiegebruik per
eenheid produkt te verminderen.
Het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van steenwol is uitgebreid. Samen
met het Proefstation in Aalsmeer is een werkgroep opgericht om het onderzoek naar
teelten insubstraat te coördineren.
In het verslagjaar kwam het gebruikswaarde-onderzoek bij glasgroenten weer van de
grond o.m. door de detachering op het Proefstation van twee medewerkers van het
Rijks Instituut voor Rassen Onderzoek.
Veel problemen hebben zich ook het afgelopen jaar weer aangediend. Het onderzoek
richten op de meest essentiële problemen is een voortdurende zorg en vraagt steeds
om bijsturing. Het werkt dan alleen maar erg gunstig als men deze problemen kan
doorspreken met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven via de studieclubs en de
gewassencommissies.
Zoals gebruikelijk is veel in het contact tussen telers en onderzoek via de voorlichtingsdienst tot stand gekomen. In de Mededelingen, die 12 keer uitkwamen in de
bekende omvang van 12 pagina's, is meer de aandacht op het onderzoek gericht
geweest. Met de voorlichtingsdienst werden er ten behoeve van de vakpers 326
artikelen geschreven,waaronder een aantal inwekelijks gedurende het seizoen terugkerende rubrieken, zoals Arbeidsplanning en Stralingsgegevens.
Een aantal telers heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid het Interne Jaarverslag
over 1975 te ontvangen. Ten behoeve van de uitwisseling van gegevens, verslagen
en periodieken werd ook over 1975 een verslag in het Engels uitgegeven. Door de
bilbiotheek werd, voornamelijk ten behoeve van de onderzoekers, in 1976 600 maal
een beroep gedaan op de bibliotheek van de Landbouwhogeschool of op die van
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andere instituten en instellingen. Er werden 2600 artikelen gedocumenteerd, waarvan
± 60 % uit tijdschriften.
Er werden op ruilbasis 900 verslagen, boeken of overdrukken verkregen, afkomstig
van ruim 300 binnen- en buitenlandse ruilcontacten. Het aantal uitleningen van de
bibliotheek bedroeg in 1976 : 2703.
Van het Proefstation verschenen in 1976 in de daarvoor bestemde reeks de volgende
publikaties :
No. 222 Economical prospects of protected cultivation, J. M. Jacobs en D. Meijaard.
No. 223 Houdbaarheid van komkommers, J.A. M.van Uffelen.
No. 224 Bladluiswaarnemingen in het Zuidhollandse Glasdistrict W. M. Th. J. de
Brouwer.
No. 227 The parasite-host relationship between Encarsia formosa (Hymenoptera :
aphelinidae) andTrialeurodes vaporariorum (Homoptera :aleyrodidae) IHost
finding by the parasite, J.C. van Lenteren, H. W. Nell, L. A. Sevenster-van
der Lelie and J.Woets.
No. 228 Idem II Selection of host stages for oviposition and feeding by the parasite.
No. 229 Idem III Discrimination between parasitized and unparasitized hosts by the
parasite.

4. Voorlichting
Tal van keren werden ook in 1976 gewasgerichte Open Middagen gehouden, die
zonder uitzondering een goede belangstelling kregen. Daarbij is vrijwel steeds getracht doel en gegevens van de op die dag te bekijken objecten in de vakpers vooraf
te publiceren.
Buiten het bezoek aan de Open Middagen kwamen er in 1976 2.890 geregistreerde
bezoekers. Hiervan kwamen er 1.206 uit het binnenland en 1.684 uit het buitenland. In
totaal waren hiervan 743 personen tuinder.
Ook in 1976 werden er weer 3 tweedaagse bijeenkomsten georganiseerd met de
glasgroentevoorlichters uit het gehele land. Daardoor was het weer mogelijk deze
voorlichters te informeren over allerlei ontwikkelingen, terwijl ze regelmatig kennis
konden nemen van de lopende proeven.
Naast herdrukken van diverse lopende brochures werden in 1976de volgende nieuwe
uitgaven in de Informatiereeks verzorgd :
No.
No.
No.
No.
No.
No.

33 Energiebesparing in de glastuinbouw.
34 Kunstlicht in de tuinbouw.
35 Teelt van bonen onder glas.
36 Teelt van andijvie onder glas.
37 Teelt van spinazie onder glas.
38 Klimaatregeling (werdten dele alvia deTuinderij gepubliceerd enzal in 1977
volledig gereed komen).
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No. 39 De bemesting van glasaardbeien met stikstof, fosfor en kali.
No. 40 Voedingsoplossingen voor het telen in steenwol.
In de reeks Bloementeeltinformatie verschenen :
No. 7 De teelt van jaarrondchrysanten.
No. 8 Houdbaarheid van snijbloemen.
Van de lopende brochures in deze serie werden diverse herdrukken verzorgd.

5. Financiën
Er kon ook in 1976 niet worden ontkomen aan een doorgaande kostenstijging. Daardoor was het saldoverlies hoger dan was begroot. Hoewel we ook in de toekomst op
een stijging van kosten moeten rekenen zal de contributieverhoging een gunstige
uitwerking hebben op het exploitatietekort. Wij zijn het bedrijfsleven dan ook dankbaar
dat men zo voortvarend heeft meegewerkt om de bijdragen te vergroten, evenals de
toeleveringsbedrijven die deelnemen aanhet ingevoerde contribuantensysteem. Naast
de dank voor de subsidies van diverse instellingen, zijn we vooral de overheid dankbaar voor de wijze waarop wordt bijgedragen in de groeiende behoeften van het
onderzoek.
Dit laatste betreft niet alleen de exploitatiekosten, maar vooral ook de noodzakelijke
investeringen.
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ONDERZOEK
Grond,water en bemesting
Chemisch grondonderzoek
Het totaal aantal grondmonsters dat dit
jaar werd ingezonden bedroeg 48.406;
dit betekent een toename van bijna 5 %
ten opzichte van het voorafgaande jaar.
In driekwart van de monsters werd bijmestonderzoek gevraagd, een kwart
werd uitvoeriger geanalyseerd.
Het aantal watermonsters bedroeg dit
jaar 3790 tegen 1932 het voorgaande
jaar. Het aantal is dus bijna verdubbeld.
Ook het aantal onderzoekingen dat werd
gevraagd nam toe. De oorzaak voor de
toename kan enerzijds aan het warme,
droge weer in de zomer worden toegeschreven en de daardoor optredende
moeilijkheden met de kwaliteit van het
gietwater, anderzijds werd dit jaar voor
het eerst een flink aantal monsters van
voedingsoplossingen geanalyseerd.
Potgrondonderzoek
De invloed van de fysische eigenschappen van potgronden werd bestudeerd door een aantal veensoorten tot
potgrond voor tomaat te verwerken.
Vergeleken werden vier kwaliteiten
veenmosveen, twee kwaliteiten bolsterveen, twee kwaliteiten tuinturf, verder
nog bonkveen en freesturf. De tomaten
werden opgekweekt in plastic potten die
in een zogenaamd watertablet waren
geplaatst. Naast deverschillende mengsels werd vergeleken het licht en flink
aandrukken van de potgrond. Het flink
aandrukken gaf een reduktie in groei
van 13%. De overige verschillen waren
gering.
Na 4 weken wogen de planten 157 g.
Potgrond, samengesteld uit veenmosveen of uit turfstrooisel was minder
goed doorworteld.

