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Het PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS is
schriftelijk te bereiken onder Postbus 8, Naaldwijk. Telefonisch onder nummer
01740-6541.
Wij willen er echter met nadruk op wijzen dat in het laatste kwartaal van 1972 het
telefoonnummer zal worden gewijzigd. Het wordt dan : 26541.

TEN GELEIDE
In dit jaarverslag wordt, op dezelfde wijze als in voorgaande jaren, in kort bestek een
overzicht gegeven van de belangrijkste onderzoekresultaten van het afgelopen jaar.
Deze resultaten worden in veel gevallen slechts aangeduid. Reacties in de afgelopen
jaren wezen echter uit, dat deze vorm van verslaggeving het meest wordt gewaardeerd. Voor hen die op enig onderdeel een meer uitgebreide informatie verlangen, is
een veel uitvoeriger Intern Jaarverslag beschikbaar.
Ook andere informatie wordt thans verstrekt. Mentreft er in aan : namen enadressen,
een opsomming van onderzoekprojecten, een lijst van verkrijgbare publicaties uit
1971, enz. Dit alles kan de belangstellende lezer als gids dienen.
Een activiteit die in het jaarverslag niet tot uiting komt, is het zich bezig houden met
de grote lijnen in het onderzoek voor de komende jaren. Hierdoor is in het afgelopen
jaar nauw overleg geweest met het bedrijfsleven, met name met de gewassencommissies van de N.T.S. . De veelheid van problemen, die zich bij het onderzoek
aandienen enerzijds en de beperkte onderzoekcapaciteit anderzijds, maken een keuze
noodzakelijk. Een planning op wat langere termijn kan hiervoor een nuttige richtlijn
verschaffen. Al blijft voldoende flexibiliteit in het onderzoek noodzakelijk; men moet
in voldoende mate afgestemd blijven op de behoeften van de praktijk. De ontwikkelingen in de glastuinbouw hebben ook in 1971 niet stilgestaan.
We behoeven slechts de verdergaande overschakeling naar bloemen te noemen.
Maar ook (teelt)technisch deden zich talrijke ontwikkelingen voor.
Sommige van deze ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt dankzij de resultaten
van het onderzoek, zoals bijv. de kiemplantinfectie bij tomaat. Andere ontwikkelingen
vragen om nieuw onderzoek, zoals de centrale C0 2 -dosering. Het zijn laatstgenoemde ontwikkelingen die zorgen dat het onderzoek een levende zaak blijft. Dat het
onderzoek daarbij ook kan bijdragen in de oplossing van tal van problemen, daarvan
moge dit verslag getuigenis afleggen.
Er is in 1971 opnieuw veel tot stand gekomen. Dit is alleen mogelijk geweest door de
volledige inzet van velen.We willen ook dit laatste vanaf deze plaats met erkentelijkheid memoreren.
Ir. E. Kooistra

ALGEMEEN OVERZICHT
1 Algemene zaken
Het bestuur van het Proefstation was per 31 december 1971 als volgt samengesteld :
P. v. d. Berg, Rijswijk (post Delft), voorzitter
\
J. G. J.v.d. Hoeven, Maasland, vice-voorzitter
[ Dagelijks
L J.Barendse, Poeldijk, secretaris-penningmeester
) estuur
E. H. Bukman, Moercapelle
L. G. C. Hendriks, Leidschendam
J. Jonker, Sappemeer
J.Joosten, Helenaveen
H. A. van Holsteijn, Monster
C. L J.Kerklaan, Pijnacker
Th. v.d. Laar, Naaldwijk
C. Meewisse, Nootdorp
H. Moerman, Bleiswijk
J.J.G.van Steekelenburg, Kwintsheul
J. Strik, Wateringen
A. G. v. d.Torre, Berkel
C. v.d. Velden, De Lier
B. Vermeer, De Lier
W. P. M. Vijverberg, Naaldwijk
J. Somers, Bergen op Zoom.
N. P. v. d. Berg, Rotterdam, Ere-voorzitter
Ir. J. M. Riemens, Driebergen, Ere-voorzitter.

VERGADERINGEN
Op 17juni 1971werd deAlgemene Ledenvergadering op het Proefstation gehouden.
Op die vergadering traden als bestuursleden af de heren L. J. Barendse, H. A. van
Holsteijn, J.H. G.v. d. Hoeven, N.van Vliet, N. J. A. van Dijk, Jac. Sonneveld en
J. van Laar. De heren L. J. Barendse en H. A. van Holsteijn werden herkozen; in de
plaats van de overige aftredenden werden tot lid van het bestuur gekozen de heren
J.Strik, Th.v. d. Laar, B. Vermeer, W. P. M. Vijverberg en C. Meewisse.
In 1971vergaderde het Algemeen Bestuur op 24 april, 8juni, 18oktober en 13december, terwijl het dagelijks bestuur nog 21 keer vergaderde.
UITBREIDING TUIN en GEBOUWEN
In 1971 vond geen uitbreiding van de opstanden in de tuin piaats. Er werd wel in beperkte mate geïnvesteerd in klimaatsapparatuur, terwijl een nieuwe opstelling van
apparatuur voor het fysiologisch onderzoek nagenoeg gereed kwam.

Aan het eind van 1971 werd de eerste paal geslagen voor het bedrijfsgebouw

Een kleine barak die eind 1971 gereed kwam verruimde de mogelijkheden
voor de huisvesting van het personeel

Er werd voorts een begin gemaakt met de bouw van een bedrijfspand waarin de interne technische dienst kan worden ondergebracht, alsmede de tuinschuur.
Een kleine barak werd gebouwd en was aan het einde van het verslagjaar gereed.
Hoewel blij met deze uitbreiding blijft de sterke spreiding in de huisvesting van het
personeel onbevredigend.
De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een klimaatskas kwamen, na
een wijziging in de opzet, nagenoeg gereed.

2. Personeelsaangelegenheden
MUTATIES EN JUBILEA
Per 1 februari begon Ir. E. Kooistra zijn taak als directeur. Ir. J. M Jacobs kreeg naast
de taak van tuinbouwconsulent ook die van plaatsvervangend directeur toegewezen
en werd tevens fungerend consulent in algemene dienst voor de groenten- en fruitteelt onder glas.
Medio februari begon, met financiële steun van T.N.O., Ir. J.Woets zijn onderzoek met
betrekking tot de biologische bestrijding van spint en witte vlieg. Met ingang van

1 augustus werd T. Hendrix door het I.T.T. te Wageningen op het Proefstation gedetacheerd voor arbeidskundig onderzoek.
Op 14junivierde deheer P.A. Kruyk Ing.zijn25-jarig dienstjubileum. De heer J.Jansen
was op 1december 25jaar in dienst van het Proefstation.
ONDERZOEK
Directeur
Ir. E. Kooistra, Minister Lelylaan 32, Rijswijk Z.H., (070) 984568.
Plaatsvervangend directeur
Ir. J.M. Jacobs, Molenstraat 127, Monster, (01749) 2993.
Ir. Y. van Koot, Commissarisweg 4, Hoek van Holland, (01747) 2693, Hoofd van het
onderzoek.
Afdeling grond,water en bemesting
Ir. J.van den Ende, Kreeklaan 15, 's-Gravenzande, (01748) 4106, Afdelingshoofd.
Fysisch bodemonderzoek en waterhuishouding van gewassen
Ir. C. J. van der Post, Leliestraat 11, Naaldwijk, (01740) 4067, Hoofd, gedetacheerd
door het I.C.W.
R. de Graaf, Waterhuishouding.
M. Q. van der Meijs, Wortelonderzoek.
Bemestingsonderzoek
Ir. J.P. N. L. Roorda van Eysinga, Gerberalaan 70, Naaldwijk, (01740) 6292, Hoofd
gedetacheerd door het I.B.
M. Mostert, Bemesting groenten.
W. A. C. Nederpel, Bemesting bloemen.
Onderzoek water- en bodemverontreiniging en grondonderzoekmethodieken
C. Sonneveld, Korte Kruisweg 32, Maasland, (01745) 3417, Hoofd.
J. van Beusekom, Waterverontreiniging.
S. J.Voogt, Invloed grondontsmetting.
Laboratorium voor fysisch onderzoek
P.Koornneef, Mauritsstraat 4, Rozenburg, (01899) 2792, Hoofd.
J.A. A. Keijzer, Assistent.
Laboratoria voor chemisch grondonderzoek
P.A. den Dekker, Conradkade w.s. „De Steur", Den Haag, (070) 631187, Hoofd.
Researchlaboratorium
P. A. van Dijk, Willige Rijzen 10, Wateringen (01742) 3525, Hoofd.
S. S. de Bes, Laboratorium-assistent.
Mej. W. H.van den Berg,Analiste.
Mevr. J.B. J.Scholl-Harmsen, Analiste.

Mevr. Noort-Middendorp, Laborante.
Mej. C.van Brakel, Laborante.
Mevr. G. van Vliet-Korpershoek, Laborante.
Laboratorium voor routine
grondonderzoek
Mevr. M. J.Th. Koenen-Staats, Chef-laborante.
L. van den Donker, Chef-laborant.
Laboranten : de dames B. Bronswijk, A. L. den Haan, J. J. Hollaar, H. Jongejan,
E. H. Noordam, M. E. Overkleeft, E. Romijn-Broekhoven en de heren : J.A. T. G. van
Kester, A. C. Samwel en A. Valk.
Hulpafdelingen
Onderhoud en apparatuur :
I. Cornelissen, Amanuensis.
H. J.Verhulst, Hulp-Amanuensis.
Voorbewerking grondmonsters :
H. W. Verhulst en J.Th.Verhulst.
Rekenafdeling :
A. L.v. d. Bos en de dames C. G. M. Sta, J.van Ewijck en J.K. v. d. Lely.
Bemestingsadviezen, potgrondonderzoek en grondmonstername
J. P. C. Knoppert Ing., Perzikenstraat 10, Naaldwijk, Hoofd.
G. A. Boertje, Lange Plaat 144, Rozenburg, Onderzoek potgrond en teeltsubsiraten.
J. P.van Bergen Henegouwen, van Beethovenstraat 11,Naaldwijk, (01740) 7192, Potgrondbedrijfsonderzoek.
Ten behoeve van de bemestingsadviezen zijn werkzaam de heren :
I.J.Bette, H. Koenen, L. Spaans, E.van Voorthuizen en A. v. d. Wees.
Mevr. J.J.de Nood-Masurel, Administratie.
De grondmonstername wordt verzorgd door de heren :
A. J.M. v. d.Ende, Patrijslaan 36, Honselersdijk.
Z. C. Kurver, Ds. Kouwenhovenstraat 70, Bergschenhoek, (01892) 3352.
A. P. Mooiman, Spieringweteringsweg 13, Rijswijk, (01730) 26098.
D. Slappendel, Hoekeindseweg 126, Bleiswijk, (01892) 2311.
Landinrichting en Waterhuishouding
J. C. van Leeuwen Ing., Zuidbuurt 25, Maassluis, (01899) 2653, Hoofd.
J.Oosthoek, Meidoornlaan 110, 's-Gravenzande, (01748) 4041, Ontsluiting en bedrijfsindeling.
J.J.van Schie Ing., H.van Naaldwijkstraat 23, Naaldwijk, (01740) 6097, Proefielonderzoek en waterhuishouding.
J.Th. M. van Paassen, Oosteinde 69, Wateringen, (01742) 3458, Profielonderzoek en
waterhuishouding.

