Het PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS is
schriftelijk te bereiken onder Postbus 8, Naaldwijk. Telefonisch onder nummer
01740-26541.
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TEN GELEIDE
Opnieuw is een kort jaarverslag gereed gekomen. Het betekent tegelijk, dat er weer
een jaar van onderzoek is verstreken. Een termijn van een jaar is echter, als het gaat
om onderzoek, erg kort. Veel onderzoek levert pas na jaren de gewenste resultaten.
Toch kunnen we ten aanzien van het afgelopen jaar — als we de balans opmaken —
dankbaar constateren, dat er heel wat tot stand kwam. Verschillende resultaten van
onderzoek vonden ingang inde praktijk; ook werd de invoering van de snelle methode
van grondonderzoek positief gewaardeerd.
Voor de glastuinbouw als geheel vormde 1973,globaal genomen, geen onbevredigend
jaar. Maar een rustig jaar was het evenmin. En daarbij denken we niet alleen aan de
storm van 2 april. Het meest ingrijpend was de energiecrisis, die aan het eind van het
jaar uitbrak. De gevolgen ervan zullen we vermoedelijk nog jaren ondervinden.
Ons onderzoek kan uiteraard niet los gezien worden van zulke gebeurtenissen. De
energieproblemen houden ons op dit moment dan ook volop bezig. Willen we de te
verwachten kostenstijgingen zo goed mogelijk kunnen opvangen, dan zal ook van het
onderzoek veel inspanning worden gevraagd. Dit kan niet zonder de nodige middelen.
Het is daarom verheugend, dat de financiële basis van het Proefstation in het afgelopen jaar werd versterkt. Het Produktschap voor Siergewassen besloot op fifty-fifty
basis bij te dragen aan het bloemenonderzoek op het Proefstation. Tevens werden
gelden toegezegd voor bepaalde investeringen. Het zijn feiten, waar we dankbaar
gewag van maken.
Momenteel komt ruim 2 5 % van onze onderzoek-capaciteiten ten goede aan de
bloemensector. Het bracht tevens met zich mee, dat in het afgelopen jaar veel aandacht werd geschonken aan coördinatie van het bloemenonderzoek. Er werd een
basis gelegd voor een goede samenwerking met het proefstation te Aalsmeer.
Talrijke vruchtbare contacten waren er ook met vele andere instellingen en instanties,
niet in de laatste plaats met de gewassencommissies van de N.T.S. Deze contacten
zijn voor ons onderzoekprogramma onmisbaar. Ze kunnen bovendien bijdragen aan
het beter bekend worden van ons werk in de praktijk. Het is onze wens, dat ook dit
jaarverslag daaraan enigermate moge bijdragen. De inspanning van vele van onze
medewerkers zal er door worden beloond.

