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TEN GELEIDE
Ten derde male ligt thans een kort jaarverslag 1970 voor U. Het poogt U in kort bestek
inzicht te geven in hetgeen in de loop van een jaar aan onderzoek op het Proefstation
geschiedt.
Z o ' n poging blijft altijd gebrekkig. Er gebeurt namelijk veel meer dan zich laat beschrijven in een voor de geïnteresseerde buitenstaander verteerbare vorm.
Veel onderzoek geeft niet direct resultaten die het vermelden aan de praktijk waard
zijn en ook mislukkingen blijven uiteraard niet achterwege.
Onderzoek is nu eenmaal een bezigheid, die veel tijd en geduld vereist en waarbij
teleurstellingen te verwachten zijn. Doch ook daarvan kan profijt worden getrokken.
Er is ten opzichte van vorige verslagen een wat andere opzet gekozen. Zo is een lijst
van onderzoek-projecten opgenomen, waaruit duidelijker blijkt, welke onderwerpen
onder handen zijn; ook al zijn er niet direct resultaten te melden.
Voor geïnteresseerden is voorts het zogenaamde „Interne j a a r v e r s l a g " ter inzage
beschikbaar. Het is een beschrijving van alle proeven die in de loop van het jaar zijn
genomen.
Het korte jaarverslag is in deze vorm gegoten, omdat door het verschijnen van de
Takgids voor de Groenteteelt onder Glas het oude verslag een duplicatie w e r d .
De Takgids 1970 is de laatste geweest.
Daarmee is aan het Proefstation om te overwegen in welke vorm in de ontstane leemte
moet worden voorzien.
Het is niet uitgesloten dat in verband daarmee het jaarverslag 1971 weer een andere
vorm krijgt.
Tenslotte wil ik U mijn dank uitbrengen aan allen die ook in 1970 hebben geholpen het
onderzoek op hoog peil voortgang te doen vinden.
Het Proefstationbestuur in zijn nieuwe samenstelling was daarbij een waardevolle
steun.
De medewerkers aan het onderzoek hebben zich wederom vol enthousiasme aan hun
taak gegeven.
De gewassencommissies van de Studieclubs hebben weer veel goede suggesties gedaan en hebben de resultaten kritisch besproken.
Gelukkig dat nu ook in de leiding van het onderzoek versterking is gekomen, dat was
hard nodig. De zaak zal er ongetwijfeld nog beter door gaan marcheren.
Ir. J. M. Jacobs

ALGEMEEN OVERZICHT
1. Algemene zaken
Het bestuur van het Proefstation was per 31 december 1970 als volgt samengesteld•
P. v.d. Berg, Rijswijk (post Delft), voorzitter
N. J.A. van Dijk, Loosduinen, waarnemend voorzitter
L. J. Barendse, Poeldijk, secretaris-penningmeester
E. H. Bukman, Moercapelle
L. G. C. Hendriks, Leidschendam
J. G. J.v. d. Hoeven, Maasland
J. H. G. v. d. Hoeven, Rijswijk Z.H.
J. Jonker, Sappemeer
J. Joosten, Helenaveen
H. A. van Holsteijn, Monster
C. L. J.Kerklaan, Pijnacker
J. van der Laar, De Lier
H. Moerman, Bleiswijk
Jac. Sonneveld, 's-Gravenzande
J. J. G. van Steekelenburg, Kwintsheul
A. G. v. d. Torre, Berkel
C. v. d.Velden, De Lier
B.van Vliet, Voorschoten
J. Somers, Bergen op Zoom
N. P. v. d. Berg, Rotterdam, Ere-voorzitter
Ir. J.M. Riemens, Driebergen, Ere-voorzitter.
VERGADERINGEN
Op 3februari vond op het Proefstation een buitengewone ledenvergadering plaats in
verband met de verkiezing van een voorzitter. Op 14 mei werd de Algemene Ledenvergadering op het Proefstation gehouden. Op die vergadering traden als bestuursleden af de heren N.J.A. van Dijk, C. Kerklaan, Jac. Sonneveld en J.J.G.van Steekelenburg. Deze bestuursleden werden allen herkozen.
In 1970vergaderde het Algemene Bestuur op 16 april, 21 september, 17 november en
9 december, terwijl het dagelijks bestuur nog 17 keer vergaderde.
UITBREIDING TUIN EN GEBOUWEN
In 1970 vond geen uitbreiding van de opstanden in de tuin plaats. Alleen enkele beperkte stroken grond tussen enkele kassen werden overdekt, waardoor het geheel wat
funktioneler kon worden gemaakt.
Erwerd opnieuw vrij veel geïnvesteerd inapparatuur voor klimaatsregeling. Daarnaast
werd de grote bloemenkas voorzien van een nieuwe verwarming en regelapparatuur.
De mogelijkheden voor onderzoek in deze kas werden zodoende belangrijk vergroot.

De nieuwe verwarming in de bloemenkas
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Hoewel de plannen voor de bouw van de klimaatskas volledig werden uitgewerkt,
kon nog niet tot de bouw worden overgegaan.
Besloten werd opnieuw een barak te bouwen; het materiaal hiervoor werd in 1970
aangevoerd, maar de bouw kon nog geen aanvang nemen.
Op 14 augustus 1970 bestond het Proefstation 70jaar. Aan dit feit is geen bijzondere
aandacht besteed. Er werd mededeling over het feit gedaan aan de pers en tijdens
een korte bijeenkomst van bestuur en personeel werd op eenvoudige wijze deze gebeurtenis gevierd.

2. Personeelsaangelegenheden
MUTATIES EN JUBILEA
Na negen jaar de verantwoording voor de financiële administratie te hebben gedragen
verliet op 1 juli de heer H. F. M.Wouters officieel de dienst om een belangrijker funktie
op het Ministerie te gaan bekleden. Ook na zijn vertrek bleef de heer Wouters nog
actief meewerken tot het moment dat zijn opvolger, de heer B. Zonneveld, kon beginnen en om deze in te werken.
De heer H. J. Riemens, die ruim 18 jaar de taak van excursieleider vervulde ging op
het einde van het verslagjaar wegens ziekte met vervroegd pensioen. Zijn taak werd
overgenomen door de heer M. Abrahamse en deze functionaris werd ondergebracht
bij de afdeling publiciteit.
De heer J. A. Engelberts, die zich enkele jaren heeft beziggehouden met kredietregelingen in het gebied, kreeg een andere functie buiten onze dienst; zijn plaats werd
ingenomen door de heer J.v. d. Ende.
Op 6 augustus vierde de heer D. de Ruiter zijn 25-jarig dienstjubileum.
Op 27 augustus was dit het geval met de heer J.H. Groenewegen Ing.
Beide jubilarissen werd gezamenlijk een receptie aangeboden.
ONDERZOEK
Directeur
Ir. E. Kooistra, Minister Lelylaan 32, Rijswijk Z.H. (Per 1-2-1971).
Wetenschappelijke leiding
Ir.Y.van Koot, Commissarisweg 4, Hoek van Holland,tel. no.01747-2693,Hoofd van
het onderzoek.
Afdeling grond, water en bemesting
Ir.J.vanden Ende,Kreeklaan 15,'s-Gravenzande, tel.no.01748-4106,Afdelingshoofd.
Fysisch bodemonderzoek en waterhuishouding van gewassen
Ir. C. J.van der Post, Leliestraat 11, Naaldwijk, tel. no. 01740-4067, Hoofd, gedetacheerd door het I.C.W.
R. de Graaf, Waterhuishouding.
M. Q. van der Meijs, Wortelonderzoek.
Bemestingsonderzoek
Ir. J. P. N. L. Roorda van Eysinga, Gerberalaan 70, Naaldwijk, tel. no. 01740-6292,

Een gedeel'e van het regelpaneel van de klimaatsregelapparatuur voor de bloemenkas

Hoofd, gedetacheerd door het I.B.
M. Mostert, Bemesting groenten.
W. Nederpel, Bemesting bloemen.
Onderzoek

water- en bodemverontreiniging

en

grondonderzoekmethodieken

C. Sonneveld, Korte Kruisweg 32, Maasland, tel. no. 01745-3417, Hoofd.
J. van Beusekom, Waterverontreiniging.
S. J. Voogt, Invloed grondontsmetting.
Laboratorium

voor fysisch

onderzoek

P. Koornneef, Mauritsstraat 4, Rozenburg, tel. no. 01899-2792, Hoofd.
J. A. A. Keijzer, Assistent.
Laboratoria

voor chemisch

grondonderzoek

P. A. den Dekker, Conradkade w.s. „ D e Steur", Den Haag, tel. no. 070 - 631187, Hoofd.
Researchlaboratorium
P. A. van Dijk, Willige Rijzen 10, Wateringen, tel. no. 01742-3525, Hoofd.

S. S. de Bes, Laboratorium-assistent
Mej. W. H. van den Berg, Analiste
Mevr. J.B. J.Scholl-Harmsen, Analiste
Mej. C. Middendorp, Laborante
Mej. C. van Brakel, Laborante.
Laboratorium voor routine g r o n d o n d e r z o e k
Mevr. M. J.Th. Koenen-Staats, Chef-laborante.
L. van den Donker, Chef-Laborant
Laboranten : de dames N. v. d. Beukei, J.J.Hollaar, H. E. M. Jongejan, R. M. Knoppert,
J. K. v.d. Lely, E. H. Noordam, M. E. Overkleeft, H. K. Hofstra, N. Vreugdenhil en de
heren : J.A. T. G. van Kester en A. C. Samwel.
Hulpafdelingen
Onderhoud en apparatuur :
J. Cornelissen, Amanuensis
H. J.Verhulst, Hulp-Amanuensis.
Voorbewerking grondmonsters :
H. W. Verhulst en J.Th. Verhulst.
Rekenafdeling :
A. L. v.d. Bos en de dames C. G. M. Sta en J.van Ewijck.
Bemestingsadviezen, potgrondonderzoek en grondmonstername
J. P. C. Knoppert Ing., Perzikenstraat 10, Naaldwijk, Hoofd.
G. A. Boertje, Lange Plaat 144, Rozenburg, Onderzoek potgrond en teeltsubstraten.
J. P. van Bergen Henegouwen, Duiventorenstraat 60, Naaldwijk, Potgrondbedrijfsonderzoek.
Mevr. L. van der Lugt-Goedhart, Administratie.
Ten behoeve van de bemestingsadviezen zijn werkzaam de heren :
I. J.Bette, H. Koenen, L. Spaans, E.van Voorthuizen en A. v. d. Wees.
De grondmonstername wordt verzorgd door de heren :
A. J. M. v. d. Ende, Patrijslaan 36, Honselersdijk,
Z. C. Kurver, Ds. Kouwenhovenstraat 70, Bergschenhoek, tel. no. 01892-3352.
A. P. Mooiman, Spieringweteringsweg 13, Rijswijk, tel. no. 01730-26098.
D. Slappendel, Hoekeindseweg 126, Bleiswijk, tel. no. 01892-2311.
Voorlichting interne- en externe produktie-omstandigheden
J. C. van Leeuwen Ing., Zuidbuurt 25, Maassluis, tel. no. 01899-2653, Hoofd.
J. Oosthoek, Meidoornstraat 110, 's-Gravenzande, tel. no. 01748-4041, Ontsluiting en
bedrijfsindeling.