Afdeling teeltonderzoek en kasklimaat
Ir. A. J.Vijverberg, Sandambachtstraat 138, 's-Gravenzande, (01748) 3795, Afdelingshoofd.
Onderzoek groentegewassen
Ir. A. A. M. Sweep, Korhoenstraat 3, Maassluis, (01899) 6422, Hoofd; teeltonderzoek
paprika.
K. Buitelaar, Leliestraat 74,Naaldwijk, (01740)6202,Teeltonderzoek tomaat enmeloen.
J. A. M. van Uffelen, Smetana 14, Naaldwijk, (01740) 6518, Teeltonderzoek komkommers.
H. G. A. van Esch, (vanaf 1 augustus), Freesiaplein 1, Heenweg, 's-Gravenzande,
Teeltonderzoek sla.
D. de Ruiter, Prinses Marijkestraat 6, Maasdijk, (01745) 2107, Teeltonderzoek kleine
groentegewassen.
W. Koopmans Ing., Thijsselaan 59,Wageningen, (08370) 3694, Gebruikswaardeonderzoek groentegewassen, gestationeerd door I.V.T.
Onderzoek bloemisterijgewassen
Ir. A. J.Vijverberg, Sandambachtstraat 138, 's-Gravenhage, (01748) 3795, Hoofd.
A. P. van der Hoeven, Geestwijckstraat 8, Monster (01749) 3228, Teeltonderzoek
chrysant en snijgroen.
T. Dijkhuizen Ing., J.W. Frisostraat 7, Maasdijk, (01745) 3587,Teeltonderzoek Freesia.
Onderzoek kasklimaat
Ir. D. Bokhorst, Van Wassenaarstraat 9, Maasdijk, (01745) 2182, Gedetacheerd door
I.T.T.
G. P. A. van Holsteijn, Chrysantenstraat 28, Naaldwijk, (01740) 5989.
Th. Strijbosch, Oostbuurtseweg 4, De Lier, (01745) 2067.
C. Ammerlaan, Woudseweg 42, Den Hoorn, Meteorologische waarnemingen.
Onderzoek bedrijfseconomie en arbeidskunde
Ir. A. J.de Visser, W. v. d. Kraaijstraat 29, 's-Gravenzande, (01748) 3111, Bedrijfseconoom, gedetacheerd door L. E. I.
T. Hendrix, Lelystraat 18, Naaldwijk, (01740) 7023, Arbeidskundige, gedetacheerd
door I.T.T.
Afdeling fysiologie
Dr. Ir. P. J.A. L. de Lint, 's-Gravenzandseweg 260, Hoek van Holland, (01747) 2483,
Afdelingshoofd.
Dr. Ir. L S. Spithost, Druivenstraat 16, Naaldwijk, (01740) 6044, Algemeen fysiologisch onderzoek.
Ir. N. van Berkel, Fazantstraat 29, Maassluis, (01899) 4824, Koolzuurgasbemesting.
G. Heij, Koolzuurgas-onderzoek.
D. Klapwijk Ing., Karel Doormanlaan 59, De Lier, (01745) 2722, Onderzoek groeipotentie.
Mej. W. van Ravestijn, Meijendelseweg 14,Wassenaar, (01751) 9470, Bloembiologie
en groeiregulatoren.
Mej. B. van Beek, Onderzoek-assistente.
Cl. Mol, Onderzoek-assistent.

Afdeling planteziekten en ziektebestrijding
Dr. Ir. L. Bravenboer, Distelstraat 11, Hoek van Holland, (01747) 2695,Afdelingshoofd.
Mycologie
Ir.G.Weststeijn, Lijsterbeslaan 142,Maassluis, (01899) 5343,gedetacheerd door I.P.O.
(vertrokken per 1.4.72; thans vacature)
S. Paternotte, Onderzoek-assistent.
Virologie
Ir. A. Th. B. Rast, Tuindersweg 61,Maasdijk, (01745) 3200, Virusziekten tomaat.
H. J.van Dorst Ing., J.W. Frisostraat 3, Maasdijk, (01745) 3912, Overige virusziekten.
Mej. W. Runia, Onderzoek-assistente.
Mej. J.J. Ridder, Onderzoek-assistente.
Entomologie
Mej. W. M. Th. de Brouwer, Dotterbloemlaan 24, Den Haag, (070) 684959.
Mej. J.P. M. Kleijn, Assistente.
Ziektebestrijding
Ir. J.Woets, Biologische bestrijding, gedetacheerd door het T.N.O.
L. Nederpel Jr., Pauwstraat 30, Voorburg, Bodemparasieten.
Mej. D. Theune, Van Spilbergenstraat 33, Hoek van Holland, Chemische bestrijding.
Mej. F. Wubben, Onderzoek-assistente.
Onkruidbestrijding
W. den Boer, Prof. van Arkelstraat 60,"s-Gravenzande, (01748)3017.
Statistische verwerking
B. J.van der Kaaij, Wiskundige.
F. Selders.
Bibliotheek
J. C. van Aalst, Mr. Schokkingstraat 44, 's-Gravenzande, Bibliothecaris.
Mej. L. de Bloois, Bibliotheek-assistente.
Publiciteit
P. A. Kruyk Ing., Dijkweg 32, Naaldwijk, (01740) 4302, Hoofd.
Mej. E. J.M. v. d.Valk, Publiciteits-assistente.
Mej. H. C. Slofstra, Tekenares.
J. A. v. d. Loos, Händellaan 3, Naaldwijk, Fotograaf.
M. Abrahamse, Dijkweg 79, Naaldwijk, Excursieleider.
Algemene dienst
Administratie
G. H. Ordelman, Herenstraat 15A, Naaldwijk, Hoofd.
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. Vermeer, M. Vollebregt en W. M. C. Jochems-Kester.
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Boekhouding
B. Zonneveld, Leliestraat 82, Naaldwijk, (01740) 5096, Hoofd.
Mej. A. van Gulik, mevr. L. Buitelaar-Flikweert en R. Cornelissen.
Interne technische dienst en werkplaats
R. Albers, Molenlaan 58, Honselersdijk, Hoofd interne technische dienst.
A. Arendzen, technicus.
L. Bol, technicus.
G. L. de Charante, amanuensis.
P. v. d. Zwet, elektricien.
P. Boulogne, elektricien.
C. Immerzeel, amanuensis.
F. Storm, amanuensis.
L. J.R. Cornelissen, timmerman.
P.J.Verbraeken, timmerman.
L. P. Zwaansdijk, schilder en J.Zeeman, schilder.
Interne dienst en kantine
J.A. Jansen, Inkoper.
L. Reijgersberg.
G. M. Verbeek.
Mej. M. de Brabander.
Tuin
F. G. van Dijk, Zuidweg 42, Naaldwijk, (01740) 6541, Tuinchef.
J. Menheer, Bachlaan 12, Naaldwijk, plaatsvervangend tuinchef.
G. Gaastra, beheer tomatenproefruimten.
A. Heppe, beheer speciale proefruimten.
S. Heijs, beheer bloemproefruimten.
Als medewerkers voor de tuin zijn in dienst de heren : D. Boers, S. W. Bos, J.Bouhuizen, C. v. d. Helm, J.F.van Heuvelen, D. Leijnse, P. Mosterd, J.F. Nadorp, M. van
Veldhoven,A.Verbeek, G.Verhagen, P.J.W. N. Nadorp, A.Wiskerke en D. Wiskerke.
VOORLICHTING
Rijkstuinbouwconsulent :
Ir. J.M. Jacobs, Molenstraat 127, Monster, (01749) 2993.
A. G. A. v. d. Nes Ing., Melis Stokelaan 2084, Den Haag, (070) 664244, Hoofd van de
voorlichting.
Ir. J.Visser, Albardaplantsoen 19,Voorschoten, (01717) 6662, Voorlichtingsdeskundige, gedetacheerd door het Ministerie van Landbouw.
Ir.J.G. J.Ammerlaan, Zwartendijk 11, Naaldwijk, (01740) 7730, Bedrijfsontwikkeling.
Bedrijfsvoorlichters groenteteelt
De Kring
J. H. Groenewegen Ing., Koningin Wilhelminalaan 38, Den Hoorn, (015) 23295,
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt De Kring.

I. Baelde, Zoutmanstraat 2, Bleiswijk, (01892) 3154, Rayon Bergschenhoek - Bleiswijk.
W. Eindhoven, Snippendreef 6, Bleiswijk, (01892) 3074, Rayon Zevenhuizen - Waddinxveen.
J.de Hoog,Triumphlaan 12, Delfgauw, (015) 31023, Rayon Pijnacker.
H. Koot, Silenestraat 30B, Rotterdam-12, (010) 223694, Rayon Rotterdam-Oost.
B. Meijndert, Gerberasingel 52, Berkel, (01891) 3616, Rayon Berkel.
D. Rodenburg,Weth. v. d.Vaartlaan 1,Pijnacker, (01736) 2375,Rayon LeidschendamNootdorp - Leiden.
Westland
D. de Mos, Geestweg 6, Naaldwijk, (01740) 4323, Bedrijfstakdeskundige groenteteelt
in het Westland.
M. v. d. Linden, Molenweg 50, Monster, (01749) 2423, Rayon Monster.
L. G. Nederpel, Madesteinweg 38, Loosduinen, (070) 253295, Rayon Loosduinen.
J.van Nierop, M. A. de Ruyterstraat 49, Maasdijk, (01745) 3381, Rayon 's-Gravenzande - Hoek van Holland.
H.Ouwerling, Berestein 11, Kwintsheul, (01742) 2646,Rayon Wateringen - Kwintsheul.
R. Rodenburg, Stationsstraat 82, Pijnacker, Rayon Poeldijk.
J.Tamerus, Mariëndijk 57, Honselersdijk, (01740) 7492, Rayon Honselersdijk.
L. G. van Uffelen, Uitterlier 104, De Lier, (01745) 3471,Rayon Naaldwijk.
Delfland
A. J.Schoppers, Huis te Veldelaan 47, Maasland, (01899) 2409, Bedrijfstakdeskundige
groenteteelt in Delfland.
J. P. M. Sweep, Machteid van Raaphorststraat 17, Naaldwijk, (01740) 6102, Rayon De
Lier.
A. F. Veenman, Arnold Hoogvlietstraat 6b, Vlaardingen, (010) 354445, Rayon Delft.
C. Th.v. d. Zon, Casper van Egmondstraat 23, Maasland, (01899) 3775, Rayon Maasland - Oranjepolder.
Bedrijfsvoorlichters bloementeelt
G. Buijs Ing., Van Nijenrodestraat 45, De Lier, (01745) 2822, Bedrijfstakdeskundige
voor de bloementeelt.
A. Koningen, Aaltje Noorderwierstr. 356, Loosduinen, (070) 686318, Anjers en rozen.
H. Buurman, Druivenstraat 41, Naaldwijk, Potplanten.
J. Doorduin, Nieuweweg 63, Honselersdijk, (01740) 6919, Freesia's, Cymbidium en
Strelitzia's.
H. Konings, de Nesse 19,Wateringen, (01742) 3416, Anjers en rozen.
A. J. M. van Leeuwen, Kijckerweg 21,De Lier, (01745) 2264, Bolbloemen (Iris, Lelie,
Tulp, Gladiool etc).
C. P. Mol, M. A. de Ruyterstraat 47, Maasdijk, (01745) 3682, Jaarrondchrysanten en
Snijgroen.
J.v. d.Steen,v.Alkemadestraat 46,De Lier, (01745) 4189,Jaarrondchrysanten, Gerbera's en Anthuriums.
Er is een andere rayonindeling gekozen voor de algemene bloementeeltvoorlichting.
Deze is aangegeven in No. 4 (april 1972) van de Mededelingen; pag. 41.
Medewerkers voor de technische voorlichting
D. Bakker, Heimond 87, De Lier, (01745) 3972, Hoofd van de afdeling Stooktechniek,
elektrotechniek en kassenbouw.
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J. Meijndert, Bolkruid 169, Rotterdam-6, (010) 201698, Stooktechniek, elektrotechniek
en kassenbouw, Rayon De Kring.
J.B.Verveer, Noordlandseweg 65,'s-Gravenzande, (01748)3786,Stooktechniek, elektrotechniek, koeltechniek en kassenbouw, Rayon Westland.
Medewerkers voor de bedrijfseconomie en arbeidskunde
H. J.van Gaaien, Oosteinde 59, Wateringen, (01742) 2848, Arbeidsmethoden.
J. P. Bakker, Patrijslaan 46, Honselersdijk, (01740)7141.
W. Verhoeven, Hogeweg 4, Ridderkerk, (01896)3221.
Kredietregeling
J.de Bloois, Marocstraat 6, Naaldwijk, (01740)5861.
J.v. d. Ende, Noordeindseweg 52b, Delfgauw, post Delft, (015) 25239.
A. C. Middendorp, Händellaan 168, Naaldwijk, (01740) 6474.
Landelijk consulentschap
Ir. E. Kooistra, consulent, Min. Lelylaan 32, Rijswijk Z.H., (070) 984568, Onderzoek
Proeftuinen.
Ir. J.M. Jacobs, plaatsvervangend consulent, Molenstraat 127, Monster, (01749) 2993,
Voorlichting.
Ir.A. A. M. Sweep, Korhoenstraat 3, Maassluis, (01899) 6422, Coördinatie Onderzoek
Proeftuinen.
W. P.van Winden Ing., Merelstraat 49, Honselersdijk, (01740)5892, Algemene voorlichting.
D. Hulzebos, Violenstraat 32, Assen, (05920) 13132, Algemeen teeltonderzoek; gedetacheerd bij de Proeftuin Hoogezand - Sappemeer.
G. A. J. Janssen, Straelseweg 370, Venlo, (04700) 16457, Algemeen teeltonderzoek;
gedetacheerd bij de Proeftuin „Noord-Limburg" te Venlo.