Een proef van ongeveer gelijke strekking werd later in het seizoen nog uitgevoerd. De potgronden waren samengesteld uit Fins veen, uit bonkveen ,uit
vers zwart veen of uit mengsels van
diverse veensoorten waaronder tuinturf.
De plastic potten stondenweer inwatertablet of op gewone tabletten waarbij
met de handvia deslangwaterwerd gegeven. Het flink aandrukken was ook in
deze proef ongunstig en vooral bij Fins
veen.
Waar met de hand water werd gegeven
was de groei minder dan bij watertabletten, vooral vers zwartveen viel hierbij
op door een ongunstig resultaat.
Door middel van opkweekproeven werden enkele meststoffen getoetst op hun
waarde als toevoegsel aan potgrond.
Enmag, een langzaamwerkende meststof, werd beproefd in hoeveelheden
van 3 en 6 kg per m3. De meststof gaf
goede resultaten. Voor opkweek van
kleine tomateplanten (30 g per stuk)
was 3kg voldoende; voor grote planten
(94 g) was 6 kg per m3optimaal.
Parelcompostwerd toegevoegd aan een
potgrond voor opkweek van tomateplanten. Toegevoegd werden 6%, 121/2
en 25 vol. %, en vergeleken met onbehandeld.
Naarmate meer compost was toegediendtrad meer chlorcse op van de bladeren. Toediening van 25% vol. % gaf
een duidelijke groeiremming.
Attapulgit, een kleimineraal, en diatomeeënaarde werden toegevoegd aan
potgrond in de hoop de vocht- en mineralenhuishouding te verbeteren. Diatomeeënaarde was ongunstig in alle getoetste hoeveelheden. Attapulgit deed
niets bij geringe dosering (6 en 12 vol.
%) en was ongunstig indien 24 vol. %
was toegevoegd.
De spoorelementenmeststoffen : FTEnr
32, Librel AMX, Librel BMX, Radigen
en Sporumix Pg werden vergeleken,
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eveneens bij opkweek van tomaat. Er
werd met gedemineraliseerd water gegoten, hetgeen de verschillen ongetwijfeld heeft verscherpt. Waar geen spoorelementen waren toegediend en ook bij
Sporumix Pg, werd een chlorose van de
bladeren waargenomen, vermoedelijk
veroorzaakt door ijzergebrek. De andere beproefde meststoffen leverden wel
ijzer en gaven planten van 30 g, tegenover 16 g zonder spoorelementen.
Veensubstraat
Op drie tuindersbedrijven werden tomaten geteeld op veen. De totale oppervlakte bedroeg 8.000 m 2 . De teelt w e r d
intensief gevolgd. Twee van de drie bedrijven waren succesvol; één bedrijf had
moeilijkheden. De oorzaak hiervan was
de slechte kwaliteit gietwater waarmee
dit bedrijf moest werken. Opnieuw
bleek een laag chloridegehalte van het
gietwater voor een dergelijk teeltsysteem een eerste vereiste.
Bij een komkommerteelt op veenbedden
w e r d de zinkvoorziening bestudeerd.
De hoogste opbrengst w e r d verkregen
waar in het geheel geen zink was toegediend. Dit resultaat vormt een tegenstelling met dat van enkele jaren geleden toen 50 g zinksulfaat per m 3 veen
het beste was. V o o r het verschil in resultaat kon geen oorzaak worden gevonden.
De proef met Anthurium andreanum, die
in 1974was gestart, w e r d beëindigd. Als
substraat diende grove, vezelrijke turfstrooisel (Flevoturf).
Het achterwege laten van de stikstof
bleek ongunstig, maar ook te veel stikstof gaf een groeiremming. Het beste
resultaat w e r d verkregen bij een bemesting van 12,8 g N per m 2 verdeeld over
het jaar. Het gewas reageerde op de
kalitrappen; vooral het weglaten was
ongewenst. De beste opbrengst w e r d bij
12,8 g K 2 0 per m 2 per jaar bereikt.
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In drie afzonderlijke proefjes werd toediening van ijzer, zink of mangaan bestudeerd met gerbera als proefgewas.
Geteeld werd in bakken gevuld met
veen dat was bemest met 3 1 / 2 of 7 kg
koolzure magnesiakalk per m 3 . Het toedienen van ijzerchelaat (Chel Fe 138),
zinksulfaat of mangaansulfaat bleek
geen invloed te hebben op het aantal
geoogste bloemen, het gewicht daarvan
of de lengte van de bloemsteel. Ook de
twee kalktrappen hadden hierop geen
invloed. Uzerchelaat (Chel Fe 138) w e r d
in twee doseringen beproefd, te weten
25 en 50 g per m 3 . Er was tussen deze
doseringen geen verschil in opbrengst.
Steenwol
Dit jaar werden op drie bedrijven komkommers geteeld op steenwol. De totale
oppervlakte was circa 5 ha. Een tuinder
gebruikte nog 2000 m 2 voor de teelt van
tomaten op steenwol. De gewassen werden regelmatig beoordeeld. Evenals bij
veencultuur bleek bij teelt op steenwol
een hoog chloridegehalte van het water
nadelige gevolgen te hebben. Als maximaal toelaatbaar kan 100 mg Cl per I
worden beschouwd, maar gunstiger is
een gehalte van 50 mg of lager.
De teelt van komkommers was een succes, die van tomaat lijkt economisch gezien momenteel nog niet aantrekkelijk.
Recepten voor het maken van de voedingsoplossingen werden samengesteld.
Twee proeven werden uitgevoerd met
komkommers op steenwol. In de voorjaarsteelt was de ijzervoorziening o n derwerp van studie, in de herfstteelt die
van zink. Zonder ijzer in de oplossing
vertoonden de bladeren een sterke ijzerchlorose. Toevoeging van 20 mg van
het ijzerchelaat Chel Fe 138 gaf de beste
opbrengst. Het toedienen van zink had
een ongunstige invloed op de produktie.
Het onbehandelde water (0,03 ppm Zn)

plus deverontreiniging via andere bronnen leverde kennelijk genoeg zink om
de planten optimaal te laten groeien.
Waterverstrekking op basis van
verdampingscijfers
In een proef werd de praktische bruikbaarheid bestudeerd van zonintegratoren die de beregening automatisch regelen. Daarnaast werd met een experimenteel apparaat de invloed van de
buistemperatuur op de verdamping nagegaan. De getoetste apparatuur voldeed in het algemeen goed.
Een probleem vormde de teeltwijze :
tomaten met tussenplanting. Vermoedelijk kan het oude gewas doordat veel
blad wordt geplukt en de kop wordt
verwijderd niet meer optimaal verdampen. Over de gehele teelt van half december tot half oktober werd circa 600
mm water gegeven.
De lysimeterkaswerd in 1976in gebruik
genomen. De apparatuur werd ingeregeld. De gehele kas bestaat uit drie
afdelingen. Inelke afdeling is eenvaste,
niet weegbare, lysimeter in de grond ingegraven. De verdamping van een
herfstteelt paprika werd vastgesteld
met behulp van de drie lysimeters. De
verdampingstotalen voor de drie lysimeters vertoonden onderling weinig
verschil en varieerden van 245-251 mm.
De verdamping per week, bepaald met
behulp van de lysimeters, was sterk gecorreleerd met die van planten op een
weegschaal.

Bemesting met
hoofdvoedingselementen
Het onderzoek naar deoptimale bemesting van glasaardbeien in het rivierkleigebiedwerd dit jaar afgesloten.De laatste proef was er een waarbij aan het
wachtbed drie hoeveelheden fosfaat

waren toegediend (0, 2,15 en 8,6 kg
P 2 0 5 per are) in drie soorten :tripel superfosfaat, dubbelkalkfosfaat en Thomasmeel. De bij die verschillende fosfaatgiften opgekweekte wachtbedplanten werden in de kas op produktievermogen beoordeeld. Evenals in voorafgaandejaren bleek toepassing van tripel
superfosfaat ophetwachtbedongunstig,
Thomasmeel bleek een goede fosfaatmeststof voor gebruik op het wachtbed.
Het meerjarige stikstof- en kalibemestingsproefveld werd voorzien van een
installatie waarmee de meststof ook via
deregenleiding kanworden toegediend.
Als vergelijking met vroeger uitgevoerde proeven, toen met de hand werd
bijgemest,werden afgelopen jaar in drie
teelten jaarrondchrysanten geteeld. Het
bleek dat bij regelmatig bijmesten via
de regenleiding een lager voedingsgehalte in de grond moet worden aangehouden dan bij bijmesten met de hand.
Optimaal werd gevonden 1 1 / 2 à21/2mval
N en 1à2mval K per 1 1 : 2 vol. extract.
De reactie van het gewas op een tekort
of teveel aan stikstof of kali was dit jaar
duidelijker danbij deeerder uitgevoerde
experimenten.
Komkommers gevolgd door paprika's
werden geteeld in een proef waarin de
toediening van drie voedingsoplossingen in vier concentraties (0,45 tot 1,80
mS per cm) aan het gietwater werden
vergeleken. Tevens zijn vier niveaus
van voorraadbemesting in de proef opgenomen. De verschillen in voorraadbemesting hadden geen duidelijke invloed op de opbrengsten.
Van de voedingsoplossingen gaf die
met N :K 2 0 : MgO = 1:V/2 :y 2 bij
beide teelten de hoogste opbrengst. Bij
komkommer was de laagste concentratie (0,45 mS) in de voedingsoplossing
het beste, bij herfstpaprika de concentratie 0,90 mS.
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Spoorelementen
De mangaan- en ijzeropname van gerbera w e r d bestudeerd en de gevolgen
daarvan ten aanzien van het optreden
van chlorose. Geteeld werd in bakken
gevuld met klei of zand. De behandelingen waren wel en niet stomen van de
grond, bemesting met ijzerchelaat (Chel
Fe 138) of met mangaansulfaat, en bladbespuiting met mangaansulfaat. De
chlorose w e r d beïnvloed door het ras
(Sympathie was erg gevoelig) en door
de grondsoort. Op de zandgrond trad
minder chlorose op dan op klei; stomen
gaf minder chlorose. Toediening van
ijzerchelaat deed de chlorose toenemen.
Het spuiten of mesten van mangaan gaf
een geringe vermindering van de chlorose. Ten aanzien van het aantal geoogste bloemen viel Sympathie erg tegen.
Stomen had een gunstig effect, toediening van ijzerchelaat was zeer ongunstig.

dingwater plus toevoeging van een zoutenmengsel. (EC uiteenlopend van 0,10
tot 1,48 mS per cm bij 25° C). Bij komkommer werden geen duidelijke verschillen in opbrengst waargenomen. Bij
paprika bleek de produktie weinig minder naarmate het zoutgehalte in het gietwater hoger was. Wel nam het aantal
vruchten met neusrot duidelijk toe.
In de proef met betonnen bakken, beregend met water waaraan diverse zouten werden toegevoegd, werden achtereenvolgens twee maal andijvie en eenmaal aubergines geteeld. Bij beide gewassen lag de opbrengst lager naarmate
meer zout aan het gietwater was toegevoegd. Andijvie reageerde vooral ongunstig op toediening van natriumbicarbonaat. Aubergine reageerde ook
ongunstig op toediening van natriumbicarbonaat, maar daarnaast ook op een
teveel aan kali.

