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TENGELEIDE

Bij deverschijning van dit jaarverslag over 1977 is een nieuw teeltseizoen al weer volop
aandegang.Dezaken,dieopdit moment actueel zijn,trekken onzeaandacht.Tochishet
soms goed om even een blik achterom te werpen, vooral als uit hetgeen gepasseerd is,
wat te lerenvalt.Welnu,we hebben indeglastuinbouw inhet afgelopenjaar te makengehad met sterk uiteenlopende resultaten. Inde bloementeelt ging het beter, inde groenteteelt waren de resultatenglobaal genomen nietopwekkend.Goedeenminder goedejaren
wisselen elkaar af. Kenmerkend voor het afgelopen jaar was vooral de grote aktiviteit op
hetterreinvande investeringen. Dezeaktiviteit toondeaan,dat deglastuinbouw in Nederlandnogsteeds eenzeer levendebedrijfstak is.Enterwijl erallerwegewerkloosheid heerstewas er indeglastuinbouw onverminderd emplooi. Natuurlijk moet er hardvoor worden
gewerkt. Maar er isgeen redenvoor ombijdepakken neer tezitten. Dat heeft ons ookhet
afgelopenjaargeleerd.
Wel moet men zorgen bij te blijven, nieuwe mogelijkheden moeten worden aangegrepen
en nieuwe ontwikkelingen gevolgd om niet achterop te raken. Daartoe behoort ook het
kennisnemen van onderzoekresultaten. Deze resultaten behoren, waar het maar enigszins mogelijk is,eenplaatstekrijgen inheteigenteeltgebeuren.
Onderzoekresultaten kunnen meestal niet worden toegepast zonder meer. Steeds zal
men met talrijke factoren en omstandigheden rekening dienen te houden. Het een kan
vaak niet zonder het ander. Zo dient men voor een steenwolteelt over goed water te beschikken,werd hettussenplanten bijtomaat pasmogelijk naintroductie vanvirusresistente rassen,enz.
Het zou niet moeilijk zijndit rijtje met andere voorbeelden aante vullen. Bovendien roept
deoplossingvan heteneprobleem hetandere somstevoorschijn. Daaromkomenweook
met hetonderzoek nooit klaar.
Met het oogopdetoepassing inde praktijk is eengoede overdracht van deonderzoekresultatenvanzelfsprekendvanhetgrootstebelang.
Anderzijds dient de praktijk invloed uit te oefenen op de richting in het onderzoek. Ook
daarvoor is kennisnemen van het onderzoek, dat gaande is,onmisbaar. Het is een gelukkige omstandigheid,dat met namede landelijke gewassencommissiesvan de N.T.S. hierbijeenzeer actieve rolspelen.
Deveelvuldige contacten,dieer indit opzicht bestaan,worden niet alleenvoor het onderzoek opons eigen Proefstation als zeer positief ervaren. Meer en meer wordt ook hetonderzoek op onderzoekinstellingen elders (instituten te Wageningen bijv.) op de voet gevolgd. Dit laatste blijkt eveneens zeer vruchtbaar, niet in het minst met het oog op het
goedopelkaar afstemmen vande onderzoekprogramma's.
Decontacten tussen het onderzoek ende praktijk zijn danook niet gauw te intensief. We
hopen er in het reeds aangevangen jaar eveneens weer veelvuldig gebruik van temaken.
Eeneventuele statuswijzigingvanhet Proefstation (omvormingtotOverheidsstichting)behoeft daaraangeenafbreuk tedoen.
Intussen ligt hetverslag over 1977voor U. Details zijn achterwege gelaten. Nadere informatie is echter altijd verkrijgbaar. We hopen dat er een goed gebruik van zal wordengemaakt.
Tenslottewillenwe nogonzedank uitspreken aanhet adresvanallen,dieopenigerlei wijze hebben bijgedragen tot hetgeen het afgelopen jaar tot stand gebracht kon worden.
1

Hierbij denkenweaanonzemedewerkers. Maar tegelijk zijnweèndeOverheidènhetbedrijfsleven erkentelijk voor de financiële bijdragen. Zoals elders in dit verslag tot uiting
komt werden de bijdragen van het bedrijfsleven in het afgelopen jaar aanzienlijk verhoogd. Dit laatste onderstreept ons inziens nog eens hoezeer menvan deze zijde hetbelangvan hetonderzoek onderkent.

ir. E. Kooistra

BESTUUR
Hetbestuur van het Proefstationwasop31december 1977alsvolgt samengesteld:
DagelijksBestuur:
P.vandenBerg,Rijswijk, voorzitter
J.G.J.vander Hoeven,Maasland, secretaris-penningmeester
M.J.Varekamp, Naaldwijk, vice-voorzitter
E.H.Bukman, Moerkapelle
Overigeleden:
J.M. Duijvesteijn,Poeldijk
L.G.C.Hendriks, Leidschendam
J.L.M.Jacobs,Venlo
J.Jonker, Sappemeer
E.J.van Kester, Bleiswijk
A.W.M. Kouwenhoven, Kwintsheul
T.A.A.vandeLaar, Monster
A.C.vanMarrewijk, Honselersdijk
C.Meewisse, Nootdorp
H.Moerman, Bleiswijk
J.N.Olieman, Pijnacker
N.Rops,Ulvenhout
A.G.vandeTorre, Berkelen Rodenrijs
M.Verkade, 's-Gravenzande
B.Vermeer, DeLier
W.P.M.Vijverberg, Naaldwijk

PERSONEEL*)
ONDERZOEK
Direkteur
Ir.E.Kooistra, Min.Lelylaan 32,2285 HJRijswijk (070)940946
Plaatsvervangend direkteur
Ir.J.M.Jacobs, Molenstraat 127,2681BRMonster (01749)7569

(Situatie per 1-3-1978

Afdeling grond,water en bemesting
Afdelingshoofd:ir.J.vandenEnde,Kreeklaan 25,2691KX's-Gravenzande(01748)4106.
Waarnemend afdelingshoofd: dr. ir. J.P.N.L. Roorda van Eysinga, Gerberalaan 70, 2671
KENaaldwijk (01740)26292.
Onderzoek waterhuishouding:
Water-enmeststoffenbalans:J.van Beusekom,A.v.d.Burg.
Watervoorziening: R.de Graaf.
Bemestingsonderzoek:
Hoofd:dr. ir.J.P.N.L. RoordavanEysinga.
Bemesting groenten:M.Q.vander Meijs.
Bemestingbloemen:W.A.C.Nederpel.
Onderzoekwater, bemesting en grondonderzoekmethoden:
Hoofd: ing.C.Sonneveld,Korte Kruisweg 32,2676 BLMaasdijk(01745)3417.
Invloed grondontsmetting: ing. S.J.Voogt, Grote Stern 209, 3181 SH Rozenburg (01819)

15904.
Assistente: M.Vreugdenhil.
Laboratoria voorchemisch enfysisch onderzoek:
Hoofd:. P.A.den Dekker,Conradkadew.s. ,,DeSteur", 2517 BMDenHaag(070)631187.
Chef onderzoek laboratorium: P.A. van Dijk, Willige Rijzen 10, 2291 GZ Wateringen
(01742)3525.
Laboratorium-assistent, plaatsvervangend chef:S.S.deBes.
Analiste: H.M.C.Meyer-de Koning.
Laboranten: C.G.M, van den Berg-van der Meys, R.N.W. van Duivenboden, C.W. van
Elderen,C.Wiskerke-van Brakel.
Chef-laborantelaboratorium voor routinegrondonderzoek: M.J.T. Koenen-Staats.

Staats.
Assistent chef: P.J.J.Alblas.
Eerste laboranten:H.E.M.Jongejan,E.J.Romijn-Broekhoven.
Laboranten: L. van den Bos, J.J. Drieze, J.C.D. de l'Ecluse (militaire dienst), C.A.F.
Greeve, E.J.W. Hillebrand,A.L.C.A. van Krieken, K.A. Qualm,C.J.M.Touw,A.vanWinkel,
P.A.M.Zwinkels,J.W.A.Zwinkels-Touw.
Eenvacature.
Eersteamanuensis: H.W. Verhulst.
Amanuensis: H.J.Verhulst,J.T.Verhulst.
Afdeling voorhetuitrekenen vananalyseresultaten, controle en administratie:
Chef: P.M.P.vander Lans.
Administratieve medewerksters: M.M.vanBaaien,J.J.Bijl, N.N.deBruin.
Bemestingsadviezen,potgrondonderzoeken grondmonstername:
Hoofd: ing.J.P.C.Knoppert, Perzikenstraat 10,2671 RBNaaldwijk.
Plaatsvervangend hoofd en onderzoek potgrond: G.A. Boertje, Emmaplein 23, 3181 HB
Rozenburg(01819)14344.
Adviseur potgrond:H.L. Koenen,delaReystraat 21, 3143CGMaassluis (01899)17223.

Bemestingsadviseurs: A.L.vanden Bos,L.Spaans,E.vanVoorthuizen,vacature.
Adviseur steenwol:A.vanderWees.
Monsternemers: A.J.M, van der Ende, Patrijsiaan 36, 2675 VZ Honselersdijk (01740)
28176, J.M. Greeve, Noordeindseweg 75, 2651 LE Berkel (01891) 2328, M.F.J. van
Heiningen, Sint Bonifaciusstraat 29, 2264 AL Leidschendam (070) 274256, A.P.
Mooyman, Kon.Wilhelminalaan 55, 2635 HL Den Hoorn (015) 126098, L.A. denToom,'sGravenweg 133,2902 LGCapellea/d IJssel(010)507426.
Landinrichting enwaterhuishouding (zieonder voorlichting)
Afdelingteelt en kasklimaat
Afdelingshoofd: ir. C.M.M, van Winden,Taets van Amerongenstraat 2, 2681 EH Monster
(01749)13109.
Onderzoekgroentegewassen:
Hoofd: ir.G.W.H.Welles, Karel Doormanweg30,2684XHTer Heyde(gemeente Monster)
(01749)13735.
Teeltonderzoektomaat enmeloen:ing.K. Buitelaar, Strauss 6,2671XBNaaldwijk (01740)
26202.
Teeltonderzoek komkommer en paprika: ing. J.A.M, van Uffelen, Smetana 14, 2671 XH
Naaldwijk (01740)26518.
Teeltonderzoek slaenandijvie:vacature.
Teeltonderzoek kleine groentegewassen: Cl. Mol, Hartmanplein 22, 2681 TK Monster
(01749)12539.
Algemeen teeltonderzoek: G.A.J. Janssen, Stokserweg 5a, 5981 NE Helden-Panningen
(04760) 3165, gedetacheerd bij de Proeftuin ,,Noord-Limburg", Venlo, D. Rodenburg,
Hoofdweg 81,9615 AB Kolham/Slochteren (05980) 3540, gedetacheerd bij de Proeftuin
Sappemeer.
Kwaliteitsonderzoek bij groentegewassen: ing. H.G.A.van Esch, Koorlaantje 12, 2678TA
De Lier(01745)5710.
Gebruikswaarde-onderzoek groentegewassen:
Hoofd: ir. J.H.Stolk, Uitterlier 130, 2678VD De Lier (01745)5289, gedetacheerd door het
R.I.V.R.O. teWageningen, ing.R. Maaswinkel, Burg.Zaneveldtstraat 190,3145 RKMaassluis,gedetacheerddoor het R.I.V.R.O. teWageningen, L.Rus,A.B. Jansen.
Administratief medewerkster: B.C.M, 't Hoen(tot 1.4.1978).
Onderzoek bloemisterijgewassen:
Hoofd: ir.C.M.M,vanWinden.
Teeltonderzoek chrysanten snijgroen: ing. A.P. van der Hoeven, Rijnweg 307, 2681 SL
Monster (01749)47907.
Teeltonderzoek fresia en amaryllis: ing. T. Dijkhuizen, Corelli 14, 2671 XC Naaldwijk
(01740)24297.
Laborante:G.A.M,de Brabander.
Onderzoekkasklimaat:
Ir. D. Bokhorst, Van Wassenaarstraat 9, 2676 XG Maasdijk (01745) 2182, gedetacheerd
door het I.M.A.G.

G.P.A. van Holsteijn, Chrysantenstraat 28, 2671 KR Naaldwijk (01740) 25989, T.
Strijbosch, Scholeksterhof 5,2636 EZSchipluiden (01738)8952,dr. ir. J.v.d.Vooren,Ravensweg 1,3227CEOudenhoorn (01882)565.
Meteorologischewaarnemingen:C.A.Ammerlaan.
Afdeling plantenfysiologie
Afdelingshoofd: dr. ir. P.J.A.L. de Lint, 's-Gravenzandseweg 252, 3151 TV Hoek van Holland(01747)2483.
Algemeen fysiologisch onderzoek en onderzoek trosanjer: dr. ir. L.S. Spithorst, Kleine
Woerdlaan46,2671ASNaaldwijk (01740)26044.
Onderzoekassistent: ing.K.A. Groenenboom.
Koolzuurgasbemesting enfysiogene afwijkingen: ir. N.van Berkel, Fazantstraat 29,3145
CAMaassluis (01899)14824.
Potentiële groei:ing.D.Klapwijk,VanNijenrodestraat 49,2678TR DeLier(01745)2722.
Analiste:C.F.M.Wubben.
Vruchtzetting en groeiregulatoren: ing. W. van Ravesteijn, Meyendelseweg 14, 2243 GN
Wassenaar (01751)79470.
Invitroculturen:W.M.L. Molhoek.
Fotosynthese onderzoek: G.Hey,dr. ir. P.J.A.L.deLint.
Afdeling plantenziekten en ziektebestrijding
Afdelingshoofd: dr. ir. L. Bravenboer, Distelstraat 11, 3151 TL Hoek van Holland (01747)
2695.
Mycologie:
Ir. N.A.M,van Steekelenburg, lepstraat 10, 2691 EX 's-Gravenzande (01748) 5587,gedetacheerddoor het LP.O.
Analist: S.J.Paternotte.
Virologie:
Virusziekte tomaat en paprika:dr ir.A.Th.B.Rast, Menno ter Braaklaan 97,2624TC Delft
(015)562254,gedetacheerd door het I.P.O.
Onderzoekassistente:C.C.M.M.Stijger.
Laborante:J.E.M.Zuidgeest-van derSande.
Overige virusziekten: ing. H.J.M, van Dorst, Almondestraat 2, 2676 VM Maasdijk (01745)
3912.
Analiste:W.T.Runia.
EntomologieenBiologische bestrijding:
Ir. P.M.J. Ramakers, Burg. Zaneveldstraat 53, 3145 RB Maassluis, gedetacheerd door
T.N.O.
Ir.J.Woets,Schollevaarstraat 16,3145 LD Maassluis (01899)12719.
Analist:A.v.d.Linden.
Gewasbescherming:
Bodemparasieten: L.J.Nederpel jr.
Chemische bestrijding: ing. D.Theune, van Spilbergenstraat 33, 3151 BW Hoek van Holland(01747)3998.
Analiste: M.vander Staay.

