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TEN GELEIDE
In het jaar 1972 is opnieuw heel duidelijk gebleken, dat de glastuinbouw een dynamische bedrijfstak is. Het kwam o.a. tot uiting in het op grote schaal toepassen van
nieuwe technieken, zoals kiemplantinfectie bij tomaat, maar bijv. ook in de overschaschakeling op het stoken van gas, in veel gevallen gepaard gaande met toepassing
van centrale C0 2 -dosering. En niet in de laatste plaats is het dynamische karakter van
de glastuinbouw gedemonstreerd in de overschakeling van groenten naar bloemen,
die onverminderd verder ging.
Omstandigheden wisselden, nieuwe mogelijkheden werden benut en door dit alles
doken ook nieuwe problemen op. Nieuwe problemen, die — naast de oude — om een
oplossing vragen. Het is mede de taak van het onderzoek naar zulke oplossingen te
zoeken. Daarbij is het wel noodzakelijk, dat het onderzoek nauw kontakt heeft met de
praktijk. Alleen dan kan het onderzoekprogramma blijvend worden afgestemd op de
behoeften van en op de mogelijkheden in de praktijk.
Het is niet uitvoerbaar om hierover met iedere individuele tuinder kontakt te onderhouden. Het kan echter wel in georganiseerd verband en dit gebeurt ook. Het zijn
met namede landelijke gewassencommissiesvandeN.T.S.,waarmee veelvuldig wordt
gesproken over het onderzoek en het onderzoekprogramma. Er is een vorm van overleg gegroeid, die weliswaar niet formeel is geregeld, maar die voor de betrokkenen
zeer bevredigend werkt en ook bijzonder vruchtbaar is gebleken.
Is rechtstreekse inspraak van de individuele tuinder in het onderzoek moeilijk te realiseren, anderzijds dient wel iedere tuinder in de gelegenheid te zijn kennis te nemen
van de onderzoekresultaten. En daaraan kan dit korte jaarverslag bijdragen.
Indien men op sommige punten meer informatie wenst, kan ook die worden verstrekt,
omdat tevens een uitvoeriger intern verslag op aanvraag verkrijgbaar is.
Uit hetthans gepresenteerde verslag blijkt, dat er het afgelopen jaar op uiteenlopende
terreinen veel activiteit is geweest.
Tot de meest sprekende resultaten van onderzoek behoort ongetwijfeld de invoering
— aanvankelijk proefsgewijs — van een snelle, verbeterde methode van routinegrondonderzoek.
Het is alles mogelijk gemaakt, doordat velen zich hiervoor hebben ingezet. Het is ook
mogelijk gemaakt door het beschikbaar zijn van de financiële middelen. Dit verdient
wel aparte vermelding, nu in deze tijd het landbouwkundig onderzoek in het algemeen
van Overheidswege wordt ingekrompen. Op ons proefstation daarentegen kwam in
1972, dank zij Overheidsgelden, een nieuw bedrijfsgebouw gereed en kwam de bouw
van de klimaatkas in volle gang.
Het stemt verder tot voldoening dat kan worden gewezen op toenemende financiële
steun uit het bedrijfsleven. Het Produktschap voor Siergewassen zegde een subsidie
toe voor klimaatcellen, geschikt voor onderzoek met betrekking tot vroegbloei-behandeling van fresiaknollen. De daarvoor nog in aanmerking komende groenteveilingen
besloten alle tot verhoging van de contributie. Intussen blijft het op peil brengen en
houden van geschikte outillage wel voortdurend de aandacht vragen.
We spreken tenslotte graag de wens uit, dat ook dit jaarverslag er enigermate toe
mag bijdragen, dat de resultaten van het onderzoek veelvuldig toepassing vinden in
de praktijk. Als dit jaarverslag bovendien nog leidt tot een toenemende belangstelling
in ons werk, zal dit voor ons een extra stimulans zijn.
ir. E. Kooistra
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BESTUUR
Het bestuur van het Proefstation was per 31 december 1972 als volgt samengesteld
P. van den Berg, Rijswijk (post Delft), voorzitter
J.G.J.van der Hoeven, Maasland,vice-voorzitter
L. J.Barendse, Poeldijk, secretaris-penningmeester
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bestuur

E. H. Bukman, Moerkapelle
L. G. C. Hendriks, Leidschendam
H.A. van Holsteijn, Monster
J. Jonker, Sappemeer
J. Joosten, Helenaveen
C. L. J.Kerklaan, Pijnacker
Th. A. A. van der Laar, Monster
C. Meeuwisse, Nootdorp
H. Moerman, Bleiswijk
J.Somers, Bergen op Zoom
J. J. G. van Steekelenburg, Kwintsheul
J. Strik, Wateringen
A. G. van der Torre, Berkel
C.van derVelden, De Lier
M. Vermeer, De Lier
W. P. M. Vijverberg, Naaldwijk.
Ereleden :
N. P.van den Berg, Rotterdam, Ere-voorzitter
Ir. J.M. Riemens, Driebergen, Ere-directeur
N. J.A. van Dijk, Loosduinen.

PERSONEEL*
ONDERZOEK
Directeur
Ir. E.Kooistra, Min. Lelylaan 32,Rijswijk, (070)984568.
Plaatsvervangend directeur
Ir.J.M. Jacobs, Molenstraat 127, Monster, (01749)2993.
Hoofd onderzoek
Ir. Y. van Koot, Commissarisweg 4, Hoek van Holland, (01747) 2693.
Afdeling grond,water en bemesting
Afdelingshoofd : ir. J.van den Ende, Kreeklaan 15, 's-Gravenzande, (01748)4106.
* Situatie per 1-5-1973
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Waterhuishouding
Hoofd : dr. ir. Ph. Hamaker, gedetacheerd door het I.C.W.
Waterhuishouding : R. de Graaf.
Wortelonderzoek : M. Q. van der Meijs.
Bemestingsonderzoek
Hoofd : ir. J. P. N. L. Roorda van Eysinga, Gerberalaan 70, Naaldwijk, (01740) 26292;
gedetacheerd door het I.B.
Bemesting groenten : M. Mostert.
Bemesting bloemen :W. A. C. Nederpel.
Onderzoek water, bemesting en grondonderzoekmethoden
Hoofd : C. Sonneveld, Korte Kruisweg 32, Maasdijk, (01745) 3417.
Waterverontreiniging : J.van Beusekom.
Invloed grondontsmetting : S. J.Voogt.
Laboratorium voor fysisch onderzoek
Hoofd : P. Koornneef, Mauritsstraat 4, Rozenburg, (01889) 2792.
Assistent :J.A. A. Keijzer.
Laboratoria voor chemisch grondonderzoek
Hoofd : P. A. den Dekker, Conradkade w.s. „De Steur", Den Haag, (070) 631187.
Hoofd research laboratorium :P.A.v.Dijk,Willige Rijzen 10,Wateringen, (01742)3525.
Laboratorium-assistent : S. S. de Bes.
Analisten :W. H. van Solingen-van den Berg, per 1-7-1973 : H. M. C. de Koning.
Laboranten : G.van Vliet-Korpershoek, C.van Brakel, G. Bouwman-Lems.
Chef-laborante laboratorium voor routine grondonderzoek : M. J.T. Koenen-Staats.
Eerste laboranten : E. H. Aalbrecht-Noordam, A. C. Samwel.
Laboranten : M. P. G. Bakker, B. B. M. C. Bronswijk, A. W. den Haan (tot 1-7-73),
J.J.Dijkzeul-Hollaar(tot 1-6-73), H.E.M.Jongejan, P.P. Moti, E.J.Romijn-Broekhoven,
A. M.Steentjes,A.A. M.Vijverberg en J.M.Knoppert; per 1-6-73: M.J.N.T.Enthoven;
2 vacatures.
Eerste Amanuensis : J.J. Cornelissen.
Amanuenses : H. J.Verhulst, H.W. Verhulst en J.T. Verhuist.
Hoofd reken- en controle-afdeling : A. L. van den Bos.
Administratieve medewerksters : J.K. van der Lely en C. G. M. Sta.
Bemestingsadviezen, potgrondonderzoek en grondmonstername
Hoofd : ing. J.P. C. Knoppert, Perzikenstraat 10, Naaldwijk.
Plaatsvervangend hoofd en onderzoeker potgrond : G. A. Boertje, Scholeksterstraat
19, Rozenburg, (01889)4344.
Adviseur potgrond :J.P.van Bergenhenegouwen, Van Beethovenstraat 11, Naaldwijk,
(01740)27192.
Bemestingsadviseurs : H. L. Koenen, L. Spaans, E.vanVoorthuizen,A.van der Wees;
vacature.
Monsternemers : A. J. M. van der Ende, Patrijslaan 36, Honselersdijk, (01740) 28176,
Z.C.Kurver, Ds. Kouwenhovenstraat 70,Bergschenhoek, (01892)3353,A.P.Mooyman,
Spieringsweteringweg 13, Rijswijk, (015) 126098 en D. Slappendel, Hoekeindseweg
126,Bleiswijk, (01892)2311(tot 1-7-73); per 15-6-73 :A. C.Olsthoorn,A.van Dijklaan
28, Voorschoten, (01717) 7589.

Administratieve medewerkers : P. J. de Brabander (tot 15-6-73) en H. M. J. van
Paassen; per 18-6-73 : L.A. denToom.
Landinrichting en Waterhuishouding
Hoofd : ing. J.C. van Leeuwen, Zuidbuurt 25, Maassluis, (01899) 12653.
Ontsluiting en bedrijfsindeling :J.Oosthoek, Meidoornlaan 110, 's-Gravenzande,
(01748)4041.
Profielonderzoek en waterhuishouding : ing.J.J.van Schie, H.van Naaldwijkstraat 23,
Naaldwijk, (01740) 26097 en J.Th. M. van Paassen, Oosteinde 69,Wateringen, (01742)
3458.
Afdeling teeltonderzoek en kasklimaat
Afdelingshoofd : ir. A. J.Vijverberg, Sand-Ambachtstraat 138, 's-Gravenzande,
(01748)3795.
Onderzoek groentegewassen
Hoofd :vanaf 1-5-73vacature; per 1-10-73 : ir. C. M. M. van Winden.
Teeltonderzoek tomaat en meloen : K. Buitelaar, Strauss 6, Naaldwijk, (01740) 26202.
Teeltonderzoek komkommer en vanaf 1-5-73 paprika : ing. J.A. M. van Uffelen, Smetana 14, Naaldwijk, (01740) 26518.
Teeltonderzoek sla : ing. H. G. A. van Esch, Freesiaplein 1, Heenweg/'s-Gravenzande,
(01748)4883.
Teeltonderzoek kleine groentegewassen : D. de Ruiter, Pr. Marijkestraat 6, Maasdijk,
(01745)2107.
Algemeen teeltonderzoek : G. A. J. Janssen, Stokserweg 5a, Helden-Panningen; gedetacheerd bij de Proeftuin „Noord-Limburg" te Venlo.
Gebruikswaarde-onderzoek groentegewassen : ing. W. Koopmans, Thijsselaan 59,
Wageningen, (08370) 13694;gestationeerd door I.V.T.
Onderzoek bloemisterijgewassen
Hoofd : ir. A. J.Vijverberg, Sand-Ambachtstraat 138, 's-Gravenzande, (01748) 3795.
Teeltonderzoek chrysant en snijgroen : A. P. van der Hoeven, Rijnweg 307, Monster,
(01749) 3228.
Teeltonderzoek fresia en amaryllis : ing.T. Dijkhuizen, Corelli 14, Naaldwijk, (01740)
24297.
Laborante : J.J.van de Vrie.
Onderzoek kasklimaat
Ir. D. Bokhorst, Van Wassenaarstraat 9, Maasdijk, (01745) 2182; gedetacheerd door
het I.T.T.
G. P. A. van Holsteijn, Chrysantenstraat 28, Naaldwijk, (01740) 25989.
Th. Strijbosch, Scholeksterhof 5, Schipluiden, (01738) 8952.
Dr. ir J.van der Vooren, Boerhaavestraat 309,Vlaardingen, (010) 340104.
Meteorologische waarnemingen : C. A. Ammerlaan, Woudseweg 42,Den Hoorn.
Onderzoek bedrijfseconomie en arbeidskunde
Bedrijfseconoom : ir. A. J.de Visser, W. v. d. Kaaijstraat 29, 's-Gravenzande, (01748)
3111 ; gedetacheerd door het L.E.I.

Arbeidskundige : ing. A. T. M. Hendrix, Maasdijk 193, Maasdijk; gedetacheerd door
het I.TT.
Afdeling fysiologie
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, Druivenstraat 16, Naaldwijk,
(01740)26044.
Koolzuurgasbemesting : ir. N. van Berkel, Fazantstraat 29, Maassluis, (01899) 14824.
Groeipotentie : ing. D. Klapwijk, Karel Doormanlaan 59, De Lier, (01745) 2722.
Bloembiologie engroeiregulatoren :W.van Ravestijn, Meijendelseweg 14,Wassenaar,
(01751)9470.
Onderzoekassistenten : B. van Beek, Cl. Mol en G. Hey.
Laborante : C. F. M. Wubben.
Afdeling planteziekten en gewasbescherming
Afdelingshoofd :dr. ir. L Bravenboer, Distelstraat 11, Hoekvan Holland, (01747)2695.
Mycologie
Ir. N. A. M. Steekelenburg, Zwedenburg 266, Den Haag, (070) 831415; gedetacheerd
door het I.P.O.
Analist : S. J. Paternotte.
Virologie
Virusziekten tomaat : ir. A. Th. B. Rast, Menno ter Braaklaan 97, Delft, (015) 562254;
gedetacheerd door het I.P.O.
Overige virusziekten : ing. H. J. M. van Dorst, J.W. Frisostraat 3, Maasdijk, (01745)
3912.
Analiste : W. T. Runia.
Laborante :J.J. Buurman-Ridder.
Entomologie
W. M. Th. de Brouwer, Dotterbloemlaan 24, Den Haag, (070) 684959.
Gewasbescherming
Biologische bestrijding : ir. J. Woets, Merellaan 617, Maassluis, (01899) 12719; gedetacheerd door het T.N.O.
Bodemparasieten : L. J.Nederpel Jr., Pauwstraat 30, Voorburg.
Chemische gewasbescherming : D. Theune, Van Spilbergenstraat 33, Hoek van
Holland.
Analiste : M. van de Staaij (per 1-7-73).
Onkruidbestrijding
Ing. W. den Boer, Karel Wiersmastraat 12, Naaldwijk, (01740) 25552.
Luchtverontreiniging
P. Steenbergen; gedetacheerd door het I.P.O.
Statistische verwerking
Statisticus : B. J.van der Kaaij, Muskaatstraat 3, Naaldwijk, (01740) 26584.
Assistent : F. B. Selders (tot 1-6-73).