Wortelonderzoek
Zoutgevoeligheid van enkele gewassen
De proef met gerbera's in betonnen
bakken gevuld met een kleigrond w e r d
voortgezet. Het gewas (twee cvs. Fabiola en Mandarine) w e r d beregend met
ontzout water, met leidingwater en water waaraan verschillende hoeveelheden keukenzout of een mengsel van
zouten waren toegevoegd. Het aantal
bloemen, het gewicht ervan en de lengte
van de bloemsteel namen af naarmate
meer zout aan het water was toegevoegd. Een verhoging in zoutconcentratie van het gietwater met 1 mS per cm
gaf bij Mandarine een daling in gewicht
aan geoogste bloemen van 16 % en bij
Fabiola van 22 % .
Komkommers gevolgd door paprika's
werden geteeld in een proef waarbij
werd beregend met ontzout water, leidingwater of mengsels daarvan en lei18

Het in 1975 gestarte onderzoek naar de
wortelontwikkeling van snijgroen op drie
bedrijven w e r d voortgezet. Enkele voorlopige indrukken zijn : in de bovenlaag
tot 10 à 20 cm diepte komen geen of
zeer weinig wortels voor. Deze laag is
meest kurkdroog. Op zand en klei werden tot circa 80 cm diepte gezonde wortels aangetroffen. Op een opgevaren
grond met vaste ondergrond kwamen de
wortels slechts ondiep voor, tot 45 cm.
Tomaten werden geteeld in bakken gevuld met veen, dat tijdens de teelt nat
of droog w e r d gehouden. De wortelontwikkeling op de behandeling nat was
zeer oppervlakkig. Bij de behandeling
droog bevonden de meeste wortels zich
op de bodem van de bakken en maar
zeer weinig in het bovenste deel van het
substraat. Opvallend is hierbij dat de
produktie aan tomaten hoger was bij de
natte objecten.

Ethyleen in de bodemlucht
Het onderzoek naar het voorkomen van
ethyleen in de bodemlucht werd voortgezet. Onder meer werd de bemonsteringstechniek verbeterd. Het lukte niet
ethyleen aan te tonen in lucht uit kasgrond in normale conditie.
Indien zieke tulpbollen of rijpe appels,
waarvan bekend is dat ze ethyleen vormen, op enige diepte in de grond werden geplaatst, kon wel ethyleen in de
bodemlucht worden aangetoond. De
concentratie verliep naarmate op grotere afstand van de bol of appel werd bemonsterd.
Aan komkommerplanten die in de betreffende grond groeiden konden geen
verschijnselen worden waargenomen
die op schade door ethyleen zouden
wijzen, tenzij het ontwikkelde ethyleen
in de bovengrondse atmosfeer wordt
opgevangen.Eendergelijke proef in een
afgesloten ruimte gaf komkommerplanten met verschijnselen van epinastie
(hangen van de bladeren en zaadlobben).

Grondverbetering
Een proef waarin verbetering (verschraling) van een zware kleigrond met gips
of Argexkorrels (gepofte klei) voor de
chrysanteteelt werd bestudeerd werd
beëindigd. De resultaten waren niet zodanig dat toepassing op grote schaal
van een van de middelen kan worden
aanbevolen.
In een nieuwe proef werden naast Argexkorrels, zand en ,,flugsand" als
grondverbeteringsmiddelen beproefd.
Flugsand is een fijnkorrelige lava, dat
ondere andere voor wegenbouw wordt
gebruikt. Veelbelovende resultaten werden verkregen met toediening van 6 m3
zand of Flugsand per are.

Door de afdeling Grond, water en bemesting is in 1976 gewerkt aan:
Verdampingsonderzoek bij tomaat
De automatisering van de beregening met behulpvan de zonintegrator
De invloed van de buistemperatuur
op de verdamping door het gewas
Onderzoek naar de uitspoeling van
voedingselementen
De mineralisatie van stikstof uit met
zwavel omhulde ureum (Gold N)
Verdere automatisering van het routine grondonderzoek
De aanwezigheid van gips in de bodemoplossing
Bemestingsonderzoek bij glasaardbeien
Bemestingsonderzoek bij jaarrondchrysanten
Bemestingsonderzoek bij gerbera's
Bemestingsonderzoek bij Anthurium
andreanum
De zoutgevoeligheid van gerbera's
De invloed van de waterkwaliteit bij
de teelt van komkommer en paprika
Specifieke zouteffecten bij andijvie
en aubergine
Optimale voedingsconcentratie en
-verhouding bij bemesting via de
regenleiding voor vroege komkommer en late paprika's
Toepassing van diverse kunstmeststoffen, organische meststoffen en
andere materialen bij de samenstelling van potgrond
Invloed van fysische eigenschappen
van potgrond en veenprodukten op
de ontwikkeling van diverse gewassen
De wortelontwikkeling van snijgroen
De wortelontwikkeling van tomaten
op veensubstraat
Gebreks- en overmaatsverschijnselen van glasaardbeien
Teelt van diverse gewassen opveensubstraat
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— De zinkvoorziening van komkommers bij teelt op veensubstraat
— Teelt van diverse gewassen op
steenwol
— De spoorelementenvoorziening van
komkommer op steenwol
— De chemische analyse van de voedingsoplossing in steenwol
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— De oorzaken en de bestrijding van
chlorose bij gerbera's
— De invloed van de pH van veensubstraat op de opname van spoorelementen door gerbera's
— Het voorkomen van ethyleen in de
bodemlucht
— De invloed van ethyleen op jonge
komkommerplanten

Teelt- en kasklimaat
Ook in het afgelopen jaar is met vele
instellingen samengewerkt. Meer nog
danvoorheen geldt ditvoor het Centraal
Bureau van de Tuinbouwveilingen en
het Sprenger Instituut, speciaal over de
kwaliteitsproblemen bij tomaat. De samenwerking met het Rijks Instituut voor
Rassen Onderzoek kreeg gestalte door
de detachering in Naaldwijk van twee
medewerkers van dit instituut.
Binnen de activiteiten van de afdeling
neemt het onderzoek, gericht op kwaliteitsverbetering, een steeds grotere
plaats in.Daarnaast wordt intoenemende mate aandacht geschonken aan het
kostenbesparend onderzoek,vooral wat
betreft arbeids- en energiekosten. Deze
terreinen van onderzoek vereisen in het
algemeen een beter inzicht in de relatie
groeifactoren-groei. Kennis van die relatie leidt welhaast vanzelf tot toepassing van die kennis in de teelt en daardoor tot de zo gewenste stijging van de
produktie per oppervlakte-eenheid.
Het onderzoek met witte rammenas en
koolrabi is hoofdzakelijk in Venlo uitgevoerd.
Tomaat
Het onderzoek bij dit gewas was in het
verslagjaar sterk gericht op de vruchtkwaliteit. Uit het onderzoek is gebleken,
dat de behandeling van het geoogste
produkt een grote invloed heeft op de
houdbaarheid. De invloed van mechanische beschadigingen op de houdbaarheid is groot. In een proef met gemerkte
vruchten bleek, dat ruim % van de
vruchten die op de bodem van een
plukkist terecht kwamen, zodanig beschadigd was, dat de houdbaarheid
hierdoor aanzienlijk werd bekort.
Eeninteressante ontwikkeling bij tomaat
is het tussenplanten. Eén maal tussenplanten blijkt evenveel arbeid te vragen

als een doorteelt. Beide systemen vragen ongeveer 1.000 uren per ha meer
dan een hoofd-/herfstteelt-systeem.
In de klimaatkas betrof het onderzoek
dit voorjaar de verlaging van de nachttemperatuur bij tomaat. De verschillende nachttemperaturen zijn gedurende
het gehele seizoen nagestreefd. Verlagen van de nachttemperatuur in het
traject van 18 tot 12° C vertraagde de
lengtegroei en de vroege produktie. De
kwaliteit werd er echter in positieve zin
door beïnvloed. Het rassenonderzoek is
in het verslagjaar met kracht ter hand
genomen. Veel aandacht wordt hierbij
besteed aan de houdbaarheid en de
ontwikkeling van zgn. vlezige rassen.
Een aantal van laatstgenoemde typen
komt in aanmerking voor verdere beproeving.
Komkommers
Mede door het onderzoek is de marktpositie van komkommers gedurende de
laatste jaren aanzienlijk versterkt. Het
aantal klachten over de vruchtkwaliteit
is nu belangrijk kleiner dan een aantal
jaren geleden.Toch blijkt er genoeg reden te zijn om op dit gebied erg attent
te blijven. Uit metingen op veilingen en
bij de handel blijkt, dat komkommers
nogal eens opgeslagen en/of vervoerd
worden in een ethyleenrijk milieu. Dat
ethyleengas is dan afkomstig van ethyleenproducerende vruchten (tomaten,
appels).
Bij een late voorjaarsteelt (plantdatum
8 maart) is het effect bestudeerd van
een verlaagde nachttemperatuur. Verlagingvan de nachttemperatuur, althans
gedurende de gehele periode, leidt tot
een later begin van de produktie en
daardoor tot een geringere produktie.
De juiste handelwijze lijkt te zijn om te
starten op een hoog temperatuurniveau
en de nachttemperatuur - zodra de pro21

duktie begonnen is - geleidelijk te laten
zakken tot 16° C.
In samenwerking met het L.E.I. en de
landbouwhogeschool is een onderzoek
gestart naar de oorzaken van opbrengstverschillen, die in de praktijk voorkomen bij herfstkomkommers. Een dergelijk onderzoek is van groot belang om
het inzicht te vergroten in de mogelijkheden tot verdere verbetering van de
produktiviteit.
Sla
De introduktie van de eenmalige verpakking van sla op het bedrijf is een
aanmerkelijke versterking van ons Produkt op de markt. De prijs van die verbetering is de grotere arbeidsbehoefte
bij de oogst.
In dit opzicht bieden opgerichte typen
een aantrekkelijk perspectief.
Behalve het standaardras Tornado zijn
er nog enkele veelbelovende typen van
deze sla. In het algemeen blijken de opgerichte typen rond 15 % minder oogstarbeid te vragen, onder andere veroorzaakt door het gemakkelijker snijden en
de geringere schoonarbeid. Een andere
mogelijkheid tot beperking van de arbeid bij de oogst is mechanisatie van het
inpakken van de sla in plastic zakjes.
Een prototype van een dergelijke machine is ontwikkeld. Bij de huidige prijsverhouding en de prestatie van dit prototype mag deze machine maximaal
ƒ 10.000,—kosten.
Om tot een beoordeling te komen van
de houdbaarheid van sla, onder meer
van belang voor het rassenonderzoek,
is een methode ontwikkeld om sla bij
13° C gedurende 5-7 dagen te bewaren.
Op die wijze is een goede indruk te verkrijgen van de houdbaarheid.
Sortimentsverbreding is nagestreefd
door ijsbergsla en bindsla te beproeven.
Bij ijsbergsla is aanslag, onder meer
veroorzaakt door de lange teeltduur,
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een probleem. Door de grond te bedekken met geperforeerd plastic is dit voor
een belangrijk stuk te ondervangen.
Algemene kwaliteitsproblemen bij sla
zijn glazigheid en een laag kropgewicht.
Uit het onderzoek is gebleken, dat luchten onder daarvoor geëigende omstandigheden - ook 's nachts - belangrijk is
bij de bestrijding van glazigheid. De
plantdichtheid heeft een grote invloed
op het kropgewicht. Bij een oogstperiode eind februari lijkt een plantdichtheid van 20 stuks/m 2 toch wel haalbaar.
Het energiebesparend onderzoek is
vooral gericht geweest op de betekenis
van het plantgewicht bij het uitpoten.
Vergroting van het plantgewicht in de
winterteelt (dec.-maart) lijkt zinvol.