Diagnostiek en onkruidbestrijding:
Ing.W.den Boer, KarelWiersmastraat 12,2671 RTNaaldwijk (01740)25552.
Luchtverontreiniging:
P. Steenbergen, Hargplein 62, 3121 VD Kethel/Schiedam (010) 703933, gedetacheerd
door het I.P.O.
Afdeling bedrijfssynthese
Afdelingshoofd: ir.J.C.J.Ammerlaan,Zwartendijk 11, 2671 LLNaaldwijk (01740)27730.
Voorlichtingsbegeleiding: ing.J.K. Nienhuis, Kerklaan40,2678SWDeLier(01745)5270.
Bedrijfseconoom: ir. A.J.de Visser, Vreeburchlaan 49, 2691 AB 's-Gravenzande (01748)
5142,gedetacheerddoor het L.E.I.
Bedrijfseconomisch medewerker: J.A.A.Keijzer, Geestweg 12,2671 ECNaaldwijk.
Arbeidskundige: ing. A.T.M. Hendrix, Uithof 6, 2676 AK Maasdijk (01745) 4835, gedetacheerddoor het I.M.A.G.
Mechanisatie-onderzoek: vacature.
Statistische verwerking
Statisticus: B.J.vander Kaay, Muskaatstraat 3,2671SVNaaldwijk (01740)26584.
Assistent: ing.J.C.M.Withagen.
Algemene zakenen personeelszaken
Hoofd: ing.P.Koornneef, Bloesemlaan 13,3181RCRozenburg (01819) 12792.
Bibliotheek
Bibliothecaris: J.C. van Aalst, Mr. Schokkingstraat 44, 2691 XH 's-Gravenzande (01748)
5330.
Bibliotheek-assistente:T.G.vanWinden-van derWel.
Administratie
Hoofd:E.J.M,vanderValk,Jac. Boezemanstraat 275,3145VEMaassluis (01899)20358.
Administratieve medewerksters: S. den Besten-Groenewald, M.C.J. de BrabanderWaalwijk,C.E.M,van Dreumel-Jansen,M.M.A.v.d.Ende.
Boekhouding
Hoofd: B.Zonneveld,Goudenregen 4,2671PGNaaldwijk (01740)25096.
Assistenten:L.Vellekoop,C.S.T.M.Verkade-Prins.
Interne Dienst
Hoofdeninkoper:J.A.Jansen.
Medewerkers: M.deBrabander, L.P.F.Reijgersberg,G.M.M.L. Verbeek.

Publiciteit
Hoofd: ing.P.A. Kruyk, Postbus54,2670AB Naaldwijk (01740)24302.
Publiciteits-assistente:T.J.A.v.d.Bogert-de Kiewit.
Tekenares: M.E.T.M.Tetteroo-Zuiderwijk.
Administratieve medewerkers: M.P.vanGaaien,M.Meulemans-Schramm.
Fotograaf: J.A.vander Loos, Hondsdraaf 14,2671DM Naaldwijk (01740) 28491.
Excursierondleidster: M. van der Sar, Wilhelminaplein 22, 2671 GS Naaldwijk (01740)
28838.
Interne technische dienst
Hoofd:ing.R.B.Albers, Molenlaan 58,2675CEHonselersdijk (01740)24596.
Electronici:A.J.Arendsen,L.J.A.Bol.
Electrotechnisch installateur: P.C.vanZwet.
Electrotechnicus: P.Koornneef.
Instrumentatie-technicus:W.Rovers.
Machinebankwerkers en instrumentmakers: G.L. van Charante, C.J. immerzeel, R.
Schutter.
Schilders:J.T.Zeeman,L.P.Zwaanswijk.
Timmerlieden: M.vander Gaag,P.L.Verbraeken.
Tuin
Hoofd: ing.F.G.van Dijk,Zuidweg42,2671 MN Naaldwijk (01740)26541.
Plaatsvervangend hoofd:J.Menheer, Bachlaan 12,2671TK Naaldwijk.
Beheerders speciale proefruimten: CS. van der Helm,A.C. Heppe, S. Heys, J.F. Nadorp,
P.J.W.N. Nadorp, L.L.A.van Paassen,A.P.Verbeek, G.Verhagen, D.Wiskerke.
Proefverzorgers: S.W. Bos, A.H. de Bruin, O.F. van Eeden, R. Elgersma, P.M. van
Staalduine, M.T.vanVeldhoven,A.Wiskerke, H.Wulff, 2vacatures.
VOORLICHTING
Consulent voor deTuinbouw: ir. J.M.Jacobs, Molenstraat 127, 2681 BR Monster (01749)
7569.
Hoofd van de voorlichting: ing.A.G.A. van de Nes, Melis Stokelaan 2084, 2541 GH Den
Haag(070)664244.
Structurele ontwikkeling: ir.J.C.J.Ammerlaan,Zwartendijk 11, 2671 LLNaaldwijk (01740)
27730.
Publicteit:Zieonder Onderzoek.
Bedrijfsvoorlichters groenteteelt
DeKring
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt: ing. J.H. Groenewegen, Kon. Wilhelminalaan 38,
3635 HN DenHoornpost Delft )015)123295.
Rayon Bergschenhoek-Bleiswijk: I. Baelde, Zoutmanstraat 2, 2665 AW Bleiswijk (01892)
3154.

Rayon Nieuwerkerk a/d Ussel-Zevenhuizen-Waddinxveen:W. Eindhoven,Snippendreef 6,
2665 EDBleiswijk (01892)3074.
Rayon Pijnacker: J.de Hoog, Delftsestraatweg 181,2645 BA Delfgauw post Delft (015)
564079.
Rayon Leidschendam-Voorschoten-Leiden-Nootdorp: H.J.M. Koot, Oppenheimstraat 67,
3053TVRotterdam-12(010)229789.
RayonBerkel:A.F.Veenman,A. Hoogvlietstraat 6b,3134CCViaardingen(010)354445.
Westland
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt: ing.D.de Mos,Gen.Spoorlaan 669,2285TH Rijswijk
(070)945082.
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt: ing.J.P. Bakker, Fresiastraat 14,2671 KS Naaldwijk
(01740)27141.
Rayon Monster: M.vander Linden,Molenweg 50,2681GTMonster (01749)47012.
Rayon Loosduinen: L.G. Nederpel sr., Madesteinweg 38, 2553 EC Loosduinen (070)
253295.
Rayon De Lier:J.M.van Nierop, M.A. de Ruyterstraat 49,2676VZMaasdijk (01745)3381.
Rayon Wateringen-Kwintsheul: H.C. Ouwerling, Berestein 11, 2295 PM Kwintsheul
(01742)2646.
RayonPoeldijk: ing.A.G.T.M.Goes,Plataan 36,2671 PZNaaldwijk (01740)25202.
RayonMaasland-Oranjepolder: J.Tamerus, Leeweg 53,2678 KEDeLier (01745)2512.
Rayon Naaldwijk: L.G.van Uffelen, Uitterlier 104,2678VDDeLier(01745) 3471.
Rayon 's-Gravenzande-Hoek van Holland:B. Meijndert, Heliotroop 8, 's-Gravenzande.
Rayon Honselersdijk: ing.N.M.J. Enthoven,Driesprong 8,2295LLKwintsheul.
Bedrijfsvoorlichters bloementeelt:
Bedrijfstakdeskundige bloementeelt: ing. G. Buys, Van Nijenrodestraat 45, 2678 TR De
Lier(01745)2822.
Anjer, trosanjer en roos: A. Koningen, Rietvoorndaal 16, 2553 NK Loosduinen (070)
686318.
Anjer entrosanjer: ing.H.Konings, DeNesse 19,2291 XNWateringen (01742)3416.
Potplanten: H. Buurman, Kleine Achterweg 37, 2671 LT Naaldwijk (01740) 27516 en ing.
A.Griffioen,Schoutendreef 120,2542 LPDen Haag(070)673982.
Fresiaencybidium:J.C.Doorduin,Rossini8,2671VZNaaldwijk(01740)24373.
Bolbloemen(iris, lelie,tulp,gladiool,amaryllis):A.J.M,van Leeuwen, Kijckerweg 21, 2678
AADeLier(01745)2264.
L.Vellekoop,Groenepad 34,2295 LZWateringen (01742)5570.
Jaarrondchrysant en snijgroen: C.P. Mol, M.A. de Ruyterstraat 47, 2676 VZ Maasdijk
(01745)3682.
Roos:ing.P.Damen, Endeldijk 7.2675CN Honselersdijk.
Jaarrondchrysant, gerbera, anthurium: J.A. van der Steen, Van Alkemadestraat 6, 2678
VLDeLier(01745)4189.
Landinrichting en waterhuishouding
Hoofd: ing.J.C.van Leeuwen,Zuidbuurt 25,3141ENMaassluis (01899)12653.
Ontsluiting en bedrijfsindeling: ing. J. Oosthoek, Laan der Vrijheid 42, 2661 HK Bergschenhoek (01892)3217.

Profielonderzoek enwaterhuishouding:J.T.M,van Paassen,Oosteinde69,2291ACWateringen (01742) 3458, ing. J.J. van Schie, H. van Naaldwijkstraat 23, 2671 BA Naaldwijk
(01740)3458.
Technische voorlichting
Hoofd en rayon De Kring: ing.J. Meijndert, Bolkruid 169, 3068 DM Rotterdam-3014(010)
201698,verwarming en stooktechniek.
Rayon Westland: J.B. Verveer, Noordlandseweg 65, 2691 KJ 's-Gravenzande (01748)
3786,verwarming enstooktechniek.
Th.J.vander Meer,Zuideinde 20,2371 BVRoelofarendsveen (01713)2414, kassenbouwregelapparatuur.
Th. de Groot,Albert Cuypstraat 30,2902GCCapelle a/d IJssel (010)512215, mechanisatie.
Bedrijfseconomie enarbeidskunde
Arbeidsmethoden: ing.H.J.vanGaaien,Oosteinde 59,2291ABWateringen (01742)2848.
Bedrijfseconomie: ing.J.K. Nienhuis, Kerklaan40, 2678SWDe Lier(01745)5270.
Kredietregeiingen
J.deBloois,Marocstraat 6,2671SPNaaldwijk (01740)25861.
J.vander Ende,Noordeindseweg 52b,2645 BCDelfgauw(015) 125239.
H.Rijneveld,Julianalaan 28,2811KVReeuwijk (01829)2851.
J.S.W.vander Lans,Glenn Millerrode 12,2717CBZoetermeer(079)217781.
Ing.J.Rentmeester, Joubertstraat 17,3143CLMaassluis(01899)15294.
LANDELIJK CONSULENTSCHAP
Consulent: ir. E. Kooistra, Min. Lelylaan 32, 2285 HJ Rijswijk (070) 940946, onderzoek
proeftuinen.
Plaatsvervangend consulent: ir. J.M.Jacobs, Molenstraat 127,2681 BR Monster (01749)
7569.
Bedrijfstakeconoom: ir. J.C.J. Ammerlaan, Zwartendijk 11, 2671 LL Naaldwijk (01740)
27730.
Algemene voorlichting: ing. W.P. van Winden, Merelstraat 49, 2675 VN Honselersdijk
(01740)25892.
Coördinatie onderzoek opde proeftuinen: ir. G.W.H.Welles, Karel Doormanweg 30,2684
XHTer Heyde(gemeente Monster)(01749)13735.