Bibliotheek
Bibliothecaris : J.C. van Aalst, Mr. Schokkingstraat 44, 's-Gravenzande.
Bibliotheek-assistente : H. P. de Bloois.
Publiciteit
Hoofd : ing.P.A. Kruyk, Dijkweg 32,Naaldwijk, (01740)24302.
Publiciteits-assistente : E. J. M. van der Valk (tot 15-6-73); per 1-7-73 M. J.L. Veldhoven.
Tekenares : E. Spaargaren.
Administratieve medewerkers : M. Meulemans-Schramm en M. P. van Gaaien.
Fotograaf : J.A. van der Loos, Händellaan 3, Naaldwijk, (01740) 28491.
Excursierondleidster : M. van der Sar, Hoflaan 33, 's-Gravenzande, (01748) 2719.
Algemene dienst
Administratie
Hoofd : G. H. Ordelman, Herenstraat 15a, Naaldwijk, (01740) 28132.
Ten behoeve van de administratie zijn werkzaam de dames :
M. C. J. de Brabander-Waalwijk, D. van Oosten-Lugtenburg, A. A. J. M. Tetteroo-de
Brabander, H. J. Vermeer (tot 1-7-73), M. A. A. Eikelenboom-Vollebregt en E. A. F.
Wessling-van Tuyl.
Boekhouding
Hoofd : B. Zonneveld, Leliestraat 82,Naaldwijk, (01740)25096.
Assistenten : N. P. Elgersma-Doorduin, R. C. J.W. Comelissen en C. S.T. M. Prins.
Personeelszaken
P. Koomneef, Mauritsstraat 4, Rozenburg, (01889) 2792.
Interne technische dienst
Hoofd : R. B. Albers, Molenlaan 58, Honselersdijk, (01740)24596.
Elektronici :A. J.Arendzen en L. J.A. Bol.
Electrotechnicus : P. J. Boulogne.
Electrotechnisch installateur : P. C. van Zwet.
Machinebankwerkers en instrumentmakers : G. L. van Charante, C. J. Immerzeel en
F. Storm.
Schilders : J.T. Zeeman en L. P. Zwaanswijk.
Timmerlieden : M. van der Gaag en P. L. Verbraeken.
Interne dienst
Hoofd en inkoper : J.A.Jansen.
M. de Brabander, L. Reijgersberg, G. M. Verbeek en J. G. M. Kleijn.
Tuin
Hoofd : ing. F. G. van Dijk, Zuidweg 42, Naaldwijk, (01740) 26541.
Plaatsvervangend hoofd : J. Menheer, Bachlaan 12, Naaldwijk.
Beheerders speciale proefruimten : G. Gaastra, A. C. Heppe, S. Heijs, J.T. van Heuveln, D. Leynse en P. J.W. N. Nadorp.
Als medewerkers voor de tuin zijn in dienst de heren : S. W. Bos, J. W. Bouhuizen,
C. S. van der Helm, P. Mosterd, J. F. Nadorp, M. T. van Veldhoven, A. P. Verbeek,
G.Verhagen, D. Wiskerke, A. Wiskerke en H. Wulff. 3 vacatures.

VOORLICHTING
Rijkstuinbouwconsulent : ir. J. M. Jacobs, Molenstraat 127, Monster, (01749) 2993.
Hoofd van devoorlichting : ing.A. G.A. van de Nes, Melis Stokelaan 2084, Den Haag,
(070) 664244.
Structurele ontwikkeling : ir. J. G. J. Ammerlaan, Zwartendijk 11, Naaldwijk, (01740)
27730.
Bedrijfsvoorlichters groenteteelt
De Kring
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt : ing.J.H. Groenewegen, Kon. Wilhelminalaan 38,
Den Hoorn, (015) 123295.
Rayon Bergschenhoek-Bleiswijk : I. Baelde, Zoutmanstraat 2, Bleiswijk, (01892) 3154.
Rayon Zevenhuizen-Waddinxveen : W. Eindhoven, Snippendreef 6, Bleiswijk, (01892)
3074.
Rayon Pijnacker : J.de Hoog, Delftsestraatweg 181,Delfgauw, (015) 131023.
Rayon Rotterdam-Oost : H. J. M. Koot, Silenestraat 30b, Rotterdam-12, (010) 223694.
Rayon Berkel : B. Meijndert, Gerberasingel 52, Berkel, (01891) 3616.
Rayon Leidschendam-Nootdorp-Leiden : D. Rodenburg, Weth. v. d. Vaartlaan 1, Pijnacker, (01736) 2375.
Westland
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt :D.de Mos,Geestweg 6,Naaldwijk, (01740)24323.
Rayon Monster : M. van der Linden, Molenweg 50, Monster, (01749) 2423.
Rayon Loosduinen : L. G. Nederpel Sr., Madesteinweg 38, Loosduinen, (070) 253295.
Rayon 's-Gravenzande-Hoek van Holland :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 : M. Rodenburg, Stationsstraat 82, Pijnacker, (01736) 3956.
Rayon Honselersdijk : J.Tamerus, Leeweg 53, De Lier, (01745) 2512.
Rayon Naaldwijk : L. G.van Uffelen, Uitterlier 104,De Lier, (01745)3471.
Delfland
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt : A. J. Schoppers, Grote Stern 99, Rozenburg,
(01889)4567.
Rayon De Lier : J. P. M. Sweep, Machteid van Raaphorststraat 17, Naaldwijk, (01740)
26102.
Rayon Delft : A. F.Veenman, Arnold Hoogvlietstraat 6b, Vlaardingen, (010) 354445.
Rayon Maasland-Oranjepolder : C. Th. M. van der Zon, Keenenburg 2, Maasland,
(01899) 13775.
Bedrijfsvoorlichters bloementeelt
Bedrijfstakdeskundige bloementeelt : ing. G. Buijs, Van Nijenrodenstraat 45, De Lier,
(01745)2822.
Anjers en rozen :A. Koningen,Aaltje Noorderwierstraat 356, Loosduinen, (070)686318
en H. Konings, De Nesse 19,Wateringen, (01742) 3416.
Potplanten : H. Buurman, Druivenstraat 41, Naaldwijk, (01740) 27516.

Het bedrijfsgebouw, dat rond de jaarwisseling in gebruik werd genomen.
Fresia's, cymbidiums en strelitzia's: J.C. Doorduin, Rossini 8, Naaldwijk, (01740) 24373.
Bolbloemen (iris, lelie, tulp, gladiool) : A. J. M. van Leeuwen, Kijckerweg 2 1 , De Lier,
(01745)2264.
Jaarrondchrysanten en snijgroen : C. P. Mol, M. A. de Ruyterstraat 47, Maasdijk,
(01745)3682.
Jaarrondchrysanten, gerbera's en anthuriums : J. A. van der Steen, Van Alkemadestraat 46, De Lier, (01745) 4189.
Technische voorlichting
Hoofd : D. Bakker, Heimond 87, De Lier, (01745) 3972.
Rayon De Kring : J. Meijndert, Bolkruid 169, Rotterdam-6, (010) 201698.
Rayon Westland : J. B. Verveer, Noordlandseweg 65, 's-Gravenzande, (01748) 3786.
Bedrijfseconomie en arbeidskunde
Arbeidsmethoden : ing. H. J.van Gaaien, Oosteinde 59, Wateringen, (01742) 2848.
J. P. Bakker, Patrijslaan 46, Honselersdijk, (01740) 27141.
Vacature.
Kredietregeling
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.
LANDELIJK C O N S U L E N T S C H A P
Consulent : ir. E. Kooistra, Min. Lelylaan 32, Rijswijk, (070) 984568, onderzoek proeftuinen.
Plaatsvervangend consulent : ir. J. M. Jacobs, Molenstraat 127, Monster, (01749) 2993.
Algemene voorlichting : ing. W. P. van Winden, Merelstraat 49, Honselersdijk, (01740)
5892.

ALGEMEEN OVERZICHT
1. Personeelsaangelegenheden
Op 1april 1972 nam ir. G.Weststeijn afscheid van het Proefstation om op het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse de functie te aanvaarden van hoofd van
de afdeling plantenziekten. Na zijn vertrek bekroonde de heer Weststeijn zijn onderzoek te Naaldwijk door op 2 februari 1973 te promoveren tot doctor in de landbouwkunde op het proefschrift : Phytophthora nicotianae var. nicotianae.
Het hoofd van de afdeling fysisch bodemonderzoek en waterhuishouding van gewassen, ir. C. J.van der Post die op het Proefstation was gedetacheerd door het I.C.W.te
Wageningen, verkreeg per 1augustus 1972 een functie bij het Instituut voor Tuinbouw
Techniek te Wageningen.
Op 8juli overleed als gevolg van een verkeersongeval de heer H. Bette, die werkzaam
was bij de bemestingsadvisering. Na een langdurige ziekte overleed op 22 september
1972 de heer D. Hulzebos, medewerker van het consulentschap in algemene dienst.
De heer Hulzebos was gedetacheerd op de Proeftuin Hoogezand-Sappemeer.
Op 1 juni 1972traddr. ir. J.vanderVooren indienstvan het Proefstation. Hij is speciaal
belast met de coördinatie van het onderzoek dat te zijner tijd in de klimaatskas zal
gaan plaatsvinden.
Op 1 augustus werd door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen gedetacheerd de heer P. Steenbergen, die zich speciaal bezighoudt met het
onderzoek naar de invloeden van luchtverontreiniging op degewassen.Op 1april 1972
vierde ing.T. Dijkhuizen zijn 25-jarig dienstjubileum. Hem werd een receptie aangeboden. De heer D. Boers werd in het verslagjaar gepensioneerd.

2. Algemene zaken
VERGADERINGEN
Op 16juni 1972 werd de Algemene Ledenvergadering op het Proefstation gehouden.
Op deze vergadering traden als bestuursleden af de heren : J.G. J.van der Hoeven,
J.Jonker, J.Joosten,H. Moerman, J.Somers,A. G.van der Torre en C. van der Velden,
die allen herkozen werden.
In 1972 vergaderde het Algemeen Bestuur op 21 maart, 9 mei, 13 oktober en 21 december; het dagelijks bestuur vergaderde daarnaast nog 18 keer.
UITBREIDING TUIN en GEBOUWEN
Op de tuin werd naast aanpassing van apparatuur een begin gemaakt met de bouw
van de lang verwachte klimaatkas; een gedeelte van de fundering kwam in het verslagjaar gereed.
Gedurende vrijwel het gehele jaar 1972is er gebouwd aan het nieuwe bedrijfsgebouw,
waarin rond de jaarwisseling de technische diensten werden ondergebracht en de
bedrijfsschuur kon worden ingericht. Dit nieuwe pand is een grote aanwinst voor alle
diensten die er in gehuisvest zijn en zal zeker bijdragen tot efficiënter werken.
In een ruimte van de zogenaamde „Boerderij" werden 8 klimaatcellen gebouwd ten
behoeve van het fresia-onderzoek.

Hei inregelen van de klimaatscellen voor het fresia-onderzoek.

Diverse plannen ter verbetering van de outillage werden in voorbereiding genomen,
zoals de bouw van een lysimeterkas, de aanleg van een weg naar de nieuwe bedrijfsruimte en het verwijderen van enkele oude gebouwen.

3. Onderzoek
Met betrekking tot het bekend maken van onderzoekgegevens werd opnieuw gekozen
voor een jaarverslag in zijn huidige vorm. Daarnaast is steeds getracht door informatie via het Mededelingenblad de belangstellende telers op de hoogte te stellen van
hetgeen er op het Proefstation gaande was en welke proeven interessant waren om
te komen zien.
Naast dit jaarverslag is een zogenaamd Intern Jaarverslag samengesteld. Hierin zijn
de resultaten van alle proeven vrij uitgebreid opgenomen. Een aantal telers heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid dit Intern Jaarverslag gratis toegezonden te krijgen.
Er kunnen nog exemplaren worden aangevraagd.
De vele kontakten met andere instellingen bleven uitstekend; ze geven onze onderzoekers de gelegenheid — zowel door persoonlijk kontakt, als door uitwisseling van
gegevens — zich zeer breed te oriënteren.
De coördinatie van het onderzoek op de proeftuinen heeft zijn definitieve vorm gekregen en de kontakten die hiervoor zijn gelegd, functioneren uitstekend. Getracht
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wordt een mogelijkheid te vinden tot het gebundeld publiceren van alle onderzoekresultaten.
Met betrekking tot het Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer is overeengekomen, dat onze onderzoekgegevens, die betrekking hebben op de bloementeelt, ook in
hetjaarverslag van het Proefstation teAalsmeer worden opgenomen.Aan een verdere
samenwerking wordt gewerkt, teneinde te komen tot een zo efficiënt mogelijk gebruik
van de beschikbare personele en materiële voorzieningen. De behoefte hieraan leeft
niet alleen bij diegenen die bij het onderzoek zijn betrokken. Dit wordt ook gehoord
door de praktische tuinder. Deze krijgt ook door de nauwe samenwerking middels
gewassencommissies een steeds betere indruk van het functioneren van het op de
praktijk gerichte onderzoek.
Door de bibliotheek werd ten behoeve van de onderzoekers in het verslagjaar in 600
gevallen een beroep gedaan op de bibliotheek van de Landbouwhogeschool of op die
van andere instellingen. Erwerden enkele duizenden artikelen gedocumenteerd, waarvan circa 60% uit tijdschriften.
Er werden ruim 800verslagen, boeken of overdrukken op ruilbasis verkregen, afkomstig van ruim 300 binnen- en buitenlandse ruilkontakten. Het aantal uitleningen van de
bibliotheek bedroeg in 1972 :1.900.
Van het Proefstation verschenen in 1972 de volgende publicaties :
No. 158 Kwaliteitsnormen voor het gietwater, J.van den Ende
No. 162 Het gebruik van afvalstoffen in de tuinbouw, J.P. N. L Roorda van Eysinga
No. 163 Soil analysis by means of a 1:2volume-extract, C. Sonneveld en J.van den
Ende
No. 164 Fertilization of Glasshouse Food Crops with Nitrogen, Phosphorus and
Potassium, J.P.N.L.Roorda van Eysinga
No. 165 M-ll-16, an artificial symptomless mutant of tobacco mosaic virus for
seedling inoculation tomato crops, A. Th. B. Rast
No. 166 De invloed van zout gietwater bij de tomatenteelt onder glas, C. Sonneveld
en J.van den Ende.