Paprika
In het algemeen geldt de paprika als een
kwalitatief sterk produkt. Een kwaliteitsprobleem vormen de krimpscheurtjes op
de vruchten. Hoewel in enkele proeven
nogal wat aandacht op dit aspect gericht was, is de oplossing van het probleem nog niet gevonden. De uitgroei
van honingklieren in de vrucht blijkt niet
of nauwelijks met het optreden van
krimpscheurtjes samen te hangen.
Arbeidskundige verbeteringen bij de
teelt lijken nog mogelijk te zijn in de
opkweek (weglaten verspenen), in de
verzorgingsarbeid(geringere plantdichtheid) en bij de oogst (oogstmethoden).
Door het zaad op soortelijk gewicht
en grootte te sorteren is een verhoging
van het kiempercentage mogelijk tot
ruim 90 % . Het is twijfelachtig of dit
voldoende is om tot pilleren en machinaal zaaien op de pot over te gaan. Bij
het tweestengelsysteem is de meest gebruikte plantafstand op de rij 40 cm bij
een gemiddelde rijafstand van 80 cm.
In een proef, waarbij deze afstand varieerde van 30 tot 60 cm is de indruk

verkregen, dat een vergroting van de
afstand op de rij tot 50 cm zeer goed
mogelijk is, zonder verlies van produktie.
Het afsnijden van de vruchten is uit het
oogpunt van kwaliteit en schimmelbestrijding te prefereren boven het afbreken. De arbeidsbehoefte neemt daardoor met 5 tot 10 % toe. Nader onderzoek is nodig om na te gaan of en in
welke mate virusverspreiding bevorderd
wordt door afsnijden.
Zelftoppende paprika's blijken, ook in
de herfst, nog geen goede producenten
te zijn. Meer perspectief lijkt op korte
termijn aanwezig te zijn voor geelvruchtige paprika's.
Zes rassen bleken geschikt te zijn voor
verdere beproeving.
Meloen
Uitbreiding van het sortiment geteelde
Produkten, met name in de herfst, lijkt
van groot belang. In een proef met twee
Israëlische rassen is gezocht naar de
laatst mogelijke plantdatum. Planten in
juli, zeker in de eerste helft van die
maand, lijkt mogelijk. Nader onderzoek
zal echter moeten aantonen, dat dan een
voldoende produktie mogelijk is.
Augurk
Het augurkenareaal onder glas loopt
enigszins terug. Het arbeidsintensieve
k a r a k t e r v a n de oogst, bodemziekten en
de nauwelijks toenemende opbrengst
per m 2 per week zijn daarvan waarschijnlijk de belangrijkste oorzaken.
Éénmalig oogsten, een mogelijkheid om
de oogstarbeid te verminderen, lijkt niet
haalbaar, omdat daardoor de opbrengst
te ver terugloopt (tot ± 20 % per m 2
van de gebruikelijke opbrengst). Bodemziekten zijn te voorkomen door op

steenwol te telen. De eerste ervaringen
in deze zijn hoopvol. Opbrengstverhoging lijkt mogelijk door meer aandacht
te schenken aan het plantgewicht bij
het uitpoten. De meeldauwresistente
rassen zijn nog niet zover ontwikkeld,
dat deze de nu meest geteelde rassen
al kunnen vervangen.
Witte rammenas of rettich
Witte rammenas is een aantrekkelijke
verbreding van ons sortiment. Dit vooral
door de grote belangstelling, die dit produkt in Duitsland ondervindt. In de verslagperiode is onderzoek verricht naar
het effect van uniformer zaad, de plantdichtheid en het optimale temperatuurregiem.
Uniformering van de oogst kan bereikt
worden door het kleinste zaad uitte sorteren en de plantdichtheid te verkleinen.
Een geringere plantdichtheid beïnvloedt
in positieve zin zowel de lengte als de
diameter van de knol. Een hogere grondtemperatuur (18° C in plaats van 12° C)
beïnvloedt de lengte van de knol in negatieve zin. Een rassenproef is uitgevoerd met tien verschillende rassen.
Aubergine
De teelt van aubergine ondervindt de
laatste jaren een toenemende belangstelling. Uit economisch onderzoek
blijkt, dat de aubergineteelt tot 1 september ruim 10 % minder arbeid vraagt
dan een overeenkomstige teelt van tomaten. De oogst, gemeten in kg, blijft
over die periode ongeveer 20 % achter.
Bij een nieuw gewas zijn er altijd vele
vragen, zoals die naar grondverwarming,
luchtverwarming en teeltsystemen.
Een vroege teelt van aubergine is dankbaar voor grondverwarming.
Een grondtemperatuur van 21-23° C is
optimaal. Een lage nachttemperatuur,
ingesteld zes weken na het planten (15-
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1), vertraagt het op gang komen van de
oogst. Bij onderzochte snoeisystemen
bleek het aanhouden van 4 hoofdscheuten per plant, waarbij alle zijscheuten
regelmatig getopt worden de beste resultaten te geven.
De perspectieven van een herfstteelt
bij aubergine lijken beperkt.
Bij een planting op 9 juli, einde teelt 12
november, bleef de oogst beperkt tot
4,5 kg/m 2 . Wellicht laat de aubergine
zich wel combineren met aardbeien. In
die teeltcombinatie kan er half juni al
geplant worden.

Een aantrekkelijke verbetering van de
andijvieteelt lijkt mogelijk door gebruik
te maken van snelgroeiende, Italiaanse
rassen.

Koolrabi

Bij dit gewas is een rassenproef genomen. Behalve de ons bekende rassen is
hierin ook een aantal Japanse hybriden
getest. Enkele hiervan komen voor verdere beproeving in aanmerking.

Bij dit gewas is gewerkt aan drie problemen nl: Botrytisaantasting, eenmalige oogst en energiebesparing.
De plantdiepte heeft geen invloed op
het voorkomen van Botrytisaantasting.
Wel leidde ondiep planten (perspotten
op de grond) tot een grotere heterogeniteit. Hetzelfde gevolg had een ongelijkmatiger verdeling van de potten over
het grondoppervlak. Een grotere rij-afstand, gecombineerd met nauwer planten op de rij, lijkt dus niet de juiste weg
te zijn. Verlaging van de luchttemperatuur, gecombineerd met een grondverwarming lijkt bij koolrabi perspectief te
bieden. Nader onderzoek is nodig om
tot een goede advisering in deze te kunnen komen.

Andijvie
De teelt van andijvie wordt bemoeilijkt
door een lange teeltduur.
Gebleken is, dat bij een winterteelt
(planten 15-1; oogsten 1-4) een teeltduurverkorting van twee weken mogelijk is door grote planten uit te poten en
grondverwarming toe te passen. De
grootste invloed van de twee onderzochte factoren op de teeltduur had de
plantgrootte.
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Prei
In het verslagjaar is een periode van
drie jaar onderzoek met vroege prei afgesloten. Bij een planttijd rond 15 maart
kan rond 1 juni geoogst w o r d e n .
Grondverwarming bleek een positieve
invloed te hebben op de opbrengst.
Chinese kool

Rassenproeven bij overige groentegewassen
De mogelijkheden van een teelt onderzoeken begint meestal met een vergelijking van een aantal rassen. Bij courgette zijn 13 rassen vergeleken. Zes
rassen hiervan zullen in 1977 opnieuw
beproefd worden. In een herfstteelt zijn
22 radijsrassen onderling vergeleken.
Veel aandacht is hierbij besteed aan het
optreden van voosheid. Van 6 beproefde bloemkoolrassen komen er 2 in aanmerking voor verder onderzoek. Bij dit
gewas is vooral gelet op de omvang van
de plant in verband met de plantdichtheid en op de vroegheid in verband met
de verkorting van de teeltperiode.
Chrysant
Bij chrysant strekt het onderzoek zich
over een breed terrein uit. Op het
I.M.A.G. is een sorteermachine voor
chrysantenstek in ontwikkeling. Onzerzijds wordt hieraan meegewerkt, door
de eisen te formuleren, waaraan een