3. Onderzoek
De gegevens van het onderzoek in 1971 zijn summier afdelingsgewijze verder in dit
verslag vermeld. Talrijke resultaten werden verkregen. Vermelding verdient dat in
1971werd besloten dezgn.zwakke virusstam bij tomaat voor toepassing in de praktijk
beschikbaar te stellen.Voor het eerst hebben we — via de Mededelingen — de leden
in de gelegenheid gesteld gratis een uitgebreid Intern Jaarverslag aan te vragen.
Hiervan is een beperkt gebruik gemaakt. Voor zover voorradig kan men een dergelijk
verslag, alsnog ontvangen. Eventueel is het mogelijk het verslag in bruikleen te ontvangen. Men kan zich hiertoe in verbinding stellen met de bibliothecaris van het
Proefstation.
Het voor het onderzoek zo noodzakelijke contact met binnen- en buitenlandse onderzoekers was ook in 1971 uitstekend. Twee zeer goed geslaagde internationale symposia werden door het Proefstation georganiseerd; één over methoden bij het kasklimaat onderzoek en één over ziekten bij tomaat. De vele contacten resulteerden
verder in het verkrijgen van veel persoonlijke informatie. Voorts werden veelal op
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ruilbasis, tal van verslagen en onderzoekrapporten verkregen, waarvan hier een goed
gebruik kan worden gemaakt.
De coördinatie van het onderzoek op de diverse proeftuinen in het land vertoonde een
goede voortgang.
Meer en meer wordt er én samen gedacht en beslist. Dit laatste heeft vooral ook
plaats door de goede contacten met de gewassencommissies, waardoor een belangrijke stem van de praktijk in het onderzoek wordt verkregen.
Door de bibliotheek werd ten behoeve van de onderzoekers in het verslagjaar in 480
gevallen een beroep gedaan op de bibliotheek van de Landbouwhogeschool of op die
van andere instellingen. Er werden enkele duizenden artikelen gedocumenteerd,
waarvan circa 50% uit tijdschriften. Er werden ruim 700 verslagen, boeken of overdrukken op ruilbasis verkregen, afkomstig van 86 binnenlandse- en 220 buitenlandse
ruilcontacten. Het aantal uitleningen van de bibliotheek bedroeg in 1971 : 1.622.
Van het Proefstation verschenen in 1971 de volgende publicaties :
No. 155 Assessement of determination of phosphate statut of soils in the Naaldwijk
area for growing lettuce in glasshouses
No. 156 Fertilization of tomatoes with nitrogen
No. 157 Fertilization of tomatoes with phosphate
No. 159 Glasshouse Vegetables in Holland
No. 160 Fluorvergiftiging bij Freesia door gebruik van tripelsuperfosfaat; een voorlopige mededeling
No. 161 Factoren die het vuur bij Freesia beïnvloeden.
Informatiereeks
No. 5 Paprikateelt onder glas
No. 6 Het zoutgehalte van het oppervlaktewater in de Noordplaspolder
No. 7 Samenvattingen van meet- en beoordelingsrapporten van gasgestookte ketelinstallaties
No. 8 Teelt van herfsttomaten
No. 9 Teelt van herfstchrysanten
No. 10 Teelt van herfstkomkommers
No. 11 Opkweek van tomaten.

4. Voorlichting
Het onderzoek heeft ook in 1971 nauw met de voorlichtingsdienst samengewerkt. Dit
door vergaderingen en besprekingen, maar ook vaak als wederzijdse ondersteuning
bij het opstellen van werkprogramma's. Met de voorlichtingsdienst werden opnieuw
drie achtereenvolgende Open Dagen gehouden. Daarbij werd meer dan anders het
accent gelegd op bedrijfseconomische informatie.
Het aantal bezoekers viel wat tegen, ± 1.650 personen. Van deze gelegenheid werd
tevens gebruik gemaakt een aantal representanten van het Ministerie van Landbouw
uit te nodigen om hen op de hoogte te stellen van de gang van zaken in het onderzoek.
Medewerking werd verleend aan keuringen ententoonstellingen, waaronder de Westland Promotion 1971 te Poeldijk.
Met de organisaties op tuinbouwgebied waren er goede contacten, evenals met tal
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van overheidsinstanties. Steeds nuttiger wordt de samenwerking die er is met de gewassencommissies van de Nederlandse vereniging van Tuinbouw Studiegroepen.
Buiten de Open Dagen en gewasgerichte excursies werden er in 1971 in totaal 3.127
bezoekers geregistreerd, waarvan 1.063 uit het binnen- en 2.064 uit het buitenland.
Van het totaal aantal bezoekers waren er o.m. 842 telers, 76 voorlichters, 126 onderzoekers en 1.225 uit en van het onderwijs.
Het beleggen van bijeenkomsten met de voorlichters in de glasgroenteteelt buiten het
Zuidhollandse Glasdistrict werd in 1971 voortgezet. Een drietal keren werden twee
volle dagen besteed aan contactbijeenkomsten, die zeer worden gewaardeerd.

5. Financiën
De alom optredende sterke kostenstijging heeft ook een duidelijke invloed op de
financiële gang van zaken op het Proefstation. Het is een situatie die zorg geeft, temeer omdat er van de zijde van de overheid bezuinigingen zijn aangekondigd, die
mogelijk ook invloed zullen hebben op het werk van het Proefstation. Om deze reden
vooral zijn we dankbaar voor de grote financiële steun van de provincie, het Centraal
BureauvanTuinbouwveilingen endeAlgosfabrieken. Daarnaast zijn we insterke mate
afhankelijk van wat de veilingen afdragen en het Rijk bijdraagt. In de praktijk heeft
men vooral de laatste tijd meer ingezien hoe belangrijk het onderzoek is en men wil
dit ook honoreren in een hogere contributie. Jammer is het dat dit in de eerste plaats
nodig is om de sterke kostenstijgingen op te vangen en nauwelijks of niet verruiming
van het onderzoek mogelijk maakt.
De Secretaris-penningmeester,
L. J. BARENDSE
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ONDERZOEK
Grond,water en bemesting
Chemisch onderzoek
Voor chemisch onderzoek werden
39.173 grondmonsters ontvangen. Dit is
3.202 monsters minder dan in 1970. Het
aantal potgrondfabrikanten dat is aangesloten bij het potgrondbedrijfsonderzoek is gestegen tot 15.
Ten behoeve van het onderzoek van
veen en potgrond werd een voorschrift
voor het bepalen van zeeffracties ingevoerd. In samenwerking met het tuinbouwconsulentschap te Amsterdam en
het Proefstation te Aalsmeer werd een
onderzoek ingesteld naar de methode
van grondbemonstering bij de teelt van
potplanten. Het is gebleken dat rekening moet worden gehouden met een
grote monsterfout. In overleg met genoemd Proefstation werd een nieuwe
vorm van grondonderzoek geïntroduceerd, namelijk bijmestonderzoek bij
de potplantenteelt. De automatisering
van chemische routine-analyse werd
voortgezet. Naast de fosfaat- en de
mangaanbepaling zijn thans ook de
ijzer- en de chloridebepaling geautomatiseerd; alleen het afpipetteren van de
extracten wordt nogdoor laboranten gedaan. Door het invoeren van een zelf
ontwikkelde modificatie van de colorimetrische aluminiumbepaling is deze
geschikter geworden voor routine-onderzoek.
Met de atoomabsorptiespectrofotometer werd in grond- en gewasextracten
met succes mangaan bepaald. De
atomaire methode voor het bepalen van
dit element heeft vooral bij het gewasonderzoek belangrijke voordelen boven
de colorimetrische methode. Een begin
werd gemaakt met de atomaire bepaling van koper en zink.
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Met behulp van een ionspecifieke elektrode werd in grond-, gewas- en watermonsters fluor bepaald. De metingen met de fluorelektrode zijn eenvoudig. Een nadeel is echter dat zij bij de
gewoonlijk zeer lage fluorconcentraties
veel tijd in beslag nemen.
Verbetering van grond en
waterhuishouding
Op 110 objecten met een totale oppervlakte van 131 ha werd een profielonderzoek verricht. De verstrekte adviezen betroffen in hoofdzaak verbetering
van waterhuishouding en grond op bestaande bedrijven. In 15gevallen betrof
het onderzoek voor individuele- of georganiseerde tuinbouwvestiging. Ook
werden adviezen verstrekt voor verbetering van de waterhuishouding in polders.
De aanleg van enkele plassen,die moeten dienen ter vergroting van het bergend vermogen van Delflands boezem,
werd in uitvoering genomen. In het gebied Madestein zal ongeveer 12ha worden gerealiseerd; tussen Monster en
's-Gravenzande — Hoek van alle Winden — ongeveer 4,5 ha. Deze plassen
dienen mede ter compensatie voor gedempte of te dempen sloten.
Ontsluiting en bedrijfsindeling
Slechts enkele gesubsidieerde ontsluitingsobjecten kwamen in 1971 gereed.
Hierbij waren 10 bedrijven betrokken.
In de particuliere sector werd een flink
aantal objecten gerealiseerd, zowel ontsluitingen als reconstructies van lanen.
Hierbij waren in totaal 40 bedrijven betrokken waarvan er 10 per as nog niet
bereikbaar waren.
In 1972 zal het merendeel van de eind
1970 nog op ontsluiting wachtende bedrijven per as bereikbaar worden. Het
grootste onder handen zijnde object

wordt gevormd door de aanleg van de
toevoerwegen naar veiling WestlandZuid metenkele zijwegen,waardoor een
30-tal bedrijven zal worden ontsloten.
Aan 65 bedrijven werden adviezen verstrekt over de bedrijfsindeling. Daarnaast werden enkele objecten met samenwerkingsvormen behandeld. Bij het
opstellen van indelingsplannen voor bestaande bedrijven kwamen veel problemenaan de orde. Om op deze bedrijven
tot een efficiënte bedrijfsvoering te kunnen komen waren doorgaans ingrijpende veranderingen noodzakelijk. Een algemeen punt is dat door de toenemende mechanisatie grotere bedrijfsschuren moeten worden ontworpen dan
voorheen.

menwerdenvaak chloorgehalten tussen
500 en 1.000 mg per liter gevonden. In
het water van aangrenzende sloten kon
nog geen duidelijke invloed van het wegenzout worden vastgesteld.
In de zout-gietwaterproef werden dit
jaar radijs, spinazie, komkommers en
snijbonen geteeld. Toediening van 500
mg keukenzout per liter gietwater verminderde de opbrengst van de radijs
met ongeveer 5%. Bij de komkommer
deed deze keukenzouttoediening de opbrengst afnemen met ruim 1 5 % en bij
de snijbonen met ongeveer 20%. Bij de
spinazie kon geen nadelige invloed van
zouttoedieningen worden vastgesteld.

Gietwaterkwaliteit

De toepassing van strookberegening
zet krachtig door in de tomatenteelt en
komt ook op bij de teelt van komkommers en chrysanten. Er zijn enkele
nieuwe sproeidoppentypen beschikbaar
gekomen met een regelmatiger sproeipatroon en een geringere gevoeligheid
voor drukverschillen dan de van ouds
gebruikte steeldoppen. Naast strookberegening komen systemen als dunne
geperforeerde gietbuisjes en de al jaren bekende gietdarm meer in gebruik.
In een stookteelt van tomaten werden
wederom devolgendewijzenvan watergeven vergeleken :gewone beregening,
strookberegening en druppelbevloeiing. Hieraan werd een object toegevoegd met druppelbevloeiing bij planten in potten die aanvankelijk op witte
folie waren geplaatst; na de zetting van
de derde tros werden de potten naast
het folie gezet, zodat de planten de
kasgrond konden doorwortelen. Het
watergeven vond bij druppelbevloeiing
dagelijks plaats; bij de beregeningsmethoden 2 à 3 maal per week. Reeds
vanaf het begin waren er duidelijke verschillen in opbrengst tussen de verschillende behandelingen.