4. Voorlichting
Samen met de voorlichtingsdienst is getracht de belangstelling van de telers voor het
onderzoek ophet Proefstation tevergroten.Daartoewerden metde plaatselijke studieclubs talrijke excursies naar bepaalde proeven georganiseerd, terwijl enkele gewasgerichte Open Dagen werden georganiseerd. Van 16tot en met 18 maart werden
algemene Open Dagen gehouden. Op die dagen brachten bijna 1.300 personen een
bezoek aan het Proefstation. Door het inrichten van een voorlichtingsstand werd
medewerking verleend aan de in maart gehouden bloemenshow op de C.C.W.S. en
in september aan de Westland-Promotion '72 te Poeldijk. Met een grote stand en veel
demonstratiemateriaal, waaronder levende gewassen, nam het Proefstation een gedeelte van de presentatie van de voedingstuinbouw voor zijn rekening op de Floriade
1972 te Amsterdam. Middels deze stand werden vele tienduizenden geïnformeerd
over het werk van het Proefstation en de groenteteelt onder glas.
Buiten de enkele duizenden bezoekers tijdens de Open Dagen en de gewasgerichte
excursies, werden in 1972 in totaal 2.542 bezoekers geregistreerd. Hiervan waren er
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620 uit het binnen-en 1.922uit het buitenland afkomstig.Van het totaal aantal geregistreerde bezoekers waren er onder meer 851 telers, 118voorlichters, 96 onderzoekers
en 939 personen uit het onderwijs.
Er werden ook in het verslagjaar weer drie bijeenkomsten gehouden met voorlichters
in de glasgroenteteelt buiten het Zuidhollandse Glasdistrict. Elk van deze bijeenkomsten omvatte een tweetal dagen.
In hoofdzaak ten behoeve van voorlichting aan telers en onderwijsinstellingen verschenen in de Informatiereeks de volgende uitgaven :
No. 5 Paprikateelt onder glas (herdruk)
No. 12 De groenteteelt onder plastic op Sicilië
No. 13 De opneming door planten van fluor uit de grond
No. 14 Teelt van lichtverwarmde- en koude tomaten
No. 15 Bedrijfseconomische facetten van verlenging van de opkweekperiode en de
teelt in plastic potten van stooktomaten
No. 16 Schaduwbepaling
No. 17 Watervoorziening bij teelten onder glas
No. 20 Lichtafhankelijke klimaatregeling voor kassen.
In de loop van 1972 is een begin gemaakt met de uitgifte van brochures die speciaal
zijn gericht op de bloementeelt. Dit gebeurt in samenwerking met het Proefstation te
Aalsmeer. In deze reeks Bloemeninformatie verschenen de volgende uitgaven :
No. 1 De teelt van snijgroen
No. 2 De teelt van Anthurium andreanum.

5. Financiën
Het besluit van de bijdragende veilingen tot verhoging van het bedrag dat voor het
onderzoek op het Proefstation beschikbaar wordt gesteld, heeft een gunstige invloed
gehad op de financiële positie van het Proefstation. Hierdoor was het mogelijk de
doorgaande kostenstijgingen in het arbeidsintensieve onderzoek enigszins het hoofd
te bieden. De bezuinigingen van de overheid hebben tot heden gelukkig nog geen
grote invloed gehad op de exploitatie van het Proefstation.
Voor het bestuur blijft de situatie echter zorgelijk, vooral ook omdat men er niet aan
ontkomt nieuwe aangepaste onderzoekruimten te bouwen ter vervanging van de
oudere, weinig geschikte ruimten. Bovendien is in enkele onderzoeksectoren een
verdere uitbreiding van de outillage noodzakelijk. Door de bouw van het bedrijfsgebouw en de klimaatkas levert het Rijk hiertoe al grote bijdragen. Hiervoor zijn we
dankbaar, evenals voor de grote bijdrage in het exploitatie-tekort. Tevens zijn we
erkentelijk voor de financiële steun, die het Produktschap voor Siergewassen heeft
geboden ten behoeve van het fresia-onderzoek. Bijdragen ontving het Proefstation
verder van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen, het Landbouwschap, de
provincie Zuid-Holland en de Algosfabrieken.
De Secretaris-penningmeester,
L J. BARENDSE
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ONDERZOEK
Grond, water en bemesting
Chemisch grondonderzoek
Voor chemisch onderzoek werden
35.685 grondmonsters ontvangen. Dit is
3.488 monsters minder dan in1971.
De automatisering van de colorimetrische bepalingen bij het routine grond'
onderzoek werd voltooid. Behalve fosfaat, mangaan, ijzer en chloride worden
nu ook aluminium en magnesium met
behulp van betrekkelijk eenvoudige apparatuur op efficiënte wijze bepaald.
Onderzoek naar vervanging van de tijdrovende stikstofbepaling en van de
kalibepaling door direkte metingen met
behulp van ionspecifieke elektroden gaf
veelbelovende resultaten.
Vanaf 1 maart wordt bij het bijmestonderzoek ook magnesium bepaald.
Bovengenoemde automatisering van
analysemethodieken heeft het mogelijk
gemaakt, dat deze toevoeging aan het
bijmestbepalingenpakket zonder stagnaties en prijsverhoging kon worden ingevoerd.
Per 1maart is ook een nieuwe vorm van
grondonderzoek geïntroduceerd. Deze
omvat dezelfde bepalingen als het volledige grondonderzoek met uitsluiting
evenwel van de bepalingen die met behulp van Morgan's extractievloeistof
worden uitgevoerd (mangaan, ijzer en
aluminium).
De technische moeilijkheden die tot nu
toe werden ondervonden bij de bereiding van het 1:2 volume-extract, konden worden ondervangen. Vanaf eind
november is dit extract proefsgewijs
toegepast bij hetbijmestonderzoek. Ten
opzichte van hettot nutoe gebruikelijke
bijmestonderzoek met behulp van het
1 :5 gewichtsextract kon een belangrijketijdwinst worden geboekt : de uitslag

van het onderzoek was in het algemeen
24 uur na binnenkomst van het grondmonster reeds bekend.Andere voordelenvan denieuweextractiemethode zijn,
dat er voor de interpretatie van de analysecijfers niet behoeft te worden gecorrigeerd op het organische-stofgehalte endathetgeleidingsvermogenvanhet
1 :2 volume-extract een betere maat is
voor de totale zoutconcentratie van de
bodemoplossing dan het geleidingsvermogen van het 1:5 gewichtsextract.
Voor het onderzoek van potgronden en
teeltsubstraten is een nieuwe methode
van waterige extractie beproefd. De inzetverhouding is 1 volumedeel veldvochtig materiaal op 1,5volumedeel water. Met behulp van het 1: 1,5 volumeextract koneenbelangrijk nauwkeuriger
schatting van de samenstelling van de
bodemoplossing worden verkregen dan
met behulp van het gebruikelijke 1:25
gewichtsextract.
Een werkvoorschrift werd opgesteld
voor de magnesiumbepaling met de
atoomabsorptiespectrofotometer. Een
nieuwe bepalingsmethode voor borium
werd nagewerkt en ingevoerd. Zij bleek
belangrijk beter te zijn dan de gebruikelijke methoden,diefalen inhet lage concentratiegebied. De bepaling van fluor
met behulp van de fluorelektrode werd
verbeterd. De lange insteltijd bij lage
concentraties werd goeddeels ondervangen door gebruikmaking van meerdere elektroden met een schakelkastje
en door inschakeling van een recorder.
Het probleem van de snelle vervuiling
van de elektroden werd opgelost met
behulpvan een ultrasoon reinigingsbad.
Verbetering van grond en
waterhuishouding
Op 161 Objekten met een gezamenlijke
oppervlakte van 213 ha werd een profielonderzoek verricht. Deverstrekteadviezen betroffen grotendeels verbete-
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ring van waterhuishouding en grond op
bestaande bedrijven. In 23 gevallen betrof het onderzoek een perceel land dat
bestemd was voortuinbouwvestiging. In
eveneens23gevallen hadhet onderzoek
betrekking op bestaand tuinland dat
werd overgenomen door een andere
eigenaar.
In enkele gevallen werden adviezen uitgebracht voor verbetering van de waterhuishouding van polders en waterschappen. Met het doel de oppervlakte
aan boezemwater te vergroten heeft het
Hoogheemraadschap Delfland aan de
Grote Achterweg te Naaldwijk grond
aangekocht. Op het terrein zal een plas
van ongeveer 6 ha worden gegraven.
Er is gestart met de aanleg van een verbindingsleiding tussen het Escampkanaal en de Nieuwe Vaart. Deze leiding
en het hierin op te nemen gemaal zullen
eenverbetering van de doorspoelmogelijkheden van Delflands boezem met
zich meebrengen.
Met betrekking tot de aanleg van gasleidingen door en langs tuinbouwbedrijven is er een goede samenwerking met
de Nederlandse Gasunie en het Gemeentelijk Energiebedrijf te 's-Gravenhage. Het overleg betreft vooral het herstel van eventuele schade aan grond en
waterhuishouding.
Ontsluiting en bedrijfsindeling
Er kwamen vijf gesubsidieerde ontsluitingsobjekten gereed, waarbij 45 bedrijven werden ontsloten en 59 bedrijven
beter bereikbaar zijn geworden. In de
particuliere sector werden 18 bedrijven
ontsloten. In 25 gevallen werden adviezen verstrekt voor reconstructie van
rijslagen en erfverharding. Adviezen
voor bedrijfsindeling werden gegeven
voor 77 bedrijven, waarbij zijn inbegrepen enkele Objekten met samenwerkingsvormen.
Met diverse gemeenten, stichtingen en
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dergelijke zijn besprekingen gehouden
in verband met plannen voor tuinbouwvestiging in groter verband. Het wegenstramien dat is of wordt aangelegd naar
de nieuwe grote veilingen, heeft niet
alleen een gunstig effect op de ontsluiting, maar ook op andere bedrijfsverbeteringen en op de mogelijkheden van
tuinbouwvestiging.
Gietwaterkwaliteit
Evenals voorgaande jaren werd het oppervlaktewater in het Zuidhollandse
Glasdistrict op een groot aantal plaatsen bemonsterd en onderzocht. Het
zoutgehalte van het oppervlaktewater is
in het algemeen vrij hoog geweest.
Door de geringe regenval in de herfst
van 1971 en de daarop volgende winter
was de afvoer van de Rijn vroeg in het
jaar buitengewoon laag. Het zoutgehalte van het Rijnwater liep hierdoor sterk
op. Voorts drong de zouttong vanuit de
zee de Hollandse IJssel binnen.De perspectieven voor de zoetwatervoorziening
waren door het een en ander tijdelijk
zeer somber. Dank zij devele regen die
daarna is gevallen, is de situatie in de
zomermaanden echter meegevallen. In
het najaar deed zich opnieuw een zeer
droge periode voor. De waterbehoefte
was op dat moment echter niet groot,
waardoor met behulp van de noodvoorzieningen via het Amsterdam-Rijnkanaal
de situatie het hoofd kon worden geboden.
Een gunstige ontwikkeling was het gereedkomen van de leiding die het Delftse industriële afvalwater afvoert naar
zee. Het door Delftse industrieën gebruikte zoute koelwater wordt nu niet
meer geloosdophetboezemwater.Vooral voor de omgeving van Delft en de
polders in Delfland ten oosten van deze
stad houdt dit een grote verbetering
van de waterkwaliteit in.
Uit een onderzoek dat in samenwerking
met het Hoogheemraadschap Delfland

- VCHet filtreren van het 1:2 extract.
is verricht, is gebleken dat in de omgeving van 's-Gravenzande in onderbemalingsputten in flinke mate zoute kwel kan
optreden. Het afdichten van de putbodem is in dergelijke gevallen noodzakelijk.
Wederom was er veel belangstelling
voor bassins voor het opslaan van regenwater. Aan 29 bedrijven werden adviezen verstrekt voor de aanleg van een
dergelijk bassin.
In de zout-gietwaterproef die in 1966
werd aangelegd ter bestudering van de
zoutgevoeligheid van diverse gewassen,
werden in 1972 spinazie, stambonen en
paprika's geteeld. Zowel de stambonen
als de paprika bleken zeer zoutgevoelig
te zijn. Toediening van 500 mg keukenzout per liter gietwater verminderde de
opbrengst van deze gewassen met ongeveer 20 % . Bij de spinazie kon geen

nadelige invloed van zouttoediening
worden vastgesteld. Dit is in overeenstemming met de resultaten die in 1971
met dit gewas werden verkregen.
Genoemde zout-gietwaterproef zal in
1973 worden vervangen door een proef
waarin de invloed van het ontzouten van
gietwater zal worden nagegaan. Het
ontzouten van water met ionenwisselaars of door middel van omgekeerde
osmose wordt in de praktijk reeds toegepast. Meer kennis over de opbrengstverhoging die hiermee kan worden bereikt, is gewenst.

