Het PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS is
schriftelijk te bereiken onder Postbus 8, Naaldwijk. Telefonisch onder nummer
01740-26541.
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TEN GELEIDE
In het afgelopen jaar bestond het Proefstation 75 jaar. Dit feit is niet onopgemerkt
voorbij gegaan. De viering van het jubileum is weliswaar niet uitbundig geweest, maar
toch zijn er heel wat activiteiten in het kader van deze viering ontplooid. Daarbij heeft
ook het bedrijfsleven zich niet onbetuigd gelaten. We kunnen dan ook met genoegen
op de jubileumviering terug zien.
Er is ter gelegenheid van het jubileum ook het nodige uit het verleden opgediept.
Daarbij is nog eens weer duidelijk tot uiting gekomen, dat de geschiedenis van het
Proefstation nauw heeft samengehangen met de gang van zaken in de bedrijfstak. En
ook vandaag aan de dag is er een nauwe relatie. De tuinbouw stimuleert het onderzoek en omgekeerd geeft het onderzoek nieuwe impulsen aan de tuinbouw. Dit is ook
het afgelopen jaar weer gebleken bij allerlei ontwikkelingen, die zich voordeden. En
er was genoeg te doen. De gestegen energieprijzen hebben een duidelijk stempel
gezet op het onderzoekprogramma. Inde groentesector bleek opnieuw eentoenemende belangstelling voor zogenaamde nieuwe produkten, waaronder devlezige tomaten.
Op teelttechnisch terrein was er ook het nodige aan de hand, zoals tomaten tussen
tomaten planten, substraatteelten, enz. Op het gebied van plantenziekten heeft
Fusarium in anjers sterk de aandacht getrokken. En zo zou er veel meer te noemen
zijn. Het is voldoende om te illustreren, dat er in de glastuinbouw regelmatig veel in
beweging is.
Het is voor iedere tuinder van het grootste belang daarbij de ontwikkelingen bij te
houden ! Daarvoor is het ook nodig zich op de hoogte te stellen van de resultaten van
het onderzoek. Dit jaarverslag kan, naar we hopen, hiertoe bijdragen. Het geeft een
beknopt overzicht van hetgeen het afgelopen jaar tot stand kwam of waaraan werd
gewerkt. Indien men op enig onderdeel meer informatie wenst, kan deze zo mogelijk
ook worden verstrekt. De vermelde adressen kunnen U bovendien wegwijs maken.
Voor een goed functioneren van het onderzoek-apparaat zijn nauwe contacten met
het bedrijfsleven noodzakelijk. Deze contacten waren er het afgelopen jaar gelukkig
weer veelvuldig. Daarbij denken we niet in de laatste plaats aan de stimulerende
contacten met de gewassencommissies van de N.T.S. Veel overleg over het onderzoekprogramma is in het afgelopen jaar weer gevoerd met het proefstation te
Aalsmeer.
Om onderzoek te kunnen doen moeten echter ook de middelen aanwezig zijn. En
daaraan heeft het in het afgelopen jaar evenmin ontbroken. Er werden zelfs plannen
gemaakt voor uitbreiding, o.a. met het oog op het te verrichten rassenonderzoek. Dit
laatste zal een grotere plaats in het onderzoekprogramma gaan innemen. De voorgenomen plannen konden in 1975 nog niet ten uitvoer worden gebracht, maar wél
werd een eerste aanzet gegeven.
We kunnen daarom met dankbaarheid terug zien op het afgelopen jaar. Dat zovelen,
zowel binnen het proefstation als daarbuiten, ons daarbij hun steun hebben gegeven
en zich hebben willen inzetten voor hetgeen tot stand kwam, stemt eveneens tot
tevredenheid. Daarbij beseffen we dat er ook veel van het onderzoek wordt verlangd.
ir. E. Kooistra

BESTUUR
Het bestuur van het Proefstation was per 31 december 1975 als volgt samengesteld :
Dagelijks bestuur :
P. van den Berg, Rijswijk, voorzitter
J. G. J.van der Hoeven, Maasland, secretaris-penningmeester
M. J.Varekamp, Naaldwijk, vice-voorzitter
E. H. Bukman, Moerkapelle
Overige leden :
1.M. Duijvesteijn, Poeldijk
L. G. C. Hendriks, Leidschendam
J. Jonker, Sappemeer
J. Joosten, Helenaveen
C. L. J.Kerklaan, Pijnacker
E.J.van Kester, Bleiswijk
A. W. M. Kouwenhoven, Kwintsheul
T. A. A. van der Laar, Monster
A. C. van Marrewijk, Honselersdijk
C. Meewisse, Nootdorp
H. Moerman, Bleiswijk
J. Somers, Bergen op Zoom
A. G. van der Torre, Berkel en Rodenrijs
M.Verkade, 's-Gravenzande
B. Vermeer, De Lier
W. P. M. Vijverberg, Naaldwijk
Erelid :
N. J.A. van Dijk, Den Haag

PERSONEEL *)
ONDERZOEK
Directeur
Ir. E. Kooistra, Min. Lelylaan 32, Rijswijk (070) 940946.
Plaatsvervangend directeur
Ir. J. M. Jacobs, Molenstraat 127, Monster (01749) 7569.
Hoofd onderzoek
Ir. Y. van Koot, Commissaris Jasweg 4, Hoek van Holland (01747) 2693.
Afdeling grond, water en bemesting
Afdelingshoofd : Ir. J.van den Ende, Kreeklaan 15, 's-Gravenzande (01748)4106.
Waarnemend afdelingshoofd : dr. ir. J. P. N. L. Roorda van Eysinga, Gerberalaan 70,
Naaldwijk (01740) 26292.
*) Situatie per 1-2-1976.

Het bestuur van het Proefstation voor het hoofdgebouw.

Onderzoek waterhuishouding
Hoofd : dr. ir. Ph. Hamaker, Almondestraat 20, Maasdijk (01745) 4905, gedetacheerd
door het I.C.W.
Water- en meststoffenbalans : J.van Beusekom.
Watervoorziening : R. de Graaf.
Bemestingsonderzoek
Hoofd :dr. ir. J. P.N. L. Roorda van Eysinga, 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 : ing. C. Sonneveld, Korte Kruisweg 32, Maasdijk (01745) 3417.
Samenstelling bodemlucht : M. Q. van der Meijs.
Invloed grondontsmetting : ing. S. J.Voogt (01819) 15904.
Assistente : M. Vreugdenhil.
Laboratoria voor chemisch en fysisch onderzoek
Hoofd : P. A. den Dekker, Conradkade w.s. „De Steur", Den Haag (070) 631187.

Chef research laboratorium: P.A.van Dijk, Willige Rijzen 10,Wateringen (01742)3525.
Laboratorium-assistent : S. S. de Bes.
Analisten :W. H.van Solingen -van den Berg, H. M. C. de Koning.
Laboranten : C. W. van Elderen, C. Wiskerke -van Brakel, C. G. M. van der Meys.
Chef-laborante laboratorium voor routine grondonderzoek : M. J.T. Koenen -Staats.
Eerste laboranten : E. J.Romijn - Broekhoven, P. J.J.Alblas, H. E. M. Jongejan.
Laboranten :L.v. d.Bos, B. B. M. C. Kester -Bronswijk, C. A. F. Greeve, A. M. Steentjes, A. L. C. A. van Krieken, A. A. M. Torenstra -Vijverberg, P. J.C. Duister, C. J. M.
Touw, J.W. A. Touw, K. A. Qualm,V. M. van Baaren.
Twee vacatures.
Eerste amanuensis : H. W. Verhulst.
Amanuenses : H. J.Verhulst en J.T. Verhulst.
Afdeling voor het uitrekenen van analyseresultaten, controle en administratie
Hoofd : H. J.van Weizen.
Administratieve medewerksters : J.J.Bijl, M. E.T. M. Tetteroo - Zuijderwijk, D. K. van
Ingen-van Eist.
Bemestingsadviezen, potgrondonderzoek en grondmonstername
Hoofd : ing.J.P. C. Knoppert, Perzikenstraat 10, Naaldwijk.
Plaatsvervangend hoofdenonderzoeker potgrond: G.A.Boertje,Scholeksterstraat 19,
Rozenburg (01819) 14344.
Adviseur potgrond : H. L. Koenen, de la Reijstraat 21, Maassluis (01899) 17223.
Bemestingsadviseurs : A. L. van den Bos, L. Spaans, E. van Voorthuizen, A. van der
Wees; vacature.
Monsternemers : A. J. M. van der Ende, Patrijslaan 36, Honselersdijk (01740) 28176,
J. M. Greeve, Noordeindseweg 75, Berkel (01891) 2328, M. F. J. van Heiningen,
St. Bonifaciusstraat29, Leidschendam (070) 274256,A. P. Mooyman, Kon. Wilhelminalaan 55, Den Hoorn (015) 126098, L. A. den Toom, 's-Gravenweg 133, Capelle a/d
IJssel (010) 507426.
Advisering landinrichting en waterhuishouding
Hoofd : ing.J.C. van Leeuwen, Zuidbuurt 25, Maassluis (01899) 12653.
Ontsluiting en bedrijfsindeling : ing. J. Oosthoek, Robijn 19, 's-Gravenzande (01748)
4041.
Profielonderzoek enwaterhuishouding : ing.J.J.van Schie, H.van Naaldwijkstraat 23,
Naaldwijk (01740) 26097 en J. Th. M. van Paassen, Oosteinde 69, Wateringen
(01742) 3458.
Afdeling teelt en kasklimaat
Afdelingshoofd : ir. A. J.Vijverberg, Sand Ambachtstraat 138, 's-Gravenzande (01748)
3795.
Onderzoek groentegewassen
Hoofd :ir. C. M. M.van Winden,Taets van Amerongenstraat 2, Monster (01749) 3109.
Teeltonderzoek tomaat en meloen : ing. K. Buitelaar, Strauss 6, Naaldwijk (01740)
26202.

Teeltonderzoek komkommer en paprika : ing. J. A. M. van Uffelen, Smetana 14,
Naaldwijk (01740) 26518.
Teeltonderzoek sla en andijvie : ing. H. G. A. van Esch, Freesiaplein 1, Heenweg/
's-Gravenzande (01748) 4883.
Teeltonderzoek kleine groentegewassen : D. de Ruiter, Pr. Marijkestraat 6, Maasdijk
(01745) 2107 en Cl. Mol (vanaf 1-5-1976).
Algemeen teeltonderzoek :G.A. J.Janssen,Stokserweg 5a,Helden-Panningen (04760)
3165, gedetacheerd bij de Proeftuin „Noord-Limburg", Venlo, D. Rodenburg, Hoofdweg 81,Kolham/Slochteren, (05980)3540); gedetacheerd bij de Proeftuin Sappemeer.
Gebruikswaarde groentegewassen : ir. J.H. Stolk, Uitterlier 130, De Lier (01745) 5289
en ing. R. Maaswinkel; beiden gedetacheerd door het I.V.T. te Wageningen.
Onderzoek bloemisterijgewassen
Hoofd : ir. A. J. Vijverberg, Sand Ambachtstraat 138, 's-Gravenzande (01748) 3795.
Teeltonderzoek chrysant en snijgroen : ing. A. P. van der Hoeven, Rijnweg 307, Monster (01749) 7907.
Teeltonderzoek fresia en amaryllis : ing. T. Dijkhuizen, Corelli 14, Naaldwijk (01740)
24297.
Laborante : A. J. Mei -Hoving.
Onderzoek kasklimaat
Ir. D. Bokhorst, Van Wassenaarstraat 9, Maasdijk (01745) 2182; gedetacheerd door
het I.M.A.G.
G. P. A. van Holsteijn, Chrysantenstraat 28, Naaldwijk (01740) 25989.
Dr. ir. J.v. d.Vooren, Ravensweg 1,Oudenhoom (01882) 565.
Th. Strijbosch, Scholeksterhof 5, Schipluiden (01738) 8952.
Meteorologische waarnemingen : C. A. Ammerlaan.
Onderzoek bedrijfseconomie en arbeidskunde
Bedrijfseconoom : ir. A. J.de Visser, Vreeburghlaan 49, 's-Gravenzande (01748) 3111;
gedetacheerd door het L.E.I.
Assistent : J.A. A. Keijzer.
Arbeidskundige : ing.A. T. M. Hendrix, Uithof 6, Maasdijk (01745) 4835; gedetacheerd
door het I.M.A.G.
Afdeling plantenfysiologie
Afdelingshoofd : dr. ir. P. J.A. L. de Lint, 's-Gravenzandseweg 252, Hoek van Holland
(01747) 2483.
Algemeen fysiologisch onderzoek : dr. ir. L. S. Spithost, Kleine Woerdlaan 48, Naaldwijk (01740) 26044.
Koolzuurgasbemesting en fysiogene afwijkingen : ir. N. van Berkel, Fazantstraat 29,
Maassluis (01899) 14824.
Potentiële groei : ing. D. Klapwijk, Van Nijenrodestraat 49, De Lier (01745) 2722.
Vruchtzetting en groeiregulatoren : ing. W. van Ravestijn, Meijendelseweg 14, Wassenaar (01751) 79470.
Onderzoekassistenten : B. van Beek (tot 1-4-1976), Cl. Mol (tot 1-5-1976) en G. Hey.
Analiste : C. F. M. Wubben.