dergelijke machine moet voldoen. Meer
en meer wordt het stek afgeleverd in
een wortelmedium (perspot e.d.).
In samenwerking met een constructiebedrijf is gewerkt aan een plantmachine.
Ten behoeve van de I.M.A.G.-dataservice is een aantal arbeidskundige gegevens verzameld.
Op het gebied van de ziektenbestrijding
is in onze afdeling gewerkt aan onderzoek naar de fytotoxische werking van
een aantal middelen.
Planten in het generatieve stadium zijn
in het algemeen gevoeliger dan planten
in het vegetatieve stadium. In tal van
gevallen bleek de schade op te treden
door opname van het middel via de wortels. Ernstige afwijkingen in de vorm
van bruine harten in bloemen en knoppen is ook dit jaar weer geconstateerd.
Dit verschijnsel kan opgewekt worden
met methylbromide.
Het rassenonderzoek bij chrysant is de
laatste jaren succesvol verlopen. De zo
gewenste sortimentsverbreding is er
mede door gestimuleerd.
Door de rassen te telen bij verschillende
nachttemperaturen, met en zonder onderbreking, kan snel een redelijk goed
beeld verkregen worden van de gebruikswaarde van de diverse cultivars.
Als beproevenswaardig zijn dit jaar aanbevolen 'Starlet' en 'Lameet'. Bij geplozen chrysanten is onderzoek verricht
naar de optimale plantdichtheid. In het
traject van 32 tot 72 planten per strekkende meter bed betekende een toename van het aantal planten met 10 een
verlaging van het percentage eerste
kwaliteit met 10tot 15 % . Het onderzoek
naar de toepassing van assimilatiebelichting bij chrysant is voortgezet. De
economische twijfels over de toepasbaarheid ervan zijn nog niet geheel verdwenen. Van groot belang voor de
haalbaarheid ervan is een kwaliteitsverbetering. Ten behoeve van de V.B.N, is

het onderzoek naar de sortering van
chrysanten voortgezet. Mede op grond
van dit onderzoek heeft de V.B.N, per
1-1-1977 nieuwe sorteringsnormen ingevoerd.
Snijgroen
Bij Asparagus setaceus, syn. Asparagus
plumosus 'Nanus', is onderzoek gestart
naar de mogelijkheden van zaadproduktie in Nederland. Zowel herkomst (ras?)
als klimaatsregeling lijken invloed te
hebben op de zaadproduktie. Meegewerkt is aan het opstellen van nieuwe
sorteringsnormen in E.E.G.-verband
voor snijgroen.
Fresia
Bij dit gewas heeft het vroegbloeionderzoek geresulteerd in een praktische
handleiding. Zes w e k e n behandelen van
plantrijpe knollen bij 14° C leidt in het
algemeen tot volledig aangelegde bloemen.
Gedurende de behandeling blijkt het
materiaal 1 0 - 1 2 % van zijn gewicht te
verliezen. Een basisvoorwaarde voor
vroegbloeibehandeling is uitgaan van
goede knollen. Met kralen verloopt de
behandeling tot heden weinig succesvol. Baanbrekend w e r k verricht de regionale fresiawerkgroep op het gebied
van de mechanisatie van het sorteren en
bossen. Vergroting van de arbeidsproduktiviteit bij deze handelingen met
50 % lijkt haalbaar. Het opbrengstonderzoek is, samen met het L.E.I., voortgezet en zal in 1977 worden afgesloten.
Amaryllis
Het dit jaar verrichte onderzoek naar de
beste preparatieomstandigheden van
amaryllis heeft het de vroegere onderzoekresultaten bevestigd.
De verschillende rassen reageerden in
belangrijke mate op overeenkomstige
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wijze. Voorbereidingen zijn getroffen
om het gehele, geteelde sortiment op
naam te brengen. Onderzoek is verricht
naar de structuur van de Amaryllisteelt
in het Westland. Vrijwel steeds blijkt de
Amaryllisteelt voor te komen in combinatie met groenten of andere bloemgewassen.
Onderzoek bij overige
bloemisterijgewassen
De in 1975 uitgevoerde enquête naar
het voorkomen van vaatziekten bij anjers in het Z.H.G. is in het verslagjaar
gepubliceerd. Het in 1975 gestarte onderzoek naar de optimale gewasdichtheid bij Anthurium andreanum is voortgezet en zal in 1977 worden afgesloten.
Eveneens in 1975 is een proef gestart
naar de beste plantdichtheid bij gerbera.
Gedurende de eerste drie maanden na
het planten is er een grote invloed van
de plantdichtheid op de produktie. Na
drie maanden is de kas volgegroeid en
is die invloed w e g .

Kasklimaat
Het onderzoek op het gebied van het
kasklimaat beweegt zich rond drie problemen, nl. het tot ontwikkeling brengen
van de mogelijkheden van de computer,
energiebesparing en het zoeken naar de
juiste signalen voor de automatische klimaatregeling.
Bij de procescomputer is het regelprogramma v o o r de verwarming verbeterd.
De verwarming zowel als de ventilatie
worden begrensd in afhankelijkheid van
de buitenomstandigheden. De grondverwarming zowel als de beregening
worden nu eveneens via de computer
gestuurd.
Het energiebesparend onderzoek is
vooral gericht geweest op de invloed
van het schermen op het klimaat in de
kas. Invier kassen, geteeld met paprika,
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is het tijdstip van openen van het
scherm, bestudeerd. Dit tijdstip liep uiteen van een half uur vóór tot anderhalf
uur né zonsopkomst. Bij het laatste openingstijdstip w e r d soms condensvorming geconstateerd.
Het onderzoek naar de signalen voor
een automatische klimaatregeling is dit
jaar uitgevoerd in combinatie met het
schermonderzoek.
Het is twijfelachtig of de bladtemperatuur een goede indicatie zal geven voor
de regeling. In één kas blijkt de variatie
in bladtemperatuur erg groot te zijn.
Door de afdeling Teelt en kasklimaat
is in 1976 gewerkt aan :
Tomaat
— Plantafstanden bij een wijker- en
blijversysteem bij stooktomaten
— Invloed van de wijze van oogsten en
sorteren op de houdbaarheid
— Invloed van Ethrel op de bewaarbaarheid
— Invloed van temperatuur en verpakking op de kwaliteit
— Rassenvergelijking, ook met vlezige
rassen
— Invloed van de nachttemperatuur op
het produktieverloop
Komkommer
— Ruimtetemperatuur en grondverwarming
— Verdrogingsschade
— Opbrengstanalyse van herfstkomkommers
— Weekendkoeling
— Koeling bij gebruik van verschillende
dozen
— Rassenvergelijking
— Ethyleen in de verhandelingsketen

Sla
—
—
—
—

Glazigheid
Plantverband
Plantgrootte
Opgerichte slatypen

— Rassenvergelijking
— Us- en bindsla
Paprika
— Plantafstanden
— Plantleeftijden en plantgrootte
— Teeltsystemen
— Oogstfrequentie
— Herfstteelt met zelftoppers
— Invloed van een energiescherm
Augurk
— Bestuiving
— Watergift en instraling
— Maatregelen na het enten
— Rassenvergelijking
— Teelt op steenwol
Kleine gewassen
— Invloed temperatuur op de kieming
van aubergine
— Nachttemperatuur plantleeftijd en
snoeisystemen bij aubergine
— Plantdatum en plantafstand bij een
aubergineherfstteelt
— Invloed van ethyleen op vruchtkwaliteit bij aubergines
— Grondverwarming, -temperatuur en
plantgrootte bij andijvie
— Asperge onder glas
— Teelt van koolrabi
— Zaaitijden en plantafstanden bij prei
— Rassen bij radijs
— Machinale oogst van radijs
— Teelt van rammenas (rettich)
— Rassenonderzoek paprika, meloen,
spinazie, rammenas courgette en
bloemkool
Chrysant
— Temperatuuronderzoek jaarrondteelt
— Sortering bij jaarrondteeltchrysanten
— Fytotoxiciteit van bestrijdingsmiddelen bij chrysant
— Mechanisatie bij de produktie van
stek
— Invloed methylbromide
— Plantdichtheid grootbloemigen