Tuinvuil
In commissieverband is over het probleem van de verwijdering van het tuinvuil veel overleg gevoerd. Dit milieuvraagstuk wordt steeds urgenter.
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Voor de verwijdering van plastic grondontsmettingsfolie is inmiddels een regionaal plan uitgewerkt. De bedoeling is
om dit materiaal georganiseerd af te
voeren naar de verbrandingsoven voor
chemisch afval in het Botlekgebied.
Waterverstrekking
Vooral in het begin van het jaar werden
veel adviezen uitgebracht voor de aanleg vanwatergeefsystemen bij tomaten.
Het betrof vooral strookberegeningsinstallaties, gietbuizen en gietdarmen.
Ook voor de aanschaf van hoog-laagberegeningsinstallaties, pompen en leidingen werden adviezen gegeven. Er is
een goede samenwerking met installateurs.
In een stookteelt van tomaten werden
de volgende methoden van watergeven
vergeleken : strookberegening, druppelbevloeiing, bevloeiing met behulp
van gietdarmen en bevloeiing met behulp van gietbuizen.
Er waren geen statistisch betrouwbare
verschillen in opbrengst tussen deze
vier gietmethoden. Bij dit resultaat dient
te worden aangetekend dat gedurende
de eerste drie weken van de teelt in de
gehele proef met de slang water werd
gegeven en wel bij de voet van de planten. Juist in de kritieke beginperiode
van de teelt bestonden er dus geen verschillen ten aanzien van de wijze van
watergeven. In de proef werden twee
mestconcentraties toegepast. Deze bedroegen gemiddeld y4 en 1/2 a t m - De
laatstgenoemde concentratie gaf een
7% lagere opbrengst dan de eerstgenoemde.
Bemesting
Het meerjarig stikstof- en kaliproefveld
werd voor de derde maal met fresia's
beteeld. Wederom werden geen duidelijke verschillen in groei en produktie
aan bloemen waargenomen. Na de fresia's werden tweemaal chrysanten ge16

teeld. Vooral in het tweede chrysantengewas uitten zich eentekort aan stikstof
en een tekort en teveel aan kali.
Aardbeiplanten die het jaar tevoren op
het wachtbed met verschillende hoeveelhedenfosfaatenkaliwaren bemest,
werden in de kas beoordeeld op produktie. Hetwachtbed, gelegen op rivierkleigrond, was arm aan voedingselementen. Desalniettemin daalde de opbrengst onder invloed van bemesting
met dubbelsuperfosfaat. Bemesting met
zwavelzure kali had een positief resultaat.
In een pottenproef met komkommers
werd een vergelijking gemaakt tussen
bemesting met natriumnitraat, calciumnitraat en ammoniumsulfaat. Bij bemesting met natriumnitraat was de opbrengst ongeveer de helft lager dan bij
bemesting met de andere meststoffen.
Inde praktijk bleken zichbij chrysanten,
vooral bij White Spider, gevallen van
mangaangebrek voor te doen. Het blad
vertoonde een bleke kleur en een zeer
zwak chlorosepatroon. Het gewas bleef
achter ingroei enkreeg een ongelijkmatige stand. Met mangaanbespuitingen in
concentraties van 0,10-0,15% werden
frappante resultaten verkregen.
Dia's van voedingsziekten werden uitgezocht en voor bestelling gereed gemaakt. De volgende vier series dia's
stonden ter beschikking :
1. sla
2. tomaat
3. komkommer en augurk
4. paprika.
Fluor
Een groot aantal gewassen werd getoetst op gevoeligheid voor fluor in het
substraat. De gewassen werden daartoe geteeld op veen met uiteenlopende
fluorconcentraties, die werden verkregen door toevoeging van monocalciumfosfaat. Hetbleek dat speciaal de monocotyle bol- en knolgewassen gevoelig

zijn. Naast fresia zijn montbretia, ixia en
tigridia bijzonder gevoelig.
Ook een aantal fresiacultivars werd getoetst op gevoeligheid voor fluor in het
substraat. Cultivars die gevoelig zijn
voor begassing met fluorwaterstof, bleken minder gevoelig te zijn voor fluor
in het substraat en omgekeerd.
In een onderzoek waarbij grondmonsters en fresiaplanten afkomstig van
praktijkbedrijven werden geanalyseerd
opfluor,werd eenbetrouwbaar verband
gevonden tussen het fluorgehalte in de
grond en dat in het gewas. De hoeveelheid uitwisselbaar fluor in de grond gaf
een iets betere aansluiting bij het gehalte in het gewas dan de hoeveelheid
in water oplosbare fluor.
Ineenaantal proeven,waarin lelies werden geteeld op water en op veen met
uiteenlopende concentraties aan fluor,
kon worden aangetoond, dat de ,,leafscorch", die in de Amerikaanse literatuur veel wordt beschreven, fluorovermaat is. Als grenswaarde waarboven
fluorschade is te verwachten, werd gevonden 7ppmFop dedroge stofvan het
blad.
Kistjes die waren vervaardigd uit hout
dat was gedompeld in Superwolmanzout D en die waren gevuld met veen,
brachten groeiremming en fluorschade
teweeg bij hyacinten, tulpen en narcissen die in deze kistjes werden getrokken. Fluor toegevoegd aan het water in
de vaas bleek bij fresia's een ongunstige invloed te hebben, vooral op de
bloemdiameter.
Grondstomen
Het onderzoek op twee bedrijven met
het pasteuriseren van de grond met een
stoom-luchtmengsel werd beëindigd.
In drie achtereenvolgende jaren werden
sla en tomaten geteeld. De sla had op
de bij 70° C gepasteuriseerde grond
vrijwel steeds een belangrijk betere

kwaliteit en een hoger kropgewicht dan
op de gestoomde grond. De tomaten
gaven daarentegen geen enkele maal
duidelijke verschillen te zien.
Bij komkommers werd voor het tweede
jaar op hetzelfde perceel een vergelijking gemaakt tussen stomen, pasteuriseren bij 85° C en pasteuriseren bij
70° C. Wederom werden tussen de behandelingen geen duidelijke verschillen
in opbrengst gevonden.
In pottenproeven werd nogmaals de invloed van bekalking op de mangaanopname van sla op gestoomde grond nagegaan. Uit de resultaten van het toegepaste grond- en gewasonderzoek
bleek opnieuw, dat op zure grond door
verhoging van de pH de mangaanopnamebelangrijk kan worden tegengegaan.
Potgrond
In een opkweekproef met tomaten is de
werking van FTE 32 en FTE 36 (FTE =
Fritted Trace Elements) vergeleken met
die van Sporumix Pg. Er werden twee
substraten gebruikt, teweten veen-mosveen en een mengsel van tuinturf en
turfstrooisel.DegiftenvandeFTE-meststoffen waren 100-200 en 400 gram per
m3 substraat en die van Sporumix Pg
250-500 en 1.000 gram. De FTE-meststoffen hebben beide goed voldaan. Zij
waren zeker niet minder dan Sporumix
Pg. De hoogste gift Sporumix Pg had bij
het veenmosveen een duidelijk nadelig
effect.
Voor een potgrond op basis van tuinturf, turfstrooisel en zand werd nagegaan, wat het juiste voedingsniveau is
voor het zaaien en opkweken van tomaten. Erwerd gewerkt met de mengmeststof 16-10-20, waarvan uiteenlopende
giften werden gegeven. Voor het opkweken vankleine plantjes in5cm perspotjes bleek het voedingsniveau niet
hoger te mogen zijn dan 1 kg 16-10-20
per m3.
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Jonge komkommerplanten

op

veensubstraat.

Bij direkt zaaien in 14 cm plastic potten
werd bij opkweekduren van 52 en 70
dagen het beste resultaat verkregen met
respectievelijk 1en 1,5 kg 16-10-20.
In een opkweekproef met tomaten zijn
10 verschillende soorten turfstrooisel
c.q. veenmosveen vergeleken. Het veen
was afkomstig uit Duitsland (1), Finland
(3), Nederland (3), Rusland (2) en Z w e den (1). Er werden slechts geringe verschillen in vers-plantgewicht gevonden.
In het algemeen heeft veen in de gradatie „ f i j n " iets minder goed voldaan.
Teeltsubstraten
Er werden diverse proeven genomen
waarin komkommers werden geteeld in
bassins gevuld met veensubstraat. Als
gevolg van een snelle veroudering van
de gewassen waren de opbrengsten in
het algemeen laag. De snelle veroudeM

ring en de matige opbrengst zullen wellicht grotendeels zijn veroorzaakt door
de keukenzoutaccumulatie die in het
veen is opgetreden en door een hoog
vochtgehalte van het veen. De snelle
keukenzoutaccumulatie
maakte
het
noodzakelijk zoveel water te geven, dat
regelmatig werd doorgespoeld. Het
veen was hierdoor te nat.
In één van de komkommerproeven bleken een intensieve drainage (5 cm grint
onder het veen) en een grote substraathoeveelheid (60 liter per plant) gunstig
te zijn. In een andere proef werd de
mangaanbemesting
bestudeerd. De
hoogste opbrengst werd verkregen bij
een gift van 25 à 50 gram mangaansulfaat per m 3 . Bij weglating van de mangaanbemesting was wél de opbrengst
lager, maar werden niettemin geen gebreksverschijnselen in het gewas waargenomen.

In een derde proef, waarin komkomers
en vervolgens tomaten werden geteeld,
werd een vergelijking gemaakt tussen
vijf verschillende veensoorten, te weten
tuinturf, bolsterveen,turfstrooisel,veenmosveen en veenmos. Hoewel deze
veensoorten wat fysische eigenschappen betreft grote verschillen vertoonden, werden geen duidelijke verschillen
in opbrengst gevonden.
Eind 1971 is op een praktijkbedrijf gestart met een proef waarin Anthurium
andreanum wordt geteeld op vier verschillende substraten, te weten : naaldenbosgrond, vezelturf en Duits- en
Fins veenmos. Een jaar na het uitpoten
was per plant 5,5 bloem geoogst. De
opbrengst was bij alle vier substraten
vrijwel gelijk.
Wortelonderzoek
Uit een wortelonderzoek bij jaarrondchrysanten op twee bedrijven op oudezeekleigrond en veengrond kwam eenzelfde verloop van wortelontwikkeling
naar voren als op drie Westlandse bedrijven in 1970-1971. Bij een wortelonderzoek bij de roos Baccara op vier bedrijven op opgevaren grond zijn geen
aanwijzingen gevonden, dat de minder
goede ontwikkeling van deze roos op dit
bodemtype mag worden toegeschreven
aan een minder goede wortelontwikkeling.
Tezamen met het rijkstuinbouwconsulentschap voor bodemaangelegenheden
werd gestart meteenonderzoek naarde
wortelontwikkeling van trosanjers. Onder andere zal de invloed van vroeg en
van laat uitplanten worden nagegaan.
Door de afdeling grond, water en bemesting is in 1972 gewerkt aan:
- De watergift bij tomaten in verhouding tot instraling
- Verdamping en waterverbruik bij enkele gewassen
- De invloed vanTMV op het waterverbruik tijdens de incubatietijd