Het oppervlaktewater in het Zuidhollandse Glasdistrict werd ook dit jaar
op een groot aantal plaatsen maandelijks bemonsterd en onderzocht. In de
droge voorzomer werden reeds hoge
chloorgehalten gevonden. De regenval
in augustus bracht tijdelijk enige verlichting, maar in de daaropvolgende
maanden steeg het zoutgehalte weer
sterk. De Rijnafvoer nam zo sterk af dat
de zouttong vanuit zee de Hollandse
IJssel kon opdringen en het inlaten van
water bij Gouda moest worden gestopt.
In de daarop volgende periode kon alleen water worden ingelaten via noodvoorzieningen.
Mede door het hogezoutgehalte van het
oppervlaktewater was er veel belangstelling voor bassins voor het opslaan
van regenwater. Aan 25 bedrijven werden adviezen verstrekt voor de aanleg
van een dergelijk bassin.
In samenwerking met het Hoogheemraadschap Delfland werd onderzoek
verricht naar de invloed van wegenzout
op deverzilting vangrond en oppervlaktewater. In het grondwater van wegber-

Waterverstrekking
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Uiteindelijk gaven strookberegening,
druppelbevloeiing en druppelbevloeiing
in potten ten opzichte van de gewone
beregening een meeropbrengst van
respectievelijk 15, 25 en 38 % .
Bemesting
Het meerjarige stikstof- en kaliproefveld
werd voor de tweede maal met Freesia's
beteeld. Wederom werden geen duidelijke verschillen in groei en produktie
aan bloemen waargenomen. O o k in
twee fosfaatproeven reageerden Freesia's niet of zwak op de bemesting.
Dubbelsuperfosfaat gaf in één van de
proeven echter wat meer afgestorven
bladpunten.
Uit proeven, in emmers met veen gevuld, bleek dat monocotyle bol- en knolgewassen gevoelig zijn voor fluor uit
meststoffen. Een geringe verhoging van
het fluorgehalte in de plant geeft bij
deze gewassen reeds fluorschadesymptomen.
In een kas op rivierkleigrond werd het
optreden van magnesiumgebrek bij tomaat bestudeerd. Op sommige veldjes
trad dit gebrek in ernstige mate op. Het
kwam maar in geringe mate voor op
veldjes waar kieseriet was gemest en
waar geen te grote hoeveelheden stikstof en kali waren gegeven. Het magnesiumgebrek had overigens maar w e i nig invloed op de opbrengst.
In een proef met glasaardbeien op rivierkleigrond werden wél en geen overbemesting met stikstof vergeleken bij
drie watergiften. Het overbemesten had
geen effect op groei en produktie. De
hoogste watergift, 300 mm water in een
periode van honderd dagen, gaf de
hoogste opbrengst en de beste sortering aan grove vruchten.
Nog verschillende andere bemestingsproeven werden genomen, onder andere met scherpe paprika's en glasaardbeien. Scherpe paprika reageerde dui-
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delijk gunstig op stikstof maar negatief
op kali. Ook glasaardbeien bleken w e i nig kali nodig te hebben.
In de voorzomer werd in het Venlose
kassengebied bij augurken veel chlorose waargenomen. Gewassenonderzoek toonde aan dat hier sprake was
van mangaangebrek.
Tezamen met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid werd een boekje uitgegeven over de voedingsziekten bij sla;
schrijvers Ir. J. P. N. L. Roorda van Eysinga en Dr. K. W. Smilde.
In het najaar werd er voor de vierde
maal gestart met een cursus „ B e m e s ting en grondonderzoek in de glastuinbouw".
Grondstomen
Het onderzoek op twee bedrijven met
het pasteuriseren van de grond met een
stoom-luchtmengsel werd ook dit jaar
voortgezet. Evenals invoorgaande jaren
had de sla op de bij 70° C gepasteuriseerde grond een belangrijk hoger kropgewicht dan op de gestoomde grond.
Voorts was een belangrijk verschil in
kwaliteit aanwezig, ten gunste van het
pasteuriseren. De in de proeven geteelde tomaten gaven geen duidelijke opbrengstverschillen te zien.
Bij komkommers werd een vergelijking
gemaakt tussen stomen, pasteuriseren
bij 85° C en pasteuriseren bij 70° C.
Tussen de behandelingen werden geen
duidelijke verschillen in opbrengst gevonden.
In een pottenproef werd de invloed van
bekalking op de mangaanopname van
sla op gestoomde grond nagegaan. Uit
de resultaten van het toegepaste gronden gewasonderzoek bleek, dat op zure
grond door verhoging van de pH de
mangaanopname belangrijk kan worden
tegengegaan.
Het laboratoriumonderzoek met mangaanoxiderende bacteriën in gestoom-

de grond werd voortgezet. Uit verschillende soorten grond werden bacteriën
geïsoleerd. Deze werden in reincultuur
gekweekt envervolgens aan gestoomde
grond toegediend. In diverse gevallen
werd door toediening van de bacteriën
de mangaanvastlegging in de gestoomde grond in sterke mate bevorderd.
Verschillende slarassen werden in een
pottenproef vergeleken op hun gevoeligheid voor mangaanvergiftiging. De
mate van gevoeligheid liep sterk uiteen.
Uit gewasonderzoek kwam geen betrouwbaar verschil tussen de opgenomen hoeveelheden mangaan tot uiting.
Het verschil in gevoeligheid voor mangaanvergiftiging wordt dus blijkbaar
veroorzaakt door het meer of minder
gevoelig zijn voor het opgenomen mangaan en niet door verschil in opname
van mangaan.
Kwaliteit van komkommervruchten
In enkele bewaarproeven werd nagegaan of er verband bestaat tussen de
houdbaarheid en de chemische samenstelling van komkommervruchten. In de
eerste proef werden van komkommervruchten van drie bedrijven de gehalten
aan verschillende voedingselementen
en het droge-stofgehalte bepaald. De
houdbaarheid van de vruchten vertoonde geen relatie met de gehalten aan
voedingselementen. Er bestond wél een
duidelijke samenhang met het drogestofgehalte. De houdbaarheid was beter, naarmate het droge-stofgehalte hoger was.
Enkele volgende bewaarproeven werden uitgevoerd met komkommervruchten uit de zout-gietwaterproef. Het droge-stofgehalte van de vruchten in deze
proef verschilde namelijk vrij sterk.
Er werd eenzelfde samenhang gevonden tussen het droge-stofgehalte en de
houdbaarheid van de vruchten als in de
eerste bewaarproef.

Potgrond
Er werden weer diverse potgrondproeven genomen. In één van de proeven
werden tomaatplanten opgekweekt in16
verschillende potgrondmengsels; 3 verschillende soorten veen en in polyethervlokken. Met mengsels van Vinkeveens
veen en veenmosveen of turfstrooisel
werd een belangrijk betere plant verkregen dan met alleenVinkeveens veen.
Puur tuinturf voldeed iets minder goed
dan mengsels van tuinturf en veenmosveen of turfstrooisel. Een mengsel bestaande uit 7 5 % tuinturf en 2 5 % polyethervlokken gaf vrijwel dezelfde resultaten als 100% tuinturf. Hogere percentages polyethervlokken gavengroeiremming. Een in de proef opgenomen
Westlands handelsmengsel voldeed
lang niet zo goed als verschillende van
genoemde veenmengsels.
In een opkweekproef gevolgd door een
teeltproef werd nagegaan inwelke mate
de potgrond invloed heeft op de opbrengst van sla. Er werd gewerkt met 5
verschillende handelspotgronden en 5
zelfgemaakte potgrondmengsels.
Laatstgenoemde mengsels bestonden
uit uiteenlopende percentages veenmosveen en Vinkeveens veen. De opkweekproef werd begin september gestart en de teeltproef werd half november beëindigd. Bij de handelspotgronden liep het kropgewicht uiteen van
227 tot 246 gram. Bij de potgrondmengsels met 50 en 75% veenmosveen
werd een kropgewicht verkregen van
247 gram.
Teeltsubstraten
Van enkele objecten op tuinbouwbedrijven waarin gewassen werden geteeld
op een substraat van veenmosveen,
werd regelmatig de chemische samenstelling van het substraat gecontroleerd. Voor het bepalen van de hoofd17

elementen werd hierbij niet alleen het
voor venige materialen gebruikelijke
1 : 25 extract gebezigd maar ook het
persextract (bodemoplossing). De samenstelling van het ene extract bleek in
het algemeen goed te kunnen worden
afgeleid uit die van het andere.
Er werd een begin gemaakt met onderzoek naar deteelt in bassins gevuld met
veensubstraat. Komkommers werden
geteeld op drie verschillende substraten :veenmosveen, turfstrooisel en een
mengsel van tuinturf en polyethervlokken. Hoewel deze substraten wat fysische eigenschappen betreft grote verschillen vertoonden, werden geen duidelijke verschillen in opbrengst gevonden.
Wortelonderzoek
Bij gezonde tomatenplanten en bij planten die in het kiemplantstadium werden
besmet met normaal tomatenmozaïekvirus of een verzwakte stam daarvan,
werden de wortel- en gewasontwikkeling bestudeerd. De planten besmet met
verzwakt virus groeiden vrijwel even
goed als de gezonde planten. Bij de
planten besmet met normaal virus waren de wortel- en gewasontwikkeling
gedurende de eerste maanden belangrijk minder.
Het onderzoek naar de wortelontwikkelingvanjaarrondchrysanten werd voortgezet. Hierbij bleek dat de onregelmatige groei en het soms slap gaan van
jonge planten in de herfst samengaan
met een trage wortelgroei.
Tezamen met het tuinbouwconsulentschap voor bodemaangelegenheden
werd gestart met een onderzoek naar
de wortelontwikkeling van rozen.

PROJECTEN
Door de afdeling Grond, water en be18

mesting is in 1971 gewerkt aan de volgende projecten :
- De waterhuishouding van kasgewassen
- Methoden van waterverstrekking in
kassen
- Chemische en fysische analysemethodieken
- Fysische eigenschappen van kunstmatige groeimedia
- Bemesting van sla
- Bemesting van tomaat
- Bemesting van aardbei
- Bemesting van scherpe paprika
- Bemesting van Freesia
- De nadelige invloed van zouten bij
kasteelten
- Verhouding en concentratie van voedingselementen in het bevloeiingswater bij kasteelten
- Mangaanopname van sla
- Stomen en pasteuriseren
- Mangaanvastlegging in gestoomde
grond
- Gebruikswaarde van Pholin
- Gebruikswaarde van Maerl
- Gebruikswaarde van zemelen
- Bespuiting met vanadium
- Bemesting met ijzerchelaat
- Bemesting met MagAmp
- Potgrondsoort en bijmesten
- Potgrondmengsels
- Opkweek in geëxpandeerd basalt
- De invloed van de potgrond op de opbrengst van sla
- Wortelontwikkeling bij tomaten na
kiemplantinfectie met tomatenmozaïekvirus
- Wortelontwikkeling bij meloenen op
eigen wortel en op onderstam
- Wortelontwikkeling bij jaarrondchrysanten.
- Wortelontwikkeling bij rozen
- De belasting van het oppervlaktewater met anorganische stoffen
- Gewasonderzoek bij kasteelten
- Het gebruik van substraten bij kasteelten.