ALGEMEENOVERZICHT
1. PERSONEELSAANGELEGENHEDEN
In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd moest in 1977 van vier
medewerkers afscheid worden genomen. Op 4 maart was het afscheid van G. Gaastra,
die vanaf 1 maart 1959 werkzaam is geweest op de tuin. Op 1 april werd afscheid
genomen van Mevr. S. Aalbregt- Bijl, die gedurende een lange reeks van jaren in de
avonduren het hoofdgebouw heeft helpenschoonmaken.
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Op 24juni was het afscheid van ir. Y. van Koot, die vanaf 1augustus 1935 werkzaam is
geweest op het Proefstation,waaronder velejaren als hoofdvan het onderzoek. VanA.C.
Middendorp werd op 1 juli afscheid genomen. Hij was vanaf 15 september 1963
werkzaam op het Proefstation;aanvankelijk gedetacheerd bij het Borgstellingsfonds voor
de Landbouw,daarna indienst vanhetConsulentschap voordeTuinbouw.
Om gezondheidsredenen moest op 11 maart afscheid worden genomen van de heer M.
Mostert. Vanaf 1 juni 1948was hij werkzaam op het Proefstation. Dit was aanvankelijk in
detuin,daarnabijdevoorlichting enhet onderzoek.
Zesmaal werd in 1977 een 25-jarig jubileum gevierd, waarbij aan de jubilarissen een
receptie werdaangeboden. Ditwasop 15aprilvoor J. Menheer, dewaarnemend chef van
de tuin, op 29 april voor ing.J.P.C. Knoppert, het hoofd van de grondmonsteradvisering.
Op26meivond— inditgevalbuitendeeigengebouwen — hetjubileumvande consulent
ir. J.M. Jacobs plaats. Op 3 juni werd het 25-jarig dienstjubileum gevierd van P.A. den
Dekker, hoofd van het laboratorium voor chemisch en fysisch onderzoek, op 12
september van ing. A.J. Schoppers, bedrijfstakdeskundige groenteteelt in het Westland
en op 4 november van L.P.F. Reijgersberg, die aanvankelijk als chauffeur, maar daarna
velejaren indeadministratiewerkzaam isgeweest.
Al verschillende jaren onderhoudt het bestuur en de directie een goed contact met de
Commissie uit het personeel, die tot taak heeft de personeelsbelangen bij het bestuur te
behartigen. De op komst zijnde veranderingen zoals die tot uiting komen in de
voorgenomen statuswijzigingen van het Proefstation en de fusie-onderhandeling en over
hetgrondonderzoek warenoorzaakvaneenfrequent contact inhet verslagjaar.
2.ALGEMENEZAKEN
Vergaderingen
De algemene ledenvergadering werd in 1977 op 27 april gehouden in de kantine van de
CCWS te Honselersdijk. Tijdens deze vergadering zijn afgetreden de heren J. Somers
(Bergen op Zoom) en J.Joosten (Helenaveen). Inde plaats van deze aftredenden zijn bij
enkele kandidaatstelling gekozen tot nieuwe bestuursleden de heren J.L.M. Jacobs
(Venlo) en N. Rops (Ulvenhout). Herkozen zijn de bestuursleden T.A.A. van de Laar
(Monster),C.Meewisse (Nootdorp),W.P.M.Vijverberg(Naaldwijk), M.Verkade ('s-Gravenzande),J.M.Duijvesteijn (Poeldijk)enM.J.Varekamp(Naaldwijk).
Opdeze algemene ledenvergadering werd speciaal aandacht geschonken aan de status
van het Proefstation.Aanleiding hiertoe was een reedsjarenlang bestaande, ongewenste
situatie met betrekking tot het personeel. Eendeel van het personeel is indienst van de
overheid; een ander deel in dienst van het Proefstation. Zowel tussen beide categoriën
alsook binnen de laatstgenoemde groep bestaan verschillen in secundaire arbeidsvoorwaarden (ondermeer indepensioenvoorziening).Omdezeongelijkheidwegte nemen
toonde deoverheid zich bereid alle personeel in rijksdienst over te nemen. Daarmee zou
echter een statuswijziging van het Proefstation gepaard moeten gaan, namelijk
omvormingtot eenzogenaamde overheidsstichting.
Eenvoorstel hiertoe werd door dealgemene ledenvergadering in principe aanvaard.Wel
werd er eenaantal voorwaarden aanverbonden.Eenbelangrijke voorwaarde was,dat de
invloedvan het bedrijfsleven opdegangvanzakenophet Proefstation involdoende mate
zouwordengewaarborgd.
In 1977 vergaderde het algemeen bestuur op 21 februari, 7 april, 18 augustus en 17
november.
Daarnaast vergaderde hetdagelijks bestuur nog20keer.
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Inhetmidden vandefotohetbedrijfsgebouw ophetProefstation metdenieuweuitgangnaardein
1977gereedgekomendoorgetrokken Kruisbroekweg. Destrookgrond enkassentussendeze weg
enhetbedrijfsgebouw isdenieuw verworven uitbreiding.
Hetgebouwtje metklimaatcellen datisaangebouwdaandein 1976gereedgekomen nieuwe
planteziektenkas.

BliïÉÉHH! 1
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Uitbreidingtuinengebouwen
Nadat al eerder overeenstemming was bereikt over de aankoop van een perceel grond
grenzende ten noorden van het complex van het Proefstation, kon deze voor uitbreiding
bedoelde grond in 1977 definitief worden verworven. De daarop aanwezige vrij moderne
kas van ±4.000 m2 kon alvast in gebruik worden genomen. Een belangrijke technische
aanpassing isechter nog nodigomdit complex opoptimale wijze te kunnen benutten. Dit
zal in 1978wordengerealiseerd.
Viadit gekochte perceel was het mogelijk een uitgang te maken opde nieuw aangelegde
(doorgetrokken) Kruisbroekweg. Deze uitgang staat in onmiddellijke verbinding met het
bedrijfsgebouw opdetuin envormt nueenbelangrijke ontsluitingvanhet complex vanhet
Proefstation. De zogenaamde jubileumkas, geschenk van het bedrijfsleven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan, kwam gereed en kon in gebruik worden genomen. Ten
oosten van deze kas, die aan de in 1976gereed gekomen plantenziektenkas is gebouwd
kwam een gebouwtje tot stand waarin een aantal klimaatcellen kon worden ondergebracht.
Deoverige investeringen opdetuin betroffen inhoofdzaak verbetering vande apparatuur,
zoals grondverwarming, watergeefsystemen en klimaatregeling. Nu er ruimtelijk geen
problemen meer zijn voor een eventuele stichting van een nieuw hoofdgebouw, is
begonnen aan de uitwerking van plannen hiervoor. Dit is noodzakelijk omdat dan niet
alleen een veel betere efficiency in de gehele gang van zaken van het Proefstation kan
worden verkregen, maar ook omdat de huisvesting van het personeel nog bijzonder veel
te wensen overlaat en in een aantal opzichten niet in overeenstemming is met de
minimale eisen die hieraan moeten worden gesteld (zoals bijvoorbeeld het ontbreken van
eenkantine/overblijfgelegenheid). Intussen zaltijdelijk nogwel eenextra barak nodig zijn.
Plannen hiertoewerden uitgewerkt.
3. ONDERZOEK
Bij de besprekingen van de activiteiten van het onderzoek, wordt in de afdelingsgewijs
opgesplitste hoofdstukken nader hierop ingegaan.Dit gebeurt dit keer iets uitvoeriger dan
inanderejaren,zodat hier met eenverwijzing daarnaar kanwordenvolstaan.
Opgemerkt moet echter worden, dat binnen het gehele kader van het onderzoek op het
Proefstation de aandacht in toenemende mate wordt gericht op het verkrijgen van een
maximale kwaliteit bij het produktieproces, het behoud van de kwaliteit bij het uitvoeren
van de noodzakelijke behandelingen bij oogsten, sorteren en verpakken en het uitstalleven.Verder krijgt het probleemvandestijgende energiekosten meer aandacht intalvan
onderzoekprojecten. Metdeconstatering dat diverse nieuwegewassen en „herontdekte"
gewassen een goede kans van slagen lijken te hebben, is ook door het Proefstation in
belangrijke mate rekening gehouden. Er zijn daarvoor tal van proeven genomen. De
biologische bestrijding van een aantal kwalen blijft ook in het onderzoek de aandacht
houden,waarbij er naargestreefdwordt demogelijkhedentevergroten.
Verder is ingehaakt openkele nieuweontwikkelingen indepraktijk. Dit geldt voornamelijk
de teelt opsteenwol en invoedingsfilm. Daarnaast ook voor wat betreft het optreden van
weinig bekende of nieuwe ziekten. In.een goede harmonie verloopt de coördinatie, die
vanuit het Proefstation plaatsvindt met betrekking tot het onderzoek opdediverse proeftuinen in het land waar men onderzoek verricht op het gebied van de glasgroenteteelt.
Daardoor ook winnen de Verkregen gegevens aan waarde en wordt het onderzoek zo
breed mogelijk opgezet. Voor het verkrijgen van inzicht in het totaal van het onderzoek
zijn intensieve contacten met andere onderzoekinstellingen in binnen- en buitenlandon-
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ontbeerlijk. Zezijn er danook in 1977volop geweest; inhet algemeen ingrote onderlinge
openheid met het doel eikaars werk aan te vullen en te versterken. Dit laatste kan ook
worden gezegdvan devele contacten,die er zijn geweest met vertegenwoordigers uit de
praktijk. Dit vaak via deorganen opverschillend niveauvan de NTS.Traditiegetrouw verliep het meeste contact tussen het onderzoek endepraktijk viadevoorlichtingsdienst. In
de Mededelingen, die maandelijks verschenen met 12pagina's per keer, is de aandacht
voor het onderzoek opnieuw uitgebreid.Wehebbende indruk, dat het sneldoorgeven van
onderzoekresultaten, ook wanneer het onderzoek nog niet is afgerond, door de praktijk
zeer opprijs wordt gesteld.Tezamen met devoorlichtingsdienst werd eenaantal van 358
artikelen geschreven. Daaronder de wekelijkse stralingsgegevens met bespreking daarvanenvandetemperatuursituatie. Dit ineentweetalvakbladen.Ookwerdgedurende het
seizoen (het eerste halfjaar) wekelijks de arbeidsplanning voor tomaten en komkommers
verzorgd. Een groter aantal telers dan voorheen maakte gebruik van de mogelijkheid
gratis het InterneJaarverslag teontvangen.
In de loop van 1977 verscheen een jaarverslag over 1976 in de Engelse taal. Zoals al
eerder isvermeld,iseendergelijk verslag noodzakelijk met hetoogopdevele contacten,
die het Proefstationoverdegehelewereld heeft.
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 en instituten. Erwerden enkele duizenden artikelen en verslagengedocumenteerd;waarvan hetmerendeel uit tijdschriften.
Op ruilbasis met de ruim 300 binnen- en buitenlandse ruilcontacten die we hebben,
werden bijna 1.000 verslagen, boeken of overdrukken verkregen. Het aantal uitleningen
vandebibliotheek bedroeg in 1977:3.109.
Van het Proefstation verschenen in 1977 in de daarvoor bestemde Publikatiereeks de
volgende publikaties:
No.225 Deeconomische mogelijkheden vandejaarrondteelt enzomerteelt van sla, A.J.
deVisser.
No.226 Method of determination of toxic levels of manganese in glasshouse soils, C.
Sonneveld,S.J.Voogt andP.A. van Dijk.
No.230 The parasite-host relationship between Encarsia formosa (Hymenoptera:
aphelinidae) and Trialeurodes vaporariorum (Homoptera: aleyrodidae), J.C. v.
Lenteren, M.H. Eggenkamp- Rotteveel Mansveld and F.J.M. Ellenbroek. V.
Population dynamics of Trialeurodes vaporariorum and Encarsia formosa in a
glasshouse.
No.231 Idem, VI. The influence of the host plant on the greenhouse white fly and its
parasite Encarsiaformosa,J.Woets andJ.C.vanLenteren.
No.232 Biological control of the greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum
(Westwood) (Homoptera: aleyrodidae) by Encarsia formosa Gahan
(Hymenoptera: aphelinidae) in Holland, an example of succesful applied
ecological research, J.van Lenteren, J.Woets, N.van der Poel,W.van Boxtel,
S.vandeMerendonk, R.vander Kamp,H.Nellen L.Sevenster-Vander Lelie.
No.233 Nutrition of glasshouse strawberries with nitrogen, phosphorus and potassium,
J.P.N.L. Roordavan EysingaandH.E.vanCaem.
No.234 Cemical control of Didymella bryoniae in cucumbers, N.A.M. van
Steekelenburg.
No.235 The effects of spacing on the yields of glasshouse spray carnations, L.S.
Spithost.
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4. VOORLICHTING
Evenals indedaaraanvoorafgaandejarenwerdook in 1977weereengroot aantalgewasgerichte Open middagen georganiseerd. Aan deze middagen werd vooraf in de Mededelingen en/of de vakpers aandacht besteed. Verder kwamen er heel wat excursies
gewasgericht een bezoek aan het Proefstation brengen, doorgaans georganiseerd door
studieclubs of gewassencommissiesdaaruit. Hetaantal vandezebezoekers ismoeilijk te
registreren; dit geldt ook wel voor een aantal individuele bezoeken, die vaak gedaan
worden bij medewerkers van het Proefstation endie gepaard gaan met het bezoeken van
eenof meerproefobjecten.
Het aantal geregistreerde bezoekers bedroeg in 1977 2.995. Het kleinste aantal kwam in
december, hetgrootste infebruari,gevolgddoor september.Vandeontvangen bezoekers
kwamen er 1.705uit het buitenland en 1.290uit het binnenland.Van887werdgenoteerd,
datzijtuinder waren;daarnaast 1.087uit kringenvanhet onderwijs.
Evenals voorheen werden ook in 1977weer 3tweedaagse bijeenkomsten georganiseerd
voor de glasgroentevoorlichters uit het hele land. In elk programma was een uitgebreid
bezoekaandeproevenophet Proefstationopgenomen.
Daarnaast werdenzijgeïnformeerdover actuelezakenvanonderzoek envoorlichting.
Inde Informatiereeks werden enkele lopende brochures herdrukt. Daarnaast verschenen
in 1977devolgende nieuweuitgaven:
No. 39
No.40
No. 41
No. 42
No. 43
No. 44
No. 45
No. 46

Debemestingvanglasaardbeien metstikstof, fosfor enkali
Voedingsoplossingen voor hettelen insteenwol
Deteelt van radijsonder glas
Deteelt vanmeloenonder glas
Komkommerteelt opsteenwol
Het samenstellen van voedingsoplossingen voor de teelt van komkommers op
steenwol
Blauwdruk voordebemestingvanvroegetomaten met normale beregening
Blauwdrukvoordebemestingvanvroegetomaten met plaatselijk watergeven.

In de reeks Bloementeeltinformatie werden eveneens diverse herdrukken verzorgd en
verschenen als nieuweuitgaven:
No. 9
No. 10

Opzet vaneen potplantenbedrijf
Teeltvantrosanjers.