Diverse nieuwe methoden van watergeven
Watertoediening bij de teelt in potten
Verdere automatisering van de bepalingen bij het routine-grondonderzoek
Uitwerking vande onderzoekmethode
volgens het 1:2 volume-extract
Betere onderzoekmethode voor potgrond
Bemestingsonderzoek bij aardbeien
Bemestingsonderzoek bij fresia
De invloed van zout gietwater op paprika, bonen en spinazie
De gevoeligheid van tuinbouwgewassen voor diverse zouten
De verhouding en concentratie van
voedingselementen in het gietwater
De invloed van fluor op een aantal
bloemgewassen
Gebreks- en overmaatverschijnselen
van voedingselementen bij diverse
gewassen
De invloed van mangaan op sla
De invloed van stomen op produktie
en kwaliteit bij sla
Mogelijkheden van vastlegging van
mangaan
Verschillende stikstofvormen in de
komkommerteelt
De gebruikswaarde van Fritted Trace
Elements
Het voedingsniveau bij zaaien en opkweken van tomaten
Eigenschappen van de diverse soorten turfstrooisel
Eigenschappen van diverse veensoorten
Voorziening met spoorelementen van
veensubstraten
Factoren die van invloed zijn bij teelten in veensubstraten
Wortelontwikkeling van meloen en
meloenonderstammen
Wortelontwikkeling van trosanjers,
jaarrondchrysanten en rozen
Onderzoek vanhetzoutgehalte en het
geleidingsvermogen van oppervlaktewateren.
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Teelt en kasklimaat
Bij het onderzoek naar het kasklimaat een belangrijk terrein van activiteiten zijn belangrijke resultaten geboekt op
het gebied van de verbetering van de
regelmogelijkheden. Veel aandacht
wordt ook besteed aan verbetering van
de regeling in de zomer. Een hoge produktie in die tijdwordt steeds belangrijker.
In de praktijk wordt de belangstelling
voor samenwerking steeds groter. Vanuit het onderzoek wordt getracht om
problemen bij samenwerking aan de
hand van cijfers te kwantificeren. Wij
hopen op die wijze deze belangrijke
zaak beter doorzichtig te maken.
De gewassenspecialisten bij deze afdelingfungeren als technisch adviseur van
de gewassencommissies van de Nederlandse federatie van Tuinbouw Studiegroepen. Hierdoor is een optimale samenwerking tussen de praktijk en het
onderzoek gewaarborgd. Gebleken is,
dat deze kontakten zowel door de praktijk als door hetonderzoek op hoge prijs
gesteld worden.
Tomaat
Het in 1971 gestarte onderzoek om de
wijze van klimaatbeheersing in de praktijk bij deteelt vanvroege stooktomaten
teanalyseren, isvoortgezet. Evenalsvorig jaar is gebleken, dat er inde praktijk
weinig uniformiteit is in de wijze van
stoken en luchten. Bij het onderzoek
naar de optimale opkweek- en teeltomstandigheden is opnieuw gebleken, dat
eenvroege zaaidatum- het uitpoten van
een grote plant - tot belangrijke produktievergroting kan leiden.
In 1971 is onderzoek verricht naar de
optimale plantafstand in een lichtverwarmde kas (plantdatum 9 maart). Het
onderzoek is dit jaar voortgezet in een
teelt in de herfst. Ook in deze proef
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bleek, dat de gebruikelijke plantafstand
rond het optimum ligt (42 cm op de
rij).
Oriënterend onderzoek is gestart naar
de mogelijkheden van kortdurende tomatenteelten. De bedrijfseconomische
evaluatie van dit onderzoek heeft aangetoond, dat de mogelijkheden beperkt
zijn. De extra arbeid, die in de opkweek
nodig is, maakt doorvoering van deze
teeltwijze alleen verantwoord als een
vergaande rationalisatie bij opkweek en
uitplanten mogelijk is. Hiervoor zijn wel
mogelijkheden.Onderzoek met drie verschillende pilsoorten heeft aangetoond,
dat 9 0 % kieming en 8 0 - 8 5 % bruikbare planten haalbaar zijn.
Onderzoek in de koude teelt heeft aangetoond, dattrossnoei tot 7bloemen per
plant leidt tot een groter gemiddeld
vruchtgewicht met een kleine verhoging
van de totaalopbrengst. Staartvruchten
blijken derhalve een negatief effect te
hebben.
Om de natuurlijke besmetting van tomatenzaad met T.M.V. te onderdrukken is
onderzoek gestart naar de mogelijkheden om tomatenzaad door een droge
temperatuurbehandeling te desinfecteren.
Komkommer
Hetbelangrijkste vraagstuk bij komkommers is de vruchtkwaliteit.
Onderzoek heeft aangetoond, dat vier
factoren grote invloed hebben op de
vruchtkwaliteit, namelijk :
- de rassenkeuze
- de oogstfrekwentie
- deopslagvanhet produkt nade oogst
- het - eventueel - voorkomen van
ethyleen.
In de rassenproeven vormt het bewaaronderzoek nu een wezenlijk deel van
het rassenonderzoek. Frekwenter oogsten leidt tot een betere vruchtkwaliteit.

Zwarte puntjes op de zaadlobben. Deze plantjes blijven duidelijk achter in groei.

Het aantal stuks is bij 6 x per twee weken oogsten rond 1 0 % groter dan bij
3 x per twee weken oogsten. De opbrengst in kg was het hoogst bij 4 x per
twee weken oogsten.
In samenwerking met veiling WestlandNoord zijn richtlijnen uitgewerkt over de
wijze van bewaring van komkommervruchten. Nu op tal van veilingen koelhuizen gebouwd zijn, speciaal voor sla,
is het gewenst de mogelijkheden te onderzoeken of en hoe deze koelruimte
voor komkommers gebruikt kan w o r d e n .
Van de tot heden verkregen resultaten
zijn de belanghebbende veilingen op de
hoogte gebracht.
Het onderzoek naar de plantkwaliteit is
tot een zekere afronding gekomen. Een
plantlengte van 15 cm en een bladdiameter van eveneens 15 cm is waarschijnlijk optimaal. Zonder bijbelichting

is het produceren van een dergelijke
plant in de winterperiode niet mogelijk.
Het onderzoek naar het effect van koolzuurgas in kombinatie met onderzoek
naar de teelt op grondverwarming biedt
veel perspectief. De indruk bestaat, dat
bij komkommer een verdere produktiestijging mogelijk is als grondverwarming, centrale koolzuurgasdosering,
een aangepast beregeningssysteem en
stomen door drainbuizen worden toegepast.
Sla
Voor het vijfde, achtereenvolgende jaar
schrijven wij ook nu over moeilijkheden
bij de opkweek. De dit jaar opgetreden
moeilijkheden zijn vooral aan teeltomstandigheden te wijten geweest. Gebleken is, dat de samenstelling en de versheid van het potgrondmengsel belang21

rijke factoren zijn om tot een optimaal
resultaat te komen. De grondtemperatuur moet bovendien voldoende hoog
zijn. Het aanbod van goede pillen neemt
in verscheidenheid toe. Er zijn nu minstens drie fabrikanten die zodanig pi!leren, dat onder goede omstandigheden
90 - 95 % goede planten kan worden
verkregen.
Het onderzoek op de proeftuin te Venlo
naar de belichting van sla leidde tot de
conclusie, dat belichting bij de opkweek
niet verantwoord is.
Het onderzoek naar ijssla en randveredeling is voortgezet in samenwerking
met het I.V.T.
In het verslagjaar is een uitgebreide
proef gestart naar de optimale temperatuur van herfst- en wintersla. De aanleiding hiertoe is een ontwikkeling op
het gebied van de teelttechniek, die in
het afgelopen jaar vanuit de studieclub
in 's-Gravenzande tot ontwikkeling is
gekomen. Temperatuursverhoging leidt
tot een snellere groei (zwaardere sla).
Daardoor wordt het produkt echter ongunstiger van vorm (grateriger). Uitgebreider onderzoek in deze zal hopelijk
leiden tot een bijdrage in de verbetering
van de teelt.
Om de mogelijke perspectieven voor de
jaarrondteelt van sla af te tasten, wordt
getracht een teeltschema op te stellen
om bij deze teeltwijze tot een zo laag
mogelijke kostprijs te komen.
Paprika
In het verslagjaar is de veilingomzet van
paprika opnieuw sterk toegenomen. Het
komend jaar zal dit gewas de glasaardbei in belangrijkheid waarschijnlijk voorbijstreven. Gelet op het vele onderzoek
op het gebied van veredeling, dat aan
dit gewas elders in de wereld wordt besteed, zijn dit jaar 42 rassen van heinde
en ver onderling vergeleken. Het streven hierbij was er enerzijds op gericht
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om het veredelingsonderzoek in Nederland te stimuleren, anderzijds om te zoeken naar meer geschikte rassen. Met de
8 beste rassen wordt het onderzoek dit
jaar voortgezet. Een herfstteelt is opgezet met zelftoppende paprika's voor een
éénmalige oogst. Gebleken is, dat voor
deze teeltwijze - na verder veredelingsonderzoek - waarschijnlijk mogelijkheden bestaan.
De arbeidsbehoefte van paprika's is in
onderzoek. De grote verschillen in teeltwijze bij deze teelt maken dit onderzoek
moeilijk.
Meloen
Het enten van meloen op een resistente
onderstam heeft als probleem, dat het
onderstamblad moet worden aangehouden. Als meloen op meloen moet worden
geënt, is dit geen vereiste. Indien men
als onderstam een meloen neemt, die
resistent is tegen de voorkomende fysio's van Fusarium, biedt deze methode
nieuwe perspectieven voor de meloenteelt. Een vereiste is dan wel dat geen
Phomopsis sclerotiodes optreedt.
Om besmetting met Fusarium vanuit het
zaad te voorkomen is de methode van
droge temperatuurbehandeling van het
zaad in onderzoek genomen. De eerste
resultaten zijn hoopgevend.
Augurk
De glasaugurk neemt snel in betekenis
toe. Na tomaat, komkommer en sla is het
het vierde produkt in de rij van de glasgroenten. De teelt is vooral geconcentreerd in Limburg; daar vindt dan ook
het teeltonderzoek plaats. In het verslagjaar was de aandacht gericht op de
mogelijkheden van de verschillende typen en het uitproberen van nieuwe
kweekprodukten. Gebleken is, dat de
tussentypen (tussen Kora- en Levotypen) tot hogere opbrengsten leiden dan
Kora.

Koolrabi
Het onderzoek bij koolrabi is sterk gestimuleerd door een marktonderzoek in
de Bondsrepubliek. Op basis van de
kostprijs van het Duitse produkt zijn er
voor Nederland zeker mogelijkheden.
Het onderzoek is er op gericht om de
éénmalige oogst mogelijk te maken.Belichting tijdens de opkweek en reflecterende folie hebben hierop een positief
effect. Aan de veredeling wordt elders
hard gewerkt.

Voor het „image" van de herfstchrysant
lijkt verbetering van het uitgangsmateriaal van groot belang. Bij de teelt van
jaarrondchrysanten wordt gewerkt aan
de kwantificering van de arbeidsbehoefte. Er is een aanzet gemaakt met onderzoek naar mechanisatie-mogelijkheden
bij de oogst.
Fresia

Bij radijs zijn enkele methoden van mechanisch zaaienvergeleken. Inde herfst
is de zaaidichtheid beproefd. Interessante mogelijkheden zijn er voor bleekselderij in het voorjaar. Zestien struiken
per m2 van 450 gram per stuk, blijkt
haalbaar te zijn. De teeltduur in een
lichtverwarmde kas bedroeg ongeveer
twee maanden. Bij aubergines zijn 22
rassen van diverse herkomsten vergeleken.

Het onderzoek bij fresia is gericht op
versnelling van de teelt in de kas. In
1973 kan dit onderzoek belangrijk worden geïntensiveerd als de mogelijkheid
er is om de preparatie van het plantmateriaal in het onderzoek te betrekken.
Er is een start gemaakt met de teelt van
knolmateriaal uit zaad, een belangrijke
mogelijkheid om virusvrij plantmateriaal
teverkrijgen. Op een aantal bedrijven in
de praktijk is de wijze van klimaatregeling geanalyseerd. Gebleken is, dat het
gebruik van een matraskoeling bij zonnigweer, gecombineerd met het gebruik
van luchtramen bij donker weer goede
perspectieven biedt.

Chrysant

Trosanjer

Opmerkelijke resultaten zijn bij chrysanten naar voren gekomen uit de proeven
met verschillende plantdichtheden. Bij
toenemende plantdichtheid nam de
stengeldikte en het aantal bloemtakken
belangrijk af. Het lijkt waarschijnlijk, dat
een drastische verlaging van de plantdichtheid in de herfst en winter is gewenst.
Het klimaatsonderzoek leidde nog niet
tot duidelijke resultaten. Het onderzoek
naar de optimale combinatie van dagen nachttemperatuur wordt voortgezet.
Bij de herfstteelt (normaalteelt) onder
glas is bij zeven rassen een vergelijking
gemaakt tussen E-stek en handelsstek.
Zowel in de groei als in het vaasleven
bleek E-stek belangrijke voordelen te
hebben.

Bij dit gewas is een aanvang gemaakt
met de studie van de arbeidsbehoefte.
Als uitgangspunt worden hierbij de resultaten van een groep kwekers gebruikt, die „tijd" schrijven. De studie is
tot heden beperkt tot het eerste teeltjaar.

Overige groentegewassen

Anthurium andreanum
Over een periode van bijna twee jaar
zijn 120 individuele planten gevolgd.
De gemiddelde bloemproduktie per
plant over die periode was 10,4. De grote variatie (4tot 16) heeft het belang van
selectie nogeensduidelijk onderstreept.
Door de afdeling teelt en kasklimaat is
in 1972 gewerkt aan:
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Tomaat
- Temperatuurbehandeling zaad (terugdringen T.M.V.-infectie)
- Gebruikswaarde-onderzoek pillen
- Kiemplantinfectie
- Onderzoek opkweek-omstandigheden
- Belichting en wit plastic
- Trossnoei en plantdichtheid in de
herfstteelt (totaal-opbrengst, kwaliteit
en gemiddeld vruchtgewicht)
- Analyse klimaatsomstandigheden in
de praktijk bij de teelt van vroege
stooktomaten
- Rassenproeven met o.a. T.M.V. en
Fusarium-resistente rassen
Komkommer
- Plantkwaliteit bij komkommerplanten
(belichting, verspenen, zaaidata)
- Grondverwarming
- Kasklimaat (koolzuurgas, lichtafhankelijke dagverhoging)
- Vruchtaanleg in de herfst
- Oogstfrekwentie
- Geconditioneerde opslag
- Rassenproeven, waarbij vooral aandacht geschonken is aan het kwaliteitsverloop van de vruchten in de
eerste week na de oogst
Sla
- Gebruikswaarde-onderzoek pillen
- Analyse slechte opkomstresultaten
herfst 1972
- Belichting tijdens de opkweek
- Invloedvan detemperatuur tijdens de
teelt in de herfst op de kwaliteit en
de groeisnelheid
- Invloed van broezen op de kwaliteit
- IJssla
- Randveredeling
- Rassenonderzoek
- Mogelijkheden jaarrondteelt
- Verbetering oogstmethoden
Paprika
- Vergelijking van het wereldsortiment
rassen
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- Teelt vanzelftoppers inde herfst voor
een éénmalige oogst
- Onderzoek arbeidsbehoefte
Meloen
- Zaadontsmetting (terugdringen Fusariuminfectie)
- Enten op Fusariumresistente meloenen
- Afwijkende vruchtvormen bij Ogenmeloenen
- Het narijpen van geoogste meloenen
met ethrel
- Bedrijfseconomische aspecten lichtverwarmde teelt
- Rassenvergelijking
Augurk
- Plantafstanden bij diverse typen
- Rassenvergelijking
Koolrabi
- Marktonderzoek
- Bijbelichting tijdens de opkweek
- Grondbedekking met reflecterende
folie
- Veredelingsonderzoek
Radijs
- Vergelijking mechanische zaaimethoden
- Zaaidichtheid in de herfst
- Rassenvergelijking
Bleekselderij
- Potmaten en plantafstanden
Aubergine
- Vergelijking van het wereldsortiment
rassen
Scherpe paprika
- Teeltmogelijkheden vroege teelt
- Herfstteelt voor éénmalige oogst
Bloemkool
- Zaaidata herfstteelt
Andijvie
- Rassenonderzoek voorjaarsteelt