Teelt en kasklimaat
In het verslagjaar is bij het onderzoek
naar het kasklimaat een nieuw regelprincipe in ontwikkeling gekomen. Hierbij zijn de buitentemperatuur en de
windsnelheid factoren, die mede de
raamopening bepalen.
Opmerkelijk is het onderzoekresultaat
bij komkommers. Vaker oogsten betaalt zichzelf door een 10 % hogere opbrengst. De kwaliteitsverbetering is
daarbij gratis ! Bij meloen zijn er nieuwe
perspectieven om het Fusariumprobleem op te lossen.
De tendens van de laatste jaren — uitbreiding van het bloemenonderzoek —
is ook dit jaar voortgezet. Vragen op het
gebied van klimaatsregeling staan hierbij midden in de belangstelling. In het
verslagjaar is het arbeidskundig onderzoek versterkt door de aanstelling van
een onderzoeker op dat terrein. Een
herziene uitgave van het taaktijdenboekje bij groentegewassen, verschenen in augustus 1971, verdient de bebelangstelling van elke tuinder. Een
doelmatige planning van arbeid vereist
het beschikken over normen. Leer die
gebruiken ! !
In samenwerking met het I.T.T. is een
publicatie uitgegeven over samenwerking in de glasgroenteteelt.
Tomaat
Op een zevental bedrijven is in de
vroege stooktomatenteelt, met behulp
van thermohygrografen, de wijze van
klimaatbeheersing vergeleken. De manier van klimaatbeheersing vertoonde
op deze bedrijven grote verschillen.
Noch in de nacht-, noch in de dagtemperatuur, noch in de luchtvochtigheid is
uniformiteit. Opmerkelijk is, dat bij hoge
instraling in april en mei de relatieve
luchtvochtigheid soms daalde tot 40 50 % . De sterke ventilatie, nodig om

de luchttemperatuur voldoende te beheersen, is hier debet aan.
Bij een teelt in een lichtverwarmde kas
(plantdatum 9 maart) is een proef met
plantafstanden genomen. Naarmate ruimer geplant wordt neemt het aantal geoogste vruchten af; het gemiddelde
vruchtgewicht neemt echter toe. In het
onderzochte traject van 2,8 tot 4,2 planten per m 2 varieerde de opbrengst tot
11 augustus van 5,31 tot 5,65 kg per m 2 .
De geringe verschillen in opbrengst
houden geen aanwijzing in voor een
nauwere plantafstand dan die in de
praktijk gebruikelijk is.
Bij het rassenonderzoek is veel aandacht besteed aan Fusariumresistentie.
Door de kweekbedrijven zijn in deze
hoopvolle resultaten behaald.
Over de economische aspecten van de
verlenging van de opkweekperiode is
een publicatie gereed gekomen. Bedrijfseconomisch blijkt een langere opkweekperiode aantrekkelijk te zijn.
Komkommer
Bij dit gewas is het onderzoek gericht
op drie aspecten, namelijk :
- Verbetering van de vruchtkwaliteit
- Verhoging van de produktie per oppervlakte
- Vereenvoudiging van de teelthandelingen.
Vanwege de beperkte ruimte op het
Proefstation is in samenwerking met de
Studieclub in Delft een uitgebreide
proef opgezet bij een kweker.
Bij het onderzoek naar de vruchtkwaliteit is gebleken, dat er duidelijke verschillen in bewaarkwaliteit tussen de
rassen bestaan. Deze verschillen zijn
gevonden in vergeling van de vruchten tijdens de bewaring. Het onderzoek
naar de oogstfrekwentie leverde een
bijzonder interessant gegeven op.
Frekwenter oogsten geeft houdbaarder
vruchten. De meerkosten van het fre19

In de winter kreeg het onderzoek naar de mogelijkheden van mechanisatie
van de sla-oogst veel aandacht

kwenter oogsten zijn in deze proef ruimschoots goedgemaakt door een hogere
produktie.
Het uitpoten van een zware plant is bij
komkommers van groot belang. Dit is te
bereiken zowel door vroeg zaaien ais
door bijbelichting.
Hierbij geldt de beperking, dat vroeg
zaaien zonder bijbelichten niet tot een
zodanig effect leidt, dat hierdoor een
gelijke meeropbrengst wordt behaald
dan door bijbelichting.
Zaaien op 11 november ten opzichte van
21 november leverde een plant, die bij
het uitpoten ruim 13 cm langer was (20,3
en resp. 6,8 cm gemeten vanaf de zaadlobben). De opbrengst per m 2 lag op
23 april 2 vruchten voor (respectievelijk
22,4 en 20,4 vruchten). Bijbelichten tot
20

uitpoten leverde een plant, die bijna
20 cm langer was dan niet belichte planten (resp. 25,7 en 5,9 cm). Op 23 april
lag de opbrengst ruim 4 vruchten per
m 2 voor (resp. 23,2 en 18,8 vruchten).
De resultaten van 't koolzuurgasonderzoek zijn in overeenstemming met die
van vorig jaar. Doseren tot 0,15 % geeft
een meeropbrengst van 20 % . Het opwekken van de zogenaamde doseerschade heeft ook dit jaar geen succes
opgeleverd.
Het vervangen van strobalen of broeiveuren door grondverwarming biedt in
principe mogelijkheden om de teelt te
vereenvoudigen en de kostprijs te verlagen. Door een ernstige knolaantasting vroeg in het seizoen bij het gebruik
van grondverwarming heeft dit onder-

zoek in het afgelopen jaar nog weinig
succes opgeleverd.

Een studie is begonnen naar de economische mogelijkheden van de jaarrondteelt van sla.

Sla
Paprika
Bij het sla-onderzoek hebben vier pijnpunten veel aandacht gekregen, namelijk : de zaadkwaliteit, de teelt in de
herfst, de veredeling en de mechanisatie.
Bij de zaadkwaliteit is gebleken dat
bruin gekleurde en/of beschadigde zaden de kiemresultaten nadelig beïnvloeden.
Sortering van zaden op kleur, zoals ook
wel bij tomaten wordt toegepast, is een
mogelijkheid om de zaadkwaliteit te
verbeteren.
In de herfstteelt (oogsttijd half december) is het effect van extra koolzuurgas
bestudeerd. Hogere concentraties dan
0,2 % lijken weinig zinvol. De snellere
groei, die met extra koolzuurgas te bereiken is, werkt gunstig op de kwaliteit.
Bij het veredelingsonderzoek, dat samen met het I.V.T. wordt uitgevoerd, is
aandacht geschonken aan stoomschade, ijssla en de zomer- en winterteelt.
Om redenen van ziektebestrijding en
residu lijkt het noodzakelijk dat onze
aandacht vooral gericht wordt op typen
met een opgerichte bladstand. De zomerteelt is met de huidige, platte typen
erg moeilijk.
De oogst is arbeidstechnisch een belangrijk knelpunt. Met de in Noord-Brabant ontwikkelde wijze van oogsten is,
samen met het Centraal Bureau van
Tuinbouwveilingen en het Sprenger Instituut, geëxperimenteerd. Bij dit systeem wordt het produkt met de hand
geoogst en schoongemaakt, met transportbanden naar de schuur gebracht,
daar in plastic zakjes geblazen, op de
machine gesorteerd en verpakt in één
malig fust. Het blazen van de sla in
plastic zakjes levert hierbij nog veel
moeilijkheden op.

Bij dit gewas is het effect van rood of
groen oogsten op de grootte van de opbrengst bestudeerd. Bij rood-oogsten
gedurende het gehele seizoen is de
opbrengst in stuks 28% lager dan bij
groen oogsten. Het gemiddeld vruchtgewicht is 11% hoger. Om een gelijke
geldopbrengst te verkrijgen moet de
prijs van rode paprika's toch wel 40 %
hoger zijn dan die van groene. In het
algemeen geldt, dat naarmate langer
rood geoogst wordt, de kg-opbrengst
lager is.
Meloen
Bij dit gewas is Fusarium het hoofdprobleem. In het verslagjaar is — gezamenlijk met Pannevis — meloen geënt
op meloen. De onderstam was een
Fusariumresistent ras/ouderlijn. De
perspectieven in deze zijn veelbelovend. Indien op deze wijze een oogstzekere teelt mogelijk zou zijn, hebben
we een belangrijke stap voorwaarts
gemaakt.
De opbrengstdocumentatie van meloen
is ook dit jaar voortgezet. Na afsluiting
van dit inventariserend onderzoek zal
een kleine gewasstudie worden uitgevoerd.
Augurk
Bij dit gewas is opnieuw gebleken, dat
de typen met „beperkte groeiwijze"
(Kora) in de praktijk veel belangstelling
ondervinden. De vroege produktie is
een aantrekkelijke eigenschap van deze
typen. Een aantal proefkruisingen, die
bittervrij zijn en een beter herstelvermogen hebben dan Kora, is in het voor21

jaar van 1971 in de praktijk beproefd.
Hieronder bleken voor de praktijk aantrekkelijke typen te zijn.
Bij een vroege planting (8 april) leverde
een broeiveur een hogere opbrengst
van 1 kg/m2. Deze meeropbrengst is
verkregen in het begin van de oogst.
In een proef om entchlorose te toetsen
is geen chlorose opgetreden. In deze
proef leverden de geënte planten een
meeropbrengst van 1 kg per m2.
Overige groentegewassen
Bij bleekselderij is in een koude kas
onderzoek gedaan naar de optimale
plantdichtheid. De plantdichtheid varieerde van 13 tot 32 stuks per m2. De
hoogste kg-opbrengst werd verkregen
bij 27 planten per m2. Het gemiddelde
kropgewicht was het grootste bij de
laagste plantdichtheid. Rekening houdend met beide factoren lijkt een plantdichtheid van 16 planten per m2 optimaal. Een soortgelijke proef bij stambonen, geplant 3 maart, waarbij éénmalig geoogst is, leidde tot de conclusie dat 16 planten per m2 optimaal is.
De opbrengst bij die plantdichtheid was
1.070 gram per m2; 9 % van de bonen
was van afwijkende kwaliteit.
Bij radijs zijn 22 selecties van het type
Ronde Helderrode beoordeeld in drie
winterteelten.
Naast bovengenoemde gewassen zijn
nog in het onderzoek betrokken :postelein, spruiten en rabarber.

Chrysant
Bij chrysant komen, vooral in herfst en
winter, grote verschillen voor in de afmeting van planten. Binnen een bed komen verschillen voor van 100%, zowel
in lengte als gewicht. Deze verschillen
worden waarschijnlijk gedeeltelijk veroorzaakt door verschillen in stekkwali22

teit en gedeeltelijk door milieuverschillen direkt na het planten.
De achterblijvende planten zijn laat
oogstrijp en leveren een middelmatige
tot slechte kwaliteit. Verbetering van de
groeiomstandigheden, vooral kort na
het uitplanten,biedt hiertegen misschien
een oplossing.
In het verstreken najaar is een daadwerkelijk begin gemaakt met het klimaatsonderzoek bij chrysant. Het onderzoek hierbij is gericht op de grootte
van de lichtafhankelijke dagverhoging
en de hoogte van de minimum buistemperatuur.
Freesia
Bij dit gewas is nu drie jaar onderzoek
verricht naar de invloed van de bodemtemperatuur op de groei en ontwikkeling.
Globaal kan gesteld worden, dat een
verlaging van de bodemtemperatuur tijdens de bloemaanleg per graad C een
vervroeging van de bloei geeft met twee
weken. Bodembedekking en schermen
lijken voorlopig nog de gemakkelijkst
toepasbare methoden om een verlaging
te realiseren. Bodemkoeling is weliswaar zeer effectief, maar kost per teelt
perm 2 ongeveer ƒ2,50. Inhetwinterhalfjaar kan een dergelijk systeem op eenvoudige wijze gebruikt worden voor
bodemverwarming.
Anthurium
Bij dit gewas komen teeltwijzen voor,
waarbij al of niet van luchtramen gebruik gemaakt wordt. Onderzoek heeft
uitgewezen, dat voor een goede temperatuurbeheersing ventileren boven het
plasticdoek gewenst is. Een nevenvoordeel daarbij is, dat het werkklimaat in
een kas,waarbij de luchtramen gebruikt
worden, aangenamer is dan in een kas,
waarbij de ventilatie tussen glas en

plastic alleen door ventilatoren bewerkstelligd kan worden. Voor het op peil
houden van de luchtvochtigheid is het
verder gewenst, dat voldoende actief
blad aanwezig is. Rigoreus bladplukken
is vooral bij dit gewas ongewenst.
Snijgroen
Het onderzoek naar de zogenaamde
Deense teeltmethode wordt in 1972 afgesloten. Gebleken is dat in het tweede
teeltjaar snijden gunstiger is dan trekken. Een hoge plantdichtheid is alleen
zinvol bij frekwent oogsten.
PROJECTEN
Door de afdeling Teelt en Kasklimaat is
in 1971 gewerkt aan de volgende projecten :
- Plantafstanden-onderzoek bij stooktomaten
- Bladplukken bij vroege tomaten
- Ontwikkelingssnelheid en produktie
van komkommerplanten
- Doseerschade bij komkommers
- Toepassing van koolzuurgas bij komkommers
- Gebruikswaarde-onderzoek van komkommerrassen
- Kwaliteitsonderzoek van slazaad
- Koolzuurgas in de late herfstteelt van
sla
- C 0 2 - c o n c e n t r a t i e en de temperatuurstoot bij sla
- Toetsing van slarassen op gestoomde grond
- Teelt van ijssla onder glas
- Sla-veredeling voor de zomerteelt onder glas
- Sla-veredeling voor de winterteelt
- Teelt- en exportproeven met nieuwe
slatypen
- Gebruikswaarde-onderzoek van kassla-rassen
- Teeltonderzoek bij paprika
- Fractioneren van radijszaad