5. FINANCIËN
In 1977 trad een aanzienlijke verbetering op ten aanzien van de verhouding waarin de
overheid en het bedrijfsleven bijdragen in de kosten van het onderzoek van het Proefstation. De laatste jaren werd de zogenaamde fifty-fifty-verhouding niet bereikt omdat de
bijdragen van het bedrijfsleven de kostenstijgingen niet bijhielden. Een belangrijke
verbetering trad in het verslagjaar op als gevolg van de doorgevoerde contributieverhoging bij degroenteveilingen, maar ook door deomzetstijging bij die veilingen (zoals
bekend wordt de contributie op basis van de omzet van het voorafgaande jaar vastgesteld). De financiële situatie werd ook verbeterd door een aanpassing van de bijdrage
van het Produktschap voor Siergewassen, een verhoging van de provinciale bijdrage en
door hetverkrijgenvantalrijkedonateurs uit kringenvandetoeleveringsbedrijven.
Wij zijn allen dankbaar voor deze onmisbare financiële bijdragen, evenals de Overheid,
dienogsteeds het leeuwenaandeel vandekostenvoor haar rekening neemt.
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ONDERZOEK
Grond,waterenbemesting
Chemisch grondonderzoek
Voor het eerst indegeschiedenis van het
laboratorium voor routine-grondonderzoek kwam het aantal monsters dat in
één jaar werd ingezonden boven de
50.000. Het 50.000ste monster werd op
28 december met enig feestelijk vertoon
uitgereikt aan de heer Helderman uit 'sGravenzande.
Het wateronderzoek omvatte in het
verslagjaar een kleine 2000 monsters. In
de meeste van deze monsters werden
chloride en elektrisch geleidingsvermogen bepaald, naast uiteraard nog
vele andere bepalingen. In het aantal
bepalingen zat een duidelijke toename
omdat hetveel monsters betrof vanwater
gebruikt voor eenteelt opsteenwol.
Een nieuwe vorm van onderzoek moest
verder worden uitgewerkt, namelijk voor
de voedingsoplossingen afkomstig uit
steenwolmatten. In bijna 700 monsters
afkomstig uitdeteelt opsteenwol werden
naast calcium vijf spoorelementen (Fe,
Mn, B,ZnenCu)bepaald.
Mangaan-Morgan, een
facultatieve
bepaling in het „jaarlijks onderzoek",
werd per 1 augustus gewijzigd in
mangaan bepaald in het 1 : 2 volumeextract. Deze laatste bepaling is in het
bijzonder geschikt om een eventuele
overmaat aandit element aantewijzen.
Steenwol
De teelt op steenwol breidde zich
speciaal bij komkommer sterk uit. In het
verslagjaar werd circa 20 ha op deze
wijze beteeld. De begeleiding van deze
nieuweteeltwijze vroegveelaandacht.Er
werd een systeem opgebouwd waarmee
het mogelijk was de bemonstering en
analyse van de voedingsoplossing regel16

matig te verzorgen. Ook bij de
verbetering van deadviesbasis werdveel
nuttigwerk verzet.
In een proef met komkommers op
steenwol werd de mangaanvoorziening
bestudeerd; in een andere proef de voorziening met koper. In de mangaanproef
gaf toediening van geen envan 0,25 ppm
Mn de beste resultaten. Bij een te hoge
dosering
aan
mangaan
traden
overmaatsverschijnselen op. Er werd op
dat moment 3 ppm Mn in de voedingsoplossing indemat gemeten. Koper werd
toegediend inhoeveelheden van0tot 200
ppbCu(ppbzijndelen per miljard,dusmg
per 1000 I). Het weglaten van koper gaf
ernstig kopergebrek te zien met als
gevolg een flinke opbrengstdaling.
Tussen de overige behandelingen waren
deverschillengering.
Andere substraten
Bij tomaten geteeld op veensubstraat
werd een proef uitgevoerd waarbij, naast
de normale bemesting via het
bevloeiingswater, extra kali werd
gedoseerd. Verschillen in produktie, die
rond de 10 kg per plant lagen, werden
niet waargenomen. Het aantal wankleurige vruchten lag iets hoger (ongeveer 5 stuks per plant) indien geen extra
kali werd toegediend, tegenover 1 per
plant bij de hoogste kaliconcentratie. Het
aantal vruchten met neusrot daarentegen
liep op naarmate meer kali extra werd
gegeven vanongeveer 1/2 tot 4stuks per
plant.
Omervaring opte doen met voedingsfilm
werden via een dergelijk systeem
tomaten geteeld, waarbij verschillen
werden aangebracht in ijzervoorziening.
In een voorjaarsteelt werden vooral
trappen Fe-DTPA bestudeerd: 0,50 tot 1
ppm Fe in de genoemde vorm bleek
optimaal. Bij lage dosering trad ijzergebrek op en was de produktie duidelijk
te laag. In de najaarsteelt werden FeDTPA en Fe-EDDHA vergeleken in twee

hoeveelheden, te weten 0,25 en 1 ppm
Fe. Delaagsteconcentratie als DTPAgaf
ijzergebrek met als gevolg een lage
produktie.
Opkweek plantmateriaal
Door de kunstmestindustrie werd een
speciale meststof in de handel gebracht
voor toepassing inveenrijke potgrond..De
meststof Pg-mix werd beproefd voor de
opkweek van sla. Toevoeging van 1,2 kg
PG-mix per m3 bleek optimaal. In twee
proeven met tomaat werden verschillende ijzermeststoffen beproefd. In
de eerste proef was het weglaten van
ijzer niet of slechts weinig minder in
vergelijking met de overige behandelingen. In de tweede proef kwam de
invloed van ijzertoediening duidelijker
naar voren, 12 g Fe per m3 in de vorm
van EDDHA gaf het beste resultaat. Het
toevoegen van steenwolgranulaat (waterafstotend) aan veen bij het samenstellen
van potgrond werd bestudeerd met
tomaat alstoetsgewas.Toevoegingtot 40
vol. % gaf weinig verschil te zien, daarboven werkte granulaat duidelijk
ongunstig.
In een proefje werden vergeleken
opkweek van komkommers op steenwolblokken (7,5 en 10cm) naast opkweek in
plastic potten (10 en 13 cm) gevuld met
potgrond. Op steenwol was degroeisnelheid groter dan op potgrond. Verder
waren de planten zwaarder bij de grotere
potmaat.
Voor het vullen van de gaten insteenwolblokken bij verspenen kunnen diverse
materialen worden gebruikt. In een proef
met komkommers werden beproefd:
steenwolgranulaat „groen", perliet,
vermiculiet, veenrijke potgrond, naast
onbehandeld. Het niet aanvullen bleek
ongunstig. De verschillende materialen
gaven weinig verschil in groei. Perliet en
vermiculiet hadden als nadeel, dat ze
door hun lage volumegewicht bij gieten
gemakkelijk uit de plantgaten kunnen
wordengespoeld.

In een proef met opkweek van komkommer op steenwolblokken werden verschillende mestconcentraties vergeleken. Als meststof werd genomen 45%
Nutriflorat en 55% kalksalpeter. Werd
gedurende drie weken opgekweekt dan
gaf 1,65g per Ide beste resultaten (vers
plantgewicht 38g). Bij opkweek gedurendevier weken gaf 2,2 g meststof per Ide
zwaarste planten(104gperplant).
Waterhuishouding en verdamping
De verdamping werd bestudeerd bij een
teelt van stooktomaten. Behalve via de
lysimeter werd de verdamping vastgesteld door middel van bakken op
zelfregistrerende weegschalen. Door van
éénvan debakken degrond af te dekken
kon worden vastgesteld, dat de verdamping via de grond ongeveer 10%
bedraagt van de totale verdamping. De
totale verdamping bleek bij een teeltduur
van 6 januari tot en met 8 augustus te
liggen rond 550 mm. Dezonintegratoren,
die de straling moeten meten, bleken
goed te voldoen. De buisintegratoren die
de warmte-afgifte van de buis moeten
registrerengaventechnische problemen.
Bemesting en
hoofdvoedingselementen
Op het meerjarige stikstof- en kaliproefveld werd in januari de laatste teelt jaarrondchrysant geoogst. Op grond van de
verkregen resultaten kon een blauwdruk
voor de bemesting van jaarrondchrysanten wordenopgesteld. Bij continu
doseren van meststoffen via het beregeningswater kan worden volstaan met
1 1/2 à2 1/2 mval Nen 1à2mval KperI
1 :2vol.-extract. Op het bovengenoemde
proefveldwerden inapriltrosanjers uitgeplant en wel drie cultivars: Sams Pride,
TonyenScarlet Elegance. Eenvoorlopige
indruk is dat een hoog stikstofniveau in
degrond een remmende invloed heeft op
het afrijpen van de bloemen. In de kali-
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proef werden bij het lage en hoogste
niveau minder bloemen gesneden. Door
enkele bloemen op een vaas te zetten
werd de kwaliteit beoordeeld. Hierbij
blekengeenduidelijke verschillen voor te
komen.
Tomaten gevolgd door komkommers
werden geteeld in de proef waarin toediening van drie voedingsoplossingen in
vier concentraties (0,45 tot 1,80 mS per
cm bij 25°C) aan het gietwater werd vergeleken. Tevens waren vier niveaus van
voorraadsbemesting
in de proef
opgenomen. Zoals eerder bij andere
gewassen op dit proefveld, bleken de
verschillen in voorraadsbemesting geen
duidelijke invloed te hebben gehad op de
opbrengsten.
Van
de
voedingsoplossingen gaf diemet N:P205 :K20 =
1 : 11/2 : 1/2 de beste opbrengst bij
« tomaat. De komkommers reageerden
niet op de verschillen in samenstelling.
Ten aanzien van de concentratie kan
worden opgemerkt, dat bij beide gewassen de laagste concentratie (0,45 mS)de
hoogsteopbrengst gaf.
Zoutgevoeligheid vanenkele
gewassen
De in de zomer van 1976 aangelegde
proef met zout gietwater bij anthurium in
betonnen bakken werd voortgezet. Het
eerste halfjaar waren de verschillen in
produktie gering, in het verslagjaar
echter zeer duidelijk.Toevoegingvaneen
mengsel van zouten, overeenkomend
met desamenstellingvan het gemiddelde
oppervlaktewater in Zuid-Holland, was
ongunstig.
Een
overeenkomstige
hoeveelheid keukenzout gaf een nog
slechter resultaat. Zowel aantal als
gewicht per bloem namen af naarmate
meer zout was toegevoegd. Het beregeningswater, samengesteld uit 50%
leidingwater en 50% gedeminiraliseerd
water (EC 0,7 mS per cm bij 25°C),
leverdedebesteproduktie.
Tomaten gevolgd door komkommers
werden geteeld op het proefveld waarbij
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werd beregend met ontzout water,
leidingwater of een mengsel vanbeideen
met leidingwater waaraan een zoutenmengsel was toegevoegd. De EC liep
uiteenvan0,1tot 1,5mSper cmbij 25°C.
Tomaat reageerde niet duidelijk in opbrengst. Bij komkommer was de
produktie iets lager bij de hoogste zoutconcentraties.
In de proef met betonnen bakken waarin
beregend wordt met water waaraan verschillende zouten worden toegevoegd,
werden boontjes geteeld,cv Orlando. Dit
gewas reageerde bijzonder heftig op alle
zouten en moet dan ook tot de zeer zoutgevoelige worden gerekend.Vandezoutionen was chloride nog bijzonder
ongunstig terwijl bij toediening van
bicarbonaat in het geheel geen bonen
kondenworden geoogst.
Wortelonderzoek
Het bewortelingsonderzoek bij snijgroen
op drie bedrijven werd beëindigd. In de
bovenlaag van 20cm, die tijdens de teelt
steeds droger wordt, komen alleen dikke
bijwortels voor. Op een zand- en kleigrond gingen de wortels tot aan het
grondwater (80 cm). Bij een opgevaren
grond kwam op 25 à 35 cm diepte een
verdikte laag voor. In dit profiel werden
weinig wortels in de ondergrond aangetroffen, dit resulteerde echter niet in een
duidelijke mindere stand van het bovengrondsegewas.
De wortelontwikkeling van komkommers
werd bestudeerd in troggen gevuld met
veen. Er werden smalle, hoge en lage,
brede troggen gebruikt, terwijl sommige
erg droog en andere zeer nat werden
gehouden. Bij droog houden kwamen
bovenin het veen geen wortels voor. Bij
de natte objecten was de beworteling
oppervlakkig,er lagenveelwortels ophet
veen. Deze objecten gaven de hoogste
opbrengst.
De wortelontwikkeling van paprika werd
nagegaan op vier stookbedrijven in het

voorjaar en op vier bedrijven met een
herfstteelt. De ontwikkeling van het
wortelstelsel verloopt bij dit gewas langzaam. Deeerste maanden worden alleen
wortels aangetroffen indebovengrond.In
devoorjaarsteelt kwamen dewortels pas
in de voorzomer aan het grondwater (op
80 cm diepte).Aan het einde van de teelt
werden de meeste wortels in de laag 035 cm aangetroffen. Bij de herfstteelt
verliep de wortelontwikkeling nog trager.
De maximale bewortelingsdiepte was
ongeveer 55 cm. Op een zavelgrond die
te natwerdgehouden kwamendewortels
nietdieperdan45cm.
Ethyleen indebodemlucht
Het onderzoek naar het voorkomen van
ethyleen in de bodemlucht werd voortgezet. Vorige jaren was vooral gewerkt
aan verbetering in de bemonsteringstechniek. Hoewel onder zeer uiteenlopende omstandigheden, o.a. bij een te
natte grond en ook op een groot aantal
plaatsen en dieptes werd bemonsterd,
lukte het niet ethyleen aan te tonen. Wel
werd ethyleen gevonden indien een
ethyleenbron, bijvoorbeeld een rijpe
appel, in de grond werd geplaatst. De
conclusie moet dan ook worden getrokken dat onder normale omstandigheden en zelfs onder omstandigheden
van een matige structuur of vochtoverlast, met anderewoorden bij eenverminderde zuurstofvoorziening, ethyleen
niet in de bodemlucht voorkomt, althans
niet inaantoonbare hoeveelheden.
Door de afdeling Grond, water en
bemestingwerd in 1977gewerkt aan:
— Verdampingsonderzoek bij stooktomaten
— De automatisering van de beregening
met behulpvan zonintegratoren
— De invloedvan de buistemperatuur op
deverdamping door het gewas
— Onderzoek naar de uitspoeling van
voedingselementen