Afdeling plantenziekten en ziektebestrijding
Afdelingshoofd : dr. ir. L. Bravenboer, Distelstraat 11, Hoek van Holland (01747) 2695.
Mycologie
Ir.N.A. M.v.Steekelenburg, lepstraat 10,'s-Gravenzande (01748) 5587; gedetacheerd
door het I.P.O.
Analist :S. J.Paternotte.
Virologie
Virusziekte tomaat en paprika : dr. 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, Almondestraat 2, Maasdijk (01745)3912.
Analiste :W.T. Runia.
Laborante : J.J.Luyendijk- de Vrie.
Onderzoek-assistente : C. C. M. M. Stijger.
Entomologie en Biologische bestrijding
Ir. J.Woets, Schollevaartstraat 16, Maassluis (01889) 12719.
Ir. P. M. J. Ramakers; gedetacheerd door T.N.O.
Gewasbescherming
Bodemparasieten : L. J.Nederpel jr., Pauwstraat 30, Voorburg.
Chemische bestrijding : ing. D. Theune, van Spilbergenstraat 33, Hoek van Holland
(01747) 3998.
Analiste : M.van der Staay.
1 vacature.
Onkruidbestrijding
Ing. W. den Boer, Karel Wiersmastraat 12, Naaldwijk (01740) 25552.
Luchtverontreiniging
P. Steenbergen, Hargplein 62, Kethel/Schiedam (010) 703933; gedetacheerd door
het I.P.O.
Statistische verwerking
Statisticus : B. J.van der Kaaij, Muskaatstraat 3, Naaldwijk (01740) 26584.
Assistent : J.C. M. Withagen.
Bibliotheek
Bibliothecaris : J.C. van Aalst, Mr. Schokkingstraat 44, 's-Gravenzande (01748) 5330.
Bibliotheek-assistente : H. P. van der Linde - de Bloois.
Publiciteit
Hoofd : ing. P.A. Kruyk, Dijkweg 32, Naaldwijk (01740) 24302.
Publiciteits-assistente : M. J.L. van Veldhoven.
Tekenares : A. Dijkhuizen (tot 1-8-1976).

Administratieve medewerkers : M. Meulemans - Schramm en M. P. van Gaaien.
Fotograaf :J.A. van der Loos, Händellaan 3, Naaldwijk (01740) 28491.
Excursieleidster : mevr. M. van der Sar, Wilhelminaplein 22, Naaldwijk (01740) 28838.
Algemene dienst
Administratie
Hoofd : G. H. Ordelman, Linde 68, Naaldwijk (01740) 28132.
Ten behoeve van de administratie zijn werkzaam de dames :
M. C. J.de Brabander-Waalwijk, M. A. A. Eikelenboom -Vollebregt, E. P. Nonhof en
E. A. F. Wessling-van Tuyl.
Boekhouding
Hoofd : B. Zonneveld, Goudenregen 4, Naaldwijk (01740) 25096.
Assistenten : N. P. Elgersma- Doorduin en C. S. T. M. Verkade - Prins.
Personeelszaken
Ing. P. Koornneef, Bloesemlaan 13, Rozenburg (01819) 12792.
Interne technische dienst
Hoofd : ing. R. B. Albers, Molenlaan 58, Honselersdijk (01740) 24596.
Electronici :A. J.Arendzen en L. J.A. Bol.
Electrotechnicus : P.J.Boulogne.
Electrotechnisch installateur : P. C. van Zwet.
Instrumentatie-technicus : W. Rovers.
Machinebankwerkers en instrumentmakers : G. L. van Charante, C. J. Immerzeel en
R. Schutter.
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.
Medewerkers : M. de Brabander, L. P. F. Reijgersberg, G. M. M. L Verbeek.
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. Heuveln,
P. J.W. N. Nadorp en G. Verhagen.
Als medewerkers voor de tuin zijn in dienst : S. W. Bos, L. M. M. Duyvestijn, L. L. A.
van Paassen, C. S. van der Helm, P. Mosterd, J. F. Nadorp, M. T. van Veldhoven,
A. P. Verbeek, D. Wiskerke, A. Wiskerke, H. Wulff, R. Elgersma.

VOORLICHTING
Consulent voor deTuinbouw : ir. J.M. Jacobs, Molenstraat 127, Monster (01749) 7569.
Hoofd van de voorlichting : ing.A. G. A. van de Nes, Melis Stokelaan 2084, Den Haag
(070) 664244.

Structurele ontwikkeling : ir. J. C. j . Ammerlaan, Zwartendijk 11, Naaldwijk (01740)
27730.
Bedrijfsvoorlichters groenteteelt
De Kring
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt : ing. J.H. Groenewegen, Kon.Wilhelminalaan 38,
Den Hoorn, post Delft (015) 123295.
Rayon Bergschenhoek-Bleiswijk : I. Baelde, Zoutmanstraat 2, Bleiswijk (01892) 3154.
Rayon Nieuwerkerk a/d IJssel-Zevenhuizen-Waddinxveen : W. Eindhoven, Snippendreef 6, Bleiswijk (01892) 3074.
Rayon Pijnacker :J.de Hoog, Delftsestraatweg 181,Delfgauw, post Delft (015)564079.
Rayon Leidschendam-Voorschoten-Leiden : H. J. M. Koot, Oppenheimstraat 67,
Rotterdam-12 (010) 229789.
Rayon Berkel : B. Meijndert, Gerberasingel 52, Berkel (01891) 3616.
Rayon Delft-Nootdorp : A. F. Veenman, A. Hoogvlietstraat 6b, Vlaardingen (010)
354445.
Westland
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt : ing. D. de Mos, Gen. Spoorlaan 669, Rijswijk
(070) 945082.
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt : ing. A. J.Schoppers, Grote Stem 99, Rozenburg
(01819) 14567.
Rayon Monster : M. van der Linden, Molenweg 50, Monster (01749) 2423.
Rayon Loosduinen : L. G. Nederpel sr., Madesteinweg 38, Loosduinen (070) 253295.
Rayon De Lier :J.M.van Nierop, M. A. de Ruyterstraat 49, Maasdijk (01745)3381.
Rayon Wateringen-Kwintsheul : H. C. Ouwerling, Berestein 11, Kwintsheul (01742)
2646.
Rayon Poeldijk : ing.A. T. G. M. Goes, Plataan 36, Naaldwijk (01740)25202.
Rayon Honselersdijk : J.Tamerus, Leeweg 53, De Lier (01745) 2512.
Rayon Naaldwijk : L. G. van Uffelen, Uitterlier 104, De Lier (01745)3471.
Rayon Maasland-Oranjepolder : C. Th. M. van der Zon, Keenenburg 2, Maasland
(01899) 13775.
Rayon 's-Gravenzande-Hoek van Holland : ing. H. A. M. Hendrix, Linde 38, Naaldwijk
(01740) 29555.
Bedrijfsvoorlichters bloementeelt
Bedrijfstakdeskundige bloementeelt : ing. G. Buys, Van Nijenrodestraat 45, De Lier
(01745) 2822.
Anjer, trosanjer en roos :A. Koningen, Rietvoorndaal 16, Loosduinen (070) 686318.
Anjer en trosanjer : ing. H. Konings, De Nesse 19, Wateringen (01742) 3416.
Potplanten : H. Buurman, Druivenstraat 41, Naaldwijk (01740) 27516.
Roos, anjer en trosanjer : ing.G.A. M. Bouwman, Maasdijk 96, Maasdijk (01745)5124.
Fresia en cymbidium : J. C. Doorduin, Rossini 8, Naaldwijk (01740) 24373.
Bolbloemen (iris, lelie,tulp, gladiool, amaryllis) :A. J.M. van Leeuwen, Kijckerweg21,
De Lier (01745) 2264.
Jaarrondchrysant en snijgroen : C. P. Mol, M. A. de Ruyterstraat 47, Maasdijk
(01745) 3682.

Jaarrondchrysant, gerbera en anthurium : J.A. van der Steen, Van Alkemadestraat 46,
De Lier (01745) 4189.
Technische voorlichting
Hoofd en rayon De Kring: ing.J.Meijndert, Bolkruid169, Rotterdam-3014 (010)201698,
verwarming en stooktechniek.
Rayon Westland :J.B. Verveer, Noordhollandseweg 65, 's-Gravenzande (01748) 3786,
verwarming en stooktechniek.
Th. J. M. van der Meer, Zuideinde 20, Roelofarendsveen (01713) 2414, kassenbouwregelapparatuur.
Bedrijfseconomie en arbeidskunde
Arbeidsmethoden : ing. H. J.van Gaaien, Oosteinde 59, Wateringen (01742) 2848.
Bedrijfseconomie : ing.J.P. Bakker, Patrijslaan 46, Honselersdijk (01740) 27141.
Bedrijfseconomie : ing. J.K. Nienhuis, Kerklaan 40, De Lier (01745) 5270.
Kredietregelingen
J. A. Engelberts, Dr. J.W. Paltestraat 66, Zoetermeer (079) 164365.
J. de Bloois, Marocstraat 6, Naaldwijk (01740) 25861.
J.van der Ende, Noordeindseweg 52b, Delfgauw (015) 125239.
A. C. Middendorp, Händellaan 168, Naaldwijk (01740) 26474.
H. Rijneveld, Julianalaan 28, Reeuwijk (01829)2851.
LANDELIJK CONSULENTSCHAP
Consulent : ir. E. Kooistra, Min. Lelylaan 32, Rijswijk (070) 940946, onderzoek proeftuinen.
Plaatsvervangend consulent : ir. J.M. Jacobs, Molenstraat 127, Monster (01749) 7569.
Bedrijfstak econoom : ir. J.C. J.Ammerlaan, Zwartendijk 11, Naaldwijk (01740) 27730.
Algemene voorlichting : ing. W. P.van Winden, Merelstraat 49, Honselersdijk (01740)
25892.
Coördinatie onderzoek op de proeftuinen : ir. C. M. M. van Winden, Taets van Amerongenstraat 2, Monster (01749) 3109.

ALGEMEEN OVERZICHT
1. Personeelsaangelegenheden
Door een verkeersongeval overleed op 24 augustus 1975 een van onze personeelsleden, mej. A. W. van Beek, in de leeftijd van 20 jaar. Mej. Van Beek was tekenares.
Zij was ruim een jaar werkzaam op het Proefstation, maar zal, ondanks de korte
dienstperiode, nog lang in de herinnering van haar collega's blijven voortleven.
Van drie medewerkers werd in 1975 afscheid genomen, in verband met het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd. Op 1 februari was het afscheid van de heer
J. J. Cornelissen, die vanaf 1 maart 1962 werkzaam is geweest als amanuensis. Op
1 meiwas er het afscheid van de heer J.W. Bouhuisen, die vanaf 5 november 1951 op
het Proefstation werkzaam is geweest. Aanvankelijk als stoker, later als proefverzorger. Op 29 augustus werd afscheid genomen van mej. W. M. Th. J. de Brouwer, die
vanaf 1 april 1934 werkzaam is geweest als onderzoekster op de afdeling Plantenziekten enziektebestrijding. Tijdens de afscheidsbijeenkomst reikte de Directeur voor
Akkerbouw en Tuinbouw, ir. W. van Soest, haar de versierselen uit behorende bij de
onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Het onderzoek op het gebied van de biologische bestrijding kreeg per 1 augustus
versterking door de detachering van ir. P. M. J. Ramakers op het Proefstation.
Op 15januari kwam ing. H. A. M. Hendrix in dienst als bedrijfsvoorlichter groenteteelt.
Bij de technische voorlichting onderging de personeelsbezetting een verandering;
per 1 maart verliet de heer D. Bakker de dienst om een functie bij de Gasunie te aanvaarden. In zijn plaats werd per 15 juli de heer T. J. M. v. d. Meer aangesteld.
Drie maal werd in 1975 een 25-jarig dienstjubileum gevierd, waarbij aan de jubilarissen
een receptie werd aangeboden. Dit was op 1 februari voor dr. ir. L. Bravenboer, op
1 mei voor ing. H. J. M. van Dorst en op 12 september voor ing. A. G. A. van de Nes.
De heer ir. A. Th. B. Rast, die op het Proefstation gedetacheerd is door het IPO,
promoveerde op 6 juni tot doctor in de landbouwwetenschappen op het proefschrift
getiteld : Variability of tabacco mosaic virus in relation to control of tomato mosaic
in glasshouse tomato crops by resistance breeding and cross protection.
Tijdens de feestelijke viering van het 75-jarig bestaan van het Proefstation op 18
september werd een drietal medewerkers onderscheiden. Ir. Y. v. Koot, hoofd van
het wetenschappelijk onderzoek, werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje
Nassau, ing. J. C. v. Leeuwen, hoofd landinrichting en waterhuishouding, werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en G. H. Ordelman, hoofd van de
administratie, ontving de versierselen van de Ere-medaille in goud van de Orde van
Oranje Nassau.

Voorzitter P.v.d. Berg aan het woord tijdens de officiële viering van het 75-jarig jubileum
in het bedrijfsgebouw.
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2. Algemene zaken
VERGADERINGEN
Op 18juni 1975 werd de algemene ledenvergadering gehouden in de kantine van het
veilinggebouw te Den Hoorn. Op deze vergadering traden als bestuursleden af de
heren : E. H. Bukman, J. G. J. van der Hoeven, J. Jonker, J. Joosten, H. Moerman,
J.Somers en A. G.van der Torre. Zij werden allen herkozen.
In 1975vergaderde het Algemeen Bestuur op 24februari, 26 mei, 16juli en 24 november. Het Dagelijks Bestuur vergaderde daarnaast nog 19 keer.
JUBILEUMVIERING
Het jaar 1975 stond voor het Proefstation in het teken van de viering van het 75-jarig
jubileum. Ondanks het feit dat de mogelijkheden beperkt moesten blijven, konden er
toch in het kader van de jubileumviering tal van activiteiten worden ontplooid.
Op 29maart werd het Proefstation de gehele dag opengesteld omvooral niet-tuinders
de gelegenheid te geven kennis te nemen van het onderzoek. Tegelijk waren er op