Voosheidsbepaling bij radijs
Plantafstanden-onderzoek bij bleekselderij onder glas
Plantafstanden-onderzoek bij stamslabonen voor éénmalige pluk
Zaaidichtheid van postelein
Vervroeging van rabarber met plastic-folie
De tot standkoming van het kasklimaat
De optimalisering van het kasklimaat
Mogelijkheden van luchten bij plastic
bij Anthuriums
Rassen-, broeiveuren- en plantafstanden-onderzoek bij augurken
Invloed van de regenleiding op de
bestuiving van augurken
Bestrijding van entchlorose
Veredeling van augurken
Gebruikswaarde-onderzoek van rassen van radijs en augurk
Cultuurmaatregelen bij snijgroen
Plantverschillen bij jaarrondchrysanten
Klimaatsonderzoek bij chrysanten
Teeltonderzoek van Freesia
Samenwerking in de tuinbouw onder
glas
Taaktijden
Arbeidskundig onderzoek bij komkommer, sla en chrysant.
Bedrijfseconomische aspecten van
de teelt van lichtverwarmde meloenen
Mogelijkheden voor de jaarrondteelt
van sla
Economische aspecten van de verlengde opkweek van tomaat
Economische aspecten van samenwerking.
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Fysiologie
Emmerteelt
In het verslagjaar is weer aandacht besteed aan de emmerteelt van tomaten.
Groei en produktie van planten in potten van verschillende grootte (1,2- 2,44 en 8 liter) werden vergeleken. De
planten konden doorwortelen in de ondergrond. Tevens waren in de proef
behandelingen opgenomen van planten
geteeld in bedden met een teeltlaag van
10en 20cm,dit wil zeggen respectievelijk 20 en 40 liter grond per plant.
Bij deze methode spelen theoretisch
twee verschijnselen een rol :
1. Kleinere grondhoeveelheden geven
aanvankelijk een snellere groei, door
een wat hogere temperatuur

2. Kleinere grondhoeveelheden kunnen
minder water bevatten, zodat een
keer wat te veel water geven niet zo
nadelig is voor een goede groeibeheersing.
Water en opkweek
Naar de watervoorziening en het effect
ervan op de groei van jonge tomatenplanten is ook weer verder onderzoek
verricht.
Zoals uit de tabel blijkt is het zeer wel
mogelijk planten van goede kwaliteit op
te kweken in overvloedig water. Zelfs
in de donkerste periode van het jaar
(zaaidatum 18 november 1970) kwamen
tomatenplanten, die gedurende de gehele opkweekperiode met de (12 cm-)
potten in een laagje (tot 1atm. bemest)

Bevloeiingstabletten bij hetonderzoek naar devochtvoorziening van jonge planten
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water stonden, nagenoeg normaal in
bloei.
Zoals in de tabel te zien is, waren de
planten in het laagje water (behandeling
„zeer nat") veruit het zwaarst en toch

was bij slechts 25 % van de planten de
eerste tros mislukt. De overige trossen
waren echter reeds zo veel verder ontw i k k e l d , dat er aan de water-planten op
17 februari toch meer bloemen bloeiden.

O p k w e e k van tomatenplanten in de winter met verschillende vochtvoorziening.
Vochtig

Normaal
Stengellengte op 27 januari
Vers gewicht op 27 januari
Drooggewicht op 27 januari
Gehalte aan droge stof
Bloeiende bloemen op 17 februari

Het zal uit deze tabel duidelijk zijn, dat
de zogenaamde „ d r o g e " en hardere
plant van de behandeling „ n o r m a a l "
toch nauwelijks een hoger droge-stofgehalte bezit. Hoewel de getallen eigenlijk voldoende sprekend zijn, zal deze
proef in het a.s. winterseizoen worden
herhaald. Bij de winteropkweek is men
zo huiverig van water, dat het watergeven één van de zorgelijkste teeltbehandelingen is geworden. Het lijkt daarom
belangrijk over dit punt meer pertinente
gegevens te verzamelen.
Groei-bloei
Niet alleen in de winter is de verhouding tussen groeisnelheid en bloemontwikkeling interessant. Bij de proeven
naar de groeisnelheid van jonge tomatenplanten wordt steeds ook de ontwikkeling van de trossen genoteerd.
Het is nu uit een groot aantal gegevens
duidelijk geworden welk verband er is
tussen groeisnelheid en bloei, namelijk
dat bij remmen van de groei, de bloei in
mindere mate wordt geremd. Met andere woorden een langzaam gegroeide tomatenplant bloeit reeds wanneer hij nog

25 cm
11.1 g
0,66g
5,9 %

31 cm
15,8 g
0,89g
5,6%

3,0

3,3

Zeer nat

37 cm
28,6 g
1,55g
5,4%

7,0

niet veel weegt. En omgekeerd wanneer
een plant snel gaat bloeien komt dat
omdat hij erg zwaar geworden is. Met
andere woorden een plant zal snel in
bloei komen wanneer hij erg snel groeit.
De volgende tabel bevat gegevens over
het verband tussen bloeisnelheid en
groei. Uit deze tabel blijkt duidelijk dat
een plant die erg snel in bloei komt, op
het moment waarop hij begint te bloeien, erg zwaar is.
Tomatenplanten : leeftijd (dagen na
zaaien) en gewicht (g/plant) op het moment dat de eerste bloem bloeide

Leeftijd

Gewicht

38dagen
38dagen
39dagen
45dagen
50dagen
50dagen
54dagen
56dagen

141g
84g
65g
86g
72g
60g
57g
48g
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Technische
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opstelling

voor de

emmerteelt

Dit verschijnsel doet zich in de zomer
en in de winter voor. In de zomer is
groeiversnelling zonder meer gunstig
en in de winter schijnt het (voorlopig)
niet veel kwaad te kunnen.

zou de groei in juni nog tweemaal zo
sterk moeten zijn als in maart. In alle
proeven blijkt echter de groei in maart
al maximaal te zijn en wordt deze verder in de zomer niet beter. Dit onderzoek wordt dan ook voortgezet.

Zomergroei
Koolzuurgas
Versnelling van de groei in de zomer is
een probleem waaraan veel aandacht
werd gegeven.Tomatenplanten worden
bij fel zonnig weer veel te hard en te
donker. Water vernevelen, de planten
dichter opeen zetten en dergelijke zijn
mogelijkheden, maar deze gaven tot nu
toe weinig resultaat.
Toch is het duidelijk, dat de groei in de
winter een uitbuiting van de lichthoeveelheden betekent in een mate die in
de zomer lang niet bereikt wordt. Er
moet dus in de zomer aanzienlijk meer
groei mogelijk zijn.
Met het oog op dit probleem worden
„jaarrond" de maximale groeisnelheidslijnen bepaald voor jonge tomatenplanten. De planten voor deze proeven
staan in 12 cm-potten met een losse,
grove potgrond en deze potten staan
steeds in een laagje water. Het water is
bemest metca.2,5gram/liter mengmest.
Het is gebleken, dat jonge planten er in
dewinter ongeveer 70dagen over doen
om van 0,1 gram te groeien naar een
gewicht van 100 gram (dat is dus 1.000
x zo zwaar worden).
Deze gewichtstoename verloopt zeer
regelmatig en komt neer op een dagelijkse bijgroei aan gewicht van 25 %.
In de zomer groeien de planten deze
zelfde hoeveelheid in 20 dagen. Dit
komt neer op een dagelijkse groei van
vrijwel 50 %.
Hoewel de planten dus 's zomers ongeveer 2 maal zo snel groeien als 's winters, moeten ertoch nog meer mogelijkheden zijn omdat de lichthoeveelheid
dan ongeveer hetvijfvoudige is.Zou het
licht de maatgevende factor zijn, dan

In die gevallen waarin zich plotseling
geheel nieuwe mogelijkheden voordoen
is het schrijven van een jaarverslag een
zeer onbevredigende bezigheid. Wat
namelijk een jaar geleden van belang
leek is door het nieuwe ineens verdrongen.
Voor het onderzoek naar het optreden
van doseerschade heeft zich zoiets
voorgedaan : het onderzoek is nu min
of meer van de ene dag op de andere
omgebogen naar de methode van centraal doseren.
Het vorige jaar stond echter nog in het
teken van de doseerschade. Er werd
nogmaals een poging gedaan om te komen tot de opkweek van zeer gevoelige
of ongevoelige planten.
Planten werden opgekweekt in een uitgebreide serie van verschillende bemeste potgronden. Enige spoorelementen werden gevarieerd in combinatie
met enige kalkniveaus.
Ook dit tweede jaar bleek het niet mogelijk het verschijnsel in de planten op
te wekken, nóch met propaan, nóch met
petroleumverbranding. Wel trad eenmaal verdrogingsschade op in een
vorstnacht waarbij de ruimtetemperatuur tijdelijk tot 5° C daalde.
Groeistoffen
In de vroege stookteelt werden enkele
nieuwe groeistoffen toegepast om de
zetting te verbeteren. De nieuwe stoffen werken op verschillende aspecten
van de groei nogal anders dan de standaardstoffen, waardoor het effect van
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deze nieuwe regulatoren waarschijnlijk
niet optimaal is geweest. Toepassingsconcentratie, toedieningswijze en herhaalde behandeling moeten nog nauwkeuriger in volgende proeven worden
uitgewerkt.
Toepassing hulpmiddelen
De nieuwe veenmosvenen uit Scandinavië die theoretisch hoog aangeschreven
staan veroorzaken regelmatig onverwachte probleempjes waardoor de gunstige verwachtingen wat worden getemperd.
Zo is er in dewinter nog steeds het probleem van de chlorosewanneer men bij
de opkweek zeer veel water gebruikt.
Ook wordt het steeds duidelijker, dat
dit materiaal inde potten werkelijk J o s "
gebruikt moet worden. Om deze reden
is „droog" vullen van potten niet toelaatbaar.
De kieming verloopt naaandrukken ook
moeilijk, en vooral bij wat te nat gemaakt materiaal.
Tomatenplanten die opgekweekt worden in „normale" perspotjes (vetter
materiaal en steviger geperst) kunnen
niet in grotere potten worden gezet met
veenmosveen. Zodra perspotjes in
veenmosveen worden gezet, schieten
ze vol water en de wortels erin sterven
geheel af. Het verschil in watervasthoudendvermogen lijkt dus te groot te zijn.
Bij bevloeiingstabletten zijn groene algen een vieze plaag, vooral bij wat langere teelten in de zomer. Het ziet er nu
naar uit, dat er enige geschikte algiciden zijn om dit probleem op te lossen.
Plantgrootte
Een efficiëntie-aspect van onderzoek is
dat men aan zo weinig mogelijk planten
veel betrouwbare gegevens kan verzamelen. Het is hiervoor nodig dat de
planten van een proef aan het begin
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dan allemaal precies gelijk zijn, of dat
mengelijke groepjes bijeen kanzoeken.
Dit blijkt in de praktijk van het werk een
erg moeilijk probleem. De tabel laat
zien hoe degewichten vantomatenplanten in partijen van nagenoeg ideaal gekiemde zaaisels toch nog uiteen lopen.
Gemiddeld blijkt de zwaarste plant ongeveer 100% meer te wegen dan de
lichtste.
Tomatenplanten : gewichten (grammen
per plant) van zwaarste- en lichtste
plant in partijtjes van bepaalde omvang
(aantal).
Lichtste

Zwaarste

Aantal

113
64
50
50
49
32
48
36

177
104
77
118
97
95
70
60

11
27
11
63
48
65
42
17

Door deze grote variatie in het plantmateriaal is het niet toelaatbaar om met
weinig planten te werken.
Er kan nu in twee richtingen onderzoek
worden verricht om te proberen deze
spreiding te verkleinen. De eerste mogelijkheid zou kunnen liggen in meer
gelijk uitgangsmateriaal; dus gelijker
zaad, watbovendien gelijkmatiger kiemt.
De tweede benadering zou zijn de planten regelmatig zodanig te sorteren, dat
men gelijke groepjes krijgt.
In beide richtingen is wat werk verricht,
maar met weinig hoopvol resultaat.
Wat de kieming betreft : tot nu toe is
het beste wat gehaald kan worden, dat
een bepaald tomatenzaaisel over een
periode van 1 1 / 2 dag voor ongeveer
90% kiemt. Voor praktijkdoeleinden

lijkt dit meer dan voldoende. Maar nu
we weten, dat jonge planten per dag
50 % bijgroeien, verstoort één dag
kiemverschil een proef al in ernstige
mate. Een jong plantje wordt dus 2 %
per uur zwaarder. Wanneer de eerste en
de laatste plant van een partij 5 uur na
elkaar kiemen, is de eerste al 1 0 %
zwaarder dan de andere. Dan is er dus
al geen sprake meer van gelijkwaardig
plantmateriaal.
Nu zou het niet zo erg zijn dat we geen
kieming „ i n e e n s " hebben als we later
gelijke planten bij elkaar konden zoeken. Maar helaas ook dat gaat niet. Op
het oog gelijke planten uit een partij
bijeen zoeken kan niemand. Gewichtsverschillen zijn aan de planten niet te
zien, zelfs vrij grote verschillen niet.
Gelukkig werden nog niet alle mogelijkheden om tot gelijk plantmateriaal te
komen geprobeerd. Andere mogelijkheden zullen zeker ook nog worden bestudeerd.