- Verdereautomatisering,envooral versnelling van het routine-grondonderzoek.
- De aanwezigheid en de invloed van
gips inde bodemoplossing
- Bemestingsonderzoek bij jaarrondchrysanten
- Bemestingsonderzoek bij trosanjers
- Bestudering van verschijnselen van
gebrek en overmaat bij enkele
gewassen,inhetbijzonder meloen
-Optimale voedingsconcentratie en
verhouding bij bemesting via de
regenleiding bij vroege tomaten en
herfstkomkommers
-De zoutgevoeligheid van Anthurium
andreanum
-Dezoutgevoeligheid vanbonen
-De optimale samenstelling van de
voedingsoplossing voor teelt van
komkommer opsteenwol
-De optimale samenstelling van de
voedingsoplossing bij teelt van
tomaten
op
doorstroomcultuur
(voedingsfilm)
•De chemische samenstelling van
groenten
•De concentratie aan kali in het
bevloeiingswater bij teelt van tomaat
opveensubstraat
• Toepassing van een speciale kunstmest en van diverse materialen bij de
samenstellingvanpotgrond.
•De vulling van de gaten in steenwolblokken bij het verspenen van
komkommer
•De optimale concentratie aan
voedingsstoffen in het beregeningswater bij opkweek van komkommers
op steenwolblokken
•Debeworteling van snijgroen
•De beworteling van komkommer op
troggen metveen
Debewortelingvan paprika
Het voorkomen van ethyleen in de
bodemlucht
De verbetering van structuur van
zware kleigrond bij de teelt van jaarrondchrysant.
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Teelt-enkasklimaat
Resultatenvanteelt-en kasklimaatonderzoekvinden snel hunweg naar de praktijk
en brengen daar ontwikkelingen op gang
die dan weer de aandacht van het onderzoek vragen. Zo heeft het kwaliteitsonderzoek bij tomaat geleidtot deontwikkeling van nieuwe transportsystemen, die
daarna in het onderzoek op hun waarden
zijn beproefd. Introduktie van nieuwe gewassen in de praktijk, zoals dit jaar zo
succesvol heeft plaatsgevonden, wordt
vaak gevolgd door constatering van knelpunten, die verdere uitbreiding remmen
en waarvoor door middel van onderzoek
oplossingen moeten worden gevonden.
Dezewisselwerking tussen onderzoek en
praktijk is voor de glastuinbouw van zeer
groot belang.
Bovengenoemd kwaliteitsonderzoek en
de sortimentsverbreding bij groenten
hebben ook dit jaar veel aandacht gekregen. Verlaging van de produktiekosten bij
groenten en bloemen,direct door de vermindering van arbeid en energie,
verkorting van de teeltduur of op andere
wijze, of indirect door de verhoging van
de produktie per oppervlakte-eenheid
stond in het onderzoek van de afdeling
centraal. De studie van de relatie kasklimaat en groei vereist vastlegging van
zeer veel gegevens van het klimaat ende
groei. Om deze gegevens te kunnen verwerken is inschakeling van een computer
noodzakelijk. Voor deze verwerking zijn
op het Proefstation thans een aantal programma's aanwezig,gedeeltelijk zelf ontwikkeld, gedeeltelijk aangekocht. Voor
vele andere onderzoekprojecten kunnen
dezeprogramma's vangroot nut zijn.
Tomaat
De meeste aandacht is bij de tomaat gericht op verbetering van de houdbaarheid. Toepassing van ethrel, bladplukken
en oogsten met kroontje in vergelijking
met oogsten zonder kroontje hadden
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geen nadelige invloed op de houdbaarheid. Voor het transport van de tomaten
op het bedrijf zijn de watergoot en de
transportband ontwikkeld. De tomtaten
die via de watergoot werden vervoerd
bleken langer houdbaar dan via de voorraadwagen vervoerd. Wanneer de tomaten niet te lang indewatergoot verblijven,
lijkt dit transportsysteem interessante
mogelijkheden te bieden. Tussen de rassen kwamen duidelijke verschillen in
houdbaarheid van de vruchten voor. De
oogst- en sorteerhandelingen hadden in
meer of minder sterke mate invloedopde
houdbaarheid van vruchten van de verschillende rassen. Vooral vlezige, meerhokkige tomaten zijn hiervoor gevoelig.
Het wegnemen van de 5e, 6e of 7e tros
leidde niet tot een produktieverlaging. Bij
de verschillende teeltsystemen van tomaat zijnarbeidsstudies verricht. Deminste arbeid is nodig bij een hoofdteelt gevolgddooreenherfstteelt. Bij 1 x tussenplanten zijn ± 1000 uur per ha meer nodig invergelijking met een doorteelt. Ook
bij de transportsystemen buisrail en monorail zijnarbeidsstudies uitgevoerd.
Komkommer
Insamenwerking met hetCABOteWageningen is in de klimaatkas onderzoek uitgevoerd naar deinvloedvan konstanteen
wisselende nachttemperaturen op de
groei en produktie bij komkommer. De
laagst ingestelde temperatuur was 12°C.
De vroegheid bleek duidelijk temperatuurafhankelijk te zijn. Vanaf het moment
van inproduktie komen lijkt verlaging van
de nachttemperatuur niet nadelig voor de
produktie. Deze resultaten komen overeen met die verkregen uit een proef,
waarbij de nachttemperatuur vanaf het
moment van in produktie komen van
20°C naar 16en 12°Cwerd verlaagd. De
produktie bij 12°C en 20°C was resp.
17,5 en 18kg/m2. De verdrogingsschade
roept nogsteeds vraagtekens op.Gewassen, gegroeid bij verschillende koolzuur-

gasgehalten,bleken bij chemische analyse niet te verschillen. Dit in tegenstelling
tot de resultaten vanvorigjaar. Eennadereanalysevanditverschijnsel,datook bij
veel andere gewassen kan optreden, is
zeer gewenst.
De tee.t op steenwol neemt een grote
vlucht. Ten opzichte van deteelt op strobalen isdearbeidsbehoefte bij dezeteeltwijze geringer. Om tot een goede economische evaluatie van de steenwolteelt te
komen zullen meer gegevens over de arbeidsbehoefte moeten worden verzameld.
Het onderzoek naar de oorzaken vanopbrengstverschillen bij herfstkomkommers
wijst uit, dat het bladoppervlak een belangrijke aanwijzing is voor de produktiemogelijkheden van het gewas. Ook blijkt
een goede meststoffen- en vochtvoorzieningvangrootbelang.
Sla
Verkorting van de teeltduur is mogelijk
door het gebruik van grote plant bij het
uitpoten. Wanneer voor de teelt met
oogsttijdstip in januari een plant van 2g
wordt uitgepoot in plaats van een plant
van 0,5 g geeft dit een teeltduurverkorting van 14 dagen. Bij het rassenonderzoek is gebleken,dat de plantafstand van
belang is bij de beoordeling van een ras.
Zo blijken er bij het ene ras veel meer
planten per m2 uitgeplant te worden zonder dat dit ten koste van dekwaliteit gaat
dan bij de andere. De ziektebestrijding in
de moeilijkste teeltperioden blijft uit residu-oogpunt veel aandacht te vragen. Afdekkingvandegrondmet kalkbleek geen
goede oplossing. De belangstelling voor
de teelt van ijsbergsla is groot, zeker na
de goede resultaten met dit gewas dit
voorjaar op een aantal bedrijven. Grondbedekking met verschillende materialen
vermindert de hoeveelheid aanslag wel
enigszins,maar niet voldoendevoor praktische toepassing. Uit het rassenonderzoek met deopgerichte typen komen nog
geenbetere rassennaarvoren.

Paprika
Belichting tijdens de opkweek wordt bij
een aantal groentegewassen steeds
meer toegepast. Bij paprika blijkt ook een
verkorting van de opkweekduur mogelijk,
die groter is naarmate langer gedurende
het etmaal wordt belicht. Continu belichtenheeft geennadeligeeffecten.
Deproduktie bij de herstpaprikateelt is in
relatie tot deteeltduur laag; ook treedt in
deze teelt vaak vroegtijdige afsterving
van planten op. In de herfst zijn deze
twee teeltaspecten in de klimaatkas nader onderzocht. De hoogste produktie
werd behaaldbij hettweestengelsysteem
waarbij groen werd geoogst. Ook een lage vochttemperatuur had een gunstige
invloed. Door het wegnemen van vruchten trad minder afsterving vande planten
op. De plantbelasting lijkt een duidelijke
invloed op de afsterving te hebben.
„Stip" kan in de herfst een ernstig probleem vormen. Verhoging van de nachttemperatuur geeft een vermindering van
hetoptredenvanditverschijnsel.
De kwaliteit van de paprika staat hoog
aangeschreven. Dit jaar werden
berichten ontvangen van de handel, dat
groene paprika's met gedeeltelijk een
paarse kleur, bitter van smaak zouden
zijn. Bij smaakonderzoek bleek er geen
voorkeur voor normaal groene vruchten
of vruchten die gedeeltelijk paars waren
te bestaan.Wel werden de laatstevruchten als bitterder beoordeeld. Studie van
de arbeidsbehoefte bij het 2-stengelsysteem heeft uitgewezen dat 500uur per ha
meer nodig is invergelijking met het systeem waarbij de zijstengels niet worden
getopt. Dit wordt veroorzaakt door de
extra arbeid bij het toppen; hier staanbesparingen bij het indraaien enoogstentegenover.
De uit het rassenonderzoek naar voren
gekomen geelvruchtige rassen zijn in de
herfst reeds in de praktijk geteeld. De
dikte van de vruchtwand is geringer dan
bij de groen-rode rassen. Nagegaan zal
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wordenofditnadelig isvoorde houdbaarheid.
Meloen
De kwaliteit van de Nederlandse meloen
is door de introduktie van de ,,Ogen"-selectie de laatste jaren sterk verbeterd.
Een nieuwe ,,Ogen"-selectie met resistentie tegen 2 fysio's van Fusarium,
waarvoor in de praktijk veel belangstelling was, werd in proeven slecht beoordeeld vanwege het te snel melig worden
vandevrucht.
Voor meloen als herfstteelt zijn slechts
beperkte mogelijkheden, ±25 juli lijkt de
uiterste plantdatumte zijn.
Augurk
Dethansgebruikte bestuiver,cv „Hokus"
levert onder sommigeomstandigheden te
weinig mannelijke bloemen. Nieuwe bestuivers gaven gedurende een langere
periode mannelijke bloemen. De teelt op
steenwol levert geen grote problemen
meer op, maar devoordelen ten opzichte
vandeteelt indegrondzijn nog klein.De
hegemonie van de huidige rassen lijkt in
denabijetoekomst door nieuwe rassente
wordengebroken.
Aubergine
De resultaten van het onderzoek in 1976
naar de optimale ruimte- en bodemtemperatuur werden dit jaar bevestigd. Toepassing van grondverwarming eneenhoge ruimtetemperatuur verhoogt de produktie, vooral vroeg in het seizoen. Voor
verbeteringen vandevruchtzetting omde
lichtarme omstandigheden werden groeistoffen beproefd. Omdat ook in de herfst
devruchtzetting somstegering iswerden
ook hier groeistoffen toegepast. Deze
groeistoffen waren gemengd met fungiciden om aantasting van de vruchten door
Botrytis tegen te gaan. Vooral de groeistoffen Tomafix en Tomatotone bleken
goedte voldoen. Opbrengstonderzoek bij
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de herfstteelt van aubergine op 9 bedrijven leerde, dat de produktie minimaal 3
kg/m2 was. De herfstteelt biedt dus duidelijk mogelijkheden, vooral ook omdat
daarnaweer tijdig met eenstookteelt kan
worden gestart.
Witte rammenas
Onderzoek enteelt vandit gewas, gestart
in en rond Venlo, hebben ook vaste voet
in het Westland gekregen. De zandgronden langs de kust lijken voor deze teelt
uitermate geschikt. Het gebruik van paperpots op deze gronden gaf geen voordeel ten opzichte van ter plaatse zaaien,
integenstelling tot de resultatenop proeftuinVenlo.
Evenals de radijs reageert ook witte rammenas zeer positief op extra licht. Bodembedekking met styromul vergroot de
groeisnelheid en bevordert dewortelkwaliteit. Dit wordt ook bereikt door een optimale verdeling van de planten over de
teeltoppervlakte. Gebruik van grondverwarming geeft wortels die dikker maar
minder lang zijn. Toepassing hiervan lijkt
daarom niet aantrekkelijk. De teeltduur
bij uitzaai in oktober en januari is resp.
±110 en 70 dagen. Bij een lange teeltduur wordt de wortelkwaliteit minder
goed en neemt de kans op schieten en
vooswordentoe.
Andijvie
Voortgezet onderzoek naar toepassing
van grondverwarming en gebruik van
grote planten wees uit,dat met grondverwarming engrote plantenvooral voordeel
is te bereiken wanneer de oogst op een
vroegtijdstip plaatsvindt.
Bij vergelijking van 52 binnenlandse en
buitenlandse selecties waren er grote
verschillen in kropgewicht (van 104 -322
g(stuk).
Chinese kool
Lage temperatuur en lange dag bevorde-

ren het schieten van Chinese kool. Voor
een voorjaarsteelt onder glas moeten de
planten daarom bij minimaal 16°C worden opgekweekt. Japanse hybriden bleken minder gevoelig voor schieten dancv
„Cantonner Witkrop".
,,Rand" kan grote problemen opleveren
in de voorjaarsteelt. Tussen de rassen
waren er duidelijke verschillen in randaantasting.
Courgette
Dit produkt wordt steeds algemener op
deWesteuropese markten.Of een rendabele teelt onder glas kan worden uitgevoerd is nagegaan in een teelt waarbij
grote, middelgrote en kleine vruchten
werden geoogst. Naarmate er kleinere
vruchten werden geoogst nam het aantal
vruchten per m2 toe, maar nam het geoogste gewicht per m2 af. De proeven
worden bij een vroege voorjaarsteelt
voortgezet.
Koolrabi
Eenslechteverdelingvandeplanten over
deteeltruimte leidt bij eenvroegeteelt tot
oogstverlating eneengrotere heterogeniteit. Door wit plastic toete passen bleken
deze bezwaren gedeeltelijk te ondervangen. Een goede verdeling van de planten
over de oppervlakte en daarbij gebruik
van wit plastic geeft het beste teeltresultaat. Om tot verlaging van de teeltkosten
te komen is het gebruik van losse planten
beproefd. Deknoldiameter wasgelijk aan
planten opgekweekt in een perspot. Wel
was de hoeveelheid aanslag bij de losse
planten groter. Nieuwe hybriderassen bij
koolrabi zijn veelbelovend en zullen de
thansgeteelde rassensnelverdringen.
Rassenonderzoek bijoverigegroentegewassen
Naast het rassenonderzoek bij boven beschreven gewassen zijn rassenvergelij-

kingen uitgevoerd bij stamslaboon, stoksnijboon in de stooktteelt en herfstteelt
enradijs indiverseteeltperioden.