Het team van Farce Majeur kwam ook al op het jubileum af.
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die dag in het Zuidhollandse Glasdistrict een zevental plaatsen waar de niet-tuinders
bedrijven, veilingen e.d. konden bezoeken. Zeker gelet op het voor de tijd van het jaar
zeer slechte weer, was het bezoek verrassend groot.
Aantrekkelijk, vooral voor het personeel, maar ook voor velen in het gebied was het
bezoek — met opname — van het team van Farce Majeur op 25 april met de TV-uitzending hiervan op 26 april.
In april ook vonden er opnamen plaats voor een film, gewijd aan het Proefstation en
waarbij de nieuwe klimaatkas het accent kreeg. Deze film, vervaardigd voor TV-uitzendingen is inmiddels op tientallen plaatsen over de gehele wereld vertoond. Een
wat uitgebreidere versie is vervaardigd voor gebruik in ons land voor voorlichtingsdoeleinden.
Van 12tot 16 mei werd e r — in samenwerking met het Proefstation voor de Bloemisterij — een symposium gehouden. Hieraan namen ruim 100 personen, voornamelijk
onderzoekers, deel. Een groot aantal hiervan kwam uit het buitenland. Het centrale
thema was de beïnvloeding van de groei door het kasklimaat. Dit symposium was een
succes; dit dankzij voortreffelijke inleidingen, goede excursies en een grandioze ontvangst door het gemeentebestuur van Naaldwijk.
Op 21 augustus waren de land- en tuinbouwjournalisten op bezoek. Deze kregen op
die dag uitgebreide informatie over het Naaldwijkse onderzoek, wat nadien in tal van
artikelen en berichten in de pers tot uiting kwam. De vakbladen wijdden in speciale
nummers uitgebreide aandacht aan de jubileumviering.
Begin september verscheen het 72 pagina's tellende boekje ,,75 jaar onderzoek in
Naaldwijk", waarin — mede aan de hand van talloze foto's — een overzicht werd
gegeven van het wel en wee in de afgelopen 75 jaar.
Op 18 september was het de dag dat de officiële viering plaatsvond. Hoogtepunten
hierbij waren de inleiding van de Directeur voor Akkerbouw en Tuinbouw, Ir. W. van
Soest, die bij die gelegenheid de klimaatkas officieel overdroeg aan het bestuur van
het Proefstation. Een drietal medewerkers werd gedecoreerd. Van de zijde van het
bedrijfsleven werd een groot bedrag aangeboden, bedoeld als basisbedrag voor de
bouw van een kas voor het onderzoek naar kleine gewassen. Zeer velen maakten op
die dag gebruik van de mogelijkheid bestuur en directie te complimenteren. Het bleek
een uitstekend idee geweest te zijn de officiële viering en de receptie in het bedrijfsgebouw en het aangrenzende kasgedeelte te houden. Deze waren uitstekend versierd,
wat mede benut kon worden voor de Open Dag voor tuinders en anderen op zaterdag
20 september. Hiervan werd een goed gebruik gemaakt. Een dag eerder, op 19 september, vond in de avond in het congresgebouw in Den Haag deviering plaats met het
bestuur en het voltallig personeel.
Op 25september was er een sportdag voor het personeel,waaraan teams van diverse
andere proefstations uit het land deelnamen.
Op 1en 2 oktober was er een congres te Scheveningen waaraan de bedrijfsvoorlichters in de glasteelt deelnamen. Dit congres, georganiseerd in samenwerking met het
Proefstation voor de Bloemisterij, behandelde tal van algemene vraagstukken die
zowel voor de bloemen- als groenteteelt van belang zijn.
In oktober tenslotte kon de prijsuitreiking plaatsvinden van de tuinkeuringen die in
de loop van het jaar waren verricht.
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De lysimeterkas, die in 1975 gereed kwam. Op de voorgrond een nieuwe plantenziektenkas
in aanbouw.

UITBREIDING TUIN EN GEBOUWEN
Een deel van 1975 werd benut voor de inregeling en controle van de computer en de
apparatuur van de klimaatkas. Dit verliep tot tevredenheid, zodat wat later in het jaar
de kas volledig ten behoeve van het onderzoek in gebruik kwam.
De speciale lysimeterkas, ten behoeve van het verdampingsonderzoek, kwam eind
1975 nagenoeg gereed.
Enkele oude kassen, die dateerden van ver voor de 2e wereldoorlog werden afgebroken.
Stappen werden ondernomen om te komen tot uitbreiding van de tuin. Hiervoor werd
medewerking toegezegd door het Ministerie van Landbouw, met het oog op de financiering van de te verrichten aankopen. Hoewel een en ander aan het einde van het
verslagjaar nog niet was afgerond bestond er toch goede hoop dat het complex van
het Proefstation zou kunnen worden uitgebreid met een oppervlakte van ± 1,8 ha,
waarop ruim 5.000 m 2 moderne kas aanwezig is. Deze uitbreiding is wenselijk om het
gebruikswaardeonderzoek voldoende armslag te geven. Daarnaast komt ruimte beschikbaar voor de te verrichten nieuwbouw van een centraal hoofdgebouw.
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3. Onderzoek
Het onderzoek is — evenals het bedrijfsleven — sterk in beweging. Bezinning op de
richting van het onderzoek is dan ook een voortdurende eis. Daarbij ontkomt men er
niet aan ook de personele en materiële mogelijkheden aan te passen aan de eisen
van de tijd. Naast hetgeen is gerealiseerd en elders is vermeld kan nog worden
opgemerkt dat de versterking van het onderzoek naar de gebruikswaarde van rassen
van groentegewassen in dit verslagjaar veel aandacht vroeg. Begin 1976 kan daadwerkelijk worden begonnen met dit voor vooral de praktijk zo belangrijke onderzoek.
Bij het overige onderzoek ligt een zwaar accent op kostenbesparing. Met name kan
arbeidsrationalisatie, mechanisatie en energiebesparing worden genoemd.
Ook het kwaliteitsonderzoek krijgt meer aandacht. Hiertoe rekenen we het onderzoek gericht op langere houdbaarheid, transportresistentie, smaak, residu en chemische samenstelling.
Verder is er een duidelijke uitbreiding aan het onderzoek naar de verbreding van het
pakket glasprodukten gegeven. Inventiviteit op dit punt is hard nodig.
Per 1januari ging de Regeling Handelspotgronden (RHP) van start. Deze regeling is
bedoeld als landelijke regeling en kwam tot stand in samenwerking met de Proefstations te Aalsmeer en Boskoop en het Consulentschap voor Bodemaangelegenheden te Wageningen. De aangesloten potgrondfabrikanten verplichten zich de potgrond samen te stellen volgens bepaalde voorschriften en de produkten regelmatig
te laten analyseren. De regeling blijkt in de praktijk goed te voldoen. Vrijwel alle
potgrondfabrikanten nemen er aan deel. Eind 1975 waren 27 potgrondfabrikanten en
16 handelaren bij de RHP aangesloten.
Bij de planning en de evaluatie van het onderzoek spelen de gewassencommissies
van de NTS een grote rol. Hun kritische belangstelling is voor ons een stimulans.
In het verslagjaar zijn enkele speciale voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, nl. over
Japanse roest en Ascochyta bij chrysant, ten behoeve van de vermeerderingsbedrijven van chrysantenstek; over de opkweek van groentegewassen voor telers en handelaren van groenteplanten; over de beregening onder glas voor de installatiebedrijven van regeninstallaties en over de veredeling van komkommer en tomaat voor de
veredelingsbedrijven.
Met de voorlichtingsdienst zijn er vele en uitgebreide contacten geweest. Dit in de
vorm van bijeenkomsten en besprekingen, terwijl in samenwerking zeer veel tot stand
kwam. De meeste onderzoekgegevens werden op de gebruikelijke wijze door middel
van onze „Mededelingen" en artikelen in devakpers aan de praktijk bekend gemaakt.
Daarnaast verscheen er een uitgebreid Intern Jaarverslag met alle onderzoekgegevens over 1975.Dit verslag isvoor onze leden gratis beschikbaar. Vooral ten behoeve
van de uitwisseling van verslagen en publicaties zal er — evenals in voorgaande
jaren — een beknopt verslag over 1975 in de Engelse taal verschijnen. Door de
bibliotheek werd ten behoeve van de onderzoekers in het verslagjaar ruim 500 maal
een beroep gedaan op de bibliotheek van de Landbouwhogeschool of op die van
andere instellingen. Er werden ± 2.500 artikelen gedocumenteerd, waarvan circa
65% uit tijdschriften.
Er werden 800 verslagen, boeken of overdrukken op ruilbasis verkregen, afkomstig
van ruim 300binnen- en buitenlandse ruilcontacten.
Het aantal uitleningen van de bibliotheek bedroeg in 1975 : 2.561.
14

Van het Proefstation verschenen in 1975 in de daarvoor bestemde reeks de volgende
publikaties :

No. 192. Variability of tobacco mosaic virus in relation to control of tomato mosaic
in glasshouse tomato crops by resistance breeding and cross protection,
A. Th. B. Rast.
No. 193. Levenswijze en bestrijding van de wortelduizendpoot, Scutigerella immaculata Newport, W. M. Th. J. de Brouwer.
No. 194. Aantasting en bestrijding van mijten, Rhizoglyphus, bij fresia's tijdens de
bewaring, W. M. Th. J. de Brouwer.
No. 195. Studies on the manganese uptake of lettuce on steam-sterilised glasshouse
soils, C. Sonneveld and S. J. Voogt.
No. 196. Pest and disease control in glasshouses in North-West Europe, L. Bravenboer.
No. 197. De invloed van zout gietwater bij de teelt van peper en paprika onder glas,
C. Sonneveld en J.van Beusekom.
No. 198. Evidence for asoilborne nature of freesia leaf necrosis, H. J.M. van Dorst.
No. 199. Peat substrate as a growing medium for cucumbers, C. Sonneveld and
S. J. Voogt.
No. 200. Fertilising standards for potting composts based on the 1: 1 1 / 2 volume
extraction method of soil testing, R. Arnold Bik and G. Boertje.
No. 201. Potting substrates in the Netherlands, G. A. Boertje and R. Arnold Bik.
No. 202. Osmotic pressure of the soil solution; Determination and effects on some
glasshouse crops, J.van den Ende, P. Koornneef and C. Sonneveld.
No. 203. The effect of some salts on head weight and tipburn of lettuce and on fruit
production and blossom-end rot of tomatoes, C. Sonneveld and J.van den
Ende.
No. 204. C 0 2 from gas-fired heating boilers - its distribution and exchange rate,
N. van Berkel.
No. 205. Self-stopping tomatoes - cultural and economic aspects, A. J.de Visser and
K. Buitelaar.
No. 206. Artifical irradiation for lettuce plant raising - technical and economic
aspects, A. J. de Visser and J.van de Vooren.
No. 207. Plant density of year-round chrysanthemums, A. P. van der Hoeven, C, P.
Mold and J.A. van der Steen.
No. 208. Transport systems in glasshouse horticulture, A. T. M. Hendrix.
No. 209. The climate glasshouse at Naaldwijk, J.van de Vooren and R. Koppe.
No. 210. The relationship between quality and yields of glasshouse tomatoes,
L. S. Spithost.
No. 211. Growth rates of tomato seedlings and seasonal radiation, D. Klapwijk and
P. J.A. L de Lint.
No. 212. The relationship between the Aphis gossypii Glover group and cucumber
mosaic virus in autumn cucumbers, W. M. Th. J. de Brouwer and H. J. M.
van Dorst.
No. 213. Thiram residues on glasshouse lettuce, Da. Theune and L. Bravenboer.
No. 214. The effect of steam sterilisation of soil on the manganese uptake bij glasshouse crops, C. Sonneveld and S. J. Voogt.
15

No. 215. A computer for crop research and climate control in glasshouses, J.van de
Vooren.
No. 216. Growth and development of young tomato plants, D. Klapwijk and P.J.A. L.
de Lint.
No. 217. C 0 2 nutrition on spring cucumbers in the Netherlands, N.van Berkel and
J. A. M. van Uffelen.
No. 218. Influence of temperature regime on virus diseased cucumber, H. J.M. van
Dorst.
No. 219. Soil cooling for Freesia's,T. Dijkhuizen and G. P.A. van Holsteyn.
No. 220. Humidity conditions and the development of fungus diseases in glasshouses, L. Bravenboer and Th. Strijbosch.
No. 221. Waarnemingen over het dagelijkse vluchtritme van bladluizen in verband
met de glascultures, W. M. Th. de Brouwer.

4. Voorlichting
In 1975 werden er vrij veel Open Middagen gehouden. Deze waren zonder uitzondering gewasgericht. Deze methode blijft tot heden goed voldoen. Doorgegaan is daarbij met het vooraf in de vakpers aangeven van de punten van onderzoek en eventuele
achtergronden daarvan. Buiten de Open Middagen brachten veel telers, veelal in
groepsverband (studieclub e.d.) een bezoek aan de tuin.
Buiten het bezoek aan Open Middagen kwamen er in 1975 2.889 geregistreerde
bezoekers. Hiervan waren er 1.228 uit het binnenland en 1.661 uit het buitenland. In
totaal waren hiervan 657 personen tuinder. Er kwamen 1.221 personen uit het onderwijs, 30 onderzoekers en 10 voorlichters. Wat dit laatste betreft moet worden opgemerkt dat de voorlichters werkzaam in de glasgroente- en bloementeelt in ons land,
in het kader van bijeenkomsten, regelmatig de tuin bezoeken.
Zoals gebruikelijk werden ook in 1975 weer tweedaagse bijeenkomsten gehouden
voor de voorlichters in de glasgroenteteelt buiten het Zuidhollandse Glasdistrict. In
1975waren er 2keer dergelijke tweedaagse bijeenkomsten, benevens een tweedaags
congres tezamen met de bloementeeltvoorlichters.
Vooral ten behoeve van voorlichting aan telers en voor onderzoekinstellingen werden
weer enkele uitgaven in de Informatiereeks verzorgd :
No. 30 Samenwerking van glastuinbouwbedrijven
No. 31 Vergelijkende lichtmetingen in een Venlo-warenhuis, aan hoge-druk-kwikjodide lampen, gemonteerd in reflectoren van Philips en Poot-elektra
No. 32 Broom in grond en gewas; een literatuurstudie.
Dat het aantal nieuwe uitgaven zo beperkt is geweest vindt mede zijn oorzaak in het
feit dat van diverse lopende brochures herdrukken zijn gemaakt.
In de reeks Bloementeeltinformatie verschenen :
No. 5 Teelt van fresia
No. 6 Invloed van temperatuur en licht op groei, bloei en knolvorming bij fresia
Er kwamen herdrukken tot stand van de no's 2 (Anthurium), 3 (herfstchrysant en
4 (kasrozen).
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5. Financiën
In 1975stegen de opbrengsten van zowel de tuin als van de diensten aan derden niet
onbelangrijk. Dit was echter verre van voldoende om de ook sterk gestegen kosten
op te vangen, ledere bedrijfsgenoot is op de hoogte van de sterke kostenstijgingen
van lonen, energie e.d. Gelukkig konden deze grotere lasten worden opgevangen
door een verhoging van de bijdrage van vooral de overheid. Deze zijn we dan ook
hiervoor uitermate erkentelijk, evenals de subsidieverlenende instanties en de contribuanten.
De toenemende behoefte aan aangepast onderzoek en de uitbreiding van apparatuur
en gebouwen, drukken echter zwaar op de toekomst.
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ONDERZOEK
Grond, water en bemesting
Chemisch grondonderzoek
Het aantal voor chemisch onderzoek ingestuurde grondmonsters nam dit jaar
wederom toe. Het totaal aantal ingestuurde monsters bedroeg 46.188; dit
betekent een toename ten opzichte van
het voorgaande jaar met ruim 8%. Onderverdeeld betekent dit ruim 34.000
bijmestmonsters en 12.000volledige.
Naast het grondonderzoek kennen we
ook het onderzoek van watermonsters.
Dit onderzoek is op het Proefstation
zelfs het grondonderzoek, dat in 1932
begon, vooraf gegaan. In 1975 werden
1.932 watermonsters onderzocht, een
toename ten opzichte van 1974 met
18,5%. Ongetwijfeld heeft het mooie
zomerweer hierin bijgedragen, anderzijds kunnen we stellen dat de belangstelling voor een goede waterkwaliteit
ook bij de tuinders steeds zwaarder
gaat wegen.
Potgrond
Kurk in twee gradaties, te weten grof
(5-10 mm) en fijn (2-5 mm) werd toegevoegd aan normale potgrond in hoeveelheden van 25 en 50 vol. %. Het
bleek dat het vochthoudend vermogen
van de potgrond door toevoeging van
kurk achteruit ging. Tomaat als proefgewas reageerde slechts weinig. Het
grove materiaal voldeed iets beter dan
het fijne en toevoeging van 25 vol. %
gaf een wat beter resultaat dan 50
vol. %.
Koffie-afval werd beproefd als potgrond
of bestanddeel daarvan. Tijdens het
doorwerken werd een onaangename
geur waargenomen. Het toevoegen
bleek zeer ongunstig. De planten opgekweekt in normale potgrond wogen
1!