Boon
- Rassenonderzoek voorjaarsteelt voor
éénmalige oogst
Chrysant
- Toepassing ijzerchelaat bij chlorotische moerplanten
- Betekenis sorteren van stek
- Onderzoek naar de optimale dag- en
nachttemperatuur in de winter
- Plantdichtheid
- Vergelijking van E-stek en handelsstek inde herfstteelt
- Arbeidsbehoefte en mechanisatiemogelijkheden bij de jaarrondteelt
Fresia
- Mogelijkheden van grondverwarming
en -koeling
- Invloed van bodembedekking, schermen en klimaatregeling op de groei
en ontwikkeling

- Analyse klimaatsomstandigheden in
de praktijk
Anthurium andreanum
- Bemesting met N en K
- Variatie en grootte in produktie
Trosanjers
- Studie arbeidsbehoefte
Kasklimatologisch onderzoek
- Ontwikkeling en toetsing regelapparatuur, waarbij de ventilatie mede afhankelijk is van de buitenomstandigheden
- De invloed van schaduw op de plantengroei
- Klimaatbeheersing onder zomerse
omstandigheden
Arbeidskundig onderzoek
- Onderzoek naar samenwerkingsvormen.
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Fysiologie
Koolzuurgas
Het doseren van C 0 2 uit de grote centrale verwarmingsinstallatie grijpt zeer
snel om zich heen. Een veilige begeleiding van deze nieuwe ontwikkeling is
vanuit het onderzoek, door het ontbreken van voldoende gegevens, helaas
vrijwel onmogelijk.
Samen met Gezondheidstechniek T N O
is een begin gemaakt met een meetprogramma om de samenstelling van de afgassen van de in de praktijk aanwezige
installaties te bepalen. Vooral ook de
afstelling der branders kan moeilijkheden geven. Naast C 0 2 worden allerlei
componenten in de rookgassen bepaald.
Eerste waarnemingen wijzen gelukkig
uit, dat bij minder juiste afstelling alle
bijgassen ongeveer even snel toenemen. Zou er werkelijk steeds een min of
meer direct verband bestaan tussen bijv.
ethyleen en CO, dan zou men één van
deze componenten moeten bewaken en
daarmee beveiligd zijn voor alle andere.
Deze oplossing zou heel eenvoudig zijn,
omdat gebleken is, dat er goede bewakingsapparaten tegen te hoge C O - c o n centraties in de handel zijn.
Een ander probleem is o.a. het juiste
transport van het C 0 2 naar het gewas.
Op grond van globale berekeningen
worden adviezen verstrekt over de aanleg van een buizensysteem met ventilatoren.
Het is echter zeer wenselijk, dat ook gemeten wordt wat er werkelijk aan C 0 2
in de kas komt en hoe het gas zich verdeelt.
Omdat geschikte, d.w.z. voldoende gevoelige, meetapparatuur in Naaldwijk
ontbrak is contact opgenomen met het
ITT en het ICW, beide in Wageningen. Naaldwijk heeft nu voor enige
maanden apparaten in bruikleen gekregen. Begin 1973 zal daarmee in de prak26

tijk de werkelijke C 0 2 - t o e s t a n d gemeten kunnen worden. Er kunnen tegelijk
2 x 6 meetpunten afgetast worden, zodat
de ruimtelijke verdeling van het koolzuurgas wel bepaald zal kunnen worden.
Het is de bedoeling bij verschillende
weersomstandigheden,
raamstanden,
gewastypen, verdeelslangen, enz. na te
meten welke concentraties zich voordoen en wat er gebeurt bij het beginnen
en beëindigen van de dosering.
Plantgrootte
Een ander praktisch aspect waar het onderzoek intensief mee bezig geweest is
- de plantgrootte - is al in wat rustiger
vaarwater gekomen.
Een steekproef om na te gaan of men
in de vroege stookteelt van tomaten nu
inderdaad grotere planten gebruikt dan
een paar jaar geleden, is zeer positief
uitgevallen. Men zaait vroeger en de
opkweek is sneller. Dit moet de vroege
produktie zeer ten goede komen.
Toch lijkt het plafond op dit gebied nog
lang niet bereikt. Men stuit bij het gebruik van grotere planten vooral op
technische moeilijkheden. Grote planten zijn moeilijk te hanteren en ook een
juiste behandeling tijdens de laatste weken in de pot en de eerste week na het
uitplanten schrikken de practicus af.
Opkweek
Ten aanzien van de opkweekbehandeling, speciaal in de winter, zijn intussen
weer veel meer proefgegevens beschikbaar gekomen. Tomaten, gezaaid op 2
november, werden in 12 cm potten permanent in een laagje bemest water geplaatst en kwamen alle vlot in bloei.
Ook de eerste trossen bloeiden en zetten vrucht. Wèl was de ruimtelucht bijgemest tot 0 , 1 5 % C 0 2 . De groei van
deze planten was zeer snel.
In deze zelfde proef waren ook planten
opgenomen welke in water stonden met

Teelt op bevloeiingstabletten (wortelbeeld zie foto pag. 28)

een hogere mestdosering en andere
die droger werden gehouden door ze
met de hand water te geven.
Deze drogere of zoutere planten groeiden aanmerkelijk langzamer en ze zagen er ook ,,harder" uit, maar ze bloeiden niet gemakkelijker.
Een groot nadeel lijkt, dat de droger of
zouter gekweekte planten al moeten
gaan bloeien wanneer ze nog niet genoeg wegen. Theoretisch zijn er twee
redenen waarom planten beter zouden
kunnen bloeien. Deze zijn :
1. als ze „ d r o g e r " zijn en
2. als ze groter zijn.
Het is moeilijk om in de winter deze
eigenschappen alle twee te hebben;
daarom doet het er niet toe welke van
deze twee gekozen wordt.

Het lijkt voor de hand te liggen, dan
maar de opkweek in water te kiezen. Dat
is gemakkelijk te omschrijven en het is
met de huidige plastic folies ook technisch goedkoop.
Het onderzoek op de bevloeiingstabletten zal worden voortgezet. De tabletten
zijn nu uitgerust met een automaat die
waterdosering en bemesting regelt.
Ook is in de betreffende kasruimte een
„ a i r - f o g " - luchtbevochtigingsinstallatie
aangebracht, welke nuttig kan zijn bij de
bestudering van de groei in de zomerperiode.
Ook de automaat bij de hangemmerinstallatie voor de continuteelt van tomaten is gereed gekomen en ingeregeld,
zodat deze opstelling nu ook in gebruik
genomen kan worden.
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Wortelbeeld van tomateplanten op bevloeiingstabletten ca 5 weken na het zaaien
in 3 I en 9 l potten.

Worteltemperatuur
Wat betreft de technische uitrusting van
de afdeling is ook een andere zeer belangrijke aanwinst bijna voltooid, nl.
een grote worteltemperatuuropstelling.
Er is zeer veel aandacht aan besteed,
dat de gewenste temperaturen in de potten ook inderdaad bereikt w o r d e n . De
gehele potinhoud dient werkelijk één
temperatuur te hebben. Door de gevonden constructie is dit nu bereikt. Alleen
bij de allerlaagste temperaturen wordt
een afwijking van ca 0,5° C gevonden.
In de totale opstelling van 64 m 2 zullen
24 behandelingen kunnen worden ingesteld.
Een vierde deel van de installatie is gereed gekomen en daarmee is enige tijd
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proefgedraaid. Daarbij zijn geen noemenswaardige, onverwachte tekortkomingen gevonden. De slaplanten die
tijdens deze test in de opstelling stonden vertoonden zeer opvallende groeiverschillen.
Droge stof-produktie
Tenslotte is er een laatste stuk technische installatie vrijwel gereed gekomen,
nl. een viertal groeicellen met kunstlicht en klimaatregeling. Hierin kan d r o ge stof-produktie onderzoek onder v o l ledig gecontroleerde omstandigheden
worden uitgevoerd.
De gegevens die in deze cellen kunnen worden verzameld zijn basisgegevens welke nodig zijn bij het onderzoek
in de kassen.

Met het gereedkomen van de bovengenoemde outillage zijn min of meer algemeen bruikbare onderzoekmiddelen beschikbaar gekomen, die voor vele
gewassen en ten behoeve van een ruime probleemstelling ingezet kunnen
worden.
Fysiogene afwijkingen
Brandkoppen, rand, glazigheid, enz. zijn
gevolgen van moeilijkheden bij de waterhuishouding en de temperatuurbeheersing van de planten.
Er is besloten onderzoek te gaan doen
om tot meer inzicht in deze zaken te
kunnen komen. Voorlopig zal min of
meer, op goed geluk, geprobeerd worden de genoemde verschijnselen kunstmatig op te roepen. Daarna zullen dan
de veroorzakende
omstandigheden
meer systematisch kunnen worden onderzocht. Waarschijnlijk een lange weg,
maar de problemen lijken economisch
van voldoende belang om er zoveel aandacht aan te geven.
Overig onderzoek
In de sfeer van de bloei is onderzoek
verricht naar afwijkingen in de bloemen
van chrysant en naar het verschijnsel
van „ d r i e b l a d e r s " bij iris.
Vruchtrijping met ethrel bij paprika lijkt
voorlopig onvoldoende mogelijkheden
te geven.
Kiemrust bij sla en de kieming van tomatenzaad kregen ook weer de aandacht.
Het bloembiologisch onderzoek met betrekking tot stuifmeelkieming en bevruchting betrof dit jaar in hoofdzaak
het gewas paprika.
De bestrijding van algen op bevloeiingstabletten is iets nader tot een oplossing
gebracht. Er komen regelmatig nieuwe
chemische middelen ter beschikking. De
werking van sommige van deze middelen is reeds zeer bevredigend.

De opkweek onder uitsluitend kunstlicht
in een groeikist blijft moeilijkheden geven. De groei van de planten is wel voldoende snel, maar de kwaliteit is nog
steeds afwijkend.

Door de afdeling fysiologie werd in
1972 gewerkt aan :
- Verband tussen de kwaliteit van de
planten en de produktie
- Groei van tomatenplantjes gedurende
de eerste dagen na opkomst
- Het groeiverloop bij tomatenplanten
- De variatie in jonge tomatenplanten
- De verhouding tussen het versgewicht van tomatenplanten en de
bloemontwikkeling
- Verbetering van de groei van tomatenplanten in de zomer door gewasen luchtbevochtiging
- Het effect van gewas- en luchtbevochtiging op het klimaat in de zomer in
proefkassen
- De teelt van tomaten bij een constante hoeveelheid gewas
- Centrale dosering van koolzuurgas
- „ D o s e e r s c h a d e " bij tomaten
- Ontwerpen en ontwikkelen van een
grote grondtemperatuurinstallatie
- De invloed op de groei en ontwikkeling van sla van verschillende grondtemperaturen
- De invloed van het aantal planten per
pot op de groei van tomatenplanten
- De invloed van de watervoorziening
op de groei en ontwikkeling van tomatenplanten
- De invloed van watertoediening op de
groei van verschillende gewassen
- Ontwikkeling van bevloeiingsmethoden voor het kweken van proefplanten in potten
- Invloed van de potsoort op de groei
van tomatenplanten
- Invloed van potsoort en watertoediening op de zoutconcentratie onder en
boven in de pot
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Verband tussen bevloeiingsmethoden
en potmaat en het effect daarvan op
de groei van jonge tomatenplanten
Invloed van potsoort en watertoediening op hetwaterverbruik bijtomatenplanten
Invloed van het vochtgehalte van het
substraat op de temperatuur bij plastic potten
Invloed van de potmaat op de zoutconcentratie onder en boven in de
pot
Invloed van algenbestrijdingsmiddelen op de groei van jonge tomatenplanten
Ethephon (Ethrel) op sla in verband
met het doorbreken van de kiemrust
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- Het dompelen van paprikavruchten in
Ethephon-oplossingen
- De invloed van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid op de stuifmeelkieming, de hechting, de kiembuisgroei en de bevruchting van paprika
- Onderzoek naar het optreden van fysiogene afwijkingen, zoals brandkoppen, rand en glazigheid
- Waarnemingen aan chrysantenbloemhoofdjes met donkergroene en paarsbruine bloempjes
- Waarnemingen aan „driebladers" bij
iris
- Toepassing van kunstlicht bij tomaat
in een groeikist
- Kieming van tomatenzaad.

PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN
FRUITTEELT ONDER GLAS TE NAALDWIJK

ALGEMENE LEDENVERGADERING
op vrijdag 22 juni 1973 te 19.30 uur in de kantine van de veiling Delft te
Den Hoorn.