Chrysant
Er bestaat interesse in de praktijk om in
dewinterperiode dekwaliteit vandechrysant te verbeteren door van assimilatiebelichting gebruik te maken. De invloed
van belichting op de groei en kwaliteit is
bekeken bij 2veelgeteelde rassen,diebij
6 verschillende plantdichtheden werden
uitgeplant. Toepassing van belichting gaf
een oogstvervroeging van 9 dagen. De
belichte chrysanten waren langer en beter van kwaliteit. Economische analyse
wijst echter uitdat dekostenvaneenvaste belichtingsinstallatie niet door de hogereopbrengstenworden gedekt.
Beworteling van chrysantenstek in perspotten en multiplaten is uitgevoerdomna
te gaan of deze methoden voordelen bieden bij de hergroei van de stekken wat
zou kunnen leiden tot een kwalitatief beter produkt. De perspot lijkt een verbetering van de hergroei te geven op zware
gronden. Ook voor rassen die moeilijk
aanslaan in de grond biedt de perspot
perspectief. Uit arbeidskundig onderzoek
kan worden afgeleid, dat de kosten voor
beworteling in een perspot gelijk zijn aan
die in de losse grond. De bewortelingskosten inmultiplatenzijn lager.
Om na te gaan of dompeling van ongeworteld stek een goede preventieve bestrijding van schimmelziekten kangeven,
zijn stekken van enkele cultivars in 5
fungiciden uitgevoerd. Bij enkele fungiciden traden beschadigingen van het stekmateriaal op.Tussen de rassen waren er
duidelijke verschillen in gevoeligheid. De
resultaten van het onderzoek vragen om
een verdere voortzetting ten einde de
praktische bruikbaarheid goed te kunnen
bepalen. Bij het rassenonderzoek voldeden enkele rassen redelijk goed en wordenvoor verdere beproevingaanbevolen.
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Amaryllis
Het onderzoek naar bloeibeïnvloeding
door middel van temperatuurbehandelingen werd voortgezet. De behandeling
werd gesplitst in een basisbehandeling
van wisselende duur bij lage temperatureneneen nabehandeling bij hogere temperaturen. Teeltverkorting is mogelijk
door nade behandeling bij lagetemperatuur (9 of 13°C) de bollen gedurende 2
weken bij hogere temperaturen te plaatsen.
Lange wortels aan de bollen drukken bij
het uitplanten van plantmateriaal de arbeidsprestatie. Kort afsnijdenvandewortels (tot 5cm lengte) bleek nauwelijks invloed op het geoogste bolgewicht te hebben.
Fresia
Vroegbloeibehandelingen bij constante
temperatuur zijn vergelijken met behandelingen waarbij Wisseltemperaturen
werden toegepast. Degroei van de bij de
wisseltemperatuur behandelde knollen
was sterker dan bij de vergelijkbare constante temperaturen. De beste behandelingstemperaturen bleken constant 14°C
endewisselcombinatie 11/17tezijn.
Bij bedrijfseconomische analyse van de
fresiateelt, gebaseerd op gegevens van
de plantjaren 1974/1975 en 1975/1976,
bleek
de gemiddelde
opbrengst
f 32,50/m2 per jaar. De teeltduur van
planten tot einde oogst loopt uiteen van
18weken (planttijd februari en maart) tot
30weken(planttijdjuni).
Snijgroen
Vanwege eentijdige levering van kwalitatief goedzaadvanAsparagus setaceus is
men in Nederland in de zaadteelt van dit
gewas geïnteresseerd. De herkomst
bleek ook dit jaar weer invloedte hebben
op de bloei.Twee-jarige planten bloeiden
beter daneenjarige.
Eengroot effect bleek de ruimtetempera24

tuur te hebben. Door het verlagen van de
temperatuur van 18 naar 12°C ontstond
eenzeer royalebloei.
Na bestuiving met de plumeau werden
zeer veelbessenverkregen.
Kasklimaat
Energiebesparend
onderzoek
met
scherminstallaties wordt al enige jaren
uitgevoerd in 4 afdelingen op het Proefstation. Dit jaar zijn 3 verschillende
schermen gebruikt, enerzijds voor energiebesparing in de nacht in de winterperiode, anderzijds voor bescherming van
planten tegen te hoge instraling overdag
in de zomerperiode. Veel gegevens zijn
verkregen over de temperatuur en luchtvochtigheid onder en boven het scherm.
Bij het schermen in de zomer ontstond
onder het schermen een „benauwd" klimaat. Door gebruik van vlindersproeiers
boven deschermen wordt getracht hierin
verbetering te brengen. In de schermproef zijn tevens met behulp van infraroodthermometers bladtemperaturen geregistreerd ten behoeve van het onderzoek naar signalen voor automatisch klimaatregelen.
Bij verdere ontwikkeling van het regelprogramma van de computer voor de klimaatkas is,omdat de proportionele band
voor deverwarmingsregeling sterkafhankelijk van de buitenomstandigheden is,
deze adaptief gemaakt. Om tot een betere ventilatieregeling in kassen te komen
wordt gewerkt aan de bepaling van de
invloed van de luchtraamopening op het
kasklimaat.
Door deafdeling Teelt en kasklimaat is in
1977gewerktaan:
Tomaat
— Kwaliteit - invloed van ethrel, watergoot, bemesting, rassen,bladplukken,
kroontjesloos oogsten, plantbelasting,
zaadzetting, temperatuur invoorraadwagens.

— Oogstenensorterenvanvlezigetomaten
— Invloedplantbelastingopproduktie
— Rassenvergelijking rondeenmeerhokkigevlezigetypen
Komkommer
— Invloed van nachttemperatuur op
groeienproduktie
— Verlaging van nachttemperatuur bij
enkele rassen
— Verdrogingsschade
— Rassenvergelijking

Sla
— Plantgrootte
— Plantdichtheidsproeven
— Houdbaarheid vanslanadeoogst
— Aanslagbestrijding door grondafdekking
— Grondbedekkingbij ijsbergsla
— Rassenvergelijking bij botersla
— Rassenvergelijking bij ijsbergsla
Paprika
— Stipbij herfstpaprika
— Bijbelichtingtijdens deopkweek
— Groeisnelheidvandevruchten
— Paarse,bittere paprikavruchten
— Produktie en vroegtijdige afsterving
bij herfstpaprika's
— Rassenvergelijking groen-rode rassen
— Rassenvergelijking groen-gele rassen
— Rassenvergelijking zelftoppende rassen
Meloen
— Kwaliteitsonderzoek bij 2 meloenenrassen
— Mogelijkheden van meloen als herfstteelt
Augurk
— Beoordeling bestuivers
— Plantafstanden en rassen
— Teelt opsteenwol
— Bestrijdingvan entchlorose
— Rassenvergelijking

Kleinegewassen
— Nachttemperatuur,
bodemverwarmingengroeistoffen bij aubergine
— Teeltonderzoek bij herfstaubergine
— Witte rammenas: gebruik van paperport, bodembedekking, zaaiverbanden, jaarrondteelt, bodemverwarming
en ziektebestrijding
— Grondverwarming en plantgrootte bij
andijvie
— Opkweektemperatuur bijChinese kool
— Grof offijnoogsten bij courgette
— Zaaiafstand en bodembedekking bij
radijs
— Plantverband, bodembedekking en
plantmateriaal bij koolrabi
— Plantafstand en eenmalige oogst bij
stamslaboon
— Rassenvergelijking bij meloen, andijvie, courgette, koolrabi, witte rammenas,stoksnijboon enradijs
Chrysant
— Assimilatiebelichting bij troschrysant
— Rassenvergelijking bij verschillende
teeltomstandigheden
— Dompelen van stekken in fungicideoplossingen
— Bewortelingsmethoden
Overigebloemgewassen
— Bloeibeïnvloeding d.m.v.temperatuurbehandeling bijAmaryllis
— Behandeling van plantmateriaal bij
Amaryllis
— Vroegbloeibehandeling bij fresia
— Teeltvansnijgroenzaadonder glas
Kasklimaat
— Energiebesparing door afscherming
metschermdoek
— Signalen voor automatische klimaatregelingen
— Relatie kasklimaat en optreden van
Didymellabryoniae
— Digitale klimaatregeling
— Verwerking van plant- en klimaatgegevens
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Algemeneeconomie enarbeidskunde
— Beproeven en beoordeling van managementtechnieken in de praktijk en
ontwikkeling van Management Informatie Systeem
— Organisatie en arbeidskundig onderzoek indepaprikateelt
— Organisatie en arbeidskundig onderzoek bijteeltsystemenvantomaat
— Vergelijking en ontwikkeling van arbeidsmethoden voor de oogst en verpakkingvansla
— Arbeidskundig onderzoek bij de opkweekvan chrysantenstek

— Arbeidsbehoefte bij steenwolteelt
— Assimilatiebelichting bij jaarrondchrysanten
— Kleine gewassen in alternatieve teeltschema's
— Bedrijfseconomische analyse van de
fresiateeit
— Economische aspecten van de kasaugurkenteelt
— Bedrijfseconomische aspectenvande
aubergineteelt
— Opbrengstverschillen bij herfstkomkommer

Eennieuwbeeldindeglasgroenteteelt: eenkas courgettes.
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Fysiologie
De afdeling fysiologie kon in 1977 doorgaan met het verzamelen van gedetailleerde informatie over degroei endeontwikkeling van kasgewassen onder invloed van allerlei teeltfaktoren. Meer dan
in andere jaren echter werden dit jaar
enige bijzondere behandelingen en effecten onderzocht.
Zo bleek onder andere dat omkering van
een temperatuurregime van 23/17°C
(dag/nacht) naar 17/23°C planten met
een aanzienlijk kortere stengel oplevert.
De planten groeien wel wat langzamer,
maar zezijnbij een bepaald gewicht veel
korter. Gedwongen horizontaal groeien
veroorzaakt bij tomaat een algemene
groeivertraging, zonder kwaliteitsverandering van de plant. Devorm vaneenbepaaldwortelvolumespeelt geen rolopde
groei. De groeisnelheden welke worden
aangehouden op de plantenopkweekbedrijven zijnvoor dedonkerste periodevan
het jaar zeer goed, maar tegen het einde
van de winter lijkt onvoldoende gereageerd te worden op de snel toenemende
natuurlijke lichthoeveelheden. Groei en
ontwikkeling tijdensdeeerstefasevande
teelt werden ook weer nauwkeuriger in
kaart gebracht. Evenals de posities van
de eerste en tweede tros, o.a. ook in verbandmet erfelijkeaanleg.
Bij komkommers werd in de klimaatkasproef genoteerd hoeveel korte internodiën voorkwamen bij de verschillende
nachttemperaturen. Bijalle temperaturen
kwamen rozetposities voor, maar bijlagere temperaturen wel iets meer. De duur
vanslateelten indewinter werd nog eens
nagerekend aan reeds langer beschikbaarmateriaal.
De ontwikkelingssnelheid van paprika is
maar ergweinigtemperatuurafhankelijk.
Goede zaadzetting geeft tomaten met
een hoog droge stofgehalte, vruchtdunning niet.
De rijpingssnelheid wordt in het geheel

niet beïnvloed door trillen of vruchtsnoei.
Een tussengeplant tomatengewas blijft
wel korter met CCC, maar de oogst is
nauwelijks vroeger of beter van kwaliteit,
eninelk gevalzijndevruchten fijner.
Zaadbehandeling met "Atonik" gaf geen
verbeterde kieming. Paprika's roodkleurenmet ethyleengas gaat niet.
Chemische rustbreking bij fresia gaat ook
nog niet. Splittervorming is wel wat chemischtegentegaan.
Vegetatieve vermeerdering van snijgroen
invitro iswat dichterbij gekomen,want er
is een behandeling gevonden, die na
scheutaanleg, nu ook wortelaanleg oplevert.
De vruchtzetting van aubergine kan verbeterd worden met de middelen die daarvoor bijtomaat gebruiktworden.
Het is nu mogelijk glazigheid en guttatie
in de bladeren van groenteplanten op te
wekken, nl. door planten die enige tijd Ngebrek hadden met Nte gaan bemesten,
wat er allemaal in de plant moet gebeurenomdezeverschijnselen tekrijgen kan
dus van nuaf aan experimenteel gevolgd
worden.
Het onderzoek gericht op teeltverbetering bij trosanjers vindt voortgang met
een stektijdenproef, groeiregulatorentest
ten opzichte van scheutvorming en een
proef in de grote opstelling voor worteltemperatuuronderzoek. De gegevens
voor opkweekduur, plantdichtheid en
grootte van produktie zijnverwerkt engepubliceerd.
Oogstvervroeging van aardbei istebereiken met bepaalde daglengtebehandelingenophetwachtbed.
Het fotosynthese-onderzoek heeft tijdelijk geen aandacht gekregen omdat meegewerkt wordt aan de komkommernachttemperatuurproef in de klimaatkast (zie
verslag afdeling teelt). Wel is intussen
door de technische dienst van het proefstation de temperatuurregeling in de
kunstlicht-opkweekkwamer aanzienlijk
verbeterd.
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Door de afdeling fysiologie is in 1977
gewerkt aan:

— Invloed van verschillende temperatuur-regimes bij gelijke temperatuursom opdegroei vantomaat, komkommer enpaprika
— Invloed van de temperatuur op depositievandeeerstetros bijtomaat
— Waarnemingen inzake het aantal bladerentussendeeerste entweedetros
bijtomaat
— Enige waarnemingen betreffende de
uniformiteit van tomateplanten
— Groeiremming bij jonge tomateplanten als gevolg van een horizontale
groeiwijze
— Invloed van schudden van de top op
degroeivantomateplanten
— Groei enontwikkeling vantomateplanten inhet plantenopkweekbedrijf
— Invloed van het planttype op groei en
ontwikkeling vanvroege stooktomaten
— Groei en ontwikkeling van vroege
stooktomaten nahet uitplanten
— Groei enontwikkeling van verscheidenetomatevariëteiten
— Vergelijking van de groeisnelheid van
tomaat,komkommer enpaprika
— Verbandtussendetemperatuur enhet
optreden van zgn. splijtkoppen bij
komkommers
— De teeltduur van sla in het winterhalfjaar
— Invloed van verschillende temperatuurregimes op groei en ontwikkeling
van paprikaplanten
— Invloedvan eenomgekeerd dag/nacht
temperatuur-regime op de groei van
chrysanten
— Invloed van het schudden van de top
opdegroeivan chrysanten
— Fotosynthese onderzoek
— Invloed van de bewortelingsruimte op
degroeivanjonge tomateplanten
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— CCCoptomaat
— De groeibevorderende werking van
Atonik door een zaadbehandeling bij
paprika,slaentomaat
— Versnelling van de roodkleuring van
groen geoogste paprika's met ethyleengas
— Chemische bestrijding van splitkiemingbij fresia
— Vegetatieve vermeerdering van snijgroen (Asparagus secatus (plumosis))
invitro
— De invloed van bestuiving op vruchtgewicht, vruchtgrootte, droge stofgehalte, aantal zaden en oogstdatum bij
tomaat,cv .Sonato'
— Invitro cultuur entomaat
— Groeistofbespuiting ter verbetering
vandezettingbij aubergines
— Enkele bloemwaarnemingen bij courgettes
— Blauwverkleuring van bloemen van
Anthuriumandreanum
— Verdrogingsschade komkommer/tomaat
— Verdrogingsschade gerbera
— Glazigheid enguttatie bij komkommer,
tomaat ensla
— Invloed van continue belichting bij
komkommer en tomateplanten
— Opkweek van komkommer bij constante belichting onder praktijkomstandigheden
— Invloed van de opkweekduur, plantdichtheid en tijdstip van toppen op
vroegheidengroottevande produktie
— De invloed van chemische groeiregulatoren op de scheutvorming vantrosanjers
— Bepaling van de groeisnelheid in afhankelijkheidvanhet jaargetijde
— De invloed van de grondtemperatuur
bij trosanjers
— Invloeddaglengte opde bloemaanleg,
de bloei en de produktie van aardbeien.

Plantenziekten
Schimmelziekten
In tegenstelling tot de zomer van 1976,
was het dit jaar vrij koel en vochtig. Dit
heeft zijn weerslag gegeven in het optreden van ziekten en plagen. Schimmelziekten zijn vooral inhet tweede gedeelte
van het seizoen op verschillende bedrijven ernstiger geweest dan we de laatste
jaren gewend waren. Hierbij kan gewezen worden op het soms in hevige mate
optreden van bladvlekkenziekte (Cladosparium) in tomaat. Daarnaast zijn we
ook weer geconfronteerd met het optreden van valse meeldauw (Pseudoperonospora cubensis) in komkommers.
Deze schimmel schijnt, afhankelijk van
de weersomstandigheden, een terugkerendprobleem te kunnen worden. Inhoeverre de duurder wordende energie hierbij een rol speelt, is nog niet geheel duidelijk. Indien echter op grond hiervan
minder aandacht besteed wordt aan het
„droog stoken" wordt het risico van het
optreden van dit soort schimmelziekten
groter. Onder deze omstandigheden zal
het ook moeilijk zijn om met behulp van
chemische middelen de aantasting binnen aanvaardbare grenzen te houden.
Een sprekend voorbeeld hiervan vormt
Mycosphaerella in komkommers; een
schimmelziekte die bij het onderzoek een
belangrijke plaats inneement. Slechts bij
eenzeer intensieve toepassing vanfungiciden kan een redelijke bestrijding verkregenworden. Enerzijds isdit indepraktijk moeilijk te verwezenlijken en anderzijds past het niet inhet streven naar verminderingvanhetgebruik van chemische
middelen. Inhet onderzoek zaler daarom
meer aandacht besteed gaan worden
aan de invloedvan het klimaat op hetoptreden van schimmelziekten. Voor dit
doel zijn o.a. een tweetal zogenaamde
dauwkasten aangeschaft waarin zowel
detemperatuur enluchtvochtigheidgeregeld kunnenworden,terwijl bovendien de

planten gedurende een bepaalde tijd nat
gehouden kunnen worden. Met behulp
van dit instrumentarium hopen we meer
inzicht te krijgen in de problematiek. Dit
zou dan kunnen uitmonden in bewuster
gebruik van de klimaatsregeling ter voorkomingvaneenaantalschimmelziekten.

Virusziekten
Hoewel er bij het onderzoek van virusziekte altijd wel vragen zijn die onbeantwoord blijven, kan het probleem voor de
praktijk als opgelost worden beschouwd.
Een voorbeeld hiervan is de blekevruchten ziekte bij komkommer. Hoewel de primaire besmettingsbron en de overbrenger van deze ziekte niet zijn gevonden,
kan de schade tot een minimum beperkt
worden indien aangetaste planten vroegtijdig verwijderd worden. Verder is uit
het onderzoek gebleken dat er vrijwel
geen anderegewassen enonkruiden zijn,
die door deze ziekte worden aangetast.
Het potentiële gevaar dat dezeziekte een
grotere omvang zal aannemen is daarom
uiterst gering. Op grond hiervan is dan
ookbeslotendit project tebeëindigen.
Bij het onderzoek naar bladnecrose bij
fresia worden vorderingen gemaakt bij
het zoeken naar oplossingen voor de
praktijk. Hoewel hetwetenschappelijk bewijs nog niet geleverd is, kan wel gesteld
worden dat een schimmel een beslissende rol speelt bij deverspreiding van deze
ziekte. Deze schimmel kan zich zowel in
de grond als in het plantmateriaal bevinden. Door middel van grondontsmetting
kan de schimmel in de grond bestreden
worden. Uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat het mogelijk is de
schimmel in de knollen en kralen met
chemische middelen te doden zonder dat
hetplantmateriaal beschadigdwordt.Momenteel wordt getracht hiervoor een
praktijkadvies uittewerken.
Hoewel hetvirus inpaprika zichniet sterk
uitbreidt, blijft het toch een potentieel ge-
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vaar voor de teelt. Hoe de verspreiding
van het virus plaatsvindt is nog niet geheelduidelijk,omdat ophet enebedrijf de
aantasting beperkt blijft tot enkele planten, terwijl op het andere bedrijf een
groot aantal planten aangetast kan worden. Een hulpmiddel om de verspreiding
tegen te gaan kan magere melk zijn. Indien bij alle werkzaamheden de handen
hierin gedoopt worden enmen vroegtijdig
hiermee begint, heeft het onderzoek uitgewezen dat er veel minder verspreiding
vanhetvirus plaatsvindt.

Biologische bestrijding
Het onderzoek naar de mogelijkehden
van biologische bestrijding concentreert
zich optrips ende mineervlieg. Inhet najaar treffen we in de praktijk opzeer veel
bedrijven een schimmel aan die in korte
tijd de hele tripspopulatie uitroeit. Indien
het kasklimaat dusdanig beïnvloed zou
kunnenworden dat deschimmel zichook
in andere tijden van het jaar zou kunnen
uitbreiden (gedacht wordt aan een hoge
luchtvochtigheid eventueel gepaard met
eentijdelijk vochtiggewas)zouereenbijzonder mooie manier van biologische bestrijding gecreëerd zijn. Daarnaast vindt
er ook onderzoek plaats met natuurlijke
vijanden vantrips. Bij het onderzoek naar
de mogelijkheden vanbiologische bestrijding van de mineervlieg wordt in eerste
instantie gezocht naar een goede kweekmethode voor mineervliegen. Tevens
vindt er oriënterend onderzoek plaats
met enkelenatuurlijkevijanden.

Residuproblemen
In het slaseizoen 1976/1977 zijn de problemen met residuen van PCNB groter
geweest dan in de voorafgaande jaren.
Eenmogelijke verklaring hiervoor kanzijn
dat indat seizoenopgroteschaaloverge30

schakeld is van strooipoeder naar spuitpoeder. Uit het onderzoek isgeblekendat
dekans ophogere résidus inderdaadgroter is wanneer PCNB spuitpoeders worden gebruikt, vooral als ook nog een gedeelte van de opstanden met het middel
in contact komt, hetgeen onder praktijkomstandigheden onvermijdelijk is. Op
grond van dit onderzoek is dan ook voor
het slaseizoen 1977/1978het gebruik van
PCNB-spuitpoeders met klem ontraden.
De problemen rondom PCNB in verband
met de export zijn echter mogelijkerwijs
opgelost met de komst van het nieuwe
fungicide Rovral. Inde afgelopen jaren is
er met dit middel op het Proefstation veel
onderzoek verricht. Hierdoor konden direct bij de introductie duidelijke richtlijnen gegeven worden over het gebruik.
Hetonderzoek naar broomresiduen nade
toepassing van methylbromide vordert
gestaag. Onder de omstandigheden
waaronder het onderzoek plaatsvindt
blijkt het uitspoelen van de grond bij de
hoofdgewassen voldoende te zijn omaan
de residutoleranties te kunnen voldoen.
Wel zijn er bij een zelfde behandeling belangrijke verschillen per gewas. Het ene
gewas blijkt meer broom uit de grond op
te nemen dan het andere. Momenteel
wordt er speciale aandacht gewijd aan
broomresiduen bij kleine gewassen zoals
spinazie, radijs,peenenz.
Door de afdeling Plantenziekten is in
1977gewerktaan:

— StammenvanTMVbij paprika
— Zaadinfectie vanTMVbij paprika
— Beperking van het overbrengen van
TMV bij paprika met behulp van
magere melk
— De rol van de schimmel Olpidium
brassicaebijbladnecrose vanfresia
— Knolbehandeling van fresia ter
bestrijdingvan bladnecrose
— Gevoeligheid envatbaarheid van tuinbouwgewassenvoor viroiden

• Vatbaarheidvanonkruidenvoor blekevruchtenziekte van komkommer
• Onderzoek naar toetsplanten voor het
Chrysanthemum Stunt Viroid
Bestrijding
van
Botrytis
en
Rhyzoctonia insla
• Gevoeligheid van roofmijt en sluipwespvoor bestrijdingsmiddelen
Enten van anjers op Fusarium-resistente onderstammen
Invloed van ethyleen op het optreden
van Fusarium-vaatziektebijanjer
Stomenvandegrond
Invloed van de waardplant op de
ontwikkelingvanwitte vlieg

— Biologische bestrijding van de
tomatenmineervlieg
— Biologische bestrijding vantrips
— Biologische bestrijding van bladluizen
— Residu-onderzoek bij sla, radijs en
komkommer
— Broom-residuen bij groenten onder
glas
— Mycosphaerella bij komkommer
— Ascochyta bij chrysant
— Fusarium bijtomaat en paprika
— Luchtverontreiniging bij tuinbouwgewassen.

Opnieuwwerdenwe
geconfronteerd
met valsemeeldauw
inkomkommers.
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BEDRIJFSONTWIKKELING
Algemene bedrijfsontwikkelingsactiviteiten
Projectvestiging ten behoevevan hervestiging of nieuwe vestiging van glastuinbouwbedrijven blijft grote belangstelling
ondervinden.
Naast instellingen en stichtingen zijn nu
ook particuliere bedrijven hierin actief. In
1977werden intotaal 6objecten voor dit
doel, met een gezamenlijke oppervlakte
van 126 ha, onderzocht. Daarvan waren
drie projecten vandeStichtingTuinbouwstructuurverbetering Westland.
Het aantal objecten dat in 1977 bodemkundig is onderzocht bedroeg 134, met
eentotaleoppervlaktevan 260ha.
Erwordt nogsteedsveel drainage aangelegd. Indeadvisering isdewijzevan drainering nu inveel gevallen ook afgestemd
op de noodzaak van intensieve uitspoeling na gebruik van methylbromide. Een
noviteit op draineringgebied is de p.v.cribbeldrain,omhuld met styromulvlokken.
In enkele gevallen is deze buis geadviseerd(zandgrond).
De vraag naar advies over de inrichting
en benutting van waterbassins is sterk
toegenomen. Door ruimtegebrek op de
bedrijven wordt nu ook wel overgegaan
op ijzeren en betonnen bassins, die per
oppervlakte aanmerkelijk meer water
kunnen bevatten dan de gebruikelijke
bassins met aarden wal en plastic folie.
De kosten echter zijn aanzienlijk hoger.
De vraag naar bassins is o.a. vergroot
door de ontwikkelingen van de teelt op
steenwol.
Regelmatig werden adviezen gegeven
over de aanleg en verbetering van
beregeningsinstallaties. Dit zowel aan
tuinders als aan installateurs. De aanleg
van twee regenleidingen per kap vindt
steeds meer toepassing. Er is in dit verband een ontwikkeling naar nieuwe en
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verbeterde systemen, speciaal wat druppelbevloeiing betreft. De conclusie die
kan worden getrokken is, dat ze het met
goed water alle goed doen. Bij gebruik
van minder goed water verstopt alles
vroegof laat.
De steenwolteelt en de voedingsfilm
zullen met betrekking tot de watervoorziening en de watergeefsystemen de komende tijd extra aandacht vragen. Om
een maatstaf te krijgen omtrent de hoeveelheidgietwater dieineengebied moet
worden aangevoerd is een voorlopig rekenmodel samengesteld. Een veertigtal
bedrijven heeft medewerking verleend
om de benodigde gegevens hiervoor te
verkrijgen.
Desamenwerking met de waterschappen
is zeer regelmatig. Ze hadden betrekking
opdewaterkwaliteit, dempingen enslootonderhoud. Diverse verbeteringen vande
waterhuishouding in het Hoogheemraadschap van Delfland staan op stapel. Er is
daartoe door Delfland een speciale man
aangesteld, waarmee nauw wordt
samengewerkt.
Met betrekking tot de planologie was het
eendrukjaar. Erwaren indit opzicht aktiviteiten van de provincie (streekplannen),
Rijnmond, het Westland (structuuronderzoek) en diverse gemeenten. In dit
verband is er nogal eens een beroep op
ons gedaan. Ineen aantal gevallen isadvies gegeven over de schaduwbepaling,
reconstructievan lanen,tuinvuilafvoer en
bedrijfsindeling.
Ondanks matige opbrengsten van een
aantal groentegewassen, zoals die van
tomaten, is er veel geïnvesteerd. In veel
gevallen werd de voorlichting daarbij betrokken.
Ook dit jaar is getracht door middel van
groepsvoorlichting degrote behoefte aan
individuele voorlichting wat teverkleinen.
Voor zover het de groepsproblemen betreft lukt dit goed. Maar veel aandacht
blijft men vragen voor individuele problemen, zoals die van bedrijfsaanpassing,