78 g. Bij alle behandelingen (20 vol. %
en meer koffie-afval) wogen de planten
slechts 0,5 g.
De molybdeenvoorziening van een potgrond op basis van tuinturf en turfstrooisel werd bestudeerd met koolrabi
als proefgewas. Stikstof werd gegeven
als kalisalpeter of zwavelzure ammoniak en kalk in drie hoeveelheden. Er
werden slechts geringe verschillen in
groei tussen de molybdeenniveau's
waargenomen, 10 g ammoniummolybdaat per m3gaf nog het beste resultaat.
Toediening van zwavelzure ammoniak
bleek ongunstig vooral bij lage pH. Het
plantgewicht was bij het betreffende
object 0,7 gtegenover 9,9 g bij dezelfde
lage kalkgift maar kalisalpeter als stikstofmeststof.
De meststof Gold-N (met zwavel omhuld ureum) werd naast kalkammonsalpeter al dan niet overbemest beproefd
als meststof in een potgrond voor de
opkweek van paprika. Na een opkweek
van 40 dagen was het gewicht van de
verse plant 18,5 g bij 250 g N per m3 in
de vorm van kalkammonsalpeter en
21,5gbij eenzelfde hoeveelheid stikstof
als Gold-N.Hogere stikstofniveaus hadden lichtere planten. Na60dagen gaf de
combinatie van kalkammonsalpeter plus
bijmesten de beste resultaten, te weten
een plantgewicht van 78 g. Van Gold-N
gaf 500 g N per m3 de zwaarste planten,
met een gewicht van 72 g.
In een opkweekproef met paprika werd
de invloed nagegaan van meer of minder zout gietwater. Bij een tussentijdse
bemonstering bleek dat 250 mg NaCI of
335 mg van een zoutenmengsel per liter
de produktie aan verse plantedelen
met 10% had verminderd. Aan het einde van de proef was de produktie bij de
zojuist genoemde concentraties 6 %
minder en bij de hoogste zouttrappen,
teweten 1.500 mgNaCI of 2.010 mg/liter
van een zoutenmengsel, waren de planten zelfs 40% lichter van gewicht.

Tomaten,uitgeplant in troggen met sphagnumveen. De troggen zijn gemaakt van eterniet schutten
(20 cm hoog), waarin plastic folie is gelegd. Per plant is ± 10liter veen beschikbaar.

Teeltsubstraat
De in juni 1974 aangelegde meerjarige
proef met Anthurium andreanum werd
voortgezet. De volgende mesthoeveelheden werden éénmaal per drie weken
in opgeloste vorm toegediend : 0, 80,
160, 320 en 640 g N en 0, 160 en 320 g
K 2 0 per 100m 2 . Waar geen stikstof werd
gegeven werden het eerste jaar gemiddeld 5,4 bloemen per plant geoogst met
een bloembreedte kleiner dan 10 cm.
Het bemesten met 80 g N per keer gaf
de hoogste opbrengst : 5,8 bloemen per
plant en een bloembreedte van 10,7 cm.
Kali bleek ook van invloed. De hoogste
kaligift gaf de meeste bloemen : 5,6 per
plant.
Komkommers werden geteeld op veen-

substraat en broeiveur. Er werd gegoten met leidingwater en ontzout water.
De broeiveur gaf een aanzienlijk hogere
opbrengst waarschijnlijk door een ongunstige klimaatregeling die vooral voor
de teelt in veen funest was. Na de komkommers werden herfsttomaten geteeld. De opbrengst lag op veen iets
hoger dan bij teelt in kasgrond. De
waterkwaliteit speelde bij teelt in grond
geen duidelijke rol, bij teelt in veen was
gebruik van leidingwater ongunstig.
Ook in de praktijk werden tomaten geteeld op veensubstraat. De totale oppervlakte bedroeg circa 10.000 m 2 . Het
teeltverloop werd intensief gevolgd.
Gezien de resultaten kan worden gesteld dat het telen van tomaten in veensubstraat goed mogelijk is. Duidelijk is
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echter gebleken dat aan de bemesting,
dewaterkwaliteit ende hoeveelheidwater die tijdens de teelt wordt gegeven
veel aandacht moet worden besteed.
Afgelopen jaar werden op enkele bedrijven komkommers in steenwol geteeld. Deze teelt werd ook intensief begeleid. Recepten voor het samenstellen
van voedingsoplossingen werden verstrekt. Vermoedelijk zal in 1976 8 ha
komkommers op steenwol worden geteeld.
Waterverstrekking
Wederom werden de stralingsgegevens
gedurende het teeltseizoen dagelijks
via detelefoon aantuinders ter beschikking gesteld met het doel tot een betere
afstemming van de watergift op de
waterbehoefte van het gewas te komen.
De belangstelling was echter zéér gering zodat een herhaling in 1976 achterwege zal blijven. Eenverklaring voor de
geringe belangstelling wordt gezocht in
het feit dat oppervlaktewater kosteloos
is en dat een teveel aan beregening
meestal snel via het drainagesysteem
wordt afgevoerd. De daarbij optredende
verliezen door uitspoelingvan meststoffen worden kennelijk geaccepteerd.
De mogelijkheden tot automatisering
van de beregening op basis van de gemeten straling werden onderzocht in
een paprikateelt waar strookberegening
werd toegepast. Hierbij werd gebruik
gemaakt van een zonintegrator, bestaande uit een cel waarmee de straling
wordt gemeten en een integrator die de
straling optelt. Zodra een op de integrator ingestelde waarde werd bereikt
vond automatisch beregening gedurende het op de regenautomaat ingestelde
aantal minuten plaats. De zonintegrator
werd zodanig ingesteld dat gedurende
het begin van het seizoen gemiddeld
één maal per dagwerd beregend, terwijl
later bij hoge stralingsintensiteiten be20

regening soms drie maal per dag plaatsvond. Een en ander heeft goed gefunctioneerd. De invloed van het stoken op
de verdamping van het gewas vormt
nog een probleem aangezien deze niet
met de zonintegrator wordt gemeten.
Waterkwaliteit
Het onderzoek naar het zoutgehalte van
het oppervlaktewater, afkomstig van
dertig plaatsen uit het Zuidhollandse
Glasdistrict, werd ook dit jaar voortgezet. Het chloorgehalte bedroeg gemiddeld over het gehele jaar 170mg chloor
per liter en het geleidingsvermogen
1,38 mmho per cm bij 25°C. Het chloorgehalte bereikte een hoogste gemiddelde waarde van 194 mg per liter over de
maand juni en een laagste waarde van
120 mg per liter over april.
Het ontzouten van gietwater door omgekeerde osmose heeft dit jaar eentoenemende belangstelling ondervonden.
Bij vrijwel alle installaties wordt gebruik
gemaakt van grondwater of leidingwater. Het ontzouten van dit water levert weinig problemen. Het ontzouten
van oppervlaktewater geeft nog grote
problemen, doordat colloïdaal opgeloste organische stoffen membranen in het
apparaat voor omgekeerde osmose
blijken te verstoppen.
Bemesting met hoofdvoedingselementen
Met aardbei werd in het rivierkleigebied
een proef uitgevoerd waarin met zwavel
omhuld ureum werd vergeleken met onbemest en met kalkammonsalpeter.
Aardbei heeft een geringe stikstofbehoefte; bovendien was het proefveld te
rijk aan stikstof zodat ook op onbemest
een goede opbrengst werd verkregen.
Chrysant werd voor de vijfde keer geteeld op het meerjarig stikstof- en kaliproefveld. Deze teelt bevestigde eerder

opgedane ervaringen dat bepaalde cultivars een lager stikstofniveau (1 1 / 2 à
21/2 mval N) in de negetatieve fase en
een hoger (21/2 à 5) in de generatieve
fase op prijs stellen. Spiders wensen
een 5 mval N tijdens de gehele teelt.
Het optimum voor kali lag bij IV2 à 21/2
mval K.
Aubergine bleek in een stikstof- en kalibemestingsproef een grote stikstofbehoefte te hebben. Het is raadzaam vooraf flink stikstof te mesten en ook tijdens
de teelt een vrij hoog stikstofniveau
(minstens 5 mval N) na te streven. Het
gewas reageerde niet duidelijk op kali.
Slaproeven met zwavel omhuld ureum
(Gold-N) van de I.C.I. werden begeleid
met gewasonderzoek. De hoop werd
gekoesterd dat door de bemesting met
Gold-N minder nitraat in het gewas zou
worden gevonden. Dit bleek niet het
geval.
Tomaten werden geteeld in een proef
waarin de toediening van drie voedingsoplossingen in vier concentraties (0,150,60 atm) aan het gietwater werd vergeleken. Tevens zijn vier niveaus van
voorraadbemesting in de proef opgenomen. Ondanks grote verschillen in voedingstoestand die door de toegepaste
behandelingen in de grond ontstonden,
waren de verschillen in opbrengst gering. Naarmate de concentratie aanvoeding in het gietwater hoger was werd
een wat groter aantal vruchten en een
wat lager vruchtgewicht verkregen. De
opbrengst bleef daardoor ongeveer gelijk bij de verschillende Concentraties.
Spoorelementen
De mangaanopname werd nagegaan bij
chrysant en sla door deze te telen in
een potproef met zeven verschillende
grondsoorten, die wél of niet waren gestoomd of waaraan extra mangaan was
toegediend. Voor chrysant werden drie
rassen genomen, te weten : 'White