J.J.van Schie Ing., H. van Naaldwijkstraat 23, Naaldwijk, tel. no. 01740-6097, Profielonderzoek en waterhuishouding.
J. Th. M. van Paassen, Oosteinde 69, Wateringen, tel. no. 01742-3458, Profielonderzoek en waterhuishouding.
Afdeling teeltonderzoek en kasklimaat
Ir. A. J. Vijverberg, Sandambachtstraat 138, 's-Gravenzande, tel. no. 01748-3795,
Afdelingshoofd.
Onderzoek groenten
Ir.A. A. M. Sweep, Korhoenstraat 3, Maassluis, tel. no.01899-6422,Hoofd onderzoek
groenten.
Th. Strijbosch, Oostbuurtseweg 4, De Lier, tel. no. 01745-2067, Teeltonderzoek tomaat.
F.A. M. Geers, Pauwstraat 32,Voorburg, tel. no.070-836295,Teeltonderzoek tomaat.
J. A. M. van Uffelen, Lijsterbesstraat 10, Schipluiden, tel. no. 01738-404, Teeltonderzoek komkommer.
A. P.van der Hoeven, Geesterwijckstraat 6, Monster, tel. no.01749-3228, Teeltonderzoek sla.
D. de Ruiter, Prinses Marijkestraat 6, Maasdijk, tel. no. 01745-2107, Teeltonderzoek
kleine groentegewassen.
W. Koopmans Ing.,Thijsselaan 59,Wageningen,tel.no.08370-3694, Gebruikswaardeonderzoek groentegewassen, gedetacheerd door het I.V.T.
Onderzoek bloemisterijgewassen
J.W. H.van Veen, Hofzicht 47,Wateringen, tel. no. 01742-3826,Teeltonderzoek chrysant.
T. Dijkhuizen Ing., J.W. Frisostraat 7, Maasdijk, tel. no. 01745-3587, Teeltonderzoek
Freesia.
Kasklimaatonderzoek
Ir. D. Bokhorst, Van Wassenaarstraat 9, Maasdijk, tel. no.01745-2182, Hoofd van het
kasklimaatonderzoek, gedetacheerd door het I.T.T.
G. P. A. van Holsteijn, Chrysantenstraat 28, Naaldwijk, tel. no. 01740-5989, Kasklimaatonderzoek.
C. A. Ammerlaan, Woudseweg 42, Den Hoorn, Meteorologische waarnemingen.
Afdeling fysiologie
Dr. Ir. P. J.A. L de Lint, 's-Gravenzandseweg 260, Hoek van Holland, tel. no. 017472483, Afdelingshoofd.
Dr. Ir. L. S. Spithost, Druivenstraat 16, Naaldwijk, tel. no. 01740-6044, Algemeen
fysiologisch onderzoek.
Ir. N.van Berkel, Fazantstraat 29, Maassluis, tel. no.01899-4824, Koolzuurgasbemesting.
G. Heij, Koolzuurgas-onderzoek.

D. Klapwijk Ing., Karel Doormanlaan 59, De Lier, tel. no. 01745-2722, Onderzoek
groeipotentie.
Mej. W. van Ravestijn, Meyendelseweg 14, Wassenaar, tel. no. 01751 -9470, Bloembiologie en groeiregulatoren.
Mej. M. H. H. v. d. Hoeven, Onderzoek fysiogene afwijkingen.
Mej. B. van Beek, Onderzoek-assistente.
Cl. Mol, Onderzoek-assistent.
Afdeling planteziekten en ziektebestrijding
Dr. Ir. L. Bravenboer, Distelstraat 11, Hoek van Holland, tel. no. 01747-2695, Afdelingshoofd.
Mycologie
Ir. G. Weststeijn, Lijsterbeslaan 142, Maassluis, tel. no. 01899-5343, gedetacheerd
door het I.P.O.
S. Paternotte, Onderzoek-assistent.
Virologie
Ir. A. Th. B. Rast, Tuindersweg 61, Maasdijk, tel. no. 01745 - 3200, Virusziekten tomaat.
H. J. van Dorst Ing., J. W. Frisostraat 3, Maasdijk, tel. no. 0 1 7 4 5 - 3 9 1 2 , Overige virusziekten.
Mej. W. Runia, Onderzoek-assistente.
Mej. A. Zandt, Onderzoek-assistente.
Entomologie
Mej. W. M. Th. de Brouwer, Dotterbloemlaan 24, Den Haag, tel. no. 070-684959.
Mej. J. P. M. Kleijn, Assistente.
Ziektebestrijding
Ir. J.Woets, Biologische bestrijding, gedetacheerd door het T.N.O.
L. Nederpel Jr., Pauwstraat 30, Voorburg, Bodemparasieten.
Mej. D. Theune, Van Spilbergenstraat 33, Hoek van Holland, Chemische bestrijding.
Mej. F. Wubben, Onderzoek-assistente.
Voorlichting

en onderzoek

onkruidbestrijding

W. den Boer, Prof. van Arkelstraat 60, 's-Gravenzande, tel. no. 01748 - 3017.
Bedrijfseconomisch onderzoek
Ir. A. J. de Visser, W. v. d. Kaaijstraat 29, 's-Gravenzande, tel. no. 0 1 7 4 8 - 3 1 1 1 , Bedrijfseconoom, gedetacheerd door het L. E. I.
Statistische verwerking
B. J. van der Kaaij, Wiskundige.
F. Selders.

Bibliotheek
J. C. van Aalst, Mr. Schokkingstraat 44, 's-Gravenzande, Bibliothecaris.
Mej. L. de Bloois, Bibliotheek-assistente.
Publiciteit
P. A. Kruyk Ing., Dijkweg 32, Naaldwijk, tel. no. 01740-4302, Hoofd van de publiciteit.
Mej. E. J.M. v. d. Valk, Publiciteits-assistente.
Mej. C. v. d. Meijs, Tekenares.
J.A. v. d. Loos, Händellaan 3, Naaldwijk, Fotograaf.
M. Abrahamse, Fred. Hendrikstraat 40, Naaldwijk, Excursierondleider.
Algemene dienst
Administratie
G. H. Ordelman, Malakkastraat 92, Den Haag, tel. no. 070-553322, Hoofd van de
administratie.
Ten behoeve van de administratie zijn werkzaam de dames A. J.M. v. d. Helm-Jaspers,
D. van Oosten-Lugtenburg, A. A. J. M. Tetteroo-de Brabander, M. MsulemansSchramm, E. Kool, C. W. Vijverberg, J.Zuijderwijk en W. M. C. Jochems-Kester.
Boekhouding
B. Zonneveld, Leliestraat 82, Naaldwijk, tel. no. 01740-5096, Hoofd van de boekhouding.
Mej. A. van Gulik, mevr. L. Buitelaar-Flikweert en R.Cornelissen.
Intern technisch personeel en werkplaats
R. Albers, Koningin Sophiestraat 2, 's-Gravenzande, tel. no. 01748-2718, Hoofd interne technische dienst.
A. Arendzen, technicus.
L. Bol, technicus.
P. v. d. Zwet, elektricien.
H. Zwinkels, elektricien.
C. Immerzeel, amanuensis.
F. Storm, amanuensis.
L. J.R. Cornelissen, timmerman.
P. J.Verbraeken, timmerman.
L. P. Zwaanswijk, schilder.
J. Zeeman, schilder.
Interne dienst en kantine
J.A. Jansen, inkoper.
L. Reijgersberg.
Mej. M. de Brabander.
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Tuin
F. G. van Dijk Ing., Zuidweg 42, Naaldwijk, tel. no. 0 1 7 4 0 - 6 5 4 1 , Tuinchef.
J. Menheer, Bachlaan 12, Naaldwijk, Plaatsvervangend tuinchef.
G. Gaastra, Beheer tomatenproefruimten.
A. Heppe, Beheer speciale proefruimten.
S. Heijs, Beheer bloemproefruimten.
Als medewerkers voor de tuin zijn in dienst de heren : D. Boers, S. W. Bos, J. Bouhuisen, C. v. d. Helm, J. F. van Heuvelen, D. Leijnse, P. Mosterd, J. F. Nadorp, J. S.
Olierook, M. van Veldhoven, G. Verhagen, P. J.W. N. Nadorp, A. Wiskerke en D. Wiskerke.
VOORLICHTING
Rijkstuinbouwconsulent :
Ir. J. M. Jacobs, Molenstraat 127, Monster, tel. no. 01749-2993.
A. G. A. v. d. Nes Ing., Melis Stokelaan 2084, Den Haag, tel. no. 070 - 664244.
Hoofd van de voorlichting.
Ir. J. Visser, Albardaplantsoen 19, Voorschoten, tel. no. 0 1 7 1 7 - 6 6 6 2 ,
Voorlichtingsdeskundige, gedetacheerd door het Ministerie van Landbouw.
Bedrijfsvoorlichters groenteteelt
De Kring
J. H. Groenewegen Ing., Koningin Wilhelminalaan 38, Den Hoorn,
tel. no. 01730-23295, Bedrijfstakdeskundige groenteteelt in De Kring.
I. Baelde, Zoutmanstraat 2, Bleiswijk, tel. no. 01892-3154, Rayon BergschenhoekBleiswijk.
W. Eindhoven, Snippendreef 6, Bleiswijk, tel. no. 01892-3074, Rayon ZevenhuizenWaddinxveen.
J. de Hoog, Triumphlaan 12, Delfgauw, tel. no. 01730-31023, Rayon Pijnacker.
H. Koot, Silenestraat 30b, Rotterdam-12, tel. no. 010-223694, Rayon Rotterdam-Oost.
B. Meijndert, Gerberasingel 52, Berkel, tel. no. 01891 - 3616, Rayon Berkel.
D. Rodenburg, Weth. v. d. Vaartlaan 1, Pijnacker, tel. no. 01736-2375, Rayon Leidschendam - Nootdorp - Leiden.
Westland
D. de Mos, Geestweg 6, Naaldwijk, tel. no. 01740-4323, Bedrijfstakdeskundige groenteteelt in het Westland.
K. Buitelaar, Leliestraat 74, Naaldwijk, tel. no. 0 1 7 4 0 - 6 2 0 2 , Rayon Naaldwijk.
M. v. d. Linden, Molenweg 50, Monster, tel. no. 01749-2423, Rayon Monster.
L. G. Nederpel, Drapeniersgaarde 131, Den Haag, tel. no. 070-662260, Rayon Loosduinen.
J. van Nierop, M. A. de Ruyterstraat 49, Maasdijk, tel. no. 0 1 7 4 5 - 3 3 8 1 , Rayon 's-Gravenzande - Hoek van Holland.
H. Ouwerling, Berestein 11, Kwintsheul, t e l . n o . 01742-2646, Rayon W a t e r i n g e n Kwintsheul.
R. Rodenburg, Weth. v. d. Vaartlaan 1, Pijnacker, tel. no. 01736-2375, Hulpassistent.
J. Tamerus, Perzikenstraat 27, Naaldwijk, tel. no. 01740-7492, Rayon Honselersdijk.
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L. G. van Uffelen, Prinses Margrietstraat 6, Maasdijk, tel. no. 01745-3471, Rayon
Poeldijk.
Delfland
A. J.Schoppers, Huis te Veldelaan 47, Maasland, tel. no.01898-2409, Bedrijfstakdeskundige groenteteelt in Delfland.
J. P. M. Sweep, Machteid van Raaphorststraat 17, Naaldwijk, tel. no. 01740-6102,
Rayon De Lier.
A. F. Veenman, Arnold Hoogvlietstraat 6b, Vlaardingen, tel. no. 010-354445, Rayon
Delft.
C. Th. v. d. Zon, Caspar van Egmondstraat 23, Maasland, tel. no. 01745-3471, Rayon
Maasland - Oranjepolder.
Bedrijfsvoorlichters bloementeelt
G. Buijs Ing., Prinses Margrietlaan 2, Maasdijk, tel .no. 01745-2822, Bedrijfstakdeskundige voor de bloementeelt.
A. Koningen, Aaltje Noorderwierstraat 356, Loosduinen, tel. no. 070-686318, Rayon
De Kring.
H. Buurman, p/a Hartmanplein 17, Monster, Potplanten.
H. Konings, de Nesse 19, Wateringen, tel. no. 01742-3416, Rayon WateringenKwintsheul - Honselersdijk - Naaldwijk-Noord.
A. J.M. van Leeuwen, Kijckerweg 21,De Lier, tel. no. 01745-2264, Rayon 's-Gravenzande - Monster - Poeldijk - Naaldwijk-West.
C. P. Mol, M. A. de Ruyterstraat 47, Maasdijk, tel .no. 01745-3682, Rayon MaasdijkMaasland - De Lier - Naaldwijk-Zuid-Oost.
J. v. d. Steen, Willem Beukelsz.straat 75, Vlaardingen, tel. no. 010-354789, Rayon
Honselersdijk - Poeldijk.
Medewerkers voor de technische voorlichting
D. Bakker, Heimond 87, De Lier, tel. no. 01745-3972, Hoofd van de afdeling Stooktechniek, elektrotechniek en kassenbouw.
J. Meijndert, Mathenesserplein 25a, Rotterdam-6, tel. no. 010-251870, Stooktechniek,
elektrotechniek en kassenbouw, Rayon De Kring.
J. B. Verveer, Noordlandseweg 65, 's-Gravenzande, tel. no. 01748-3786, Stooktechniek, elektrotechniek, koeltechniek en kassenbouw, Rayon Westland.
Medewerkers voor de bedrijfseconomie en arbeidskunde
H. J.van Gaaien, Oosteinde 59, Wateringen, tel. no. 01742-2848, Arbeidsmethoden.
J. P. Bakker, Patrijslaan 46, Honselersdijk, tel. no. 01740-7141.
W. Verhoeven, Hogeweg 4, Ridderkerk, tel. no. 01896-3221.
Landelijke voorlichting
Ir.J.M. Jacobs, Molenstraat 127,Monster, tel.no .01749- 2993,waarnemend consulent
voor de groenten- en fruitteelt onder glas in algemene dienst.
W. P.van Winden Ing., Frankenthalerstraat 1,Naaldwijk, tel. no. 01740-5892.
Kredietregelingen
J.de Bloois, Marocstraat 6, Naaldwijk, tel. no.01740- 5861.
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J.v. d. Ende, Noordeindseweg 52b, Delfgauw, post Delft, tel. no. 01730 •
A. C. Middendorp, Händellaan 168,Naaldwijk, tel. no. 01740-6474.