Overige bloemgewassen
— Zaadproduktie bij snijgroen
— Opstelling sorteringsnormen snijgroen
— Voorkomen van vaatziekten bij anjer
— Gewasdichtheid bij Anthurium andreanum
— Plantdichtheid bij gerbera
— Nawerking temperatuurbehandeling
Amaryllis
— Effect van temperatuurbehandeling
op de bloei van Amaryllis
— Rassenvergelijking Amaryllis
— Vroegbloei fresiakralen
Kasklimaat
— Digitale kasklimaatregeling-, -registratie en -verwerking
— Gewaswaarnemingen
— Eisen voor en effecten van klimaatregelingen
— Signalen voor automatische klimaatregelingen
— Regenvaste schermmiddelen
— Energiebesparing door afscherming
met plasticdoek
Algemene economie en arbeidskunde
— Organisatie enarbeidskundig onderzoek paprikateelt
— Vergelijking en ontwikkeling van arbeidsmethoden voor de oogst en
verpakking van sla
— Organisatie enarbeidskundig onderzoek bij de doorteelt en tussenplanten van tomaat
— Idem bij de chrysantenteelt
— Beproeving en beoordeling managementtechnieken
— Optimale plantdichtheid bij sla
— Kostenaspecten substraatteelten
— Assimilatiebelichting jaarrondchrysant
— Bedrijfseconomische aspecten teeltduurverkorting jaarrondchrysant
— Bedrijfseconomische analyse fresiateelt
— Economische positie augurkenteelt
— Structuuronderzoek amaryllis
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Fysiologie
Evenals in 1975 is er in 1976 nauwelijks
wijziging aangebracht in het onderzoekpakket van de afdeling fysiologie. De
analyse van groei en ontwikkeling van
de gewassen onder invloed van het klimaat bleef sterk de aandacht vragen.
Groei en bloei van tomaat
Als vervolg op de jaarrond-analysen van
groei en bloei van jonge tomategewassen, waaraan de afgelopen jaren veel
werk is besteed, werden op grote schaal
in de praktijk de groei- en ontwikkelingssnelheden van plantgoed voor verschillende vroege teelten geïnventariseerd. De groei op het gespecialiseerde
plantenkweekbedrijf en de groei in de
eerste fase van de teelt kregen beide
aandacht.
De gegevens zijn grotendeels uitgewerkt en werden op discussieavonden
besproken. Parallel aan deze inventarisaties werden ook planten gekweekt
voor het analyseren van veel meer
eigenschappen.
Er is nu een goed beeld gevormd van de
ontwikkelingssnelheid in het groeipunt
tot aan de 13e tros.
Tevens is nu bekend hoe de bloemaanleg, de bloei en de oogst ten opzichte
van elkaar in de tijd verschoven zijn. De
invloed van de nachttemperatuur op
deze drie groeikenmerken werd in een
proef nagegaan. Deze gegevens zijn
goed uitgangsmateriaal voor voortgezet
temperatuur-onderzoek.
Kunstlicht, met een ruime watervoorziening van de planten, gaf een aanzienlijke
versnelling van de groei van tomatenzaailingen. De maximale groei van sla
en paprika lijken nogal wat lager te liggen dan van tomaat en ook komkommer haalt niet of maar ternauwernood
het tomatentempo.
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Plantenregulatoren
Op het terrein van de regeling van groei
en bloei met chemische stoffen is ook
dit jaar weer veel werk verricht. Helaas
zijn de resultaten nog niet opvallend.
Bij de vegetatieve vermeerdering van
Asparagus blijft het moeilijk wortelgroei
op te wekken.
Versnelde roodkleuring van paprika's
met ethephon w e r d ook niet gerealiseerd.
Chemische rustdoorbreking bij fresiaknollen na het geven van een warmtebehandeling, is nog niet mogelijk gebleken. Wel was het mogelijk bij aubergine
de produktie te vervroegen met dezelfde stoffen, die bij tomaat zettingsbevorderend werken. Dit onderzoek zal worden voortgezet.
Fysiogene bladafwijkingen
Het project over fysiogene afwijkingen
begint vorm te krijgen. Een „pressure
b o m b " en een diffusie-porometer konden worden aangeschaft.
De toestand van enige plant-eigenschappen met betrekking tot de waterhuishouding van de plant te kunnen meten lijkt voor dit probleemgebied namelijk van groot belang.
Intussen w e r d geïnventariseerd onder
welke omstandigheden verschillende
storingen, min of meer reproduceerbaar
optreden, zodat bij het eigenlijke onderzoek de afwijkingen ter beschikking zullen zijn. Voorlopig kregen aandacht :
verdrogingsschade bij tomaat en komkommer, glazigheid bij sla en blauwverkleuring bij anthurium.

Trosanjer
De analyse van de groei van trosanjer
betrof een viertal hoofdaspecten. De
groeisnelheid w e r d geregistreerd in

afhankelijkheid van het tijdstip van toppen. In een oriënterende proef werd de
groei van jonge planten gevolgd onder
kunstlicht en bij verschillende temperaturen. Vervolgens werd een begin gemaakt met het bepalen van de groeisnelheid in afhankelijkheid van het jaargetijde. Tenslotte werden de vroegheid
en de grootte van de oogst bestudeerd
in een proef met verschillende opkweekduren, plantdichtheden en tijdstippen van toppen.
Diversen
Het onderzoek aan aardbei betrof een
vroege teelt met gekoelde planten waarin tijdens de bloei geschermd werd om
„donker weer" na te bootsen. Deze
lichtreduktie gaf geen bloeimoeilijkheden. Jonge aardbei-plantjes, nog aan de
rank en zonder wortels, vormen toch al
bloemknoppen.
Detechnische voorzieningen werden op
enige punten aangevuld en verbeterd.
Een kunstlicht-kweekruimte voor proefplanten is vrijwel gereed.
De fotosynthesecellen werden beter regelbaar gemaakt.
De worteltemperatuur-opstelling werd
juist voor het einde van het jaar technisch opgeleverd.
Door deafdeling fysiologie werd in1976
gewerkt aan:
— Groeisnelheid van tomatenstekken
— Groei van tomatenplanten op het
plantenkweekbedrijf
— Bepaling van het ontwikkelingsstadium van een tomatengewas
— Bloemaanleg, bloei- en oogsttijdstip
in tomatenteelten.
— Snelheid van trosaanleg, bloei en
oogst in tomatenteelten
— Temperatuur en teeltsnelheid bij tomaten

Plantmateriaal en teelttemperatuur
bij stooktomaten
Invloed van het plantgewicht op
vroegheid en opbrengst van stooktomaten
Invloed van plantgrootte bij heteluchttomaten
Invloed van verschillen in licht, temperatuur en vochtvoorziening op
groei en ontwikkeling van jonge tomatenplanten
Invloed van het schudden van tomatenplanten op de groei
Groei van sla in vergelijking tot tomaat
Groei van paprikaplanten in vergelijking tot tomaat
Hangemmer-installatie
Kunstlicht-cellen
Knopaanleg bij paprika
Vegetatieve vermeerdering van Asparagus setaceus in vitro
Blauwverkleuring van bloemen van
Anthurium andreanum
Ethyleenschade bij fresia
Verdrogingsschade bij tomaat
Glazigheid bij komkommer
Verdrogingsschade bij komkommer
Andere schadebeelden
Versnelling roodkleuring van paprika's aan de plant met ethephon
Chemische rustdoorbreking bij fresia's
Verbetering van devruchtzetting van
aubergine met behulp van groeiregulatoren
Groei en ontwikkeling bij trosanjers
De invloed van lichttekort op de
bloemkwaliteit enopbrengstvanwinterteelt-aardbeien
De invloed van wortelvorming op de
generatieve ontwikkeling van de
aardbei
Langdurige bewaring van onbewortelde chrysantenstekken
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Plantenziekten
Het jaar 1976 heeft weer enkele onaangename verrassingen op het gebied
van ziekten en plagen opgeleverd. Hierbij denken we in eerste instantie aan
een rups, die aanvankelijk in de chrysantenteelt en later ook in verschillende
andere teelten grote schade heeft aangericht.
Het probleem hierbij was dat de rupsen
zeer weinig gevoelig bleken te zijn voor
de insekticiden dietegen rupsen worden
gebruikt.
Het dier kon zich dus vrijwel onbeperkt
uitbreiden, waardoor in de loop van de
zomer een groot aantal bedrijven te
kampen kreeg met deze rups. De warmezomer zal hierbij ook een rol hebben
gespeeld,omdat devlinders van derups
gemakkelijker van het ene bedrijf naar
het andere zullen zijn gevlogen. Gelukkig bleek in de loop van de zomer een
nieuw middel, nl. Ambush, een zeer
goede bestrijding van de rups te geven,
waardoor de tuinbouw voor werkelijke
calamiteiten gespaard is gebleven. Dank
zij de gezamenlijke inspanning van de
industrie, het tuinbouwbedrijfsleven en
de overheid is er voldoende van het
middel beschikbaar gekomen en ook op
een goede manier verdeeld om de
schade van deze rups te beperken.
De tweede verrassing betrof een mineervlieg, die vooral in de gerberateelt
ernstige schade heeft aangericht en ook
zeer moeilijk met de bestaande bestrijdingsmiddelen te bestrijden bleek te
zijn. Ook in dit geval heeft het middel
Ambush het probleem opgelost.
In beide gevallen moet het niet uitgeslotenworden geacht, dat deze insekten
ons land binnengekomen zijn met geïmporteerd plantenmateriaal en op deze
wijze ook op een groot aantal bedrijven
terecht is gekomen. Het is dan ook van
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het grootste belang dat zowel de overheid als het bedrijfsleven op dit terrein
een zo groot mogelijke waakzaamheid
in acht blijven nemen.
Zoals bekend wordt het optreden van
Mycosphaerella in komkommers bepaald door klimaatsfactoren. Daarom is
in het afgelopen jaar een uitgebreid onderzoek in de klimaatskas verricht. De
vele gegevens, die dit onderzoek heeft
opgeleverd, worden momenteel bewerkt.
Virusziekten
Het is nuwel duidelijk dat de virusziekte
in de paprika vaste voet aan de grond
heeft gekregen in de paprikateelt. Het
onderzoek is dan ook sterk geïntensiveerd om de schade door dit virus tot
een minimum te beperken. Er wordt onderzocht of eventuele besmetting van
het zaad kan worden geëlimineerd, terwijl bovendien wordt nagegaan hoe de
verspreiding van het virus kan worden
tegengegaan. Uiteraard wordt er door
de veredelingsbedrijven, naar analogie
van de tomaat, gezocht naar resistentie
tegen dit virus. Een complicatie hierbij
is, dat gebleken is dat er verschillende
stammen van dit paprikavirus zijn.
Hoewel het probleem van het komkommervirus 2 in principe is opgelost, treden er in depraktijk toch nog regelmatig
gevallen op waarbij de ziekte vroeg in
het seizoen optreedt. Het is vrijwel zeker dat het gietwater indeze gevallen de
besmettingsbron is. Deze besmetting
zou afkomsig moeten zijn van besmette
gewassen die ergens gedeponeerd worden,waardoor het oppervlaktewater besmet raakt. Het is dan ook begrijpelijk
dat getracht wordt ingeorganiseerd verband besmette gewassen af te voeren
naar plaatsen waar besmetting van het
oppervlaktewater uitgesloten moet worden geacht. Hetzelfde geldt overigens
ook voor paprikagewassen die met het