PROJECTEN
Door de afdeling Fysiologie werd het
afgelopen jaar gewerkt aan de volgende projecten :
- Emmerteelt bij tomaten
- Invloed van het substraat op de groei
van tomaten
- Groei van tomaten gedurende de eerste dag na opkomst
- Groeiverloop bij jonge tomatenplanten
- Invloed van watervoorziening op de
groei van jonge tomatenplanten
- Invloed van de standdichtheid op de
groei van jonge tomatenplanten
- Teelt van tomaten bij een constante
hoeveelheid gewas
- Re-generatie van planten uit afgesneden hypocotylen
- Gewicht van tomatenplanten bij de
eerste bloei

Het effect van koolzuurgasvoorziening
Orgaancultuur van tomaten
Nieuwe groeistoffen voor tomaten
Ontwikkeling van bevloeiings-methoden voor de opkweek
Invloed van bevloeiing op de groei
van tomatenplanten
Het verband tussen bevloeiingsmethoden en de potmaat op de groei
van jonge tomatenplanten
Invloed van structuurovergang van
substraten op de groei
Invloed van het vochtgehalte van de
grond in de pot op de temperatuur
De temperatuur van de voedingsoplossingen
Metingen van het temperatuurverloop
in kasgrond en in potten
Invloed van de omvang van de plant
op de temperatuur in de pot
Invloed van de manier van verpotten
op de groei van tomaten
Invloed van potmaat en pottype op de
groei van tomaten
Invloed van potmaat en pottype op de
zoutconcentratie onder en boven in
de pot
Invloed van algiciden op de groei van
potchrysanten
Selecteren van tomatenplanten
Kieming van tomatenzaad.
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Plantenziekten en
bestrijdingsmiddelen
Het jaar 1971 is gekenmerkt geweest
door het explosieve optreden van witte
vlieg. Hoewel het dier in andere jaren
op vele bedrijven te vinden was, v o r m de het geen groot probleem.
Dit jaar begon de aantasting reeds
vroeg en naarmate het seizoen vorderde was het dier zowel binnen als buiten
in zeer grote aantallen te vinden. Zelfs
bij een zeer intensieve bestrijding was
de plaag niet onder de knie te krijgen.
Dat witte vlieg ook buiten actief was,
bleek duidelijk uit vangbakwaamemingen. In de zomer en herfst werden hierin op sommige dagen duizenden witte
vliegen gevangen. Omdat de chemische
bestrijding de nodige problemen heeft
gegeven, is de belangstelling voor de
Winning van het milde virus
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biologische bestrijding zeer groot gew o r d e n . Gelukkig is per 1 februari Ir. J.
Woets op het Proefstation gekomen om
zich speciaal bezig te houden met de
toepassing van biologische bestrijding
in de praktijk. Hiermee heeft het onderzoek in deze richting een duidelijk accent gekregen.
Daarnaast is het onderzoek naar de
chemische bestrijding geïntensiveerd.
Virusziekten
Het onderzoek naar het gebruik van de
zwakke stam van het tomatenmozaïekvirus is voor de praktijk afgerond. De
toepassingstechniek
is ontwikkeld,
waardoor het virus „ b e d r i j f s z e k e r " op
de planten kan worden aangebracht. De
produktie van het virus is op het Proefstation ter hand genomen en wordt via

de bestrijdingsmiddelenhandel aan de
tuinders geleverd.
Een bezwaar van de huidige zwakke
stam is dat deze verontreinigd is met
geringe hoeveelheden van het normale
tomatenmozaïek. Er wordt nu getracht
een nieuwe stam te ontwikkelen, die dit
euvel niet heeft.
Bij de overige gewassen heeft het virusonderzoek zich geconcentreerd op
virusziekten, die aangeduid worden als
onbekend.
Dit wil zeggen dat nog niet bekend is,
hoe deze ziekten worden verspreid, hoe
ze zich in stand houden, wat de potentiële gevaren voor de praktijk zijn, enz.
Het betreft hier het „bleke-vruchtenvirus" bij komkommer, „bladnecrosevirus" bij Freesia en een nieuwe virusziekte bij paprika.
Het laatstgenoemde virus wordt door
bladluizen overgebracht en kan hierdoor een potentieel gevaar voor de paprikateelt betekenen.
De beide andere virusziekten worden
niet door bladluizen overgebracht. Van
alle drie devirusziekten zijn de infectiebronnen nog niet bekend.
Bestrijdingsmiddelen
Het onderzoek met bestrijdingsmiddelen heeft voornamelijk plaats gevonden
met de zogenaamde systemische fungiciden. Dit zijn schimmelbestrijdingsmiddelen, die door de planten worden
opgenomen en getransporteerd. Bij verschillende gewassen zijn hiermee goede resultaten bereikt. Enkele van deze
middelen hebben inmiddels een toelating gekregen voor toepassing in de
praktijk. Zo mogen de middelen Benlate
enTopsin M in de komkommers worden
gebruikt tegen meeldauw, Botrytis en
Sclerotinia. Het middel Benlate kan
worden gebruikt voor de bestrijding van
Fusarium in meloen. Indien het middel
bij de planten wordt gegoten, zijn deze

gedurende een vrij langetijd beschermd
tegen een aantasting door Fusarium.
Verder mag Benlate worden toegepast
intomaten tegen Botrytis, Sclerotinia en
Cladosporium.
Het onderzoek naar Phytophthora-voetrot bij tomaat wordt afgesloten. Enerzijds door het vertrek van Ir. Weststeijn
naar Lisse en anderzijds omdat het probleem voor de praktijk vrijwel is opgelost. Voldoende zorg bij de opkweek
om besmetting te voorkomen is hierbij
het belangrijkste.
Eeneventuele plantgatbehandeling vóór
het planten met zineb of maneb kan een
aantasting vanuit de kasgrond voorkomen, te meer omdat alleen jonge planten een hoge mate van gevoeligheid
voor de schimmel bezitten.
Ziektebestrijding in sla
In de slateelt vormen de residuen van
bestrijdingsmiddelen nog steeds het
grootste probleem. De eisen die in het
buitenland worden gesteld en de controle die op residu wordt uitgevoerd,
worden steeds scherper. Erwordt daarom gezocht naar vervanging van middelen als PCNB en TMTD. Hoewel uit
het onderzoek goede vervangingsmiddelen naar voren zijn gekomen, hebben
deze tot nu toe nog geen toelating gekregen voor toepassing in de slateelt.
Er is ook getracht door middel van
grondafdekking de aantasting door Botrytis en Rhizoctonia te voorkomen. De
eerste resultaten zijn hoopvol, hoewel
aan de praktische toepassing hiervan
nog de nodige bezwaren kleven. Verder
is nog onderzoek verricht naar de toepassingswijze van PCNB in samenhang
met groeibeïnvloeding, bestrijding en
residu. Belangrijke resultaten voor de
praktijk heeft dit niet opgeleverd.
In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen en het
Centraal Instituut voor Voedingsonder31

Installati e voor het kweken van schimmels; noodzakelijk bij het onderzoek naar de bestrijding
zoek te Zeist is het residu-onderzoek
van praktijkmonsters voortgezet. Door
de goede prijzen in het najaar en de
winter is de sla over het algemeen wat
vroeger weggesneden dan in andere
jaren. Dit was ook te zien aan de residu-cijfers die in verschillende gevallen
wel wat hoger uitvielen dan anders.
Grondontsmetting
In de sector van de chemische grondontsmetting is de invloed van enkele
middelen nagegaan op de groei van sla
O p de zavelgrond van het Proefstation
bleek chloorpicrine de stand van het
gewas duidelijk nadelig te beïnvloeden.
De sla vertoonde een wat donkere en
„ g e t r o k k e n " stand. De gewichten vertoonden echter bij de oogst geen verschillen.
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Nu de paprikateelt intensiever wordt
bedreven, gaan ook bodemproblemen
een belangrijke rol spelen. Daarom is
op een drietal bedrijven een grondontsmettingsproef opgezet met metam-Na(Vapam), E.D.B, en methylbromide. Het
is de bedoeling hierbij zowel de aantasting door bodemparasieten als de opbrengst na te gaan.
Het onderzoek naar de mogelijkheden
van grondstomen met behulp van een
permanent buizensysteem in de grond
is voortgezet. Hierbij wordt zowel gestoomd bij 100° C als bij 70° C. Bij sla
heeft het stomen bij 70° C duidelijk
voordelen, zowel ten aanzien van de
kwaliteit als van de opbrengst. Bij de
tomaat zijn er geen verschillen gevonden tussen 70° C en 100° C. In de
praktijk loopt nu een onderzoek bij anjer met deze manieren van stomen. Mo-

gelijk kan hierbij een betere bestrijding
van Phialophora worden verkregen.
Luchtverontreiniging
Hoewel er in de maanden september en
oktober een langdurige periode van
luchtverontreiniging isopgetreden, hebben de gewassen geen schade van betekenis geleden. Het moet niet worden
uitgesloten, dat de maatregelen die
door de industrie zijn genomen, voldoende zijn geweest om althans schade aan gewassen te voorkomen. De
„smog-periode" is voor de Minister van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne aanleiding geweest om extra geld beschikbaar te stellen voor een proefonderzoek
in Zuid-Holland. Als onderdeel hiervan
zal ook aandacht worden besteed aan
de invloed van luchtverontreiniging op
planten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen, waarbij het Proefstation medewerking verleent.
Onkruidbestrijding
Hoewel de onkruidbestrijding in de
glasgroenteteelt niet zo belangrijk is,
vindt er toch wel enig onderzoek plaats.
Vooral voor de kleinere gewassen
wordt gezocht naar bruikbare middelen,
vooral omdat deze gewassen nogal
eens geteeld worden in kassen waarin
betrekkelijk weinig grondontsmettingsmiddelen worden toegepast.
PROJECTEN
Door de afdeling Plantenziekten en bestrijdingsmiddelen werd in 1971 gewerkt aan de volgende projecten :
- Virusonderzoek bij tomaat
- Virusonderzoek bij komkommer
- Virusonderzoek bij paprika
- Virusonderzoek bij Freesia