25239.

3. Onderzoek
Elders in dit verslag zijn over het onderzoek, dat door de verschillende afdelingen is
verricht, wat opmerkingen gemaakt. Deze kunnen niet anders dan alleen maar een
oppervlakkige indruk geven van het onderzoek dat in 1970 is verricht. Daarnaast echter is voor het eerst hoofdstuksgewijs een lijst opgenomen van projecten die vorig
jaar de aandacht hebben gekregen. Voor degenen die belangstelling hebben voor één
of meervandeze onderwerpen isinbruikleen eenzgn.InternJaarverslag verkrijgbaar.
Men kanzich hiertoe inverbinding stellen met de bibliothecaris (01740-6541,tst. 123).
Ook in 1970 werd uitgebreid kontakt onderhouden met vele onderzoekers en onderzoekinstellingen elders. Dit was veelal gericht kontakt; vaak echter ook door buitenlandse bezoeken over en weer en het deelnemen aan congressen en symposia. Mede
met het oog op de uitwisseling van gegevens, verscheen vorig jaar voor het eerst een
jaarverslag van het Proefstation in de Engelse taal.
Door de bibliotheek werd ten behoeve van de onderzoekers in het verslagjaar in 379
gevallen een beroep gedaan op de bibliotheek van de Landbouwhogeschool of op die
van andere instellingen. Er werden ± 2.300 artikelen gedocumenteerd, waarvan circa
Ook voor u verkrijgbaar
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1.400 uit tijdschriften. Veel studiemateriaal in de vorm van jaarverslagen, boeken,
overdrukken enz.werd op ruilbasis verkregen; in 1970 waren dit 681 stuks, afkomstig
van 86 binnenlandse en 219 buitenlandse ruilkontakten.
Het aantal uitleningen van de bibliotheek bedroeg in 1970 ± 1.400.

4. Voorlichting
De nauwe samenwerking die er met de voorlichtingsdienst altijd al is geweest, werd
ook in 1970 voortgezet. Dit op velerlei gebied, wat noodzakelijk is om enerzijds de
onderzoekers bekend te maken met de problemen die in de praktijk leven, anderzijds
om de indrukken en resultaten van het onderzoek snel door te geven aan de praktijk.
De drie achtereenvolgende „Open Dagen" die eind februari werden gehouden waren
een groot succes. Er kwamen meer dan 2.000 bezoekers. Daarnaast werden — vaak
via werkgroepen en gewassencommissies — groepen van telers uitgenodigd voor het
bezichtigen van bepaalde proeven.
Medewerking werd verleend voor een stand op tentoonstellingen o.m. de WestlandPromotion.
De contacten met de organisaties op tuinbouwgebied waren goed. Vooral de samenwerking met de gewassencommissies en werkgroepen van de tuinbouwstudieclubs
is verder uitgebreid ten nutte van zowel het onderzoek als de voorlichting.
Het aantal bezoekers uit binnen- en buitenland, van het Proefstation is slechts bij benadering op te geven, Met de benoeming van de nieuwe excursierondleider per
1 juli werd het mogelijk het bezoek beter te administreren. In de laatste vijf maanden
van 1970 bezochten 2.100 bezoekers het Proefstation, waaronder ruim 750 buitenlanders.
De bijeenkomsten met de voorlichters inde glasgroenteteelt buiten het Zuidhollandse
glasdistrict kregen een wat andere opzet. De dagbijeenkomsten zijn omgezet in tweedaagse bijeenkomsten en dan drie keer per jaar. Dit en een wat andere manier van
kennisoverdracht op deze bijeenkomsten, is succesvoi gebleken.

5. Financiën
Bijzonder dankbaar zijn we voor de grote bedragen die we als aanvulling op de eigen
inkomsten, van diverse zijden mochten ontvangen. Het leeuwenaandeel hiervan neemt
het Rijk voor haar rekening. Daarnaast echter is de steun in devorm van subsidies van
de Provincie, het Landbouwschap, het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen en de
Algosfabrieken van groot belang. De kosten van onderzoek stijgen snel, speciaal wel
als gevolg van de regelmatige loonstijgingen. Gezien de situatie in de glastuinbouw
is het moeilijk een belangrijke verhoging van de eigen bijdragen van de leden te realiseren. Hoewel dit laatste toch zal moeten worden nagestreefd, houdt de huidige
situatie in, dat er niet aan te ontkomen is dat bezuinigingen moeten worden doorgevoerd en nieuwe onderzoekprojecten van enige importantie slechts met de grootste
voorzichtigheid ter hand kunnen worden genomen.
De Secretaris-penningmeester
L J.BARENDSE
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ONDERZOEK

Grond, water en bemesting
Grondonderzoek
Voor chemisch onderzoek werden
42.375 grondmonsters ontvangen. Dit is
878monsters meerdan in 1969.Het aantal potgrondfabrikanten dat is aangesloten bij het potgrondbedrijfsonderzoek,
is gestegen tot dertien. Van enkele
proefobjecten op tuinbouwbedrijven
waarin gewassen werden geteeld op
een substraat van veenmosveen, werd
regelmatig de chemische samenstelling
van het substraat gecontroleerd.
Met de automatisering van chemische
analyses zijn goede vorderingen gemaakt. De fosfaat- en de mangaanbepaling werden met uitzondering van het
afpipetteren van de extracten geheel
geautomatiseerd. De bepaling van magnesium-M.V. werd vervangen door de
bepaling van magnesium-water. Voor de
bepaling van diverse spoorelementen
werd een atoomabsorbtiespectrofotometer aangeschaft.
Verbetering van grond en
waterhuishouding
Op 140 objecten met een totale oppervlakte van 171 ha is een profielonderzoek verricht. De verstrekte adviezen
betroffen in hoofdzaak verbetering van
waterhuishouding en grond op bestaande bedrijven. In 15 gevallen betrof het
onderzoek van percelen voor individueleof georganiseerde tuinbouwvestiging.
Ook werden adviezen verstrekt met betrekking tot verandering of verbetering
van de waterhuishouding van een aantal polders; dit in overleg met de waterschappen en de Provinciale Waterstaat.