Spider', 'Star Stream' en 'Indianapolis'.
Grond en gewas werden op mangaan
onderzocht. De resultaten van het
grondonderzoek, uitgevoerd volgens
het normale 1:2 volume-extract, vertoonde het beste verband met het gehalte in beide gewassen.
In een proef met sla werd de invloed
nagegaan van toediening van gips en
kalisalpeter aan de grond op de mangaanopname. Het bleek dat toediening
van gips de mangaanopname verhoogde. Kalisalpeter had geen duidelijke invloed.
Intwee proeven werd aandacht besteed
aan de opname van mangaan, ijzer en
zink bij gerbera. Inde eerste proef werd
de toediening van ijzer en het stomen
van de grond op het optreden van chlorose bestudeerd. Zes verschillende
grondsoorten werden in de proef opgenomen. In de andere proef werd gewerkt met fins veen. Drie hoeveelheden
ijzerchelaat (Chel Fe 138), drie hoeveelheden zinksulfaat en vier hoeveelheden
mangaansulfaat waren vergeleken. Met
de resultaten van de eerste proef werd
aangetoond dat chlorose van gerbera's
meestal zal moeten worden bestreden
door de opname van mangaan te verbeteren. Slechts bij één grond had toediening van ijzerchelaat een gunstig effect. In het veensubstraat was het vooral ijzerchelaat dat gunstig was.
Zoutgevoeligheid van enkele gewassen
In 1974 werden anjers in betonnen bakken geteeld waarbij werd begoten met
water met een electrisch geleidingsvermogen dat uiteenliep van 0,1 tot 3,9
mmho/cm bij 25°C. De beide cultivars
'Scania' en 'Nora Barlo' verschilden
weinig in zoutgevoeligheid. Door toename van het geleidingsvermogen van 0,1
naar 3,9 daalde het aantal geoogste
bloemen met 1 7 % en het gewicht van
de takken met 8%. Voorts bleek uit de
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proef dat anjer niet specifiek gevoelig
is voor keukenzout.
Na de anjers werden voorjaar 1975 gerbera's geplant. Door toename van het
geleidingsvermogen van 0,1 naar 3,9
daalde het aantal in dat jaar geoogste
bloemen bij het ras Fabiola met meer
dan 50% en het gewicht van de bloemen met meer dan 40 %. Bij het ras
Mandarine waren deze percentages
respectievelijk ongeveer 30 en 20.
In betonnen bakken, waarbij verschillende zouten aan de grond worden toegevoegd, werden achtereenvolgens spinazie en komkommer geteeld. De opbrengst van de spinazie was bij toediening van natriumcarbonaat belangrijk
lager dan bij toediening van andere zouten. Bovendien werd bij dit zout chlorose in het bladwaargenomen waarschijnlijk als gevolg van de hoge pH van de
grond. Bij komkommer werd eveneens
een sterk nadelig effect van natriumbicarbonaat op de opbrengst gevonden.
Opvallende chlorosebeelden traden op
door toediening van calciumchloride,
magnesiumchloride en natriumbicarbonaat.
Wortelonderzoek
Als onderdeel van een landelijk bemestingsonderzoek werd op 11 bedrijven in
het Zuidhollandse Glasdistrict de beworteling van de kasroos 'Ilona' bestudeerd. De bewortelingsdiepte werd
vooral door de ontwateringsdiepte bepaald. Op veengronden werden de wortels voornamelijk in de bovenlaag van
het profiel, de bouwvoor dus, aangetroffen. Op klei- en zavelgronden kwamen vrij veel niet vertakte wortels in de
ondergrond voor tot aan de grondwaterspiegel. Het grootste gedeelte van het
wortelstelsel bevond zich in de bouwvoor en bestond uit fijne vertakte wortels. Dode wortels werden niet aangetroffen.
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Bij tomaat werd de ontwikkeling van het
wortelstelsel bestudeerd bij twee cultivars te weten 'Sonato' en 'Extase'. Van
'Sonato' wordt wel beweerd dat het
ras in de vroege stookteelt een beperkt
wortelstelsel zou ontwikkelen. Uit het
onderzoek kwam naar voren dat 'Sonato' gedurende de eerste maanden na
uitplanten over meer wortels beschikte
dan 'Extase'. Halverwege de teelt zijn
de aantallen wortels ongeveer even
groot. Tegen het einde van de teelt
heeft 'Extase' in de bouwvoor meer wortels dan 'Sonato'. De vroegheid van
'Sonato' komt dus ook tot uiting in een
vroege en grote wortelactiviteit.
Een proef werd opgezet met komkommer en tomaat op veensubstraat om
te bestuderen of onder (te) natte omstandigheden wortelafsterving plaats
heeft. Naast een nat object, waarbij tijdens de teelt een laagje water in het
bassin werd aangehouden, was er een
object normaal en een object droog.
Planten op deze laatste twee behandelingen groeiden normaal. Op het natte
object waren de planten aanvankelijk
donker groen, na drie weken trad stikstofgebrek op. Op het natte object was
de wortelontwikkeling zeer oppervlakkig. Afsterving vond niet plaats. Bij
komkommer waren de vruchten bij alle
behandelingen volkomen normaal. Bij
tomaat vertoonden veel vruchten stervormige scheurtjes rond het kroontje,
bij alle behandelingen. Ze waren meest
vrij grof, behalve bij het object nat waar
ze geleidelijk fijner werden.
Etheen (ethyleen) in de bodemlucht
Een begin werd gemaakt met het onderzoek naar het voorkomen van etheen in
de bodemlucht. Voor de bepaling ervan
werd een gaschromatograaf aangeschaft. Het lukte nog niet om aan te
tonen dat etheen in de bodemlucht van
de gronden in kassen voorkomt. Wél

bewees het apparaat zijn diensten bij
het onderzoek naar het voorkomen van
etheen in koelcellen van veilingen. Deze etheen, afkomstig uit de afgassen
van vorkheftrucks, bleek een ongunstige invloed te hebben op de kwaliteit
van komkommers.
Drainage
Een onderzoek werd ingesteld naar de
invloed van stomen op het gedrag van
styromull gebruikt als omhullingsmateriaal voor drainagebuizen. Op lichte
grond blijft detemperatuur op drainagediepte voldoende laag om geen schade
te berokkenen. Op zware grond die direkt na het draineren werd gestoomd
bleek het materiaal te krimpen.
Door de afdeling grond, water en bemesting is in 1975 gewerkt aan :
—• Verdampingsonderzoek bij paprika
— De automatisering van de beregening onder glas gebaseerd op meting van de straling met de solarimeter
— Vergelijking van de meetapparatuur
voor bepaling van de straling
— Vergelijking gietmethoden bij paprika
— Verdere automatisering van het routine grondonderzoek
— De bepaling van etheen met behulp
van een gaschromatograaf
— Bemestingsonderzoek bij chrysant
— Bemestingsonderzoek bij aardbeien
onder glas
— Bemestingsonderzoek bij aubergine
— Het probleem van een te hoog nitraatgehalte in sla
— Het ontzouten met behulp van apparaten voor omgekeerde osmose van
water van verschillende herkomst,
ook van oppervlaktewater
— De invloed van de waterkwaliteit op
anjer en gerbera

Specifieke zouteffecten bij spinazie
en komkommer
Bemesting van tomaat en komkommer via de regenleiding
Invloed zout gietwater bij de opkweek van paprika
Gebruik van met zwavel omhulde
ureum (Gold-N) in potgrond voor opkweek van paprika
Potgrondsamenstelling voor opkweek van koolrabi
Beoordeling op geschiktheid van
diverse materialen voor gebruik in
potgrond
Onderzoek naar de wortelgroei van
de kasroos 'Ilona' en de tomaat
'Sonato'
Wortelafsterving bij komkommer en
tomaat bij teelt op nat veensubstraat
Teelt van tomaat en komkommer in
veensubstraat
Bemesting van Anthurium andreanum
De mangaanopname van sla
De oorzaken van het optreden van
chlorose bij gerbera
Het voorkomen van ethyleen
(etheen) in bodemlucht
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Teelt- en kasklimaat
In 1975 is het onderzoek op de afdeling
verricht in samenwerking met vele anderen. De gewascommissies van de
N.T.S. hebben door hun kritische belangstelling veel aan het onderzoek
bijgedragen. Op tal van terreinen is
belangrijk onderzoek gedaan door de
instituten in Wageningen. Aan vele projecten is gezamenlijk gewerkt. Met
name met het I.M.A.G., het S.I., het I.V.T.
en het R.P.V.Z. Vanuit het bedrijfsleven
is veel onderzoek gedaan samen met
het C.B. en de V.B.N.
Het onderzoek naar augurk, koolrabi en
voorjaarsrammenas is uitgevoerd op de
proeftuin in Venlo.
Tomaat
Bij tomaat is een toenemende belangstelling te constateren voor besparing
op de produktiekosten. Proeven zijn opgezet naar de beste plantafstand en de
mogelijkheden van trossnoei. Het onderzoek naar de optimale plantafstand
is nog niet rond. Economisch onderzoek
heeft aangetoond, dat bij een plantafstand op de rij van 50, 55 of 60 cm een
lagere opbrengst getolereerd kan worden van rond 2 1 / 2 , 4 1 / 2 en 6 % vergeleken met 45 cm. De mindere kosten van
plantmateriaal en arbeid zijn hiervan de
reden.
Uit ons onderzoek naar trossnoei is gebleken, dat verhoging van het gemiddeld vruchtgewicht door trossnoei mogelijk is. Acht, tien of meer bloemen per
tros beïnvloeden de kg-opbrengst per
m 2 niet. Acht inplaats van meer bloemen
betekent wel grovere tomaten, betere
kwaliteit en minder pluk- en sorteerarbeid.
Op zes bedrijven zijn arbeidsboekhoudingen gevoerd om na te gaan of er verschillen zijn in arbeidsbehoefte bij de
verschillende doorteeltsystemen. Niet
zozeer het systeem van doortelen bleek
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belangrijk voor de arbeidsbehoefte,
maar eerder het organisatietalent van
de tuinder.
Een belangrijk terrein van onderzoek
bij tomaat is het vraagstuk van de kwaliteit. Het lijkt erop dat het toepassen
van ethrel op goed uitgegroeide vruchten geen nadelige effecten heeft op de
kwaliteit. Het lijkt niet onmogelijk, dat
minder ver uitgegroeide staartvruchten
bij bespuiting met ethrel, een mindere
kwaliteit leveren.
Oriënterende waarnemingen zijn verricht rond de verpakking van tomaat.
In het kader van het onderzoek naar
sortimentsverbreding is een rassenproef opgezet met vlezige typen.
Komkommer
Ook bij komkommer is een deel van het
onderzoekprogramma gericht op energiebesparing. Een verlaging van de
nachttemperatuur gedurende het gehele seizoen heeft toch wel bezwaren :
verlaging van de vroege- en totaal produktie en een ernstiger aantasting door
Botrytis. Grondverwarming kan het negatieve effect van de verlaagde nachttemperatuur niet compenseren.
De nu algemeen gebruikte vrouwelijke
hybriden vereisen in het algemeen het
weghalen van de vruchtbeginsels tot
1 à 1 % m hoogte. Dunnen, hoger aan
de hoofdstengel, heeft weinig zin. Door
vruchtdunning krijgen we zwaardere
maar minder vruchten.
Het onderzoek naar de oorzakelijke verklaring van ernstige verbrandingsschade op bedrijven, waar koolzuurgas w e r d
gedoseerd is voortgezet. Zowel zuiver
koolzuurgas als rookgassen verergeren het verbrandingsverschijnsel.
De vrouwelijke komkommerrassen hebben een gunstige invloed op de arbeidsproductiviteit. Tussen de rassen komen
echter grote verschillen voor in arbeidsbehoefte.

Evenals de voorgaande jaren is ook in
het verslagjaar het kwaliteitsonderzoek
bij komkommers een belangrijk punt
van studie geweest. Heftrucks produceren nogal wat ethyleen. Bij het volrijden van koelcellen met komkommers,
tomaten, paprika en sla moet men hierop bedacht zijn. Ethyleen veroorzaakt
de afbraak van bladgroen en daardoor
een versnelde rijping, vergeling of veroudering.
Een belangrijke kwaliteitswinst is tenslotte te behalen door beschadigingen
zoveel mogelijk te voorkomen. Dank zij
een initiatief van de komkommercommissie van de N.T.S. is in samenwerking
met het Centraal Bureau plukfust ontwikkeld.

voorjaars- als in een najaarsteelt is een
aantal rassen op bruikbaarheid beproefd.
Veel aandacht is in het verslagjaar besteed aan de arbeidsbehoefte rond de
oogst en het verpakken van sla.De kangeroemethode, die nu algemeen wordt
gebruikt, vraagt ongeveer 25% meer
werk dan de traditionele oogstmethode.
In de totale kolom, dat is van producent
tot consument, neemt de arbeidsbehoefte echter af.
De vraag van de optimale plantdichtheid staat midden in de belangstelling.
Meer planten per m2 betekent lichtere
sla. Een studie is gemaakt van de uitgangspunten voor een optimale plantdichtheid.

Sla
Paprika
Teeltduurverkorting, zonder hogere
temperaturen aan te houden, is bij sla
mogelijk door een grotere plant uit te
poten. Voor een oogstperiode januarifebruari gebruikt men in de praktijk een
plant, die gemiddeld 1 gram weegt. Bij
het gebruik van een plant van 5 gram
kan de teelt met ongeveer twee weken
worden verkort.
Glazigheid is een kwaliteitsafwijking,
die we nog onvoldoende in de vingers
hebben. Een nadere studie van de bladtemperatuur kan waarschijnlijk meer
licht in deze zaak brengen. Een lage
bladtemperatuur in verhouding tot de
luchttemperatuur versterkt het verschijnsel. Kwaliteitsverbetering is ook
mogelijk met opgerichte slatypen. Minder aanslag en minder residu zijn bij deze typen mogelijk. Een belangrijk voordeel van de opgerichte typen is ook de
vermindering in oogstarbeid. Onderzoek heeft aangetoond, dat de oogstarbeid bij opgerichte typen rond 1 5 %
minder is dan bij de traditionele typen.
Het onderzoek naar de mogelijkheden
van ijssla is voortgezet. Zowel in een

Het uitpoten van een flinke plant is bij
paprika belangrijk. Gebruikelijk in de
praktijk is bij het uitplanten voor de
vroege stookteelt een plant van 10
gram. Eenplantvan het dubbele gewicht
(20 gram) betekent tot half juli ruim 1kg
vruchten meer per m2.
Een paprikagewas is dankbaar voor
koolzuurgas. Inonze proeven verkregen
wij een meerproduktie van 30% in de
vroege produktie en 15% bij de totaalproduktie.
In het onderzoek is de laatste jaren
nogal wat aandacht besteed aan het
leidsysteem bij paprika. Indien slechts
twee stengels per plant worden aangehouden en de plantdichtheid aangepast
wordt is een produktieverhoging in de
orde van 10 tot 1 5 % mogelijk. Een nadeel is, dat men meer planten nodig
heeft en er ook meer verzorgingsarbeid
wordt gevraagd. De voordelen zijn echter groter. Naast de grotere produktie
valt de betere kwaliteit op. Het oogsten
zowel als de ziektebestrijding zijn eenvoudiger uit te voeren.
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Onderzoek is verricht naar de optimale
plantdichtheid, zowel bij het normale
(2rijen per kap) als bij hettwee stengelsysteem. In onze proeven varieerde de
plantdichtheid bij het normale systeem
van 1,1 tot 2,0 planten per m 2 ; bij het
twee stengelsysteem van 2,2 tot 3,9
planten per m2. Bij beide systemen nam
zowel de vroege als totaalproduktie toe
bij toenemende plantdichtheid.
Augurk
Een belangrijke cultuurmaatregel bij
augurk is het regelmatig snoeien van de
onderstam. Indien men de onderstam
geheel wegsnoeit, 8-10 dagen na het
enten, brengt dit weliswaar enig produktieverlies mee, maar het betekent
nogal wat winst op het gebied van de
verzorgingsarbeid. Het doorsnijden van
de eigen wortel van het cultuurras is
minder tijdgebonden.
Onderzoek is dit jaar gestart naar de
kwaliteit van het stuifmeel en de optimale watergift. Dit onderzoek wordt dit
jaar voortgezet. Door de komst van
bittervrije- en meeldauwvrije rassen,
vraagt het rassenonderzoek veel tijd.
Aubergine
Onregelmatige kieming en een hoog
percentage wegblijvers bij de kieming
veroorzaken bij aubergine soms moeilijkheden. Gebleken is, dat wisseltemperaturen tussen 20 en 30°C met een
verschil van minstens 4-6°C deze problemen gedeeltelijk oplossen.
In een voorjaarsteelt is het positieve
effect van een grote plant uitpoten duidelijk gebleken. Een nachttemperatuur
van 15 tot 16°C lijkt voldoende.
Ineen herfstteelt van aubergines, plantdatum 17 juni tot 15 juli bleek, dat één
week later planten één kg lagere opbrengst gaf.
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Koolrabi
In 1972 is het I.V.T., samen met de
proeftuin ,,Noord-Limburg" gestart met
het hybndiseren van koolrabi. Het lijkt
erop, dat dit goede kansen biedt om tot
een uniformer produkt te komen. Andere mogelijkheden om tot een uniformer
produkt te komen zijn het plantverband,
bodembedekking en mogelijk grondtemperatuur. Wit plastic als grondbedekking vermindert de Botrytisaantasting en verhoogt de groeisnelheid.
Enkele proeven zijn gedaan om de haalbaarheid van een jaarrondteelt van
koolrabi te toetsen.
Radijs
De radijsteelt maakt een snelle ontwikkeling door. Een van de knelpunten bij
de teelt is de grote piek in de oogstarbeid. Een machine is ontwikkeld, die
radijs zonder loof kan oogsten. Deze
machine voldoet redelijk goed.
Eén van de problemen van deze machine is, dat de rij-afstand minimaal 20 cm
moet bedragen. In vergelijking met de
traditionele teeltwijze betekent dit een
opbrengstverlaging van 30 %.
Van de zijde van de handel lijkt de belangstelling voor geboste radijs toe te
nemen ten koste van de (Amerikaanse)
radijs in zakjes.
Andijvie
Een reële mogelijkheid voor teeltversnelling bij andijvie is het uitplanten van
een grotere plant en het gebruik van
grondverwarming. Met name bij lage
luchttemperatuur kan grondverwarming
de nadelige effecten van de lagere
luchttemperatuur grotendeels opvangen.
Voorjaarsrammenas of rettich
Bij de teelt van rammenas is een lange,
rechte, onvertakte wortel erg belang-