paprikavirus besmet zijn. Het zal echter
wel duidelijk zijn dat het vinden of creeeren van dit soort terreinen geen eenvoudige zaak is. Het zal dan ook nog
veel overleg vragen voordat dit probleem, ook met het oog op de toekomst,
is opgelost.
Het moeilijke onderzoek naar bladnecrose in fresia vordert langzaam maar
zeker. Een van de hoofdzaken voor de
praktijk, die nader onderzocht worden,
is het bestrijden van de schimmel die
bladnecrose overbrengt, zowel in de
grond als op de fresiaknol.
Bodemziekten
De laatste jaren wordt knol op een aantal bedrijven een steeds groter probleem. Hoewel de beide laatste zomers
warm zijn geweest en dit enige invloed
heeft gehad op de snelheid van vermeerdering van de aaltjes die knol veroorzaken, moet de hoofdoorzaak worden gezocht in de teeltwijzigingen. Een
nateelt van komkommers, tussenplanten
vantomaten,grondverwarming, versnipperen, enz., scheppen gunstige omstandigheden voor sterke uitbreiding van
knol. Dat betekent dat er hogere eisen
worden gesteld aan de grondontsmetting en dat een frequentere grondontsmetting noodzakelijk wordt. Bij het stomen van de grond kan hierbij gedacht
worden aan het stomen via draineerkokers,wat indeanjerteelt steeds meer
wordt toegepast. Bij de chemische
grondontsmetting gaat het om methylbromide. Hierbij beginnen zich de problemen met broomresiduen steeds duidelijker af te tekenen. Dit is dan ook de
reden dat het onderzoek naar de mogelijkheden om de broomresiduen te verminderen sterk is geïntensiveerd. Hierbij zijn alle groentegewassen die onder
glas worden geteeld, betrokken.
Chemische bestrijding
Hoewel het ontwikkelen van chemische

bestrijdingsmiddelen steeds moeilijker
en duurder wordt, blijken de chemische
industrieën toch nog intensief te zoeken
naar nieuwe bestrijdingsmiddelen en
-methoden.
Er worden dan ook regelmatig nieuwe
middelen voor nader onderzoek in de
glastuinbouw aangeboden. Het onderzoek op het Proefstation concentreert
zich hierbij vooral op nieuwe fungiciden
voor de slateelt.
Hoewel hierin de laatste jaren weinig
vooruitgang is geboekt, zijn er de laatste tijd middelen in onderzoek die voor
de slateelt veelbelovend zijn. De resultaten die ermee worden bereikt, zijn
zeker even goed, zo niet beter dan de
standaardmiddelen. Het is echter nog
niet zeker of deze middelen in de slateelttot toepassing zullen komen,omdat
er nog niet voldoende bekend isover de
giftigheid, het gedrag van het middel in
het milieu,enz.Het kan dan ook nog wel
enige tijd duren, voordat ze toegelaten
worden in consumptiegewassen, terwijl
het ook nog wel kan zijn, dat ze nooit
toegelaten worden, als ze niet voldoen
aan de hoge normen die terecht uit
volksgezondheids- en milieuopzicht aan
de middelen worden gesteld.
Hetzelfde geldt voor het reeds genoemde insecticide Ambush. Ook hier is het
nog niet zeker dat het voor de glastuinbouw beschikbaar zal komen.
Biologische bestrijding
De biologische bestrijding van spint en
witte vlieg heeft een vaste plaats in de
groenteteelt onder glas. Er blijft echter
nog een aantal problemen over. Deze
moeten worden opgelost teneinde een
verdere uitbreiding van de biologische
bestrijding te kunnen realiseren. Zo is
de biologische bestrijding van witte
vlieg in komkommers nog niet goed mogelijk. De bestrijding van trips en mineervliegen moet nog geïntegreerd
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worden in het systeem.Voor de bestrijding van trips zullen er misschien in de
toekomst mogelijkheden komen, omdat
er een schimmel is gevonden die in het
najaar een tripsaantasting zeer sterk
reduceert.
Indien het mogelijk is deze schimmel op
een kunstmatige voedingsbodem te
kweken en bovendien de omstandigheden in de kas gunstig gemaakt kunnen
worden voor de schimmel,zou hettripsprobleem langs deze weg kunnen worden opgelost.

Er is door de afdeling plantenziekten in
1976 gewerkt aan :

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

— Waardplantpassage van TMV bij
tomaat
— Zaadinfectie van TMV bij tomaat
— Resistentietoetsingen van TMV bij
paprika
— Zaadinfectie van TMV bij paprika
— Invloed van viroïden bij tuinbouwgewassen
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—
—
—
—
—
—
—

Interactie tussen virus en viroid
Virusonderzoek bij chrysant
Virusziekten bij fresia
Bestrijding van Botrytis en Rhizoctonia in sla
Bestrijding van meeldauw in komkommer
Bestrijding van spint met een groeiregulator
Invloed insecticiden op uitgroeien
van komkommers
Gevoeligheid van de roofmijt voor
enkele bestrijdingsmiddelen
Onkruidbestrijding bij glasgewassen
Biologische bestrijding van plagen
Residu-onderzoek sla, komkommer
en radijs
Enten van anjers op resistente onderstammen
Invloed van etheen op vaatziekte
Stomen van de grond
Fenologie van de tabakstrips
Bestrijding van perzikbladluis
Onderzoek luchtverontreiniging
Didymella bij enkele gewassen
Fusarium bij tomaat.

BEDRIJFSONTWIKKELING
Algemene bedrijfsontwikkelingsactiviteiten
Het tweede object van de Stichting
Tuinbouwstructuurverbetering
Westland, dat ± 38 ha omvat, kwam in het
verslagjaar gereed. De eerste bedrijven
hebben zich er inmiddels op gevestigd.
Daarnaast zijn percelen ten behoeve
van projectvestiging voor de veilingen
Pijnacker en Gouda beoordeeld.
Een belangrijk object in het bodemonderzoek was het maken van een rapport
en geschiktheidskaart van het nog open
gebied in het Westland ten behoeve van
het Samenwerkingsorgaan Westland.
Dit onderzoek omvatte 1860 ha. Daarnaast werden 154 objecten onderzocht
met een totale oppervlakte van 164 ha.
Op 8 juni werd het rapport over het
5.000ste bodemonderzoek met enig
feestelijk vertoon uitgereikt aan de aanvrager.
Door het hete endrogeweer was er veel
belangstelling voor alles wat met watervoorziening te maken had. Er werden
veel adviezen gegeven over het slaan
van Nortonpompen (zelden mogelijk),
aanleg van bassins en regeninstallaties.
Daarbij was er opvallend veel vraag
naar toepassing van draaiende sproeiers (sproeikanonnetjes) boven het gewas, speciaal bij tomaten.
Diverse adviezen werden verstrekt over
waterbeheersing, voornamelijk aan polders. Mogelijk zal het beheer wat gaan
veranderen als gevolg van het eindigen
van de zelfstandigheid van de 58 polders in Delfland per 31 december. Ten
behoeve van het baggeren van boezemwateren zullen enkele baggerdepots
moeten worden ingericht.
In planologisch opzicht vormen de potgrondbedrijven een probleem. Men ac-

cepteert in feite geen vestiging meer
van (open) potgrondbedrijven.
De vestiging van een stortplaats voor
tuinafval inhetWestland ging in het verslagjaar van de baan. Daardoor kreeg
de particuliere stortmogelijkheid bij
Delft meer accent,waarvan de inrichting
is aangepast aan de eisen met betrekking tot het besmettingsgevaar. Een en
ander neemt niet weg dat naar een geschikte gelegenheid in of onmiddellijk
nabij het Westland zal moeten worden
gezocht.
Mede als gevolg van de bedrijfsresultaten is er in 1976op de bedrijven bijzonder veel geïnvesteerd. Dit leidde vaak
tot bedrijfsaanpassing en -wijziging.
Daardoor werd mede een flinke claim
op de voorlichting gelegd.
Groepsvoorlichting blijft zichverder uitbreiden,vooral indevormvan excursies
van beperkte omvang. Dit geldt vooral
voor de bloementeelt, hoewel ook in de
groenteteelt debelangstelling voor deze
vorm van informatieverwerving veel
aandacht krijgt.
Ten behoeve van de massavoorlichting
kreeg vooral de vakpers weer veel aandacht, evenals de maandelijkse Mededelingen. Het aantal keren dat werd
medegewerkt aan radio- en TV-uitzendingen nam toe. De informatie van de
glasgroentevoorlichters werd, in de
vorm van een 14-daagse informatiebulletin, voorgezet.

Teeltvoorlichting
Bij de teeltvoorlichting kreeg met name
de kwaliteit van de Produkten veel aandacht. Dit geldt vooral voor de tomaat,
maar toch ook wel voor Produkten als
paprika en sla. Daarnaast bleek wel dat
bepaalde ontwikkelingen van de laatste
jaren de telers sterk aanspreken, zoals
deze zich bijv. demonstreert in de mas33

saleomschakeling van deteelt opbroeiveuren naar die op grondverwarming.
Groot was ook de belangstelling voor
het telen op substraten, waarbij steenwol centraal staat. Het tussenplanten
van tomaten, op zeer beperkte schaal
gestart in 1975,kreeg in 1976inde praktijk een flinke uitbreiding.
In het kader van arbeidsbesparende
maatregelen groeide de belangstelling
voor de toepassing van betere sorteermethoden bij diverse gewassen en
kreeg met name het buisrailsysteem
veel meer aandacht.
Het verslagjaar is voor de voorlichting
niet gemakkelijk geweest, vooral ook
niet, omdat niet altijd kon worden voldaan aan de grote vraag naar teelttechnische voorlichting. De bedrijfsvoorlichters waren daarvoor vaak te veel met
andere zaken belast. Vooral het grote
aantalte behandelen rentesubsidie-aanvragen was daar de oorzaak van. Zodoende is ervan de meeste voorlichters
erg veel gevergd. Een gelukkige omstandigheid is,dat inmiddels tot versterking van de personeelsformatie kon
worden overgegaan en een verdere uitbreiding in de loop van 1977 zal kunnen
worden gerealiseerd. Daarmee kan dan
ongetwijfeld meer dan voorheen tegemoet worden gekomen aan de wensen
voor zowel individuele voorlichting als
een regelmatige en goede begeleiding
van excursies en ander studieclubwerk
door de voorlichters.