Ontsluiting en bedrijfsinrichting
De vraag naar adviezen over bedrijfsindeling is nog steeds groot. De plaats
en inrichting van de bedrijfsgebouwen
en de mogelijkheden ten aanzien van
het intern transport vormen hierbij de
uitgangspunten. Evenals voorgaande
jaren hadden ook dit jaar de aanvragen
zowel betrekking op nieuwvestiging als
op herindeling van bestaande bedrijven.
Door de aanleg van toevoerwegen plus een aantal zijwegen - naar veiling
Westland-Noord envan de verbindingsweg langs het Groene Pad en de Holle
Watering zijn 30 bedrijven per as bereikbaar geworden. Door de aanleg van
andere gesubsidieerde en particuliere
wegen werden nog 28 bedrijven ontsloten. Voorts is voor een tiental bedrijven
de ontsluiting aanzienlijk verbeterd.
In het Westland moeten thans nog ongeveer 100 bedrijven worden ontsloten.
Een groot aantal hiervan ligt in het gebied van veiling Westland-Zuid. De
plannen voor het aanleggen van toevoerwegen naar deze veiling verkeren
nog in het stadium van voorbereiding.
Gietwater
Evenals voorgaande jaren werd het oppervlaktewater in het ZuidhollandsGlasdistrict op een groot aantal plaatsen maandelijks bemonsterd en onderzocht. In het algemeen was het zoutgehalte van het oppervlaktewater dit jaar
niet hoog.
In de voorzomer is door het droge weer
het zoutgehalte in het Hoogheemraadschap Delfland plaatselijk echter opgelopen. Dit was geen gevolg van een
hoog zoutgehalte van het aangevoerde
Rijnwater, maar van de beperkte inlaatcapaciteit van Delfland. De hoeveelheid
water, nodig voor het op peil houden
van de boezem, was bij de sterke verdamping zo groot, dat de hoeveelheid
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water die in Delfland maximaal kan
worden ingelaten, niet voldoende was
om tevens de boezem in bevredigende
mate door te spoelen. Verzilting als gevolg van lozing van zout water door Industrien (Delft) en van binnendringen
van zout water via sluizen (Nieuwe W a terweg) kon hierdoor niet afdoende
worden bestreden. Zo werden in de omgeving van Delft, Pijnacker en Berkel
chloorgehalten tot 350 mg per liter gemeten. Evenzo kwamen rond Maassluis
en het Oranjekanaal hoge zoutgehalten
voor.
Ook elders in het Zuidhollands Glasdistrict hebben zich plaatselijk weer
verziltingsproblemen voorgedaan, onder andere als gevolg van zout kwelwater en van ophogingen met zout zand.
In de omgeving van Bleiswijk vormt de
verzilting van de Boven-Rotte een probleem. De verzilting van genoemd w a ter wordt wellicht grotendeels veroorzaakt door de afvoer van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van de gemeente
Zoetermeer.
In de grote zout-gietwaterproef werden
dit jaar andijvie, scherpe paprika en
chrysanten geteeld. Scherpe paprika
bleek zeer zoutgevoelig te zijn. Toediening van 500 mg keukenzout per liter
gietwater verminderde de opbrengst
van de scherpe paprika met ongeveer
1 5 % . Bij de andijvie en de chrysanten
deed deze keukenzouttoediening het
plantgewicht afnemen met ongeveer 5%.
Tuinvuil
In een grote hoop tomatevuil die in 1969
is gestort, zijn om de veertien dagen
temperatuurmetingen verricht. In het
begin bedroeg de temperatuur in het inwendige van de hoop ruim 6 0 ° C , aan
het einde van 1970 nog ongeveer 30°C.
Door klink en vertering is het volume
van de hoop tot ongeveer V 3 afgenomen. Het materiaal is nog niet veraard.
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In het Westland wordt de behoefte aan
één of meer stortplaatsen voor tuinvuil
steeds groter. Er zijn in dit opzicht nog
geen definitieve plannen. Wél zijn terreinen aangekocht en plannen van inrichting gemaakt. Het overleg ten aanzien van de vergunningen en de exploitatie is echter nog niet afgerond.

Waterverstrekking
Onder de tomatentelers is een grote
belangstelling ontstaan voor strooksgewijze watergeven. Enkele voordelen van
deze wijze van waterverstrekking zijn,
dat de verzorging van het gewas niet
meer behoeft te worden afgestemd op
de watergeefbeurten en dat de looppaden droog en dus beter begaanbaar blijven. Door ons zijn bij diverse systemen
van strooksgewijze waterverstrekking
metingen en waarnemingen verricht.
Ook werden adviezen gegeven met betrekking tot de aanleg van dergelijke
systemen.
Bij tomaten zijn in een stookteelt en in
een herfstteelt de volgende wijzen van
watergeven vergeleken : druppelbevloeiing, strookberegening met twee
regenleidingen per kap en gewone beregening. In de stookteelt gaven druppelbevloeiing en strookberegening een
opbrengstverhoging van enkele procenten. In de herfstteelt waren de verschillen groter : druppelbevloeiing en strookberegening gaven ten opzichte van gewone beregening een meeropbrengst
van respectievelijk 16 en 20 % .

Bemesting
In een proef te Venlo gaf het bijmesten
van sla met stikstof goede resultaten.
Bij een herhaling van dit experiment in
Venlo en in 's-Gravenzande bleek een
juiste voorraadbemesting met stikstof
van grote betekenis; bijmesten had in

Strooksgewijs water geven heeft diverse voordelen

deze proeven geen zin. Onze conclusie
is dat het bijmesten van sla met stikstof
alleen zin heeft indien tijdens de teelt
het stikstofgehalte van de grond te sterk
is teruggelopen. Dit kan gebeuren door
vastlegging van stikstof bij de vertering
van stro - zoals in de eerste proef te
Venlo - of ander stikstofarm organisch
materiaal. Op lichte zandgrond kan het
ook gebeuren door uitspoeling van stikstof tengevolge van het watergeven.
In een proef met Freesia reageerde dit
gewas niet duidelijk op sterk uiteenlopende giften stikstof en kali. Een zware
bemesting met dubbelsuperfosfaat gaf
in een potproef bij Freesia verschijnselen die overeenkwamen met fluorvergiftiging door luchtverontreiniging. Ook in
een proef, volvelds in een kas, gaf dub-

belsuperfosfaat meer afgestorven bladpunten.
In potproeven met sla en tomaten werd
de invloed van ammonium- en nitraatstikstof vergeleken. Bij de sla werd
geen verschil in kropgewicht gevonden.
Wél was er verschil in kwaliteit; bij ammoniumstikstof trad meer toprand op
dan bij nitraatstikstof. Bij de tomaten lag
de opbrengst bij ammoniumstikstof o n geveer 1 0 % lager dan bij nitraatstikstof. Voorts werd bij ammoniumstikstof
belangrijk meer neusrot gevonden.
Nog verschillende andere bemestingsproeven werden genomen, onder andere met stamslabonen en aardbeien.
Voorts werd met sla en tomaten de invloed van de pH van de grond bestudeerd.
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Grondstomen
Het onderzoek naar het pasteuriseren
van grond met een stoom-luchtmengsel
van 70° C werd voortgezet. Op twee bedrijven op kleigrond werd het pasteuriseren vergeleken met het stomen van
de grond bij 100° C.
De geteelde gewassen waren sla en tomaat. Bij de sla gaf het pasteuriseren
veel betere resultaten dan het stomen;
de sla was belangrijk beter van kwaliteit en had ook een hoger kropgewicht.
Bij de tomaat werden geen belangrijke
verschillen gevonden. Het onderzoek
wordt voortgezet, waarbij naast sla en
tomaat ook komkommer als proefgewas
zal worden gebezigd.
In een laboratoriumonderzoek werd nagegaan of het mogelijk is de mangaanvastlegging in gestoomde grond te bevorderen door enting met mangaanoxiderende bacteriën of ongestoomde
grond. De mangaanvastlegging werd
door de enting met de bacteriën nauwelijks beïnvloed. De enting met ongestoomde grond daarentegen bevorderde de mangaanvastlegging zeer sterk.
Potgrond
Er werden weer diverse potgrondproeven genomen. In één van de proeven
werden tomaatplanten opgekweekt in
verschillende hoeveelheden potgrond,
namelijk 200, 400, 600, 800, 1.000, 1.200,
1.400 en 1.600 cm3 per plant. Dit gebeurde in plastic potten van de genoemde volumes. Een deel van de planten
werd regelmatig bijgemest. Bij een normale opkweekperiode werden de beste
resultaten verkregen in de potten van
1.000 t/m 1.600 cm 3 en was de invloed
van het bijmesten gering. Bij een lange
opkweekperiode werden de beste planten verkregen in de potten van 1.600
c m 3 en was het bijmesten gunstig, speciaal bij kleinere potten.
1f

In een andere proef, waarin tomaatplanten werden opgekweekt in turfstrooisel
waaraan per m 3 4 of 20 kg koolzure
kalk was toegevoegd, is het effekt nagegaan van bemesting met ijzerchelaat
(25 gram EDDHA per m 3 ). Het ijzerchelaat werkte bij beide kalkgiften gunstig.
Door de afdeling grond, water en bemesting is in 1970 gewerkt aan de volgende projecten :
- Water- en luchthuishouding van kasgronden
- Waterhuishouding' van kasgewassen
- Methoden van waterverstrekking in
kassen
- Analysemethodieken voor chemisch
grondonderzoek
- Interpretatie van potgrondanalysecijfers
- Bemestingsonderzoek Freesia
- Bemestingsonderzoek stamslabonen
- Bemestingsonderzoek sla
- Bemestingsonderzoek aardbei
- Bemestingsonderzoek komkommer
- Nadelige invloed van zouten bij kasteelten
- Bepaling van de optimale pH van verschillende grondsoorten voor de teelt
van groenten onder glas
- Toedieningswijzen van kunstmeststoffen bij kasteelten
- De invloed van grondontsmetting op
de chemische- en fysische toestand
van kasgronden
- Potvolume en voedingsniveau
- Potgrondsoort en bijmesten
- Verdeling meststoffen
- Bemesting met ijzerchelaat
- Gebruikswaarde Micro-Min
- Invloed van de grond op de wortelontwikkeling van kasgewassen
- Chemische en biologische verontreiniging van oppervlaktewater
- Wateraanvoer en waterafvoer in glasgebieden
- Gewasonderzoek bij Freesia
- Gewasonderzoek bij sla
- Teeltsubstraten voor kasgewassen

Teelt en kasklimaat
in het verslagjaar heeft het komkommergewas sterk in de belangstelling gestaan. Er is nu weer een onderzoeker,
die zich geheel aan dit gewas wijdt. De
komkommercommissie van de Nederlandse Vereniging van Tuinbouwstudiegroepen bracht een nota uit over de
problemen rond de teelt en afzet van
komkommers. Deze nota heeft geleid
tot een verhoogde belangstelling voor
dit produkt. Wij hebben de stellige verwachting, dat deze belangstelling zal
leiden tot doeltreffend onderzoek. De
praktijk mag binnen 3 tot 5 jaar resultaten hiervan verwachten.
Het bloementeeltonderzoek is op 2
punten verbeterd.
Een begin is gemaakt met teeltonderzoek bij snijgroen. In de bloemenkassen
is de heteluchtverwarming vervangen
door een buisverwarming. Bovendien
zijn de kassen toegerust met een automaat, die vol-automatisch stoken en
luchten volgens de huidige inzichten
mogelijk maakt.
Tomaat
Bij tomaat is veel aandacht besteed aan
de verbetering van de opkweek. Het o n derzoek is gericht zowel op verbetering van de zaadkwaliteit als op die van
de kiem-omstandigheden. De teeltomstandigheden van het zaad zijn bestudeerd, gezamenlijk met Bruinsma NV
en het Rijksproefstation voor Zaadcontrole (R.P.v.Z.).
Dit zeer arbeidsintensieve onderzoek is
nog niet afgesloten. Behalve aan de
teelt is ook aandacht geschonken aan
de schoning van het zaad.
Bij het onderzoek naar de kiemomstandigheden is gebleken, dat de mate,
waarin de grond bevochtigd is, van grote invloed is op het al of niet slagen van
de kieming. Bij het onderzoek naar de