AGENDA :
1. Opening.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 16 juni 1972.
3. Jaarverslag 1972.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
5. Financieel verslag 1972 en rapport van de financiële commissie.
6. Bestuursverkiezing.
Aftredend de heren : C. L. J. Kerklaan (Pijnacker), P. v. d. Berg (Rijswijk),
L. G. C. Hendriks (Leidschendam), J. J. G. van Steekelenburg (Kwintsheul) en
L. J. Barendse (Poeldijk).
Herkiesbaar en candidaten van het bestuur zijn de heren : C. L. J. Kerklaan,
P.v. d. Berg en L.G. C. Hendriks.
In de vacature J.J. G. van Steekelenburg, stelt het bestuur candidaat de heer
A. W. M. Kouwenhoven (Kwintsheul) en in de vacature L. J. Barendse de heer
A. C. van Marrewijk (Honselersdijk).
Het wordt door het bestuur wenselijk geacht het bestuur uit te breiden met een
vertegenwoordiger van de Bloemenveiling Berkel e.o. Het bestuur stelt hiervoor
candidaat de heer E.J.van Kester (Bleiswijk).
8. Vaststelling contributie 1974.
8. Causerie van de directeur ir. E. Kooistra : „Gewassenkeuze in het onderzoek".
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
De Secretaris-penningmeester,
L. J. BARENDSE

Plantenziekten en gewasbeschermingsmiddelen
De problemen rondom de milieu-verontreiniging gaan een steeds belangrijker
rol spelen bij het onderzoek van de afdeling. Verschillende projekten hebben
dan ook direkt of indirekt betrekking op
dit aspect. We denken hierbij aan het
onderzoek naar de mogelijkheden van
biologische bestrijding, het residu-onderzoek, het luchtverontreinigingsonderzoek enz.
Voor de toekomst is er waarschijnlijk
nog meer onderzoek op dit terrein noodzakelijk. Het is dan ook verheugend dat
de uitbreiding van de afdeling vooral
betrekking heeft op de problemen die
samenhangen met de milieuverontreiniging.
Insekten
Hoewel witte vlieg dit jaar nog veelvuldig is opgetreden, heeft het dier niet
zo'n geweldige uitbreiding te zien gegeven als in 1971. Dit komt duidelijk tot
uiting indeaantallendieindezogenaamde gele vangbakken zijn gevangen :
circa 12.000 in 1972 tegenover 200.000
in 1971. De intensieve bestrijding die
bovendien op een vroeger tijdstip in het
groeiseizoen is begonnen zal hieraan
niet vreemd zijn. Bovendien is een groter aantal middelen in voldoende hoeveelheid beschikbaar geweest, terwijl
ook aan de kant van de apparatuur belangrijke vorderingen zijn gemaakt.
Voorbeelden hiervan zijn blauwzuur en
Pyrethrum en apparaten als de swingfog en pulsfog.
Het onderzoek naar de biologische bestrijding van witte vlieg heeft de volle
aandacht gehad. Zowel in paprika als
tomaat werden goede resultaten bereikt. Bij de komkommer daarentegen
kon de sluipwesp niet voorkomen dat

het gewas ernstig werd aangetast. Dit
is in overeenstemming met hetgeen zich
inde praktijk heeft afgespeeld. Er wordt
nu getracht te analyseren waarom de
biologische bestrijding vandewitte vlieg
bij paprika entomaat wel succesvol verloopt en bij komkommer niet.
Schimmels
Door het vertrek van ir. G. Weststeijn
hebben de schimmels dit jaar betrekkelijk weinig aandacht gehad. Begin 1973
werd ir. N.A. M.van Steekelenburg door
het I.P.O. te Wageningen op het Proefstation gedetacheerd. Hij zal zich voornamelijk bezig gaan houden met Mycosphaerella in komkommer. Daarnaast
zal hij ook aandacht besteden aan Didymella bij tomaat en Ascochyta bij chrysant.

Virus
De zwakke stam van het tomatemozaiekvirus is dit jaar algemeen in de
praktijk toegepast. Behoudens enkele
aanloop-moeilijkheden zijn de resultaten over het algemeen goed geweest.
De wijze van produktie en distributie
van de zwakke stam is zonder moeilijkheden verlopen en het ziet er dan ook
naar uit dat we het systeem voorlopig
ook zullen handhaven.Wel wordt er nog
onderzoek verricht om tot een meer gestroomlijnde produktie te komen van
een zo zuiver mogelijke zwakke stam
van het virus.
Zowel bij het onderzoek naar het blekevruchtenvirus bij komkommer als bij
„bladnecrose" bij fresia zijn belangrijke
vorderingen gemaakt. Het bleke-vruchtenvirus schijnt iets anders te zijn dan
hetgeen normaal onder virus wordt verstaan. De besmettelijke deeltjes zijn
kleiner dan bij de gebruikelijke virusziekten.Vermoedelijk hebben we hier te
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Eieren van witte vlieg in eenring afgezet.

maken met een soort ziekte-verwekkend
organisme dat in Amerika met „ v i r o i d "
wordt aangeduid.
Bij de bladnecrose in fresia schijnt de
grond een rol te spelen bij de besmetting. Hoe de besmetting tot stand komt
wordt nog nader onderzocht.
Dat het onderzoek wel eens onverwachte resultaten oplevert, is gebleken met
de zogenaamde nieuwe virusziekte bij
paprika.
Hoewel er vele aanwijzingen waren dat
w e hier met een virusziekte te maken
hadden, blijkt dit niet het geval te zijn.
Het is nu vrijwel zeker, dat de ziekte
veroorzaakt wordt door een zeer kleine
mijt, die schadebeelden veroorzaakt, die
verrassend veel lijken op virussymptomen.
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Gewasbeschermingsmiddelen
Bij het onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen ligt het accent nog
steeds op de sla. Enerzijds wordt er gezocht naar vervangingsmiddelen v o o r d e
bestrijding van Rhizoctonia en Botrytis,
anderzijds vraagt het residu-onderzoek
veel tijd. Hoewel er tamelijk veel nieuwe
fungiciden zijn onderzocht, is er tot nu
toe geen enkele bij geweest, die een
werkelijke vervanger voor PCNB zou
kunnen zijn. Sommige hadden een onvoldoende werking, andere bleken uit
residu-oogpunt niet bruikbaar te zijn.
Bij het residu-onderzoek wordt behalve
naar residuen in het gewas, ook nagegaan in hoeverre de bodem en het oppervlaktewater verontreinigd worden

door de gebruikte bestrijdingsmiddelen.
Evenals dit het geval was met het middel Milcurb is er dit jaar resistentie van
de meeldauwschimmel van komkommers tegen Topsin M en Benlate opgetreden. Het ziet er naar uit dat dit verschijnsel gemakkelijk optreedt bij systemische fungiciden. Erisechter eenvrij
groot aanbod van nieuwe meeldauwfungiciden, zodat voor de bestrijding
van deze schimmel in de praktijk geen
moeilijkheden verwacht behoeven te
worden.
In een herfstteelt van komkommers is
getracht het gehele ziektebestrijdingsprogramma te verwerken met behulp
van een pulsfog respectievelijk swingfog. Hierbij is gebleken dat witte vlieg
en bladluis goed te bestrijden zijn met
middelen als Pyrethrum, Undeen etc.
Ook de meeldauwbestrijding verliep
gunstig met Curamil (hoe 2873) en Imugan. Voor een goede spintbestrijding
met behulp van deze apparatuur zijn
echter nog geen goede middelen beschikbaar.

riaal zeer goed gestoomd moet worden
teneinde alle aanwezige ziektekiemen te
doden. Indien dit niet het geval is, breiden ziekten als Rhizoctonia zich sterk
uit, hetgeen ongunstige gevolgen voor
de teelt kan hebben.
Bij grondontsmettingsproeven in paprika is gebleken dat met methylbromide
en metam-Na zeer goede resultaten
kunnen worden bereikt. Deze beide middelen zullen dan ook een rol gaan spelen in de paprikateelt. Met het aaltjesdodende middel EDB(IscobromeD,etc.)
waren de resultaten onvoldoende.
Onkruidbestrijding
Sinds enige tijd heeft het Consulentschap de verantwoording gekregen
van de voorlichting over ziektebestrijding in het Openbaar Groen. In dit licht
gezien is het onderzoek dat reeds enkele jaren wordt verricht naar de mogelijkheden vanonkruidbestrijding in perkplanten van belang. Het is dan ook de
bedoeling dit - naast het onderzoek, dat
plaats vindt in de kleine gewassen onder glas - voort te zetten.

Grondontsmetting
Bij het onderzoek van het stomen van
de grond met behulp van ingegraven
drainkokers, wordt gezocht naar de
maximale onderlinge afstand tussen de
kokers. In praktijkproeven is gebleken
dat deze afstand minstens 80 cm kan
zijn, hetgeen neerkomt op4rijen per kap
van 3,20 m. De investeringskosten kunnen hiermee belangrijk omlaag worden
gebracht. Het moet echter nog nader
worden onderzocht of deze afstand op
alle grondsoorten de juiste is.
Doordat het versnipperen van het afgedragen gewas en het meestomen van
dit materiaal een toenemende belangstelling geniet is er een begin gemaakt
met het bestuderen van de konsekwenties hiervan. De eerste resultaten wijzen erop dat het versnipperde mate-

Luchtverontreiniging
Voor het luchtverontreinigingsonderzoek in het kader van het zogenaamde
proefproject Zuid Holland is de heer P.
Steenbergen sinds enkele maanden op
het Proefstation gedetacheerd. Teneinde meer inzicht te krijgen in de gevolgen van luchtverontreiniging op de gewassen, zijn proefvelden aangelegd,
waarop in gestandariseerde bakken
proefplanten worden geplant. Daarnaast
zijn op enkele plaatsen rondom het industriegebied kasjes gebouwd, waarin
zowel gefilterde, als niet gefilterde lucht
wordt doorgeleid. Op deze manier
trachten we na te gaan of luchtverontreiniging de produktie nadelig beïnvloedt, zonder dat er zichtbare schade
optreedt.
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Door de afdeling plantenziekten en gewasbeschermingsmiddelen is in 1972
gewerkt aan:
- Onderzoek bleke vruchtenvirus bij
komkommer
- Onderzoek bladnecrose bij fresia
- Begoniamijt bij paprika
- Kiemplantinfectie met het milde virus
bij tomaat
- Hetzoeken naar nieuwe, betere milde
virusstammen
- Verbetering van de techniek van het
besmetten van kiemplanten met het
milde virus
- Bestrijding van Phytophthora nicotianae
- De identificatie van fysio's van Fusarium oxysporum f. lycopersici
- De biologie van Ascochyta chrysanthemi
- Oorzaken van besmetting bij het optreden van ,,smet" en „peper" in
chrysant
- De bestrijding van meeldauw in komkommers met nieuwe fungiciden
- Toepassingsmethodieken bij het gebruik van systemische fungiciden in
sla
- Bestrijding van Botrytis en Rhizoctonia in sla met nieuwe fungiciden
- Onderdrukking van Rhizoctonia in de
grond met behulp van antagonistische schimmels
- Biologie van witte vlieg
- Controle besmetting van gronden
door het aardappelcystenaaltje
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- Het gebruik van diverse solanaceeën
als onderstam voor tomaat, aubergine
paprika en peper
- Grondontsmetting met chemische
middelen bij paprika
- Steriliseren en pasteuriseren van
kasgrond door ingegraven drainkokers
- Stomen door drainkokers bij anjers
- Versnipperen en meestomen van het
afgedragen gewas
- Onkruidbestrijding bij diverse groente- en bloemgewassen
- De algenbestrijding op zandbedden
- Biologische bestrijding in komkommer en paprika
- Biologische bestrijding in een vroege
stookteelt van tomaat
- Biologische bestrijding in aubergine
- De invloed van de waardplant op de
relatie tussen witte vlieg en Encarsia
formosa
- Onderzoek naar de gevoeligheid van
natuurlijke vijanden voor chemische
bestrijdingsmiddelen
- Het verzamelen van sluipwespen van
witte vliegsoorten
- Biadluisonderzoek in verband met virusoverbrenging
- Een bestrijdingsprogramma voor
kommers met pulsfog-swingfog
- Residu-onderzoek bij sla
- Onderzoek in verband met luchtverontreiniging
- Onderzoek naar het voorkomen van
zinkschade.

BEDRIJFSONTWIKKELING
Algemene bedrijfsontwikkelingsactiviteiten
De activiteiten met betrekking tot de
externe produktie-omstandigheden hebben zich sterker toegespitst op het behoud van het gebied voor de tuinbouw.
In hoorzittingen, die in het Westland
naar aanleiding van een sociaal-geografisch- en bestuursonderzoek zijngehouden, hebben bewoners en belangengroeperingen zich duidelijk uitgesproken voor het behoud van het Westland
als tuinbouwgebied en voor een sterk
bestuurlijk samengaan, waarbij men
liefst geen samengaan met Den Haag of
Delft zag.Vanuit Den Haag blijft sterke
belangstelling bestaan voor woningbouw op het gebied van de gemeente
Wateringen. In het betreffende gebied
werd een enquête gehouden, waaruit
glashelder de gezondheid van het gebied éndegrote belangstelling bleek om
tuinder in het Westland te blijven. Van
dezijde van de provincie is dit probleem
in een speciale commissie, waarin ook
het tuinbouwbedrijfsleven goed is vertegenwoordigd, in studie genomen.
In het verslagjaar is ook de Stichting
Verbetering Tuinbouwstructuur Westland met haar activiteiten begonnen,
gesteund door financiële hulp van veilingen en banken.
Het gebied Waldeck te Loosduinen zal
de tuinbouwbestemming kwijtraken.
Van de 28 hier gevestigde tuinders zal
een gedeelte een plaats krijgen in een
nieuw in te richten gebied, grenzende
aan Madestein.
In De Kring vindt weliswaar afbrokkeling van het tuinbouwgebied plaats
door uitbreidingen van de gemeenten
Rotterdam en Leiden, maar dit en de
lokale uitbreidingen geven geen grote
moeilijkheden, omdat hervestiging goed
mogelijk is.