rijk. Ter plaatse zaaien in een diep bewerkte grond levert goede resultaten.
De beste zaaidiepte is 1/2 tot 3cm.
In de zomerteelt is een aantal rassen op
hun gebruikswaarde beoordeeld.
Prei onder glas
In een koude kas is half maart prei geplant. Dicht planten, tot 60 planten per
m2, levert een hogere kg-opbrengst
maar ook dunnere prei. De opkweek
duurt 31/2 tot 4 maanden.
Asperge onder glas
Geëxperimenteerd is met de teelt van
asperge onder glas. De éénjarige teelt
is weinig aantrekkelijk én vanwege de
hoge kosten én vanwege de lage opbrengst.
Meloen
Enkele nieuwe, veelbelovende meloenenrassen zijn op hun gebruikswaarde
getoetst. Een Fusariumresistente ogenmeloen uit Israël is hierbij opgevallen.
Fresia
Fresiakralen, maat 3 en 4, zijn in gewichtsklassen gesorteerd. Per klasse
bedroeg het gemiddelde gewicht 0,3;
0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,6 en 4,0 gram. De
uniformiteit van het gewas is door deze
maatregel belangrijk te vergroten. Zo
begon de oogst bij de grootste kralen
10-14 dagen vroeger dan bij de kleinste. De stengellengte was bij de grootste kralen rond 25% langer dan bij de
kleinste. Bij het ras Aurora was er tevens een grotere produktie van kralen.
Praktische verbetering lijkt al haalbaar
door het uitplanten van kralen, lichter
dan 1,0 gram te vermijden.
Een begin is gemaakt met een bedrijfseconomische analyse van de fresiateelt.
Reeds nu is gebleken, dat de opbrengst

per m2 per week teeltperiode zeer grote schommelingen vertoont.
Amaryllis
Het onderzoek met dit gewas heeft de
laatste jaren interessante resultaten opgeleverd. Gebleken is, dat de tijd tussen planten en begin oogst nog belangrijk kanworden bekort door een periode
van 5 weken lage temperatuur (13°C)
te laten volgen door 5weken hoge temperatuur (23°C). Voor huisbloei lijkt de
lage temperatuurbehandeling afdoende.
Eventueel 8 weken lage, gevolgd door
2 weken hoge temperatuur is ook acceptabel. Men verkrijgt dan een relatief
snelle strekking van de bloemsteel zonder spruitvorming in de handelsfase.
Chrysant
Het onderzoek naar de optimale nachttemperatuur, waarbij een groot aantal
rassen is getoetst, isvoortgezet. De gebruikte nachttemperaturen waren 13,
15, 17 en 19°C. Als onderbreking is
16-6 toegepast.
Uit het onderzoek is gebleken, dat het
ras Horim, ook bij de laagste temperatuur, geen doorwas vertoonde. Het
P.V.S. heeft een rassentoets op praktijkschaal met dit ras gestimuleerd.
De uniformiteit van het uitgangsmateriaal is een goede mogelijkheid om tot
een homogener produkt te komen. Gebleken is, dat het sorteren van ongewortelde stek het sorteren van gewortelde stek kan vervangen. Ongewortelde stek kan namelijk goed machinaal
worden gesorteerd. Op het I.M.A.G. is
een machine hiervoor in ontwikkeling.
Eenbelangrijk punt van onderzoek is de
kwaliteit. Gezamenlijk met de C.C.W.S.
is onderzoek verricht naar de verschillen tussen de takken in één bos. Het
bleek, dat de gewichtsverschillen méér
dan 100% bedragen.Indezomer waren
deze nog groter dan in de winter.
Vanuit theoretisch standpunt bezien zijn
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Arbeidsbesparende hulpmiddelen bij de oogst zijn nu in de chrysantenteelt ruim voorhanden.

er bij chrysant tal van mogelijkheden
voor teeltduurverkorting. Elke week
teeltduurverkorting levert een saldo van
ƒ 0,50 per m 2 op. Dit geldt uiteraard
alleen indien de vrijgekomen kasruimte
kan worden benut.
In de praktijk is belangstelling voor één
van die mogelijkheden, namelijk voor
assimilatiebelichting. Kwaliteitsverbetering en teeltduurverkorting zijn door het
toepassen van assimilatiebelichting mogelijk. Een nota is opgesteld over de
economische mogelijkheden. Op een
aantal bedrijven worden opbrengstgegevens verzameld.
Onderzoek is tenslotte nog gedaan naar
arbeidsbesparende hulpmiddelen bij de
oogst. De overgewaswagen blijkt een
goede vinding van de praktijk te zijn.
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Anjer
Middels een enquête is de verspreiding
nagegaan van vaatziekten bij anjers.
Ruim % van alle bedrijven, waarop 5
jaar of langer anjers zijn geteeld, is besmet. De economische schade aan
opbrengstderving en gebruikte bestrijdingsmiddelen (exclusief arbeid) is gemiddeld bijna ƒ 8.000,— per jaar per
bedrijf.
Ten behoeve van de mogelijkheden van
de substraatteelt is een begroting opgesteld. Gebleken is, dat een meeropbrengst van 10 % noodzakelijk is om de
kosten (exclusief de kosten van zuiver
water) goed te maken.

Anthurium andreanum
Een proef is opgezet met 5,2 tot 10,5
planten per m2 bed. Uit de tot nu toe
verwerkte gegevens blijkt, dat de produktie per m2 toeneemt bij een toenemende gewasdichtheid.

gebruikt, zolang dit mogelijk is. De matraskoeling wordt alleen gebruikt als het
effect van de luchtramen onvoldoende
is. De nadelen van matraskoeling, namelijk hoge exploitatiekosten en een
horizontale temperatuurgradiënt worden hierdoor verminderd.

Managementtechnieken
Gebleken is, dat belangrijke besparingen op arbeid mogelijk zijn als de arbeid
goed wordt gepland. Het opstellen van
meerjarenplannen leidt ertoe, dat ook
meer planmatig aan de ontwikkeling van
het bedrijf wordt gewerkt.
Klimaatkas
In het verslagjaar is de klimaatkas in
gebruik genomen. De registratie en verwerking van de gegevens is in studie.
De procescomputer werkt goed.
Schermproeven
Energiebesparing staat hoog in het
vaandel geschreven. Uit literatuurgegevens is bekend, dat door het aanbrengen gedurende de nacht van een plastic scherm tussen glas en gewas een
energiebesparing van 15 tot 3 5 % mogelijk is. In onze proeven, uitgevoerd
met tomaat, zijn geen nadelige effecten
naar voren gekomen van het 's nachts
consequent sluiten van het scherm.
Oppervlaktetemperaturen
Om tot een betere regeling te komen
van het kasklimaat is het van belang om
goed geïnformeerd te zijn over de onderlinge samenhang van lucht-, glas-,
goot- en gewastemperatuur.
Matraskoeling
Bij enkele bloemisterijgewassen bestaat belangstelling voor de toepassing
van matraskoeling. Een systeem is ontwikkeld, waarbij de luchtramen worden

Regenvaste schermmiddelen
Op de markt zijn thans schermmiddelen,
die in natte toestand veel meer licht
doorlaten dan in droge toestand. Onderzoek is verricht naar de doorlatendheid in natte en droge toestand en naar
de mogelijkheden van aanbrengen en
verwijderen van het scherm.
Door de afdeling teelt en kasklimaat is
in 1975 gewerkt aan:
Tomaat
— Plantafstanden bij herfsttomaten
— Trossnoei bij stooktomaten
— Plantafstanden bij een wijker- en
blijversysteem bij stooktomaten
— Kortdurende tomatenteelt met zelftoppende rassen in de herfst
— Invloed van Ethrel op de bewaarbaarheid
— Invloed van temperatuur en verpakking op de kwaliteit
— Rassenvergelijking, ook met vlezige
rassen
Komkommer
— Ruimtetemperatuur en grondverwarming
— Verdrogingsschade
— Vruchtdunning
— Teelt van herfstkomkommers
— Weekendkoeling
— Koeling bij gebruik van verschillende dozen
— Rassenvergelijking

Sla
— Glazigheid
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— Plantgrootte
— Opgerichte slatypen
— Rassenvergelijking

Paprika
— Plantafstanden
— C 0 2 en ventilatie
— Plantleeftijden en plantgrootte
— Teeltsystemen
— Oogstfrequentie
— Herfstteelt

Augurk
— Bestuiving
— Watergift en instraling
—• Maatregelen na het enten
— Rassenvergelijking

Kleine gewassen
— Invloed temperatuur op de kieming
van aubergine
— Nachttemperatuur, plantleeftijd en
potgrootte bij aubergine
— Plantdatum en plantafstand bij een
aubergineherfstteelt
— Grondverwarming, -temperatuur en
plantgrootte bij andijvie
— Asperge onder glas
— Teelt van koolrabi
— Zaaitijden en plantafstanden bij prei
— Zaaiafstand bij radijs
— Machinale oogst van radijs
— Teelt van rammenas (rettich)
— Rassenonderzoek paprika, meloen,
spinazie en rammenas

Chrysant
—• Temperatuuronderzoekjaarrondteelt
— Sortering bij jaarrondteeltchrysanten
— Fytotoxiciteit van bestrijdingsmiddelen bij chrysant
— Mechanisatie bij de produktie van
stek
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Overige
bloemgewassen
— Teeltonderzoek bij snijgroen
— Voorkomen van vaatziekten bij anjer
— Gewasdichtheid bij Anthurium andreanum
— Nawerking temperatuurbehandeling
Amaryllis
— Effect van temperatuurbehandeling
op de bloei van Amaryllis
— Rassenvergelijking Amaryllis
— Gewichtssortering fresiakralen
Kasklimaat
— Digitale kasklimaatregeling, -registratie en -verwerking
— Gewaswaarnemingen
— Belichting bij sla
— Eisen voor en effecten van klimaatregelingen
—• Signalen voor automatische klimaatregelingen
— Matraskoeling
— Regenvaste schermmiddelen
— Energiebesparing door afscherming
met plasticdoek
Algemene economie en arbeidskunde
— Organisatie en arbeidskundig onderzoek paprikateelt
— Vergelijking en ontwikkeling van arbeidsmethoden voor de oogst en
verpakking van sla
— Organisatie en arbeidskundig onderzoek bij de doorteelt van tomaat
— Idem bij de chrysantenteelt
—• Beproeving en beoordeling managementtechnieken
—• Evaluatie plantdichtheid tomaten
— Bedrijfseconomische aspecten van
de opkweek van heteluchttomaten
— Optimale plantdichtheid bij sla
— Kostenaspecten substraatteelten
—• Assimilatiebelichting jaarrondchrysant
— Bedrijfseconomische aspecten teeltduurverkorting jaarrondchrysant
— Bedrijfseconomische analyse fresiateelt
— Economische positie augurkenteelt