zogenaamde ,,oren"planten is gebleken dat mechanische weerstand voor
het kiempje gewenst is om te voorkomen, dat de zaadhuid aan de zaadlobben vast blijft zitten. Het gemakkelijkst
is dit te bereiken door de potjes af te
dekken met een laagje grond.
Op twee bedrijven is onderzoek verricht
naar de gebruiksmogelijkheden van wit
plastic. Het onderzoek, dat in 1971 herhaald wordt, lijkt de resultaten uit V e n lo te bevestigen : een kleine meeropbrengst bij de decemberplanting.
Komkommer
De kwaliteit van de jonge plant is bij
komkommers van belang voor de vroege produktie. Planten belicht tot uitpoten, leverden in de eerste oogstmaand
2 vruchten per plant meer op dan planten
belicht tot verspenen. Het versgewicht
van de planten bedroeg bij het uitpoten
respectievelijk 15,2 en 8,6 gram.
Nu uit economische overwegingen het
gebruik van broeimateriaal bezwaarlijk
is geworden, is het van belang te weten
of ook zonder duur broeimateriaal goede resultaten kunnen worden verkregen.
In een proef waarbij strobalen zijn vergeleken met grondverwarming kwam
duidelijk naar voren dat zowel de vroege- als de totaalopbrengsten gelijk kunnen zijn.
Begonnen is met het onderzoek naar
teeltsystemen van komkommer die de
kwaliteit verbeteren, de produktie verhogen en de oogstarbeid beperken.
Tot heden hebben zich in dit verband
uit het onderzoek nog geen perspectieven geopend.
Veel aandacht is dit jaar geschonken
aan de vruchtkwaliteit en bewaarbaarheid.
Dit onderzoek is verricht in samenwerking met het Sprenger Instituut en het
Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen. Uit het onderzoek is geble19

ken, dat er tussen de rassen verschillen bestaan in houdbaarheid van de
vruchten. Regelmatig en tijdig oogsten
is verder een faktor van belang voor
een goede houdbaarheid van de vruchten. Duidelijk is gebleken, dat een goede opslag tijdens het weekend het beeld
van maandagmorgenveiling aanzienlijk
kan verbeteren.
Nu op een aantal veilingen grote koelruimten zijn gebouwd, speciaal voor sla,
is het belangrijk te overwegen of deze
ook niet nuttig te gebruiken zijn voor
komkommers.
Sla
De opkweek van sla is de laatste jaren
sterk verbeterd. Grote problemen doen
zich hierbij niet meer voor. Toch blijven
problemen als kiemrust van het zaad en
nieuwe hulp-procede's (nieuwe pillen)
regelmatig aandacht vragen.
In een teelt van herfstsla is - in nauw
overleg met de afdeling fysiologie - een
proef uitgevoerd om het effekt van C 0 2 doseren te bestuderen. Hierbij bleek,
dat ook in het najaar grote mogelijkheden zijn om een zwaarder en beter
produkt te telen met behulp van extra
koolzuurgas. De hogere temperatuur,
die door het doseren wordt veroorzaakt,
verergert wel de ziekteproblemen. W e l licht is een groeiwijze voor deze teeltwijze gewenst, waarbij de krop minder
met de grond in kontakt is, dan bij de
gebruikelijke kroptypen.
De teelt herfst- en wintersla levert op
klei- en veengrond na stomen vaak problemen op. Samen met het IVT is de gevoeligheid van een groot aantal typen
nagegaan. Hierbij zijn zowel weinig gevoelige rassen als goede kruisingsouders gevonden.

perkte groeitypen, de plukfrequentie en
het onderzoek naar parthenocarpie de
belangrijkste onderzoekobjecten. Bij
het beperkte planttype, waarvan Kora
het eerste ras is, zijn nog vele variaties
nodig en mogelijk.
Naarmate het aantal vruchtbeginsels
groter is, moet bij het beperkte planttype ook de groeikracht groter zijn.
Zowel middels inkruising van ,,komk o m m e r b l o e d " als het houden van ,,tussentypen" is de groeikracht te verbeteren. Uit proeven bleek dat dit een hogere opbrengst geeft. Wel verspeelt
men bij de tussentypen iets van de
vroegheid ten opzichte van het ras Kora.
Overigens voldoet de vruchtkwaliteit
bij de nieuwe typen nog niet geheel.
De sterkere groei is ook de aanleiding
geweest het driestengelsysteem opnieuw te beproeven, om zodoende kosten op het — dure, geënte — plantmateriaal te kunnen besparen.
Ten opzichte van het normale snoeisysteem — bij een grotere plantdichtheid — werd echter een minder hoge
opbrengst verkregen.
Een hogere plukfrequentie doet de kgopbrengst dalen, maar het aantal vruchten per kg en derhalve de middenprijs
per kg toenemen. De optimale plukfrequentie is dus afhankelijk van de prijsverhouding tussen de diverse groottesorteringen. Een hogere plukfrequentie
heeft zowel door het groter aantal —
kleine — vruchten als de sterkere vegetatieve groei een grotere arbeidsbehoefte bij snoei en oogst tot gevolg.
Het inkruisen van parthenocarpie om
bestuiving door bijen en de bestuivers
overbodig te maken vordert langzaam.
Zowel de vruchtkwaliteit als de produktie laten nog veel te wensen over.
Overige groentegewassen

Augurk
Bij de augurk waren de teelt met be20

Onderzoek leidt praktisch altijd tot een
vergroting van de produktie. De markt

is mogelijk niet onbeperkt in staat deze
vergrote aanvoer op te nemen. Beperking van het areaal van een produkt dat
in een te grote hoeveelheid wordt aangeboden, is soms noodzakelijk. Een
gedeelte van de onderzoekcapaciteit
van de afdeling is daarom gericht op
andere groentegewassen dan de 5 belangrijkste : tomaat, komkommer, sla,
aardbeien en augurken. Te noemen zijn
in dit verband : bonen, radijs, paprika,
ijssla, meloen en (in Venlo) koolrabi.
Tot in 1965 is de belangrijkste vernieuwing van de glasgroenteteelt geweest
verlenging van de aanvoerperiode bij
tomaat, komkommer, sla en aardbei.
Voor de 70-er jaren moeten we ons
richten op nieuwere produkten, zoals
paprika, koolrabi, rettich en aubergine
en op versterking van de reeds lang op
kleine schaal geteelde produkten : meloen, radijs en boon.
Paprika
Om de toegankelijkheid in het gewas te
verbeteren is een proef opgezet met
twee en drie rijen per kap. Bij twee rijen
schommelde de opbrengst rond 20 %
onder die met drie rijen per kap.
Radijs
Aan de belangrijkste problemen bij radijs, teweten mechanisering vanzaaien,
oogsten en verzendklaarmaken is verder gewerkt. Ook wordt gezocht naar
geschikte herfstrassen. Een prototype
van een oogstmachine, samengesteld
door het ITT, is beproefd. Het geheel
moet nog verdere verbeteringen ondergaan voor het praktijkklaar is. Van een
goed herfstras is vereist dat het kort lof
vormt en geenvoze knollen geeft. Beide
eisen zijn nog niet in één ras verenigd.
Koolrabi
Een belangrijk teeltprobleem bij kool-

rabi is de langdurige oogstperiode. Een
aanvang is gemaakt met het onderzoek
naar een verkorting van deze periode.
Hierbij wordt gezocht naar homogenere
zaadpartijen enversnelling van de teelt.
Het onderzoek met dit gewas wordt verricht op de proeftuin in Venlo.
Behalve aan bovengenoemde gewassen is nog gewerkt aan boon, meloen,
andijvie, spinazie, ijssla, rabarber, prei
en spruiten.
Chrysant
De winterkwaliteit is bij dit gewas één
van de grootste problemen. In het vorig
verslag is reeds meegedeeld,dat onderzoek wordt verricht naarde mogelijkheid
om gedurende een deel van de nacht de
temperatuur te verlagen. Gebleken is
dat dit in het voorjaar ongestraft kan.
De technische mogelijkheid is nu geschapen dit ook in het winterhalfjaar in
onderzoek te nemen (in 1971/1972).
Snijgroen
In februari is een onderzoek gestart
naar enkele aspecten van dezogenaamde ,,Deense"-methode. Indit onderzoek
zijn betrokken :
- de plantdichtheid (20 tot 60 planten
per m2)
- de oogstfrekwentie (1 maal oogsten
per 2, 4 of 6 weken)
- deoogstmethode (trekken of snijden).
Gebruikswaarde-onderzoek
Het gebruikswaarde-onderzoek heeft
dit jaar sterker in de belangstelling gestaan dan normaal. Bij tomaten waren
het de Fusariumresistente rassen die
hiervoor zorgden. Bij komkommers de
overwegend vrouwelijke rassen bij de
vroege stookteelt endevrouwelijke rassen in de herfstteelt. Bij radijs heeft het
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De bewaarbaarheid was een onderwerp dat veel aandacht kreeg

voosheidsonderzoek een stap voorwaarts gemaakt.
Een woord van dank aan de studieclubs
voor hun onmisbare medewerking bij
dit onderzoek is hier op zijn plaats.

Kasklimaat
Bij een vroege stookteelt van komkommers zijn - bij gelijke luchttemperatuur
- 3 verschillende niveaus van vochtafvoer ingesteld. Uit het onderzoek is gebleken dat een grotere verdamping niet
hoeft te leiden tot een grotere produktie. Luchten kan dus worden overdreven.
Om bij tomaat een vroege- en hoge to22

taalproduktie te verkrijgen is een betere besturing van de regelapparatuur
noodzakelijk.
Er zijn aanwijzingen, dat het nuttig is om
de lichtafhankelijke dagverhoging voor
verschillende tijden van het jaar verschillend in te stellen. Nagegaan is om
vanaf mei de dagverhoging terug te
draaien tot 0° C. Dit lijkt mogelijk te zijn.
Behalve de genoemde voordelen in de
produktie is hiermee waarschijnlijk ook
een belangrijke brandstofbesparing te
bereiken.
In toenemende mate wordt regelapparatuur van verschillende herkomst aangeboden in de handel. Een goede advisering vereist dat deze apparatuur op
werking en betrouwbaarheid kan wor-

den getoetst. Onder leiding van het ITT
is door ons hieraan meegewerkt.
De afdeling teelt en kasklimaat heeft in
het afgelopen jaar onderzoek uitgevoerd devolgende projecten :
- Toepassing van wit plasticfolie in een
vroege stookteelt
- Containerteelt
- Gebruikswaarde-onderzoek tomatenrassen
- Plantkwaliteit van komkommers
- Vergelijking grondverwarming/strobaal bij komkommers
- Doseerschade bij komkommers
- C0 2 -opbrengstproef met komkommers
- Proef met automatische klimaatregeling bij komkommers
- Nieuw opleidsysteem voor komkommers
- Vruchtkwaliteit en bewaarbaarheid
van komkommers
- Gebruikswaarde-onderzoek komkommerrassen
- Kieming van slazaad
- Invloed zaadgrootte op de plantkwaliteit bij sla
- Kwaliteit van slapillen
- Invloed extra koolzuurgas bij herfstsla
- Invloed grondafdekking met polystyrol-folie op de groei van sla
- Toetsing van slarassen op stoomschade
- IJssla onder glas
- Gebruikswaarde-onderzoek glasslarassen
- Optreden van rand in sla
- Cultuurmaatregelen bij paprika
- Cultuurmaatregelen bij meloenen
- Cultuurmaatregelen bij koolrabi
- Direct in de pot zaaien van tomaten
- Zaadkwaliteit van tomaat
- Kiemingsonderzoek bij verschillende
pH-waarden
- Vervroeging bij rabarber door middel
van plasticafdekking