opstellen teeltplan en omschakeling naar
bloemen of eventuele andere groentegewassen.
De massavoorlichting kwam vooral via
een groot aantal artikelen en medewerking aan rubrieken tot stand. Enkele keren werd medewerking verleend aan TVuitzendingen, terwijl een twintigtal keren
medewerking werd verleend aan radioprogramma's die betrekking hadden op
tuinbouw. De informatie van de glasgroentetelers in het land vond op de gebruikelijke manier plaats in de vorm van
een 14-daagsinformatiebulletin.
Teeltvoorlichting
Hoewel hiervoor al eerder een aanzet
was gegeven, spitste in 1977 veel teeltvoorlichting zich toe op verbetering van
de kwaliteit. Dit aspect kwamzowel inbijeenkomsten als bij individuele contacten
met telers vrijwel steeds ter sprake. Het
leidde inveel gevallen tot meer aandacht
opeen groot aantal facetten vande teelt,
met name echter die welke betrekking
hadden op de gang van zaken vanaf het
tijdstip van oogsten. Veel aandacht
moest ook worden besteed aan de betrekkelijk sterke uitbreiding van de teelt
van komkommers op steenwol. Daarnaast is er belangstelling om ook andere
gewassen opsteenwoltetelen,terwijlandere wijze van substraatteelten in beperkte mate toch aandacht kregen. Daarbij speciaal de teelt in veen en in voedingsfilm. Andere ontwikkelingen zetten
door, zoals bijvoorbeeld tussenplanten
vantomaten.
De sterk toegenomen belangstelling voor
dezogenaamde kleine gewassen maakte
het noodzakelijk dat devoorlichting daarop inspeelde. In een goede samenwerking met het onderzoek, waarvan veel
teeltgegevens beschikbaar kwamen,
lukte dit uitstekend.Zodoende ook waren
veel van deze teelten succesvol. In de
bloemensector verbreidde depotplantenteelt zich vrij sterk en nam ook het sorti-

ment aan snijbloemen toe. De voorlichters konden zich hierbij goed aanpassen.
Speciaal inde nazomer werd het duidelijk
dat weer vrij veel, waaronder diverse
grote groentebedrijven,eenvolledigeomschakeling naar de bloementeelt zouden
uitvoeren. Waar mogelijk werd dit binnen
devoorlichting opgevangen.Daarbij werd
wel duidelijk dat er nogal wat telers zijn
die wel plannen maken tot deze omschakeling, maar zichdaarbij opgeen stukken
na de grote investeringen realiseren die
daarvoor nodigzijn.
De gedachte uitbreiding van de voorlichtingsdienst kon maar in beperkte
mate worden gerealiseerd. Dit was vooraleengevolgvandemoeilijkheden bij het
aantrekken van geschikte gegadigden.
Het aanbod van goede, gekwalificeerde
krachten voor het voorlichtingswerk is
duidelijk te beperkt.
Bedrijfsuitrusting
Energiebesparing en arbeidsbesparing
waren de twee belangrijkste richtingen
van de investeringen op de bedrijven.
Wat het eerste betreft spitste dit zich
vooral toe op de aanschaf van rookgascondensatoren, waarbij de combinatie
met uitsluitend grondverwarming lang
niet meer de enige mogelijkheid tot een
goed gebruik bleek te zijn. Er is wel belangstelling voor dubbel glas, maar dit
werd maar in enkele gevallen proefsgewijs geplaatst. Meer belangstelling is er
voor plasticafscherming, waartoe betere
mogelijkheden — ondermeer door dezogenaamde noppenfolie — ter beschikking kwamen. Met de aanschaf van energieschermen is men nogwat voorzichtig,
maar de belangstelling is er zeker wel en
vaak werd er advies over gevraagd. De
belangstelling voor total-energy blijft bestaan, maar het systeem en de praktischetoepassing doen nogveelvragen rijzen waarop nog geen passend antwoord
tegevenis.
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Met betrekking tot de arbeidsbesparing
heeft men vooral veel aandacht voor het
intern transport. Indiverse gevallen werd
een buisrailsysteem aangelegd. Belangstelling iserook — mede met hetoogop
kwaliteitsbehoud — voor transportbanden en watergoot. Deze ontwikkelingen
vergdenveelwerk vandespecialisten die
deze ontwikkelingen begeleiden. Dit laatste kan ook worden gezegdvan het werk
dat de intensivering van de klimaatregelingvraagt. Erwasergveel belangstelling
voor de aanschaf van computers en het
aanbod hiervan, met andere fabrikaten
en gebruiksmogelijkheden, nam sterk
toe. Het is een zaak die ook indekomendetijd de nodigeaandacht zalblijvenvragen.

Bedrijfsmethoden en
arbeidsmethoden
Er is in diverse gevallen aandacht besteed aan de mate waarop arbeid kan
worden bespaard bij toepassing van diverse vormen van mechanisatie zoalsonder bedrijfsuitrusting al is gesteld. De
aanstelling van een mechanisatiespecialist heeft in dit opzicht gunstig gewerkt.
Zodoende kon aan de arbeidstechnische
kant van diverse systemen meer aandacht worden besteed. Van diverse onderzoekingen zijnde resultaten inde loop
vanhetjaar indevakpersvermeld.
Opnieuw vond bij diverse gewassen het
bijhouden van arbeidsboekhoudingen
plaats, die de nodige begeleiding vroegen. De arbeidsplanning van tomaat en
komkommer is wekelijks vastgesteld en
in de vakpers gepubliceerd. Dit heeft de
belangstelling van tal van telers voor dit
bedrijfsaspect vergroot, wat resulteerde
intalvanvragen.
De data-service ten behoeve van de anjertelers, die in 1976 in samenwerking
met het IMAG was opgezet, is in 1977
doorgezet.
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Economieen structuur
De cursussen bedrijfsvoering die al eerder waren gegeven, kregen in het verslagjaar eenverdere uitbreiding. Het probleem daarbij is niet zozeer de organisatie enuitvoeringvandecursussen alswel
debegeleidingdie nadietijd inde meeste
gevallen onontbeerlijk is omtot een goed
resultaat te komen. Van tal van voorlichters vergde dit de nodige tijd. Dit laatste
kan ook worden gezegd van de vele ontwikkelingsplannen die er, vooral ten behoeve van rentesubsidie-aanvragen,
moeten worden gemaakt. Ten behoeve
van rentesubsidies en voor aanvragen
van het Borgstellingsfonds werden in totaal 472gevallen gerapporteerd. Hiervan
waren 88 gevallen een combinatie van
rentesubsidie-aanvragen enaanvragen in
het kader vanhet Borgstellingsfonds. Van
de 443 gerapporteerde aanvragen om
rentesubsidie werden er 427 toegewezen. Daarinzit eenbeperkte overloopvan
1976,terwijl een aantal in 1977ingediende aanvragen niet voor begin 1978 kon
wordenbehandeld.
Het subsidiabele leningsbedrag voor de
rentesubsidies bedroeg in 1977 in totaal
/ 119,6 miljoen tegen / 80,9 miljoen in
1976. Dit betekent eenforse stijging. Het
bedrag met Borgstellingsfonds was in
1977intotaal f 10,6miljoen tegen M 1,6
miljoen in 1976. Van de rentesubsidieaanvragen had64% betrekking opgroentebedrijven en 30% op bloemenbedrijven. 6% was bedoeld voor een combinatie van beide. Veruit het grootste aantal
aanvragen (70%) was afkomstig uit het
Westland. De30% afkomstig uitde Kring
betekent echter een stijging ten opzichte
van 1976,toen 27% vandeaanvragen uit
deKringafkomstigwas.
In het kader van de Rijksgroepsregeling
zelfstandigen was het aantal aanvragen
zeer beperkt. Het bedroeg 20 tegenover
83 aanvragen in 1976. Van deze aanvragen konden er in het verslagjaar 15worden behandeld waarvan er 4 moesten

worden afgewezen omdat het bedrijf onvoldoende levensvatbaar voorkwam.
Ten behoeve van de Rijksgroepsregeling
oudere zelfstandigen, waarvan de regeling op 1oktober 1977 is ingegaan, kwamenergeenaanvragenbinnen.

Diversen
Traditiegetrouw werd er door de medewerkers vandevoorlichtingsdienst enhet
Proefstation ook in 1977 medewerking
verleend aan vele opleidingen en cursussen. Er werden gastlessen gegeven aan

de Middelbare Tuinbouwschool in De
Lier. De praktische opleiding van de LVcursus kwam vrijwel geheel voor rekening van onze diensten. Een deel van de
lessen van een cursus voor veilingkeurmeester werd door onsverzorgd. Decursus AVTO en EVTO vergden van enkele
medewerkers de nodige tijd. Dit kan ook
gesteld worden van enkele cursussen
kasklimaatregeling en bedrijfsvoering,
waarvoor een grotere belangstelling bestond dan uitvoerbaar bleek te zijn. Tal
van kleinere, soms gewasgerichte cursussen vonden veelal in de avonduren
plaats, maar legden desondanks tochbeslagopeenaantalvanonzevoorlichters.
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EXPLOITATIEREKENING
per31 december 1977enbegroting1978
Kostensoorten
1. Aanschaftingen
?.. Kosten van het bedrijf
a. Grondlasten
b. Verzekeringen
c. Onderhoud gebouwen
3. Personeelskosten
a. Salaris personeel
b. Salarisvirusproduktie
c. Pensioenverzekering personeel. ...
d. Sociale lasten
4. Reis-en verblijfkosten

72.619,82

166.100,—
67.000,-

24.650 —
12.500 —
32.200 —
5.800.000,—

21.127,33
9.968,90
41.523,59

22.000 —
11.000.—
34.000.—

6.035.528,79

6.691.200,—

4,955.775,21
11.116,65
425.111,59
643.525,34
156.132,34

5.528.700 —
12.500 —
450.000 —
700.000 —
155.000,—

4.807.000 —
11.000,—
422.000.—
560.000,—
141.000,—
554.850,—

153.333,38

578.615,94

635.000,—

27.064,41
72.477,65
21.964 —
270.792,47
182.060,86
2.274.74
1.981,81

35.000 —
69.000 —
25.000 —
315.000.—
185.000 —
2.300 —
3.700 —

368.800,—
29.000 —
83.000 —
9.750 —
112.000 —
107.000 —
12.050 —
16.000,—

372.491,98
25.401,49
101.535,85
8.114,05
99.445,51
101.920,75
17.853,88
18.220,45

406.800,—

a.
b.
c.
d.
e
f.
g.

45.000,—

32.178,27

46.800,—

21.000,—
453.700,—

18.264,31
514.335,61

21.800,—
502.800,—

25.500 —
33.800 —
30.000 —
45.800 —
10.000 —
13.000 —
60.000 —
15.600,—
220.000,—

31.815,29
36.929,05
37.240,72
52.241,88
9.436,69
14.527,81
66.062,82
42.575,05
223.506,30
7.933.500,44

33.500,—
35.200 —
31.200 —
55.000 —
9.000—
13.500,—
67.400,—
29.200 —
228.800 —
8.692.500,—

366.775,72
2.161.550,59
1.936.425,18
1.707,50
30.286,50
73.834,41
119.297,—

360.000,—
2.215.000,—
2.015.000 —
10.000,—
10.000,—
80.000 —
100.000 —

Chemikalien
Glaswerken hulpmiddelen
Foto-enfilmmaterialen
Onderzoekkosten
Kasklimaat
Virusproduktiekosten
Kosten ir. Ramakers

Zaden en planten

8
9

Verkoopkosten en Produkten
Overige kosten

a. Bestuurskosten
b. Administratie- enbureaukosten . . . .
c. Jaarverslag
d. Telefoon-,porti-envrachtkosten ...
e. Rente
f. Kostenwerkplaats
g. Kosten vanvoorlichting
h. Overige kosten
i. Monsternemers „buitengebied" . . .
Totaal exploitatiekosten (A)
Opbrengst Produkten

11

36

69.350,—

41.000 —
58.250 —
25.000 —
260.000 —
165.000 —
2.200 —
3.400 —

7

10

170.300,—

a. Mestoffen
b. Hulpmiddelen enonderhoud
c. Bestrijdingsmiddelen
d. Aardgas
e. Elektra,gasenwater
f. Expl.vervoermiddel
g. Overige kosten
Kosten van onderzoek

5. Exploitatiekosten tuin

6

Begroting '77 Rekening '77 Begroting '78

7.624.000,—
375.000,—

30.000 —
86.400,—
10.100,—
116.500,—
111.300,—
12.500 —
40.000 —

Opbrengst diensten aan derden
a. Grondonderzoek
b. Kartering
c. Adviezen
d. Diversen
e. T.M.V. (zwak virus)
Totaal opbrengsten
Bedrijfsverlies

2.025.000,—
1.825.000,—
10.000,—
10.000 —
80.000,—
100.000 —
5.224.000,—

2.528.326,31
5.405.174,13

2.575.000,—
6.117.500,—

Subsidies
Saldo verlies

2.536.000,—
2.688.000,—

2.536.542,22
2.868.631,91

2.586.000,—
3.531.500,—

2.400.000,—