De moeilijkheden met betrekking tot de
luchtverontreiniging lijken hun hoogtepunt te zijn gepasseerd. Het percentage
aardgas gestookte bedrijven in de tuinbouw is in 1972 sterk uitgebreid en dit
resulteert merkbaar in een lager S0 2 gehalte én een afname van de roethinder. Schade aandetuinbouw door luchtverontreiniging van buiten het gebied
werd in 1972 niet geconstateerd. Waakzaamheid blijft echter geboden.
Eente hoog zoutgehalte van het gietwater kwam vooral voor in het begin van
1972. Er dreigde zelfs een catastrofe.
De regenrijke zomer voorkwam dit echter.
Het verwijderen of verwerken van organisch tuinafval geeft nog steeds veel
zorg. Een goede oplossing lijkt nog niet
in zicht. Het gereedkomen van een verbrandingsoven te Rotterdam voor het
plasticafval en de organisatie van het
verzamelen van restanten bestrijdingsmiddelen lost een ander deel van de
milieu-verontreiniging goed op.
De bedrijfsontwikkeling die verband
houdt met de interne produktie-omstandigheden blijven sterk gericht op bedrijfseconomische problemen en op de
omschakeling van groenten naar bloemen. In 1972 schakelde in het Zuidhollandse Glasdistrict een record aantal
telers met een recordoppervlakte over
naar de bloementeelt. De omzetcijfers
van de bloemenveilingen spreken in
deze een duidelijke taal.
In een goede samenwerking tussen het
personeel van de voorlichtingsdienst en
het Proefstation werd ook in 1972 veel
aandacht besteed aan de voorlichting
door het organiseren, begeleiden en stimuleren van studie-bijeenkomsten en
excursies. Er werden 447 lezingen gehouden,waarvan 331 binnen en 116 buiten het Zuidhollandse Glasdistrict.
Daarnaast werd 269 keer deelgenomen
aan forum-besprekingen en dergelijke.
Omdat grote excursies weinig meer
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plaatsvinden en men veelal nu in beperkte groepen een excursie maakt,
nam het aantal hiervan welhaast schrikbarend toe. In totaal werd door de medewerkers 944 keer een excursie georganiseerd of begeleid. Daarnaast werd
er nog veel tijd besteed aan lesgeven
aan diverse cursussen en opleidingen.
Een en ander doet uiteraard een flinke
aanslag op de beschikbare tijd van
voorlichters en onderzoekers.
De kunst is om tot een evenwichtige
tijdsverdeling te komen tussen deze en
andere noodzakelijke activiteiten.
De massa-voorlichting kreeg de gebruikelijke, ruime aandacht.
Maandelijks verscheen het Mededelingenblad, steeds met 12pagina's. Voorts
werden 276 artikelen ten behoeve van
de vakpers gepubliceerd.
Tal van voorlichters hebben daarnaast
nog medewerking verleend aan rubrieken en bijdragen in diverse uitgaven,
zoals o.m. veilingpublicaties.
De medewerkers van de voorlichtingsdienst leveren ook een belangrijke bijdrage aan de tot standkoming van de
brochures in het kader van de Informatiereeks en de Bloemeninformatie.
Ten behoeve van de glasgroentevoorlichters buiten het Zuidhollandse Glasdistrict werd zoals voorheen elke veertien dagen een informatiebulletin samengesteld.
Aan radio-uitzendingen werd in 1972
dertien keer medewerking verleend; vijf
keer aan televisie-uitzendingen.

Speciale bedrijfsontwikkelingsactiviteiten
Technische voorlichting
Een belangrijk deel van de werkkracht
van de voorlichtingsdienst wordt besteed aan individuele, teelttechnische
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voorlichting. Naast alle vormen van de
hieronder vermelde activiteiten is dit
nog steeds een kwalitatief en kwantitatief belangrijk onderdeel en een bron
van inspiratie voor tuinder, voorlichter
en ook voor het onderzoek.
Het is de meest intensieve vorm van uitwisseling van kennis, die voor het op
peil blijven vande bedrijfstak onmisbaar
is en blijft. Het zal zaak zijn ervoor te
zorgen dat bij de groeiende andere taken van de dienst, deze niet te veel op
de achtergrond raakt.
De doorgaande omschakeling van olie
op aardgas had tot gevolg, dat ook in
1972 veel adviezen over de inrichting
van gasgestookte
ketelinstallaties
moesten worden gegeven.Daarbij kwam
nog de zeer grote belangstelling voor
de aanleg van centrale C0 2 -doseringsinstallaties. Voor deze installaties konden- inoverleg metdetechnische diensten van andere instellingen - diverse
verbeteringen worden geadviseerd en
kon het aspect van de veiligheid wordenvergroot. Het aantal aanvragen voor
advies over deze zaak was vaak zo
groot, dat individueel bedrijfsbezoek
onmogelijk werd. Veel moest schriftelijk worden afgehandeld na informatie
van de zijde van de aanvrager. Deze
werkwijze verliep goed. Daarnaast zijn
vooral ook de installateurs op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen.

Bedrijfsorganisatie en arbeidsmethoden
Diverse telers zijn begonnen met het
bijhouden van een arbeidsboekhouding;
zij worden daarbij begeleid door bedrijfsvoorlichters. Van de andere kant
blijkt, dattelers die een aantaljaren een
arbeidsboekhouding hebben gevoerd,
de gegevens van hun bedrijf nu zo duidelijk op papier hebben, dat het doorgaans met zo'n boekhouding niet meer
als zinvol wordt gezien.Van diverse gewassen werden de werkzaamheden ge-

noteerd, teneinde gegevens te verkrijgen, die als norm kunnen dienen.
Talrijke adviezen werden gegeven die
betrekking hadden op het verbeteren
van de arbeidsmethode. Daarbij richten
de vragen zich vooral op de algemene
voorkomende knelpunten op het bedrijf,
namelijk het oogsten, sorteren en verpakken van Produkten. In toenemende
mate krijgt hierbij de sierteeltsector de
aandacht. Voor de paprikateelt werd
een volledige arbeidsbegroting opgesteld.
De omvangrijke bedrijfsvernieuwingen
die in het gebied plaatsvinden, veroorzaken ook een grote vraag naar advies
over bedrijfsindeling, maar vooral herindeling. Ook ten behoeve van een aantal opkweekbedrijven werd een bedrijfsplan opgesteld. De grotere belangstelling voor trekkers en heftrucks leidde
eveneens tot een uitgebreid aantal adviesaanvragen.
Bedrijfseconomie
Naarmate de bedrijven in omvang en
produktie groeien komt er meer belangstelling voor de bedrijfseconomische
aspecten. Daarbij worden de bedrijfstakdeskundigen en de bedrijfsvoorlichters steeds meer betrokken. Indit kader
valt ook de problematiek van de omschakeling van groenten naar bloemen.
De noodzaak tot samenwerking leidt tot
veel samenwerkingsvormen, die zelden
zonder advies tot stand komen. Veelal
betreft het een samenwerking tussen
vader en zoon(s). Voor een 25-tal aanvragen voor samenwerkingssubsidie
werd advies uitgebracht.
De groepsbesprekingen met tuinders
die een bedrijfseconomische boekhoudingvoeren,werdenweer in samenwerking met de boekhoudbureau's gehouden. Veel aandacht werd besteed aan
een goede uitvoering van de A.V.T.O.ende E.V.T.O.-cursussen,waarvoor van

de zijde van de jongeren grote belangstelling bestaat.
Borgstelling
Het aantal aanvragen om borgstelling
van het Borgstellingsfonds voor de
Landbouw gaf, na de regelmatige stijging van de laatste jaren, in 1972 een
teruggang te zien. Het aantal aanvragen
ommedewerking bedroeg 327tegen402
in 1971.Hettotaal-aandeel vanhet fonds
ging met circa IV2 miljoen gulden achteruit en bedroeg ƒ10.224.489,—. Het
gemiddelde bedrag waarvoor het Borgstellingsfonds garant stond steeg tot
ƒ46.687,- en nam daardoor met ƒ4.900toe. De toename van de investeringskosten, vooral wanneer men overschakelt op bloemen, wordt hieruit wel duidelijk.
Van de gemeenten inhet gebied werden
37 verzoeken om advies ontvangen in
verband met aanvragen om bijstand in
het kader van de Rijksgroepsregeling
Zelfstandigen.
Rentesubsidies
Met de komst van de rentesubsidie-regelingvoor de glastuinbouw inhet vooruitzicht, is veel tijd en zorg besteed aan
de voorbereiding van de behandeling
van de aanvragen. Deze voor de dienst
geheel nieuwe taak moet zonder uitbreiding der bemanning worden uitgevoerd.
Het is daarom zaak - wil op ander voorlichtingsterrein niet te veel worden ingeboet - te komen tot een zo efficiënt
mogelijke werkwijze.
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Balans per31december 1972
1972
Investeringen
Met leningen gefinancierde investeringen
Afschrijvingen (gelijk aan aflossingen)

ƒ
f

284.600,10.400,f

284.600,-

f

-•-

6.741,54

f

5.934Ï37

ƒ

280.941,54

ƒ

290.534,37

ƒ

651.039,17

f

514.096,79

ƒ

219.962,81

ƒ

98.520,95

f

1.151.943,52

ƒ

903.152,11

ƒ
Investeringen in 1972
Afschrijvingen
Investering fresiacellen
Financiering door PVS

ƒ
f
ƒ
ƒ

Geldmiddelen
Kas
Postrekening
Voorschotbank te Naaldwijk
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ƒ
ƒ
ƒ

ƒ
f
ƒ

274.200,-

199.600,199.600,104.300,104.300,-

Deelneming in veilingen
Debiteuren
Wegens verkopen enz.
Te ontvangen subsidies
Statiegeld

1971

586.762,18
63.661,67
615,32

2.695,08
127.690,56
89.577,17

1971

1972
Hypotheek
Bij : „De Voorschotbank" te Naaldwijk
1954 : ƒ100.000,— 1e en 3e hypotheek
op sectie E2497 resp. E2399à71/2 %
Afgelost

ƒ
ƒ

100.000,25.000,-

1925 : 1ehypotheek op sectie E 2399à8 1 / 2 %
Afgelost

ƒ
ƒ

20.000,18.000,-

Lening met rijksgarantie
1965: „De Voorschotbank" te Naaldwijk
à 5%
Afgelost

ƒ
ƒ

240.000 —
42.000,—

ƒ

75.000,—

ƒ

80.000,—

ƒ

1.200,—

f

1.600,—

ƒ

198.000,—

ƒ

203.000,—

ƒ

284.600 —

Voorschot rijkssubsidie

ƒ

274.200 —

Crediteuren
Nieuwbouw kassen
Overige crediteuren

f

2.041.124,33

f

962.760,64

ƒ

496.498,32

f

2.126.141,45

f

1.677.946,21

ƒ 1.151.943,52

ƒ

903.152,11

ƒ
ƒ

341.007,06
621.753,58

ƒ 1.800.000,—

Kapitaal
Saldo per 31 december 1971
Bij : rijkssubsidie over 1971

f 1.677.946,21
ƒ 1.708.875,67

Af : saldo-verlies

ƒ
30.929,46
ƒ 2.157.070,91
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Financieel verslag over 1972
Vergelijkende exploitatie-begroting 1972 en begroting 1973
Kostensoorten
1. Aanschaffingen/afschrijvingen
2. Kosten van het bedrijf
a. Grondlasten
b. Verzekering
c. Onderhoud gebouwen
3. Personeelskosten
a. Salaris personeel
T.M.V.-produktie salaris
Pensioenverzekeringen personeel . . .
b. 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. Overige kosten te weten :
diensten van derden ir. Woets . . . .
overige kosten
e. 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 van voorlichting
h. Overige kosten
i. Monsternemers „buitengebied" . . . .
Totaal exploitatiekosten (A)
10. Opbrengst Produkten
11. Opbrengstdienstenaanderden . . . .
a. Grondonderzoek
b. Kartering
c. Adviezen
d. Diversen
e. T.M.V. (zwak virus)
Totaal opbrengsten (B)
Bedrijfsverlies (A -B) = C
Subsidies - (D)
Saldoverslies ( C - D ) = E
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Begroting '72 Rekening'72 Begroting '73
210.000,—
51.500,—
3.500,—
6.000,—
42.000,—
2.937.000,—
2.485.000,—
27.000,—
200.000,—
225.000,—
88.000,—
214.500,—
25.000,—
40.000,—
10.000,—
90.000,—
45.000,—
2.000,—
2.500,—
193.000,—
22.000,—
47.000,—
8.000,—

210.000,—
66.060,80
3.618,94
5.945,65
56.496,21
3.228.060,30
2.660.795,—
1.209,92
289.796,12
277.259,05
95.365,35
219.041,81
22.686,80
37.691,13
14.703,57
91.646,81
46.348,07
3.210,32
2.755,11
166.949,07
26.049,14
38.344,41
8.009,88

185.000,—
60.000^
3.600 —
6.200 —
50.200,—
3.387.000,—
2.760.000,—
27.000,—
290.000,—
310.000,—
95.000,—
223.000,—
23.000,—
41.600,—
10.400,—
95.000,—
47.500,—
2.000,—
3.500,—
218.000,—
26.000 —
44.000 —
8.400,—

18.000,—
90.000,—
76.677,36
95.600,—
26.000,—
17.868,28
26.000,—
21.000,—
18.659,63
20.000,—
12.000,—
15.132,23
12.500,—
276.000,—
276.691,45
279.500,—
17.000,—
18.663,53
19.500,—
24.000,—
28.039,12
29.000,—
25.000,—
25.833,80
25.500,—
35.000,—
38.058,63
38.000,—
18.000,—
16.525,91
17.000,—
9.000,—
8.993,85
9.000,—
35.000,—
33.511,50
35.000,—
13.000,—
20.672,91
14.000—
100.000,—
86.392,20
92.500,—
4.003.000,— 4.296.960,64 4.480.000,—
200.000,—
190.328,94
190.000™
1.053.000,— 1.151.004,62 1.205.000,—
930.000,—
974.132,58
975.000 —
8.000,—
14.002,—
10.000—
545,—
25.000,—
72.325,04
40.000 —
90.000,—
90.000,—
180.000,—
1.253.000,— 1.341.333,56 1.395.000,—
2.750.000,— 2.955.627,08 3.085.000,—
840.000,—
1.910.000,—

798.556,17
2.157.070,91

1.139.000,—
1.946.000,—