Proeven met zaadhoeveelheden bij
radijs
Rassenproef bij radijs in de winterteelt onder glas
Onderzoek voosheid bij radijs
Machinaal zaaien van radijs
Plantenafstandenproef bij stamslabonen
Zaaitijdenproef bij spinazie
Klimaatregeling bij stooktomaten
Eisen voor het klimaat in kassen
Klimaatregel-apparatuur voor de teelt
van tomaten en komkommers
Klimaatbeheersing bij chrysanten
Klimaatbeheersing bij Anthurium
Beheersing grondtemperatuur in verband met de teelt van Freesia
Behandeling tijdens de opkweek van
augurken
Vergelijking van enkele nieuwe
kweekprodukten met Kora
Plukfrekwentie bij augurk
Plantafstanden en leidsystemen bij
augurk
Éénmalige oogst van augurken onder
glas
Parthenocarpie bij augurk
Gebruikswaarde-onderzoek van rassen van op kleine schaal geteelde
gewassen onder glas
Cultuurmaatregelen bij snijgroen.
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Fysiologie
De ontwikkeling die in de tuinbouw
gaande is doet veel vragen rijzen. Deze
komen zowel uit de praktijk als uit het
onderzoek. Het is dikwijls de fysioloog
die het antwoord moet geven. Dit betekent dat de taak van de afdeling fysiologie zich in feite steeds uitbreidt.
Door het personeelsbestand en de technische faciliteiten zijn de mogelijkheden
echter beperkt en zal er steeds een
keuze moeten worden gemaakt. Daarnaast is uit het onderzoek dat deze afdeling verrichtte wel gebleken, dat de
mogelijkheden voor de kasgewassen
nog bijzonder groot zijn. Dit realiseren
vergt uitbreiding van dat soort onderzoek, dat voor een gedeelte nog slechts
in de kinderschoenen staat.
Emmerteelt
In de proeven met tomaten in emmers is
getracht antwoord te krijgen op de
vraag wat de invloed van het substraat
is op de plant en welke hoeveelheden
substraat nodig zijn. De vergelijking van
3 substraten in hoeveelheden van 4, 7
en 10 liter leerde, dat alle behandelingen een beter resultaat gaven dan de
teelt volvelds. Er werd aanwijzing verkregen dat er met een grotere inhoud
meer te bereiken is dan met een kleinere (4 liter). Er was een duidelijke reactie
van de planten op de aard van het substraat. Nader onderzoek zal moeten
aangeven welke verschillen tussen de
substraten de grootste invloed hebben.
Kieming tomaten en invloed
potsoorten
Dat het substraat waarin wordt gezaaid
duidelijk invloed heeft op de kieming
kwam naar voren in een proef, die 11
keer werd herhaald.
De tomaten die gezaaid waren in pot24

grond gaven gemiddeld een kiemingspercentage van 71 % . In bemeste turfmolm (ST 400) verliep de kieming beter; gemiddeld werd een percentage
bereikt van 88,2 % . Daarnaast was de
groei na kieming in turfmolm sneller dan
in potgrond.
Uitgebreid was het onderzoek over de
invloed van potten bij de opkweek van
tomaten. In een proef, waarbij de invloed van de potmaat en het pottype op
de groei van jonge tomatenplanten werd
nagegaan kwam naar voren, dat de
groei van de planten beter was, naarmate de potten groter waren (2-, 3-liter
potten waren dus beter dan 0,8- en 1,2liter potten). De invloed van het pottype
kwam niet duidelijk naar v o r e n ; de
kleur van de pot gaf geen verschillen te
zien, evenals de aard van de potwand.
Een pot met een isolerende wand is in
de zomer iets gunstiger; in de winter
eerder ongunstiger. De invloed van het
pottype op de zoutconcentratie binnen
de pot is niet groot.
Bij direkte zonbestraling op de potten
kan de wandtemperatuur bijzonder hoog
oplopen. Er werd een maximum-wandtemperatuur waargenomen van 48° C
bij zwarte potten. Dit geeft gedurende
enige tijd een beïnvloeding van de temperatuur in de pot, maar als de grond in
de pot voldoende vochtig is, geeft dit
geen nadelen voor de groei van de
planten.
Groei
Uitgebreider dan voorheen is de groei
van de jonge tomatenplanten nagegaan.
Daartoe werd in 1970 verdeeld over het
jaar, 6 keer gezaaid en de gewichtstoename van de planten nagegaan.
Gerekend vanaf de 7e dag na het zaaien
werd vertienvoudiging van het gewicht
het snelst bereikt bij de zaaiing op 6 mei,
namelijk in 5 1 / 2 dag. Het langst duurde
de vertienvoudiging van het plantge-

Verschillende potmaten en grondsubstraten waren onderwerp van onderzoek
wicht bij de zaaiing van 3 december, namelijk 17 dagen.
De aldus ontstane verschillen blijven
zeer lang merkbaar; veelal lopen ze nog
sterker uit. Zo was bijv. het gewicht van
de planten, 30 dagen na het zaaien, bij
de zaaidatum van 3 december nog
slechts 0,54 g; van de zaaiing op 6 mei
296 g. In dit onderzoek komt de vraag
aan de orde, waarom het in de zomer,
als er toch 10 maal zoveel licht is als in
de winter, toch maar drie maal zo snel
groeit. In dit onderzoek zal verder getracht worden antwoord te krijgen op
deze en soortgelijke vragen.
Doseerschade
Het onderzoek naar de fysische faktoren die de doseerschade kunnen veroorzaken is voortgezet. Het bleek niet

mogelijk, ondanks het veroorzaken van
extreme omstandigheden, om in de
proefkasjes doseerschade op te wekken.
Intussen is wel komen vast te staan, dat
een hoge kalkgift aan de potgrond de
gevoeligheid voor het optreden van doseerschade vergroot.
De gedachte is naar voren gekomen
dat het volgende zich afspeelt : na een
koude nacht zijn de planten relatief
koud. Bij verbranding van petroleum en
propaan wordt naast C 0 2 ook warmte,
S 0 2 en waterdamp gedoseerd. Door
het oplopen van de temperatuur kan de
lucht meer waterdamp bevatten. Deze
lucht wordt door de ventilatoren in beweging gebracht en strijkt langs de
koude planten en condenseert of doet
de vochtigheid rond de planten sterk
stijgen. Hierdoor gaan de huidmondjes
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De groei van de plant bergt nog veel vraagtekens, die de fysioloog tracht op te lossen

De stuifmeelkieming, de kiembuisgroei
en de zetting werden oriënterend nagegaan in planten die besmet waren met
zowel het normale T M V als de milde
stam. In deze proef kwam vrijwel geen
verschil naar voren. In een herfstteelt
van paprika werden er geen betere zettingsresultaten bereikt door het gebruik
van groeistof. In tegenstelling tot vroegere, kleinere proeven, werd er wel een
hogere produktie verkregen als men
kunstmatig het stuifmeel overbracht
(penseel) en wanneer er w e r d getrild.
Uit het onderzoek met groeiregulatoren
is naar voren gekomen, dat het mogelijk is paprika versneld te laten kleuren
na de oogst. Daarom zal dit onderzoek
uitgebreider worden voortgezet.
Gunstig was ook het resultaat van het
bespuiten van herfsttomaten met een
groeiregulator om de rijping aan de
plant te versnellen. Ook dit onderzoek
w o r d t voortgezet, te meer omdat nog
meer aandacht zal moeten worden besteed aan de neveninvloeden van een
dergelijke bespuiting op het gewas.
Wortelonderzoek

open. De aanwezige S 0 2 zit vooral opgelost in het water en kan via de huidmondjes naar binnen gaan en schade
toebrengen.
Bloei en vruchtzetting
In een herfstteelt van tomaten is een
nieuwe groeistof gebruikt, die over de
plant kon worden verspoten. Als deze
groeistof gunstig was, dan zou dit het
werk kunnen vereenvoudigen. Jammer
genoeg was het effect van deze groeistof minder dan van de vergelijking
(Duraset) en heel wat minder dan wanneer er werd getrild. Een andere, nieuwe groeistof die op de normale wijze is
verspoten, gaf minder goed resultaat
dan Duraset.
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Uit de waarnemingen bij de wortelontwikkeling van chrysanten bleek dat het
ontwikkelingsstadium van het gewas
van invloed is op de wortelontwikkeling.
Vanaf het begin van het generatieve
stadium tot aan het stadium van volle
bloei neemt het aantal wortels af, waarna weer een toename volgt.
Bij aardbeien is het wortelgedrag vergeleken van de rassen Glasa en Gorella. Het verloop van de beworteling
kwam overeen met eerder gedane
waarnemingen, waarbij bleek dat Glasa
meer wortels maakt dan Gorella.
Kwaliteit van het plantgoed
Dit uitgebreider onderzoek, waaraan
het L.E.I. heeft meegewerkt, heeft aan-

getoond dat er een zeer duidelijk verband bestaat tussen de kwaliteit van het
plantmateriaal en de financiële resultaten. Voor de kwaliteit is de plantgrootte
een uitstekende maatstaf. En in de
plantgrootte komen in de praktijk zeer
grote verschillen voor, die later terug
te vinden zijn in de resultaten van de
teelt.

Berekend kon worden dat 1 cm meer
plantlengte een opbrengstverhoging gaf
van ƒ0,14 per m 2 . In de praktijk bleek
een spreiding in de lengte van het plantmateriaal voor te komen, die liep van 9
tot 33 cm.
Vandaar dat het voor de vroege teelt
noodzakelijk v o o r k o m t gebruik te maken bij een bepaalde plantdatum van
grotere planten door vroeger te zaaien
en beter op te kweken.
Door de afdeling fysiologie werd in het
verslagjaar onderzoek verricht aan de
volgende projecten :

- Emmerteelt bij tomaten
- Groeiverloop bij jonge tomatenplanten
- Teelt van tomaten bij een constante
hoeveelheid gewas
- Het effect van koolzuurgasvoorziening op stof-produktie en stof-distributie van het gewas
- Ontsmettingsproef in verband met het
kweken van paprikabloemen in vitro
- Vruchtzetting bij herfsttomaten door
middel van twee nieuwe groeistoffen
- De invloed van wisselende temperatuur op de stuifmeelkieming, de kiembuisgroei en de bevruchting van tomaat
- De invloed van het normale T M V en
een mutant hiervan op de stuifmeelkieming, de kiembuisgroei en de bevruchting van tomaat
- Vruchtzetting bij herfstpaprika