Fysiologie
In 1975 lag opnieuw het accent van het
onderzoek bij een nadere beschrijving
van de invloeden van het kasklimaat op
groei en ontwikkelingssnelheid van
planten.
Groei van tomaat
De invloed van de jaarlijkse natuurlijke
lichtcyclus is nu vrijwel volledig omschreven voor jonge tomateplanten. Er
werden zowel gegevens verzameld over
de gewichtstoename van de planten als
over de ontwikkelingssnelheid. Uit deze
gegevens blijkt steeds weer, dat er bij
de tomaat een vrijwel absolute koppeling bestaat tussen groeisnelheid en
ontwikkelingssnelheid. Alleen bij nachttemperaturen van 25°C en hoger wordt
een vertraagde bloemaanleg gevonden.
Plantgrootte en -kwaliteit blijken bij tomaat ook steeds weer één en hetzelfde
te zijn met betrekking tot de produktieomvang en de vroegheid van de oogst.
Er blijken alleen enige mogelijkheden
te zijn om de stengellengte ten opzichte
van het plantgewicht tot op zekere
hoogte te variëren. Hierdoor wordt wel
niet de oogst beïnvloed, maar op het
moment van uitpoten is ,,handelbaarheid" vooral van grote planten,toch wel
een economisch criterium. Vooral het
dagelijks schudden van de top van
jonge planten geeft een aanzienlijke
lengtegroei-vermindering. En hoewel er
naast deze lengteonderdrukking ook
groeivertraging optreedt, levert de ingreep toch een brede plant op. Dergelijke seizmogenetische effecten waren
wel bekend, maar men heeft zich nooit
gerealiseerd, dat ze van teeltkundige
betekenis zouden kunnen zijn.
De gegevens over jaarrond groeimogelijkheden van tomaten werden getoetst
in enige teeltproeven. Vooral om na te
gaan in hoeverre een te beperkt wortel-

volume storend zou kunnen zijn. Ook
werden analyses verricht aan een groot
aantal zaaisels in de praktijk. Ook in het
seizoen 1975/1976vindt weer een grote
teeltproef plaats. De informatie van al
deze waarnemingen kan worden uitgewerkt tot een totaal overzicht. Dit kan
in de loop van 1976 beschikbaar komen.
Uitgangspunt is steeds geweest, dat
een vroege teelt behoort te worden begonnen met grote planten die midden
januari in bloei komen, waarna dan nog
in het begin van de teeltperiode, gedurende 4 tot 6 weken, een relatief hoge
temperatuur zal moeten worden aangehouden. De vroegheid zal zo aanzienlijk
worden bevorderd, en slechts ten koste
van maar een geringe reduktie van de
totale oogst van een gehele teelt. Wél
lijkt deze gedachtegang alleen toepasbaar bij een teelt in beperkte wortelvolumina met druppelbevloeiing en
regelmatige bemesting.
Fysiogene afwijkingen
Het project ten aanzien van fysiogene
afwijkingen in bladeren van allerlei gewassen is verder op gang gekomen.
Verondersteld wordt, dat bij dit soort
problemen de plant moeilijkheden heeft
in de sfeer van de waterhuishouding. Er
wordt naar gestreefd allerlei metingen
te verrichten aan de waterhuishoudingfuncties van de bladeren. Zo is een zogenaamde „pressure bomb" besteld om
de zuigspanning te kunnen bepalen en
ook een diffusieporometer is in de maak
om de openingstoestand van de huidmondjes te kunnen vaststellen. In dit
project is ook het probleem van het
„blauw" in het schutblad van de anthuriumbloem aangebracht.
Op de afdeling werd geen onderzoek
verricht naar de direkte groeibevorderende werking van koolzuur. Wél is
naar koolzuur-effecten gekeken bij de
fysiogene afwijkingen.
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Piantenbelichting
Het gebruik van grote belichtingsinstallaties waarmee sterke belichtingen aan
planten in opkweek kunnen worden gegeven, maar ook aan de volledige teelt,
zoals in sommige gevallen bij chrysant,
nam in 1975 in de praktijk plotseling
sterk toe. De werkzaamheden van de
afdeling beperkten zich tot het doormeten van een tweetal installaties van verschillend type. De mogelijkheden van
dergelijke installaties dienen nader te
worden omschreven. Plannen voor dit
onderzoek zijn in voorbereiding.
In de praktijk is wel gebleken, dat deze
installaties de groei in sterke mate bevorderen. Daardoor zal er gemakkelijk
onregelmatigheid optreden in de plantgrootte binnen een partij, namelijk wanneer de planten ongelijkmatig worden
bestraald. (Schaduw van o.a. verwarmingsbuizen, randeffecten, enz.). Verder is continu belichting bij de opkweek
van tomaten niet mogelijk. De tomaat
kan alleen groene bladeren maken indien de plant elke dag een periode van
ongeveer 4uur donker krijgt. Indie donkere periode is zelfs zwak licht ontoelaatbaar.
Voor de teelt van trosanjers is een programma van mogelijke teeltverbeteringen geformuleerd, maar het eigenlijke
onderzoek is zeer beperkt gebleven.
Groeiregulatoren
Er werd een nieuwe remstof getoetst
op chrysant, ter vervanging van B9.
Rustdoorbreking van fresia met groeiregulatoren bleef in onderzoek, tot nu
toe met gering resultaat. Bestuiving van
paprika met bijen zou perspectief kunnen hebben.
Overig onderzoek
Bewaring van plantgoed, geteeld in de
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zomer voor de winterplantingen, is bij
tomaat nog niet verder onderzocht.
Chrysantenstek kan bij 2°C drie à vier
maanden lang worden bewaard op suiker-oplossingen en onder een TL-buis,
maar er treedt meestal in ernstige mate
bladrot op. Pas wanneer deze rotting
kan worden bestreden, is nader onderzoek mogelijk.
De ontwikkeling van methoden om te
komen tot meer direkte meting van de
groei van planten in zeer korte perioden
kreeg weer enige aandacht.
Door de afdeling fysiologie werd in
1975 gewerkt aan :
— Hoe wordt de bloeisnelheid bij
stooktomaten beïnvloed door de
luchttemperatuur, hoe door de
grondtemperatuur?
— Het dagelijks schudden van de top
van de tomatenplanten en de verminderde lengtegroei vandestengel.
— De groei en de ontwikkeling van
jonge tomatenplanten.
— Groeiverschillen onder de goot en
in het midden van de kas.
— Groei en ontwikkeling van tomaten
op de bedrijven.
— Rasverschillen en groeisnelheid van
tomaten.
— Groei en ontwikkeling van tomatenplanten tijdens de teelt.
—• Het verband tussen groeisnelheid,
plantkwaliteit en bloemaanleg bij
tomaat.
— Het verband tussen jonge en oude
planten ten opzichte van klimaatinvloeden.
— Het sorteren van tomaat-zaailingen
op grootte.
— De hangemmeropstelling.
— De fotosynthese-cellen.
— Groei van planten op watertabletten : het verversen en de samenstelling van voedingsoplossingen.

Substraatvergelijking op watertabletten.
Watervoorziening ten aanzien van
groeisnelheid en kwaliteit.
De groei van diverse plantensoorten
op watertabletten.
Dimanin en algenbestrijding in watertabletten.
Wortelbeperking en de groei van
tomatenplanten.
Reducymol in plaats van B9 op chrysant.
Chemische rustdoorbreking bij fresia.

— Bijenbestuiving bij paprika en tomaat.
—• Schadebeelden van fysiogene aard
bij tomaat.
— Het blauw bij Anthurium.
—• Vergelijkende lichtmeting aan verschillende reflectoren met hogedruk-gasontladingslampen.
— Bloeispreiding bij trosanjer.
— Langdurige bewaring van onbeworteld chrysantenstek.
— Korte-dag-behandeling bij het aardbeienras 'Gorella'.
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Plantenziekten
In tegenstelling tot 1974 is het klimaat
vooral in de zomer en herfst van 1975
niet gunstig geweest voor de ontwikkeling van schimmels. Hierdoor en door
de grotere aandacht besteed aan het
voorkomen en de bestrijding, is het
,,wit" in de sla nauwelijks een probleem
geweest. Op een aantal bedrijven is de
ziekte nog wel waargenomen, maar de
omvang en ernst van de aantasting zijn
niet te vergelijken geweest met die van
het slaseizoen 1974/1975.
Waarschijnlijk dank zij de warme zomer
is de valse meeldauw in komkommers
dit jaar nergens waargenomen en er
mag worden aangenomen, dat de ziekte
weer uit ons land is verdwenen. Het
blijkt echter zaak attent te blijven op dit
soort schimmels en te voorkomen dat
er waar dan ook infectiebronnen van
betekenis kunnen ontstaan. Dit is van
des te meer belang omdat een bestaande aantasting praktisch niet meer te bestrijden is met chemische middelen.
Ondanks de warme zomer zijn insecten
niet van veel grotere betekenis geweest
dan in de andere jaren. Dit komt ook
duidelijk tot uiting in de witte vliegvangsten met behulp van gele vangbakken. In 1975 zijn er nauwelijks meer
witte vliegen gevangen dan in de veel
koudere zomer van 1974.
In de chrysantenteelt zijn er het afgelopen jaar vrij grote problemen geweest
met verschillende schimmelziekten. Eén
van de extra complicaties hierbij is dat
de ziekten nogal eens met het stekmateriaal over een aantal bedrijven worden verspreid.
Het is dan ook van het grootste belang
dat aan dit facet grote aandacht wordt
besteed, zowel vanuit de overheid als
vanuit het bedrijfsleven. Met een gezamenlijke inspanning moeten dergelijke
problemen kunnen worden opgelost.
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Virusinpaprikazoalsdie in 1975 op enkele
bedrijven inernstige mate optrad.

Virusziekten
Tot dit jaar kwam er in de paprikateelt
praktisch geen virus voor. Een heel enkele keer werd erwel eens een besmetting van het één of andere virus geconstateerd, maar dit was voor de praktijk
van geen betekenis. In 1975 is echter
op een aantal bedrijven virus waargenomen en soms in ernstige mate. Het betreft hier een stam van het tomatemozaïkvirus, die niet alleen de plant
aantast maar ook de vruchten zo ernstig kan misvormen dat ze geen handelswaarde meer hebben. Het is nog
niet duidelijk waar dit virus vandaan
gekomen is en ook het overblijven van
dit virus is nog onbekend. Gelukkig
vraagt het tomatemozaïekvirus van de
tomaat niet meer zoveel tijd, zodat alle
aandacht geconcentreerd kan worden
op deze „nieuwe" virusziekte van de
paprika.
Bij het onderzoek naar „bladnecrose"
in fresia is nu wel gebleken dat een
schimmel (Olpidium) een rol speelt bij
het overbrengen van de ziekte. Een der-

gelijk verschijnsel is ook bekend bij de
bobbelbladziekte van sla. Op grond
hiervan wordt momenteel onderzocht of
er een verband is tussen deze ziekte in
sla en „bladnecrose" bij fresia.
Het onderzoek naar het blekevruchtenvirus in komkommers wordt intensief
voortgezet. Omdat het verschijnen van
symptomen afhankelijk is van verschillende groeiomstandigheden, zoals de
temperatuur, terwijl bovendien bepaalde plantensoorten de ziekte wel in zich
hebben, maar geen symptomen vertonen,vergt dit onderzoek erg veel tijd.
Schimmelziekten
De residuproblematiek in de slateelt
heeft nog steeds een hoge prioriteit.
Met verschillende van de bestrijdingsmiddelen die momenteel worden toegepast, is men uit het oogpunt van de
volksgezondheid niet erg gelukkig. Het
zou daarom welkom kunnen zijn over
andere middelen te beschikken dan momenteel het geval is. Het zoeken naar
nieuwe teeltmethoden en nieuwe bestrijdingsmiddelen wordt dan ook met
kracht voortgezet. Uit algemeen milieuhygiënisch oogpunt is het van groot belang, te weten wat er precies gebeurt
met de middelen, die we toepassen.
Mede daarom is er meer aandacht besteed aan het gedrag van de middelen
in de grond.
Schimmels
Eén van de problemen, die in de chrysantenteelt optreedt vormt Ascochyta.
Op verschillende stekbedrijven is deze
schimmel resistent geworden tegen het
veel gebruikte systemische middel Benlate. Het gevolg hiervan is dat deze resistente stam verspreid is naar veel
bloemproducerende bedrijven, waardoor deze schimmel ook op die bedrijven niet meer met de systemische mid-

delen kan worden bestreden. Dit geeft
extra complicaties voor het toch al ingewikkelde bestrijdingsschema in de
chrysantenteelt.
Het onderzoek naar het voorkomen en
de bestrijding van Fusariumvaatziekte
bij anjers is dit jaar op grote schaal
voortgezet. Uit een groots opgezette
grondontsmettingsproef op een zwaar
besmet bedrijf is duidelijk gebleken dat
methylbromide, ook in hoge doseringen,
nauwelijks enig effect heeft tegen deze
ziekte. Daarentegen zijn met het stomen
van de grond in deze proef goede resultaten bereikt, waarbij het stomen van
de grond met behulp van ingegraven
drainkokers iets betere resultaten gaf
dan het zeilen stomen. De groei en produktie waren duidelijk beter op de objecten gestoomd met drainkokers dan
bij de objecten waarbij met zeilen werd
gestoomd.
Biologische bestrijding
De belangstelling voor de biologische
bestrijding van spint en witte vlieg is
duidelijk stijgende. Vooral in de komkommerteelt en de tomatenteelt worden
deze dieren zo langzamerhand op een
groot areaal biologisch bestreden.
Vooral in de tomatenteelt breidt de biologische bestrijding van witte vlieg zich
sterk uit. Doordat er veel minder insecticiden worden gebruikt, krijgen insecten, die tot voor kort nauwelijks voorkwamen echter weer veel meer kansen
en dreigen uit te groeien tot ware plagen. Een voorbeeld hiervan vormt trips,
die op steeds meer bedrijven begint op
te treden. In de paprikateelt is dit insect
overigens al langer bekend en trips is
er één van de hoofdoorzaken van dat
biologische bestrijding in paprika praktisch niet uitvoerbaar is. Teneinde een
oplossing te vinden voor deze problemen en na te gaan of de bestrijding van
trips (biologisch of chemisch) geïnte35

greerd kan worden in de bestaande
schema's voor biologische bestrijding
is de afdeling tijdelijk versterkt met ir.
Ramakers, die zich volledig zal concentreren op deze problematiek.
Luchtverontreiniging
Hoewel het proefobject Zuid-Holland
officieel is beëindigd, wordt het
luchtverontreinigingsonderzoek voorlopig nog voortgezet. De leiding van het
project blijft berusten bij het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid te Bilthoven. Voortzetting van dit onderzoek
is van grote betekenis, omdat het beslist nog niet is afgerond. Er is nog geen
voldoende inzicht over de relatie samenstelling van de buitenlucht en groei
van onze cultuurgewassen.
Door de afdeling Plantenziekten en
ziektebestrijding is in 1975 gewerkt
aan :
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— Bladnecrose bij fresia
—• Blekevruchtenvirus bij komkommer
— Waardplantpassage van T.M.V.stammen bij tomaat
— Zaadinfectie door T.M.V. bij tomaat
— Virusziekten bij paprika
— Bestrijding van „ a a n s l a g " bij sla
— Bestrijding van meeldauw bij komkommer
—• Bestrijding van spint in komkommer
— Grondontsmetting tegen Fusariumvaatziekte in anjer
—• Onkruidbestrijding in verschillende
gewassen
— Biologische bestrijding van witte
vlieg en spint in verschillende gewassen
— Biologie en bestrijding van trips
— Residu-onderzoek bij sla
— Ascochyta bij chrysant
— Didymella bij tomaat
— Mycosphaerella bij komkommer
— Fusarium bij komkommer
— Luchtverontreinigingsonderzoek.