Bedrijfsuitrusting
Bij de technische voorlichting werd opnieuw een sterk accent gelegd op energiebesparende technische maatregelen.
De introduktie van de rookgascondensor, ontwikkeld door een van de medewerkers van detechnische voorlichting,
werd een succes. Op tal van bedrijven
is zo'n condensor inmiddels in gebruik
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en diverse fabrikanten hebben hun
eigen typen ontworpen. Het was verheugend voor de animator van de rookgascondensor, ing. J. Meijndert, dat hij
zijn werk beloond zag met een bedrag
van ƒ1.000,— van de Rijksideeënorganisatie. Inmiddels blijken de mogelijkheden van warmteafvoer van de condensor duidelijktezijnuitgebreid.Naast
deze nieuwe ontwikkeling blijven zaken
als toepassing van retarders, branderafstelling e.d. de aandacht houden. De
gebruikswaarde en -mogelijkheden van
hetzgn.energiescherm blijven in onderzoek.
Met betrekking tot de kassenbouw waren er geen belangrijke ontwikkelingen.
De grote oppervlakte nieuwe kassen of
vervangen kassen eiste echter wel de
nodige aandacht van de voorlichting.
De klimaatregelapparatuur, nu o.m. uitgebreid met enkele typen computers,
vraagt ook van de voorlichting een
nauwgezette begeleiding. In diverse
cursussen, waarvoor erg veel belangstelling bestond, is getracht de nodige
kennis bij de geïnteresseerde telers te
brengen.

Bedrijfsmethoden en arbeidsmethoden
Zaken die arbeidsbesparing kunnen
geven blijven deaandachtvan een groot
deel van de telers houden. Dit eensdeels vanwege het kostenbesparende
effect dat er door kan worden bereikt,
maar verder vooral ook om het chronische tekort aan arbeid te ontlopen. Bij
diverse gewassen vond arbeidskundig
onderzoek plaats. Daarnaast is de arbeidsboekhouding ten behoeve van de
tomatenteelt regelmatig op een bedrijf
gevolgd en in de vakpers gepubliceerd.
Dit zal in 1977 met zowel tomaat als
komkommer het geval zijn. Het geeft de
tuinder een goede vergelijking met de
gang van zaken op het eigen bedrijf.

Er is een begin gemaakt met de toepassing van de data-service ten behoeve
van anjertelers. Een en ander in samenwerking met het IMAG te Wageningen.
Economie en structuur
Voor cursussen die handelen over de
moderne inzichten in de bedrijfsvoering is een grote belangstelling. Omdat
het noodzakelijk is dat detelers die dergelijke cursussen hebben gevolgd voorlopig nog enige begeleiding krijgen van
de bedrijfsvoorlichters, zijn de mogelijkheden vooralsnog beperkt.
Er is hierdoor, maar ook door bijv. gemaakte ontwikkelingsplannen, een
groeiend inzicht in de structuur van het
eigen bedrijf en de noodzakelijke verbeteringen en aanvullingen komen duidelijker naar voren. Dit heeft mede het
investeren aangemoedigd. Daardoor
ook is het aantal taken van de voorlichtingsdienst op het gebied van de bedrijfseconomie sterk toegenomen en
gaat het een groter aandeel in het totaal
van werkzaamheden innemen.
In 1976werden ten behoeve van de rentesubsidies en voor aanvragen van het
Borgstellingsfonds 478 gevallen in behandeling genomen.
Met betrekking tot de rentesubsidies
werden 338 gevallen gerapporteerd aan
de HID. Het aantal toegewezen aanvragen bedroeg 341 (overloop van 1975)
met een totaal subsidiabel leningsbedrag van 80,9 miljoen gulden tegen 67,3
miljoen gulden in hetvoorafgaande jaar.
Van deze aanvragen had 51 % betrekking op groenten, 38% op bloemen en
11% op groenten en bloemen. Uit het
Westland kwam 73%van deaanvragen;
uit de Kring 27 %.

de van het jaar nog 16 in behandeling
waren. De toewijzingen beliepen een
bedrag voor investeringen en bedrijfskapitaal van ƒ16,9 miljoen, waarvan
ƒ4,9 miljoen onder garantie van het
Borgstellingsfonds.
Hiervan had ƒ3,7 miljoen betrekking op
bedrijven in het Westland en ƒ1,2 miljoen op bedrijven in de Kring.
Er werden 217 adviezen uitgebracht in
het kader van de regeling Verbetering
Agrarische Bedrijfsgebouwen. Er werden 83 adviezen uitgebracht bij aanvragen om bijstand krachtens de Rijksgroepsregeling Zelfstandigen. Dit laatste aantal was ruim twee keer zo hoog
als in 1975.
Diversen
Door de medewerkers van de voorlichtingsdienst enhet Proefstation werd aan
tal van cursussen en opleidingen meegewerkt. Erwas een dubbele cursus Algemene Vorming Toekomstige Ondernemers. Verder werd meegewerkt aan
een cursus Economische Vorming Toekomstige ondernemers en TuinbouwkundigeVorming Toekomstige ondernemers. Erwerden diverse cursussen kasklimaatregeling gegeven, waarvoor een
bijzonder grote belangstelling bestond.
Medewerking werd verder verleend aan
gewasgerichte bloemencursussen, enkele cursussen Bedrijfsvoering, de opleidingscursus voor veilingkeurmeester
en er werden gastlessen gegeven aan
de Middelbare Tuinbouwschool te De
Lier.

Het aantal aanvragen om borgstelling
was aanzienlijk minder, nl. 68tegen 139
in 1975.Van deze 68aanvragen werden
er 33 toegewezen, terwijl er op het ein35

Financieel verslag over 1976
Vergelijkende exploitatie-begroting 1976en begroting 1977
Kostensoorten
1. Aanschaffing en Afschrijvingen
2. Kosten van het bedrijf
a. Grondlasten
b. Verzekering
c. Onderhoud gebouwen
3. Personeelskosten
a. Salaris personeel
b. Salaris virusproduktie
c. pensioenverzekering personeel
d. Sociale lasten
4. Reis- en verblijfkosten
5. Exploitatiekosten tuin
a. Meststoffen
b. Bedrijfsmiddelen, onderhoud en rep. . .
c. Bestrijdingsmiddelen
d Brandstoffen
e. Elektra, gas en water
f. Exploitatie vervoermiddelen
g. Overige kosten
6. Kosten van onderzoek
a. Chemicaliën
b. Glaswerk en hulpmiddelen
c. Foto- en filmmaterialen
d. onderzoekkosten
e. kasklimaat
f. virusproduktiekosten
7. Zaden en planten
8. Verkoopkosten Produkten
9. Overige kosten
a. Bestuurskosten
b. Administratie- en Bureaukosten . . .
c. jaarverslag (drukwerk)
d. Telefoon, porti en vrachtkosten . . .
e. Rente
f. Kosten werkplaats
g. Kosten voorlichting
h. Overige kosten
i. Monsternemers „buitengebied" . .
Totaal exploitatiekosten (A)
10. Opbrengst Produkten
11. Opbrengst diensten aan derden
a. Grondonderzoek
b. Kartering
c. Adviezen
d. Diversen
e. T.M.V. (zwak virus)
Totaal opbrengsten (B)
Bedrijfsverlies (A—B) = C
Subsidies (D)
Saldoverlies (C—D) = E

Begroting '76
238.000,—
44.900,—
9.200,—
12.050 —
23.650,—
5.380.000,—
4.544.000,—
10.000,—
342.500,—
483.500,—
130.000—
489.900,—
39.500—
56.000,—
17.500,—
220.000,—
151.500,—
2.100,—
3.300,—
344.600,—
28.000—
75.000—
9.400—
108.000—
115.200—
9.000—
23.500,—
14.500,—
427.500,—
24.500,—
32.500,—
29.000,—
44.000,—
12.000—
12.500,—
58.000,—
15.000,—
200.000,—
7.092.900,—

Rekening '76 Begroting '77
228.000,—
237.975,40
102.150,—
61.070,15
24.650,—
21.146,28
12.500,—
11.893,47
28.030,40
65.000 —
5.900.000,—
5.858.042,62
4.634.309,62
4.907.000,—
11.000,—
10.016,59
422.000 —
655.996,89
560.000,—
557.719,52
141.000,—
140.566,56
489.699,88
566.600,—
27.693,53
41.000,—
58.808,33
70.000 —
24.543,79
25.000,—
212.518,23
260.000 —
160.187,16
165.000,—
1.984,31
2.200,—
3.964,53
3.400,—
342.127,27
349.750,—
27.798,28
29.000,—
80.780,02
83.000 —
9.793,23
9.750,—
111.995,69
112.000,—
97.266,50
107.000 —
14.493,55
9.000,—
43.222,13
45.000,—
20.629,66
21.000,—
433.300,65
463.200,—
33.278,34
35.000,—
34.358,11
33.800,—
31.506,44
30.000 —
50.230,93
45.800,—
7.430,34
10.000,—
12.658,92
13,000,—
58.153,54
60.000 —
12.642,33
15.600 —
193.041,70
220.000 —
7.626.634,32
7.816.700,—

290.000,—
1.850.000,—
1.650.000,10.000,10.000,80.000,100.000,—
2.140.000,—
4.952.900,—

351.581,28
1.922.916,39
.688.327,39
11.505,70
11.000—
78.584,30
133.499,—
2.274.497,67
5.352.136,65

350.000,—
2.000.000,—
1.825.000,—
10.000,—
10.000,—
80.000 —
75.000,—
2.350.000,—
5.466.700,—

1.800.000,—
3.152.900,—

1.807.821,31
3.544.315,34

2.426.000,—
3.040.700,—