- Versnelling van de vruchtrijping bij
paprika met Ethrel
- Versnelling van de vruchtrijping bij
tomaat met Ethrel
- lonenvoorziening van de plant in afhankelijkheid van klimaat- en bodemomstandigheden
• Wortelonderzoek bij glasaardbeien
• Wortelonderzoek bij chrysanten
Verband tussen de kwaliteit van het
plantgoed en het produktieverloop bij
gewassen onder glas
• Ontwikkeling van bevloeiingsmethoden voor het kweken van proefplanten in potten
Invloed van de watervoorziening op
de groei van jonge tomatenplanten in
de winter
Invloed van het substraat op de kieming en de groei van tomaten
De invloed van potmaat en pottype
op de groei van jonge tomatenplanten
Invloed van zonbestraling op de groei
van jonge tomatenplanten in zwarte
potten
Effect van potmaten en pottypen op
de temperatuur binnen de pot
Invloed van potmaat en pottype op
de zoutconcentratie onder en boven
in de pot
Invloed van bevloeiing via de potbodem op de ionensamenstelling onder
en boven in de pot
Kieming van schorsenerenzaad
Groei van tomatenplanten in een
electrisch veld
Plantdichtheid en bladsnoei in een
herfstteelt van tomaten.
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Plantenziekten en
bestrijdingsmiddelen
Door de afdeling moest dit jaar veel
aandacht worden besteed aan zowel
ontwikkelingen met betrekking tot het
optreden vanziekten als aan veranderde bestrijdingsmethodieken.
Bij paprika werd eennieuwe virusziekte
gevonden, waarvan op dit moment nog
weinig bekend is, maar waarvan wordt
nagegaan welke gevaren deze voor de
paprikateelt kan geven.
Aandacht is besteed aande onkruidbestrijding bij gewassen als radijs, selderij, paprika, perkplanten e.a. waarvoor
enkele middelen goede perspectieven
bieden.
O p watgrotere schaal is het onderzoek
naar hetstomen vande grond bij 70°C

voortgezet, dat op praktijkschaal technisch goed te realiseren is.Elders indit
verslag (pag.18) is nader op deze w i j ze van stomen ingegaan.
Mede ook methet oogop o.a.de verspreiding vanvirusziekten is het onderzoek naar devluchten vanbladluizen en
nachtvlinders van grote betekenis. Dit
onderzoek is ook in 1970 voortgezet
waarbij konworden vastgesteld op welk
moment deze insecten massaal vliegen
en welke verschuivingen in de soorten
plaatsvinden. Ditisvooral bij bladluizen
van belang.
T.M.V.
Bij hetvirusonderzoek zijn ditjaar spectaculaire resultaten behaald.
Op een groot aantal bedrijven heeft
proefsgewijs de besmetting van jonge
tomatenplanten met een zwakke stam

Apparatuur voor decontrole vande vluchten vanbladluizen en nachtvlinders
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Getracht wordt de toepassingstechniek van het milde virus te vervolmaken

van het tomaatmozaiekvirus plaatsgevonden. De resultaten zijn zodanig geweest dat hiervoor grote belangstelling
in de praktijk is ontstaan. Teneinde het
op grote schaal te gebruiken, wordt getracht de toepassingstechniek te vervolmaken. Het onderzoek gaat hierbij in
de richting van het verspuiten van een
virussuspensie, tezamen met carborundum om een voldoend aantal invalspoorten voor het virus te scheppen.
Het onderzoek naar stammen van het
tomaatmozaiekvirus is voortgezet. Kennis hieromtrent is onontbeerlijk voor de
veredeling op virusresistentie, omdat
resistente tomatenrassen nog steeds als
de beste oplossing voor het virusprobleem worden beschouwd.

Komkommervirus
Het onderzoek naar de komkommervirus 2 is vrijwel afgesloten. De besmetting van het oppervlaktewater is gedurende enkele jaren gevolgd en vertoont
een tamelijk konstant patroon.
Om deze besmetting tegen te gaan zal
het van groot belang zijn dat alle komkommerafval van de bedrijven wordt
verwijderd en naar een centraal gelegen
stortplaats wordt afgevoerd. Daar zullen
dan maatregelen genomen kunnen worden om het „ o n t s n a p p e n " van het virus
te voorkomen. Overigens heeft het gebruik van leidingwater goede resultaten
afgeworpen.
Een nieuwe ziekte in de komkommer •—
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het ,,bleke-vruchten"-virus — krijgt momenteel veel aandacht. Hoewel dit virus
nog slechts sporadisch optreedt, is het
van groot belang na te gaan welke potentiële gevaren er aan verbonden zijn.

Residu-onderzoek
Het zwaartepunt van het residu-onderzoek ligt nog steeds bij sla.Het praktijkonderzoek heeft ookditjaarweerplaatsgevonden. De resultaten hiervan hebben geen belangrijke verschuivingen
ten opzichte van vorig jaar te zien gegeven. Ten aanzien van de bestrijding
van Botrytis en Rhizoctonia zijn er veelbelovende nieuwe mogelijkheden. Omdat de eisen die de overheid ten aanzien van de giftigheid stelt zeer hoog
zijn, is het echter de vraag of op korte
termijn nieuwe fungiciden voor de slateelt beschikbaar zullen komen. Het onderzoek naar het „verdwijnen" van
TMTD is vrijwel afgerond. De groei van
de sla blijkt verreweg de belangrijkste
faktor te zijn bij het verdwijnen van het
residu; beregenen komt op de tweede
plaats. Het zelfde type onderzoek wordt
nu met enkele andere middelen uitgevoerd. Verder is een onderzoek begonnen naar de verspreiding van bestrijdingsmiddelen die in rookvorm worden
toegepast. De eerste resultaten wijzen
er op dat op sla de verspreiding tamelijk regelmatig is; alleen bleken vlak bij
de rookkaarsen weleens hoge residucijfers te worden gevonden.

Tenslotte kan nog vermeld worden dat
in samenwerking met het Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen en het
CIVO te Zeist een residu-onderzoek op
komkommers heeft plaatsgevonden.
Zoals te verwachten viel is gebleken,
dat hier veel minder problemen liggen
dan bijvoorbeeld bij een gewas als sla.
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Bestrijdingsmiddelen
Bij de bestrijding van meeldauw is de
praktijk voor het eerst gekonfronteerd
geweest met resistentie van deze
schimmel tegen bestrijdingsmiddelen.
Reeds vroeg in het seizoen gaf het middel Milcurb geen afdoende resultaten
meer op enkele bedrijven.
In de loop van het jaar heeft dit verschijnsel zulke vormen aangenomen,
dat het gebruik niet meer verantwoord
moet worden geacht. Gelukkig zijn er
nog voldoende middelen, waaronder
enkele nieuwe (Imugan en HOE 2873)
beschikbaar om een goede meeldauwbestrijding te krijgen.
Hetonderzoek naar nieuwe systemische
meeldauwfungiciden wordt voortgezet
omdat juist dit type van middelen zich
uitstekend leent om te worden gecombineerd met de biologische bestrijding
van spint met de roofmijt.
Fusarium is dit jaar weer op een groter
aantal bedrijven opgetreden dan vorig
jaar. Door de betere bestrijdingsmaatregelen is de schade per bedrijf beperkt gebleven.Uit het onderzoek isgebleken dat het afspuiten van de opstanden met formaline positieve resultaten oplevert. De uit de grond opstijgende damp van de grondontsmettingsmiddelen chloorpicrine en methylbromide
doden de sporen van Fusarium die op
de opstanden aanwezig zijn onder praktijkomstandigheden niet of onvoldoende.
Het onderzoek naar Phytophthora-voetrot concentreert zich op de besmetting
vanjonge planten. Hiervan is het opsporen van de primaire besmettingsbron
van groot belang. Het ziet er naar uit
dat in de praktijk de besmetting niet
plaatsvindt op het zaaibed, maar dat bij
de verdere opkweek het risico groter
moet worden geacht.
De grootste bedreiging van de meloenenteelt vormt Fusarium. Dit jaar is op

wat grotere schaal een onderzoek verricht naar de mogelijkheden van chemische bestrijding, waarbij hoopvolle
resultaten zijn bereikt.
De mogelijkheden van chemische bestrijding van Mycosphaerella zijn zowel
op het Proefstation als op enkele proeftuinen elders in het land onderzocht. In
deze proeven heeft echter geen enkel
middel positieve resultaten gegeven.

Biologische bestrijding
De roofmijt is dit jaar op grote schaal in
de praktijk geïntroduceerd. De resultaten zijn over het geheel genomen gunstig geweest. De biologische bestrijding
van witte vlieg is opnieuw ter hand genomen.
Nadat vorig jaar laboratoriumonderzoek
met de sluipwesp Encarsia formosa is
verricht, is er dit jaar verder geëxperimenteerd onder praktijkomstandigheden. Hierbij is al duidelijk gebleken dat
dit in de praktijk moeilijker zal zijn dan
de biologische bestrijding van spint.

strijdingsmiddelen werd in 1970 onderzoek verricht bij de volgende projecten :
-

-

-

Luchtverontreiniging
Evenals vorige jaren is in de winter en
het voorjaar weer een aantal malen zogenaamde ethyleenschade aan jonge
tomatenplanten opgetreden. In overleg
met de verschillende overheidsinstanties die zich op het gebied van de luchtverontreiniging bewegen, wordt getracht een oplossing te vinden voor dit
probleem.
Op 12 oktober is voor het eerst sinds
1965 weer ,,smog"-schade opgetreden
aan sla en andijvie. Gelukkig betrof het
hier slechts een klein gebied in de omgeving van Maasland.
Door de afdeling planteziekten en be-

-

-

Virusonderzoek bij tomaat
Virusonderzoek bij komkommer
Virusziekten bij Freesia
Virusziekten bij paprika
Bestrijding van Botrytis en Rhizoctonia in sla
Residu-onderzoek bij sla
Fusarium oxysporum f. lycopersici bij
tomaat
Bestrijding van Fusarium bij meloen
Bestrijding van echte meeldauw in
groentegewassen onder glas
Bestrijding van Mycosphaerella citrullina in komkommers
Bestrijding van voetrot in andijvie
Bladluisonderzoek in verband met
virusoverbrenging bij groentegewassen onder glas
Biologie en bestrijding van aardrupsen
Biologische bestrijding van witte vlieg
(Trialeurodes vapriorum) in komkommers met behulp van de sluipwesp
Encarsia formosa
Residu-onderzoek van enkele insecticiden in rookvorm op sla
Smaakafwijking van komkommervruchten na het gebruik van lindaanrookkaarsen
Het vervolgen van het optreden van
aardappelcystenaaltjes
De geschiktheid van onderstammen
voor het enten van groentegewassen
onder glas
Zeilen stomen
Zeilen stomen met nylonnetten
Onderzoek stomen door drainkokers
Stomen met behulp van Noors-traprek
Onkruidbestrijding bij diverse gewassen onder glas
Onderzoek luchtverontreiniging
Onderzoek naar middelen ter voorkoming van zinkschade
Schade door kunststoffen
Phytophthora-ziekten van tomaat.