BEDRIJFSONTWIKKELING
Algemene bedrijfsontwikkelingsactiviteiten
Het eerste object aan de Middelbroekweg te Honselersdijk in de gemeente
Naaldwijk, van de Stichting Tuinbouwstructuurverbetering Westland werd 11
september opgeleverd. Dit object omvat 25percelen van elk ongeveer 1,6ha.
Voor een tweede object van deze stichting, gelegen nabij het eerstgenoemde
object, dat in totaal 38 ha omvat, waarvan 34 ha uit te geven grond, werd de
planningvoorbereid. Indit object komen
belangrijke bodemverschillen voor.
Medewerking werd verleend aan de
planning voor een gebied van 17 ha dat
door Veiling Gouda tuinbouwrijp werd
gemaakt. Er worden 9 percelen van ongeveer 1,6 ha uitgegeven.
Vele adviezen over particuliere bedrijven werden verzorgd. In een aantal gevallen, waar sloten moesten worden gedempt, werd overleg gepleegd met het
Hoogheemraadschap. Van de 18bedrijven die begin 1975 in het Zuidhollandse
Glasdistrict nog moesten worden ontsloten, zijn er inmiddels 7per as bereikbaar geworden.
Naast adviezen over bedrijfsindeling,
vroeg de advisering omtrent beregeningsinstallaties, waterkwaliteit en -opslag veel aandacht.
De werkgroep Tuinvuil-verwijdering van
het Overlegorgaan Westland werd
omgezet in een Stichting. De gedachte
stortplaats van tuinafval aan de Van
Prooyenweg te Honselersdijk, kon helaas nog niet worden gerealiseerd.
Een begin werd gemaakt met een karteringsopdracht van het Overlegorgaan
Westland. Volgens deze opdracht zal
de grond van ruim 1.500 ha gras- en

bouwland worden onderzocht op geschiktheid voor glastuinbouw. Naast dit
werk werd voor 145 aanvragen het bodemprofiel van in totaal 188 ha in kaart
gebracht.
Was er in het begin van 1975 nog een
sterke tendens tot overschakeling op
de bloementeelt — mede als gevolg van
de aanvankelijk lage tomatenprijzen —
in de loop van het jaar verminderde deze belangstelling sterk.
De groepsvoorlichting vroeg veel aandacht. Dit vooral door de sterke toename van het aantal studieclubexcursies
van beperkte omvang, en gerichte bijeenkomsten. Dit komt wel tot uiting als
men weet dat in één jaar, vanuit het gebied van één studieclub 161 excursies
werden begeleid. De aandacht voor de
massavoorlichting komt tot uiting in het
publiceren in de vakpers van 280 vakartikelen. Naast het maandelijks verschijnende eigen blad ,,Mededelingen",
dat bij elke uitgave — behoudens het
72 pagina's tellende (jubileum)nummer
van september, steeds 12 pagina's
groot was, werd medewerking verleend
aan diverse radio- en TV-uitzendingen.
De informatie van de glasgroentevoorlichters door het elke 14 dagen publiceren van een mededelingen-bulletin
werd voortgezet.
Teeltvoorlichting
Diverse ontwikkelingen kregen de aandacht van de voorlichting, zoals de
snelle omschakeling van de komkommerteelt op broeiveuren naar grondverwarming, de teelt op steenwol en substraten, het doorplanten van tomaten,
aanschaf van kleursorteerders, toepassing van het buisrailsysteem, aanleg
van stoomdrainage e.d.
Onder de druk van de rentabiliteit, de
noodzaak tot intensivering en de vele
ontwikkelingen die op de tuinder afko37

men, is de behoefte aan informatie, kennis en begeleiding nog steeds groeiende. Niet altijd zijn de voorlichters in
staat aan de vraag te voldoen door de
vele bijkomende taken, zoals excursies,
rentesubsidie- en andere regelingen en
het feit dat voor noodzakelijke studie
voor bepaalde rayons weleens een beroep moet worden gedaan op de hulp
van voorlichters uit andere rayons.
In overleg met de overheid en het bedrijfsleven wordt nog steeds getracht
de knelpunten in het personele vlak van
de voorlichting weg te nemen. We hopen dat dit in 1976 tot resultaat zal
leiden.
Bedrijfsuitrusting
Bij de technische voorlichting stond
in het verslagjaar het nemen van energiebesparende maatregelen centraal.
Groot was in dit verband de belangstelling voor het plaatsen van retarders in
de vlampijpen van de ketels. Talrijke
metingen zijn erverricht omvast te stellen welk type retarder bij een bepaalde
ketel het meeste effect geeft.
Er werden 16 curussen gegeven, waaraan totaal 400 personen deelnamen, op
stooktechnisch gebied.
Aandacht is besteed aan de ventilatieverliezen, de kasconstructies en de
luchtingssystemen. Met de uitwerking
van een nieuw energiebesparend apparaat — een rookgascondensor — kon
tot een afronding worden gekomen.
Vast is wel komen te staan dat er tal
van verwarmingsinstallaties zijn die de
benodigde capaciteit tijdens winterweer
niet zullen kunnen bereiken. Op dit gevaar is gewezen, maar gezien de lange
reeks van zachte winters, is er nog weinig aandrang verbetering in de situatie
te brengen. Op het gebied van de klimaatregelapparatuur blijven zich belangrijke ontwikkelingen voordoen. Op
diverse bedrijven is in 1975 een mini-

computer voor klimaatregeling geplaatst. Het aantal aanvragen om voorlichting over klimaatregelapparatuur
was groot.
Op het gebied van de kassenbouw zijn
er nogal wat detailveranderingen gekomen en op komst. Hieraan wordt nauwgezet aandacht besteed, waarbij geleidelijk de vraag naar voren komt of de
kostenverhogende werking van bepaalde constructies (tralieligger, extra hoog)
wel verantwoord zijn ten opzichte van
het verwachte betere rendement.
Bedrijfsorganisatie enarbeidsmethoden
Arbeidsbesparing blijft voor veel bedrijven en bij vele teelten een zaak die
veel aandacht krijgt. Arbeidkundig onderzoek vond plaats bij tomaat, komkommer, sla, radijs, prei, chrysant, lelie,
fresia en potplanten. Het accent blijft
daarbij vooral gericht op het oogsten
en sorteren, omdat dit nu eenmaal zo'n
aanzienlijk deel van de totale arbeidsbehoefte van een teelt vraagt. Daarnaast kan in een aantal gevallen verbetering van het interne transport tot besparingen leiden.
Arbeidsboekhoudingen zijn bijgehouden met een groep jaarrondchrysantentelers, met telers van doorteelttomaten,
van lelie, fresia en potplanten, terwijl
een begin is gemaakt met het begeleiden van de arbeidsboekhouding van
rozenbedrijven.
Er is een groeiende belangstelling voor
het buisrailsysteem, waarvoor nu getracht wordt nieuwe arbeidsgegevens
te verkrijgen, omdat de gegevens die
destijds (1968) werden vastgesteld, niet
meer bruikbaar zijn.
Economie en structuur
Veel telers trachten tot een beter bedrijfsresultaat te komen door zich meer
te verdiepen in de mogelijkheden de

efficiency te verbeteren en een grote
vaardigheid te verwerven op het gebied
van het management. Daarnaast is er
een streven naar schaalvergroting, wat
vaak alleen tot stand te brengen is door
het aangaan van de een of andere vorm
van samenwerking. Door deze ontwikkelingen worden de verschillen tussen
de individuele bedrijven van voortrekkers en achterblijvers steeds groter. De
ontwikkelingsplannen die erworden gemaakt voor bedrijven die een aanvrage
hebben gedaan in het kader van de rentesubsidieregeling, blijken in belangrijke mate bij te dragen in het vergroten van het inzicht in de situatie en de
mogelijkheden van het eigen bedrijf.
Steeds meer gaat men beseffen dat
dergelijke plannen nuttig zijn, ook al
heeft men niet direct de behoefte aan
uitbreiding of verandering.
In het verslagjaar werden ten behoeve
van de rentesubsidies en voor aanvragen van het Borgstellingsfonds 541 gevallen in behandeling genomen.
Wat de rentesubsidie betreft werden in
1975 352 gevallen gerapporteerd aan
de HID. Daarvan werden er 332 toegewezen voor een totaal subsidiabel leningsbedrag van 67,3 miljoen gulden.
Van deze aanvragen had 47% betrekking op groenten, 43% op bloemen en
1 0 % op groenten en bloemen. Uit het
Westland kwam 77% van de aanvragen; uit de Kring 23 %.
Van de 139aanvragen voor borgstelling
via het Borgstellingsfonds werden er
68toegewezen, terwijl er per 31decem-

ber nog 32 in behandeling waren. De
toewijzingen beliepen een bedrag voor
investeringen en bedrijfskapitaal van
17,6 miljoen gulden, waarvan 5,9 miljoen gulden onder garantie van het
Borgstellingsfonds. Hiervan had 3,8
miljoen gulden betrekking op bedrijven
in het Westland en 2,1 miljoen gulden
op bedrijven in de Kring. Advies werd
uitgebracht voor 460 aanvragen voor de
subsidie bij omschakeling van olie op
aardgas, 229 aanvragen voor subsidie
inhet kadervan de regeling Verbetering
Agrarische Bedrijfsgebouwen en 40
aanvragen om bijstand krachtens de
Rijksgroepsregeling Zelfstandigen.
Diversen
Tal van medewerkers van Proefstation
en voorlichtingsdienst verleenden medewerking aan cursussen en scholen.
Dit was het geval met de cursussen
Algemene Vorming Toekomstige Ondernemers, Economische Vorming Toekomstige Ondernemers en Tuinbouwkundige Vorming Toekomstige Ondernemers. Verder zijn er diverse cursussen verzorgd op het gebied van
stooktechniek, werden speciale gewasgerichte bloemencursussen verzorgd;
vaak gecombineerd met een cursus
kasklimaat. Medewerking werd verleend aan enkele cursussen Bedrijfvoering, de opleidingscursus voor akte LV,
een keurmeesterscursus en werden
wat gastlessen verzorgd aande Middelbare Tuinbouwschool in De Lier.
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Financieel verslag over 1975
Vergelijkende exploitatie-begroting 1975 en begroting 1976
Begroting '75 Rekening '75 Begroting '76
Kostensoorten
1. Aanschaffingen/afschrijvingen
2. Kosten van het bedrijf
a. Grondlasten
b. Verzekering
c. Onderhoud gebouwen

242.000 —

242.615,01

229.000,—

90.300 —

97.391,55

79.450,—

7.300 —
32.000,—
51.000 —

8.140,63
33.553,38
55.697,54

9.200,—
12.050,—
58.200,—

3. Personeelskosten

4.724.000,—

5.109.881,74

5.570.000,—

a. Salaris personeel
b. Salaris personeel virusproduktie .
c. Pensioenverzekering personeel . .
d. Sociale lasten
4. Reis- en verblijfkosten

3.924.000,-

4.135.625,09
9.514,75
469.485,38
495.256,52

4.689.000,-

5. Exploitatiekosten tuin
a. Meststoffen
b. Bedrijfsmiddelen, onderhoud enrep.
c. Bestrijdingsmiddelen
d. Brandstoffen
e. Elektra, gas en water
f. Exploitatie vervoermiddelen . . .
g. Overige kosten
Kosten van onderzoek
a. Chemicaliën . .
b. Glaswerk en hulpmiddelen
c. Foto- en filmmaterialen .
d. Kasklimaat
e. Virusproduktie
f. Overige kosten

10.000,300.000,490.000,-

10.000,365.000,506.000,130.000,—

138.767,05
393.520,30

506.350,—

171.000,83.000,2.000,3.200,-

21.057,89
55.189,97
19.286,82
162.706,79
128.290,16
3.182,91
3.805,76

39.50056.20017.500236.250151.5002.1003.300-

307.000,—

287.127,48

332.400,—

27.000,58.000,9.000,99.000,10.000,104.000,-

27.575,91
74.672,13
11.402,82
58.843 —
13.058,32
101.575,30

28.000,75.000,9.400,103.000,9.000,-

117.000,361.700,38.000,54.000,10.500,-

108.000,-

7. Zaden en Planten

22.500 —

37.083,36

8. Verkoopkosten produkten

14.000,—

18.982,48

14.500,—

373.000 —

488.669,18

437.000,—

65.500 —
31.000,—
28.000,—
42.000,—
14.000 —
12.000,—
35.500 —
15.000 —
130.000.—

94.792,14
44.069,10
28.052,36
55.178,97
11.189,37
11.867,61
62.945,06
10.240,37
170.334,20

34.000
32.500
29.000
44.000
12.000
12.500
58.000
15.000
200.000

9. Overige kosten
a. Bestuurskosten
b. Administratie- en Bureaukosten
c. Jaarverslag (drukwerk) . . .
d. Telefoon, porti en vrachtkosten
e. Rente
f. Kosten werkplaats
. . . .
g. Kosten vanvoorlichting
. .
h. Overige kosten
i. Monsternemers „ b u i t e n g e b i e d "

23.500,—

6.251.500 —

6.814.038,15

230.000 —

303.623,11

240.000,—

1.630.000,—

1.737.509,98

1.770.000,—

.400.000 —
10.000 —
10.000,—
60.000 —
150.000 —

1.469.470,97
10.028,—
10.200,—
77.373,75
170.437,26

1.600.000
10.000
10.000
75.000
75.000

Totaal opbrengsten

1.860.000,—

2.041.133,09

2.010 000,—

Bedrijfsverlies

4.391.500 —

4.772.905,06

5.312.200,—

Subsidies

1.536.000,—

1.554.267,43

1.800.000,—

Saldoverlies

2.855.500,—

3.218.637,63

3.512.200,—

Totaal exploitatiekosten
10. Opbrengst produkten
11. Opbrengst diensten aan derden
a.
b.
c.
d.

Grondonderzoek
Kartering
. . . .
Adviezen
. . . .
Diversen
. . . .

e. T.M.V. (zwak virus)

7.322.200,—