Bestrijding van Botrytis en Rhizoctonia insla met nieuwe fungiciden
Gebruik van polystyreen-folie bij sla
in combinatie met fungiciden
Groeibeïnvloeding van sla door quintozeen
Toepassingsmethoden van systemische fungiciden bij sla
Residu-onderzoek
Bestrijdingsonderzoek van Fusarium
bij tomaat
Bestrijdingsmogelijkheden van Fusarium in meloen
Toepassing van benomyl bij komkommers
Nieuwe fungiciden tegen wit in komkommers
Bestrijding van Mycosphaerella in
komkommers
Infectie van Mycosphaerella in komkommers
Bladluisonderzoek in verband met virus-overbrenging
Biologie en bestrijding van bodemziekten
Biologie en bestrijding van witte vlieg
Biologische bestrijding vanwitte vlieg
en spint
Het vervolgen van het optreden van
aaltjes in de praktijk
Effect van grondontsmetting op bodemparasieten en de invloed op de
gewassen
Onderzoek naar onderstammen voor
het enten
Mogelijkheden van stomen door
drainkokers
Stomen met behulp van het Noors
traprek
Onkruidbestrijding bij diverse gewassen onder glas
Onderzoek naar luchtverontreiniging
Onderzoek naar middelen ter voorkoming van zinkschade
Schade door kunststoffen
Insectenbestrijding in spruitkool
Onderzoek naar de bestrijding van
Phytophthora in tomaten.
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BEDRIJFSONTWIKKELING
Algemene bedrijfsontwikkelingsactiviteiten
Hoewel de ontsluiting goeddeels is voltooid en de externe produktie-omstandigheden in dit opzicht veel zijn verbeterd vroegen toch nog veel ontsluitingsprojecten de aandacht. Een gelukkige
bijkomstigheid was, dat de financiën,
beschikbaar te stellen door de Cultuurtechnische Dienst, in voldoende mate
beschikbaar kwamen. In sommige gevallen kwamen zelfs extra gelden vrij,
wat ook wel noodzakelijk was om tot
uitvoering te komen, gezien de soms
zeer hoge ontsluitingskosten.
In het gebied Madestein werd met de
volgende fasen van de tuinbouwvestiging begonnen; veelvan deze bedrijven
konden in het begin van 1972 in gebruik
worden genomen.
Bestaande — nog niet benutte — vestigingen, zoals die in De Kring, zijn nu
nagenoeg volledig uitgegeven. Behalve
georganiseerde vestigingen,vinden ook
nog steeds individuele vestigingen
plaats, meestal op akkerbouw- of weiland. Dergelijke vestigingen vragen veel
begeleiding; men besteedt doorgaans
te weinig aandacht aan de beschikbaarheid van goed gietwater. Zoals elders
uit dit verslag blijkt kreeg de luchtverontreiniging weliswaar veel aandacht,
maar in de bedrijfsontwikkeling moest
menvolstaan met het stimuleren van de
omschakeling van olie op aardgas.
Er kwamen in 1971 enkele honderden
aansluitingen tot stand; een tempo dat
te laag is om de volledige omschakeling binnen enkele jaren te realiseren.
Omdat echter veel voorbereidende
werkzaamheden door de energiebedrijven moest worden verricht, mag 1971
geen maatstaf zijn voor de mogelijkheden.
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De gedachte centrale tuinvuilstortplaatsen bleken voorlopig in het Westland
niet realiseerbaar te zijn. Er wordt echter nog steeds door een speciale commissie aan gewerkt. In De Kring zijn
hiervoor enkele voorzieningen getroffen, met name door de gemeenten Pijnacker en Bleiswijk. Duidelijk is wel dat
het overgrote deel van het tuinvuil op
het eigen bedrijf blijft.
De bedrijfsontwikkeling met betrekking
tot interne produktieomstandigheden
blijft zich toespitsen op vragen en problemen met een bedrijfseconomisch
aspect.
Door de dienst is veel werk verzet bij
het organiseren, begeleiden en stimuleren van studie-bijeenkomsten. Dit zowel in de studieclubs of de gewas gerichte afdelingen daarvan, als in de gewassencommissies. Er werden inleidingen en besprekingen gehouden in enkele honderden bijeenkomsten, voornamelijk in het eigen gebied. Er is echter
ook een toenemende vraag van buiten
het gebied voor het houden van voordrachten. Vrij wat werk moest worden
besteed aan het ontvangen en rondleiden van vak-excursies.
In het kader van de massa-voorlichting
werd ook in 1971 weer maandelijks het
Mededelingenblad, steeds met 12 pagina's, uitgegeven. Daarnaast werden er
281 artikelen gepubliceerd in de vakbladen.Veel medewerkers van het consulentschap droegen bij in de tot standkoming van diverse uitgaven in de informatiereeks. Erverschenen hiervan in
het verslagjaar zeven uitgaven.
De informatie voor de glasgroentevoorlichters buiten het gebied werd op dezelfde wijze als voorheen voortgezet
met de uitgave van een 14-daags verschijnend informatiebulletin.
Aan radio-uitzendingen werd in 1971
vijftien keer medewerking verleend en
zes keer aan een televisie-uitzending.

Speciale bedrijfsontwikkelingsactiviteiten
Technische voorlichting
In nog veel sterkere mate dan in 1970
werd in 1971 de technische voorlichting
toegespitst op de problematiek van de
omschakeling van olie op aardgas.
Mede voor het verkrijgen van de noodzakelijke gegevens moesten op uitgebreide schaal metingen van gasgestookte ketelinstallaties worden verricht. De vraag naar voorlichting was
zo groot dat het noodzakelijk w e r d in
veel gevallen de voorlichting in kleine
groepen te geven; een methode die
goed heeft voldaan, al blijft veel individuele voorlichting op dit gebied noodzakelijk. Het door de dienst opgestelde
programma van eisen voor ketelinstallaties met gasbranders is algemeen gehanteerd.
In toenemende mate vroeg in 1971 het
centraal vanuit de ketel doseren van
C 0 2 de aandacht. De vragen met betrekking tot automatische klimaatsregeling bleven beneden de verwachtingen.
Bedrijfsorganisatie en arbeidsmethoden
Dank zij de inschakeling van een aantal
bedrijfsvoorlichters was het mogelijk
het aantal bedrijven, dat begeleiding
wenste bij de start en eerste uitvoering
van een arbeidsboekhouding, uit te
breiden. Niet alleen nam het aantal toe,
maar arbeidsboekhouding vond ook
meer toepassing op een grote diversiteit
van bedrijfstypen en voor meer van gewassen; nu ook veel bloemgewassen.
Het herziene taaktijdenboekje was daarbij een uitstekend hulpmiddel.
Veel vragen kwamen er over de mechanisatie van de slateelt, met name ten
behoeve van het planten en 't oogsten.
Dank zij de detachering van de heer T.
Hendrix van het I.T.T. zijn de mogelijk-

heden tot het verkrijgen van basisgegevens voor de voorlichting vergroot.
Er kwamen in toenemende mate vragen
over de bedrijfsindeling en schurenbouw.
Bedrijfseconomie
Eén van de belangrijkste problemen bij
de bedrijfseconomische voorlichting
was het gebrek aan tijd en mogelijkheden om snel op de vele aanvragen te
kunnen reageren. Deze aanvragen namen toe als gevolg van de toenemende
omschakeling van groenten naar bloemen, de gassificatie en de problematiek
van de bedrijfsbeëindiging. Meer aandacht kregen ook vragen over samenwerking en financiering. Zo werd bijvoorbeeld in 35 gevallen over samenwerking advies uitgebracht. Over bedrijfseconomische aspecten werden 22
lezingen gehouden; daarnaast 13
groeps-bijeenkomsten ter bespreking
van bedrijfseconomische boekhoudingen.
Verder werden twee zes avonden durende cursussen over bedrijfseconomie verzorgd. Een nieuwe E.V.T.O.-cursus ging van start en voor de eerste
keer een A.V.T.O.-cursus.
Borgstelling
Het aantal aanvragen om borgstelling
van het Borgstellingsfonds v o o r de
Landbouw nam opnieuw toe en steeg
van 301 in 1969 en 375 in 1970 tot 403
in 1971. Een aanzienlijk aantal aanvragen had betrekking op de omschakeling van olie op aardgas. Dientengevolge ook nam het gemiddelde BF-garanHet totaalbedrag nam iets toe, namelijk
tiebedrag met 1 0 % af tot ƒ41.759,—.
van ƒ11.208.425,—
in 1970 tot
ƒ11.608.925— in 1971.
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Financieel verslag over 1971
V e r g e l i j k e n d e e x p l o i t a t i e - b e g r o t i n g 1971 e n b e g r o t i n g 1972
Begroting
1971
Aanschaffingen/afschrijvingen . . .

Begroting
1972

238.700 —

181.000,-

49.000,—
9.000 —
40.000 —
2.520.000 —
2.065.000 —
250.000 —
205.000,—
75.000,—
207.500,—
15.000 —
53.500 —
10.000 —
85.000 —
37.000 —
2.000—
5.000 —
182.500,—
17.000 —
50.000 —
9.000—
90.000 —
16.500 —
15.000,—
12.000,—
299.750,—
15.000 —
20.000 —
18.750 —
35.000 —
19.000 —
7.000 —
33.000 —
12.000 —
140.000,—
3.599.450,—

46.057,59
6.183,75
39.873,84
2.716.612,71
2.305.651,07
226.073,16
184.888,48
81.607,36
220.802,03
22.228,92
39.081,77
14.925,78
93.876,11
45.570,04
2.650,92
2.468,49
164.868,91
14.742,25
51.077,53
5.935,98
80.196,53
12.916,62
11.503,35
11.927,91
310.160,32
17.871,39
24.343,14
28.107,80
29.795,94
17.434,49
11.057,49
35.218,43
20.098,62
126.233,02
3.802.240,18

51.000 —
9.000—
42.000 —
2.910.000,—
2.485.000 —
225.000 —
200.000,—
87.500 —
220.000 —
20.000 —
50.000 —
10.000 —
92.500 —
43.000,—
2.000 —
2.500,—
193.900,—
17.000 —
52.900 —
8.000 —
90.000,—
26.000,—
15.000,—
12.000,—
319.000,—
19.000 —
24.000,—
40.000 —
35.000 —
19.000 —
9.000 —
35.000 —
13.000 —
125.000,—
3.989.400 —

Totaal opbrengsten

220.000,—
887.000 —
806.000,—
6.000 —
15.000 —
60.000,—
1.107.000,—

222.409,—
961.594,64
835.350,05
7.635 —
31.165,59
87.444 —
1.184.003,64

180.000 —
1.153.000 —
1.030.000,—
8.000 —
25.000,—
90.000 —
1.333.000,—

Bedrijfsverlies (A — B)

2.492.450,—

2.618.236,54

2.656.400,—

Kosten van het bedrijf
a. Grondlasten en verzekeringen . .
b. Onderhoud gebouwen
Personeelszaken
a. Salaris personeel
b. Sociale lasten
c. Pensioenen
Reis- en verblijfkosten
Exploitatie Tuinen
a. Meststoffen
s
b. Bedrijfsmiddelen, onderh. en reparaties
c. Bestrijdingsmiddelen
d. Brandstoffen
e. Elektra, gas en water
f. Exploitatie vervoer
g. Overige kosten
Kosten voor onderzoek
a.
b.
c.
d.
e.

Chemicaliën
Glaswerk en hulpmiddelen . . .
Foto- en filmmaterialen
. . . .
Overige kosten
Virusproduktiekosten

Zaden en planten
Verkoopkosten
Overige kosten
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Bestuurskosten
Administratie- en bureaukosten .
Jaarverslagen en drukwerkkosten .
Telefoon, porti en vracht . . .
Rente
Kosten werkplaats
Kosten voorlichting
Overige kosten
Monsternemers „ b u i t e n g e b i e d "

Totaal kosten
10.

Opbrengst Produkten

11

Opbrengst diensten aan derden . . .
a.
b.
c.
d.
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Rekening
1971

Grondonderzoek
Bodemkartering
Diversen
T.M.V. (zwak virus)

238.700 —

Verlies-en winstrekening 1971—Begroting 1972
Rekening
1971

Begroting
1972

Bedrijfsverlies ƒ2.618.236,54 ƒ2.656.400,—

Rekening
1971
Contributies en donaties

Begroting
1972

ƒ 719.165,92 ƒ 660.000 —

Subsidies :
a. Provincie Zuid-Holand ƒ 75.000,— ƒ 75.000,—
b. Instellingen
ƒ 106.941,39 ƒ 80.000,—
Saldo verlies
ƒ1.717.129,23 ƒ1.841.400,—
ƒ2.618.236,54 ƒ2.656.400,—

ƒ2.618.236,54 ƒ2.656.400 —