VOORLICHTING
Algemene
voorlichtingsactiviteiten
Het werk met betrekking tot de externe
produktieomstandigheden vroeg in het
afgelopen jaar veel aandacht. Dit allereerst omdat voor vrijwel alle resterende
ontsluitingen besprekingen gaande zijn
of plannen zijn gemaakt. Een aantal objecten is gerealiseerd; de moeilijkheden voor de overblijvende worden
steeds groter. Dit door de soms zeer
hoge kosten en het feit, dat gewenste
dempingen niet altijd snel te verwezenlijken zijn.
De eerste bedrijven in de nieuwe tuinbouwvestiging Madestein werden op
het eind van 1970 in gebruik genomen.
In eerste aanzet zijn nu 20 van de 60
bedrijven gevestigd. De plannen voor
de tuinbouwvestiging in het gebied ten
oosten van De Lier werden wat meer
geconcretiseerd.
De omschakeling van olie op aardgas
kwam op gang. De mogelijkheden tot
overschakeling variëren binnen het gebied heel sterk, afhankelijk van het distributiebedrijf dat de omschakeling moet
verzorgen. Afgezien van de financiële
gevolgen voor de bedrijven moet deze
omschakeling uit het oogpunt van luchtverontreiniging, hoogst belangrijk worden geacht. Aan de functionaris die in
het Westland door de gezamenlijke gemeenten is belast met de controle op
het goed functioneren van de verwarmingsinstallaties werden gegevens en
adviezen verstrekt.
Hoewel in het kader van een speciale
commissie hard kon worden gewerkt om
te komen tot oplossing van de verwijdering van het tuinafval, konden de
wensen toch nog niet worden gerealiseerd. Vooral de geplande stortplaats te
Naaldwijk schijnt veel bezwaren te ont32

moeten van belanghebbende omwonenden. Te Schipluiden is door de veilingen
Delft en Westerlee een terrein van 11
ha voor dit doel aangekocht.
De voorlichting die betrekking had op
de interne produktieomstandigheden
spitst zich toe op vragen met een bedrijfseconomisch aspect.
O p tal van studiebijeenkomsten is medewerking verleend, zowel in de vorm
van besprekingen als het organiseren
en/of deelnemen aan excursies met tegelijk of achteraf discussie over hetgeen werd bestudeerd. De concentratie
van de studieclubs die voorheen werkzaam waren in het gebied van de veiling Westland-Noord blijkt uitstekend te
voldoen.
Behalve voor het verzorgen van gespreksbijeenkomsten of lezingen in het
eigen gebied, werden veel voordrachten elders in het land gehouden. Ook
werden veel excursies van buiten het
eigen gebied ontvangen en rondgeleid.
In het kader van de massavooriichting
werd maandelijks het Mededelingenblad, steeds met 12 pagina's tekst, uitgegeven. Daarnaast werden er in de
vakpers 320 artikelen gepubliceerd. In
het voorjaar van 1970 werd de tweede
Gids voor de Groenten- en Fruitteelt
onder Glas uitgegeven. Gezien de resultaten, verkregen uit een enquête,
werd besloten de uitgave van deze gids
— althans in de huidige opzet — niet
verder voort te zetten.
Begonnen werd met de uitgave van gerichte brochures in de zgn. Informatiereeks. Er verschenen hiervan in het verslagjaar vier nummers.
De informatie voor de glasgroenteteeltvoorlichters buiten het gebied werd
voortgezet met uitgave van een 14daags informatiebulletin.
Aan radio-uitzendingen werd in 1970 in
totaal 13 keer medewerking verleend en
vier keer aan een televisie-uitzending.

Speciale
voorlichtingsactiviteiten
Technische voorlichting
De technische voorlichting heeft zich in
de loop van 1970 sterk toegespitst op
de technische problematiek die samenhangt met de omschakeling van olie op
aardgas. Deze voorlichting vergt veel
tijd, vooral door het vergelijken en beoordelen van de soms vele offertes die
worden aangeboden. Naast voorlichting
over deze zaak is begonnen met het beoordelen en meten van gasgestookte
ketelinstallaties. De resultaten hiervan
zullen t.z.t. worden gepubliceerd. Van
het door de dienst opgestelde programma van eisen voor ketelinstallaties met
gasbranders is veelvuldig gebruik gemaakt.
Groot was in het afgelopen jaar ook de
belangstelling voor de aanschaf en installatie van kasklimaatregelapparatuur.
Bedrijfsorganisatie en arbeidsmethoden
De voornaamste activiteiten bij deze
voorlichting waren gericht op de arbeidsboekhouding. Een twintigtal bedrijven werd begeleid. Dit leidde overal
tot arbeidsbesparing, grotendeels door
het „ h a n t e r e n " van de taaktijden, maar
ook door verbetering in de werkmethoden die in de loop van het seizoen konden worden doorgevoerd. Met behulp
van een aantal bedrijfsvoorlichters zal
het mogelijk zijn in het komende seizoen
de begeleiding van de arbeidsboekhouding belangrijk uit te breiden.
Op veel bedrijven werd in het afgelopen
jaar een 4-wielige trekker aangeschaft
ten behoeve van het intern transport en
ter verbetering van de uitvoering van tal
van werkzaamheden binnen het bedrijf.
Dit leidde mede tot veel vragen over
bedrijfspaden, schuurinrichting,
arbeidsopzet e.d.

Nu veel bedrijven ontsloten zijn, krijgt
geleidelijk de bedrijfsindeling meer aandacht. Indeling van nieuw op te zetten
bedrijven levert geen moeilijkheden op;
herindeling vergt veel aanpassing omdat veel gegroeide situaties dikwijls
niet zonder veel kosten te wijzigen zijn.
Bedrijfseconomie
De belangstelling voor bedrijfseconomische voorlichting blijft toenemen.
De aard van de aanvragen wisselt echter sterk met de gang van zaken in de
tuinbouw. Zo was er in het tweede halfjaar van 1970 een duidelijke afname van
het aantal aanvragen dat betrekking had
op breedte-investeringen.
Daarnaast was er een sterke toename
van aanvragen die betrekking hadden
op de economische aspecten van de
omschakeling van groenten naar bloemen.
Het aantal aanvragen voor bedrijfsbeëindiging nam sterk toe en daarmee het
werk, dat in samenwerking met de
E.S.V.-ers plaatsvindt.
Er werden veel groepsbijeenkomsten
gehouden met tuinders om over de bedrijfseconomische boekhouding van gedachte te wisselen.
De nieuwe E.V.T.O.-cursus kreeg vee!
belangstelling; er waren 43 personen
die met de cursus begonnen. Zitting
werd genomen in de door de N.T.S. in
het leven geroepen bedrijfseconomische commissie.
Borgstelling
Het aantal aanvragen om borgstelling
van het Borgstellingsfonds voor de
Landbouw nam weer toe en steeg van
301 in 1969 tot 375 in 1970. Het totaalbedrag nam verhoudingsgewijs sterk
toe. Het steeg van ƒ 6.456.950,— in 1969
tot ƒ 11.208.425,— in 1970, waardoor het
gemiddelde bedrag per aanvrage steeg
van ƒ 3 4 . 9 0 2 — in 1969 tot ƒ44.478,—
in 1970.
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Financieel verslag over 1970
V e r g e l i j k e n d e e x p l o i t a t i e b e g r o t i n g 1970 e n b e g r o t i n g 1971

1. Aanschaffingen/afschrijvingen
Afschr. investeringen vóór 1966
Afschrijving aanschaffingen
2. Kosten van het bedrijf
a. Grondlasten en verzekeringen . . . .
b. Onderhoud gebouwen
3. Personeelszaken
a. Salaris personeel
b. Sociale lasten
c. Pensioenen
4. Reis- en verblijfkosten
5. Exploitatie tuinen
a. Meststoffen
b. Bedrijfsmiddelen, onderh. en reparaties
c. Bestrijdingsmiddelen
d. Brandstoffen
e. Electriciteit, gas en water
f. Exploitatie vervoer
g. Overige kosten
6. Kosten voor onderzoek
a. Chemicaliën
b. Glaswerk en hulpmiddelen . . .
c. Foto's en filmmateriaal
. . . .
d. Overige kosten
7. Zaden en planten
8. Verkoopkosten
9. Overige kosten
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Bestuurskosten
Administratie- en bureaukosten .
Jaarverslagen en drukwerken . .
Telefoon-, porto- en vrachtkosten .
Rente
Kosten werkplaats
Kosten voorlichting
Overige kosten
Monsternemers buiten gebied . .

Totaal kosten
10. Opbrengst Produkten
11. Opbrengst diensten aan derden
a. Grondonderzoek
b. Bodemkartering
c. Diversen
Bedrijfsverlies
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. .

Begroting

Begroting

Rekening

1970

1970

429.000—
119.000,—
310.000,—•
55.000 —
16.000—
39.000 —
2.242.000 —
1.842.000,—
220.000,—
180.000,—
65.000 —
205.000—
15.000,—
42.000 —
10.000,—
86.000 —
40.000—
7.000—
5.0C0—
144.000,—
15.000,—
45.000—
9.000—
75.000—
15.000—
12.000,—
346.000 —
15.000,—
18.000,—
57.000,—
37.000,—
19.000—
7.000—
30.000,—
13.000,—
150.000,—

414.572,65
119.100,—
295.472,65
67.193,71
20.588,61
46.605,10
2.345.198,48
1.939.650,51
224.363,06
181.184,91
72.385,45
198.381,03
12.764,67
50.239,30
4.557,32
82.720,13
40.814,70
4.423,46
2.861,45
157.149,41
16.351,34
48.635,32
7.195,01
84.967,74
14.104,07
11.284,67
274.478,18
15.106,62
20.933,50
12.595,25
29.783,02
18.935,06
8.089,54
30.532,14
11.632,45
126.870,60

180.000—
49.000 —
9.000—
40.000 —
2.518.600—
2.063.600,—
250.000,—
205.000 —
75.000,—
207.500,—
15.000,
53.500,
10.000,
85.000,
37.000,
2.000,
5.000,
166.000—
17.000—
50.000 —
9.000,—
90.000 —
15.000—
12.000—
336.000,—
15.000,
20.000,
55.000,
35.000,
19.000,
7.000,
33.000,
12.000,
140.000,

3.513.000,—

3.554.747,65

3.559.100,—

175.000,—
846.000 —
825.000,—
6.000—
15.000,—

186.676,47
843.316,84
803.912,17
8.880,24
30.524,43

175.000—
901.000 —
880.000 —
6.000,—
15.000,—

2.524.754,34

2.483.100,—

2.492.0C0—

1971

180.000—

Balans per31december 1970
Activa
Grond en div. opstallen
Gebouwen
Kassen en warenhuizen
Waterleiding
. . . .
Verwarmingsinstallaties
Ledenrekening veilingen
Kas
Bank
Giro
Debiteuren
Voorraden
Kapitaal

317.506,15
46.421,32
601.815,—
1,—
48.000,—
8.266,72
306,49
88.353,04
109.223,33
324.535,91
1.797,45
746.113,09

Passiva
Hypotheken . . . .
Krediteuren . . . .
Voorschot exploitatie
subsidie Ministerie van
Landbouw

ƒ 295.000 —
,, 579.643,86

1.417.695,64

ƒ 2.292.339,50

ƒ2.292.339,50

VERLIES- ENWINSTREKENING 1970
BEGROTING 1971
Rekening
1970
Bedrijfsverlies ƒ2.524.754,34

ƒ2.524.754,34

Begroting
1971
ƒ2.483.100 —

ƒ2.483.100 —

Rekening
1970

Begroting
1971

Contributies en donaties

ƒ 742.848,10

ƒ 573.000,—

Subsidies :
a. Provincie Zuid-Holland
b. Instellingen
Saldo Verlies

ƒ 75.000,—
ƒ 102.420,44
ƒ1.604.485,80

ƒ 75.000,—
ƒ 102.000,—
ƒ1.733.100,—

f 2.524.754,34

ƒ2.483.100,—