ir. E. Kooistra
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ONDERZOEK
Directeur
Ir. E. Kooistra, Min. Lelylaan 32, Rijswijk (070) 940946.
Plaatsvervangend directeur
Ir. J.M. Jacobs, Molenstraat 127, Monster (01749) 7569.
Hoofd onderzoek
Ir. Y. van Koot, Commissjjisweg 4, Hoek van Holland (01747) 2693.
Afdeling grond,water en bemesting
Afdelingshoofd : Ir. J.van den Ende, Kreeklaan 15, 's-Gravenzande (01748) 4106.
*) Situatie per 1-6-1974
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Onderzoek waterhuishouding
Hoofd : dr. ir. Ph. Hamaker, Almondestraat 20, Maasdijk (01745) 4905, gedetacheerd
door het I.C.W.
Watervoorziening : R,.de-Graaf.
Wortelonderzoek : M. Q. van der Meijs.
Bemestingsonderzoek
Hoofd : ir. J. P. N. L Roordaj/an Eysinga, Gerberalaan 70, Naaldwijk (01740) 26292,
gedetacheerd door het I.B.
Bemesting groenten : M. Mostert.
Bemesting bloemen : W. A. C. Nederpel.
Onderzoek water, bemesting en grondonderzoekmethoden
Hoofd : ing. CSonneyelcUKorte Kruisweg 32, Maasdijk (01745) 3417.
Waterverontreiniging : J.van Beusekom.
Invloed grondontsmetting : ing. S. J^Voogt,
Laboratoria voor chemisch en fysisch onderzoek
Hoofd : P.A. den Dekker, Conradkade w.s. „De Steur", Den Haag (070) 631187.
Chef research laboratorium : P. A. van Dijk, Willige Rijzen 10, Wateringen (01742)
3525.
Laboratorium-assistent : S. S. de Bes:
Analisten : W. H. van Solingen-van den Berg, H. M. C. de Koning.
Laboranten : G. van Vliet-Korpershoek, C. Wiskerke-van Brakel, G. Bouwman-Lems.
Chef-laborante laboratorium voor routine grondonderzoek : M. J. T. Koenen-Staats.
Eerste laboranten : F. E. J.Romijn-Broekhoven, A. C. Samwel.
Laboranten : M. P. G. Bakker, B. B. M. C. Bronswijk, D. K. van Ingen-van Eist,
H. E. M. Jongejan, A. M. Steentjes, A. L. C. A. van Krieken, A. A. M. Vijverberg en
P.J.C. Duister. Vier vacatures.
Eerste amanuensis : J.J.Comelissen.
Amanuenses : H. J.Verhuist, H. W. Verhulst en J.T. Verhuist.
Reken- en controle-afdeling
Hoofd : R. P. J.van Holsteijn.
Administratieve medewerksters : J.J.Bijl, J.K. van der Lely en M. E.T. M. Zuijderwijk.
Bemestingsadviezen, potgrondonderzoek en grondmonstername
Hoofd : ing. J.P. C. Knoppert, Perzikenstraat 10, Naaldwijk.
Plaatsvervangend hoofd en onderzoeker potgrond : G. A. Boertje, Scholeksterstraat
19, Rozenburg, (01889) 4344.
'
Adviseur potgrond : H. L. Koenen, de la Reijstraat 21, Maassluis (01899) 17223.
Bemestingsadviseurs : A. L. van den Bos, L. Spaans, E. van Voorthuizen, A. van der
Wees, vacature.
Monsternemers : A. J. M. van der Ende, Patrijslaan 36, Honselersdijk, (01740) 28176.
J. M. Greeve, Noordeindseweg 75, Berkel, (01891) 2328. Z. C. Kurver, ds. Kouwenhovenstraat 70, Bergschenhoek, (01892) 3353. A. P. Mooyman, Kon. Wilhelminalaan
55, Den Hoorn, (015) 126098. L. A. den Toom, 's-Gravenweg 133, Capelle a/d IJssel,
(010) 507426.

Advisering landinrichting en waterhuishouding
Hoofd : ing.J.C. van Leeuwen, Zuidbuurt 25, Maassluis, (01899) 12653.
Ontsluiting en bedrijfsindeling : ing. J.Oosthoek, Robijn 19, 's-Gravenzande, (01748)

4041.
Profielonderzoek enwaterhuishouding : ing.J.J^yan Schie.H.van Naaldwijkstraat 23,
Naaldwijk, (01740) 26097 en J.Th. M. van Paassen, Oosteinde 69, Wateringen (01742)
3458.
Afdeling teeltonderzoek en kasklimaat
Afdelingshoofd : ir. A. J.Vijverberg,Sand-Ambachtstraat 138,'s-Gravenzande, (01748)
3795.
Onderzoek groentegewassen
Hoofd : ir. C. M. M.vanWinden,Taets vanAmerongenstraat 1,Monster, (01749)3109.
Teeltonderzoek tomaat en meloen : ing. K. Buitelaar, Strauss 6, Naaldwijk, (01740)
26202.
Teeltonderzoek komkommer en paprika : ing. J. A. M. van Uffejen, Smetana 14,
Naaldwijk (01740) 26518.
Teeltonderzoek sla : ing.H. G. A. van Esch, Freesiaplein 1, Heenweg/'s-Gravenzande
(01748)4883.
Teeltonderzoek kleine groentegewassen : D. de Ruiter, Pr. Marijkestraat 6, Maasdijk,

(01745)2107.

'

Algemeen teeltonderzoek : G. A. J. Janssen, Stokserweg 5a, Helden-Panningen
(04760) 3165; gedetacheerd bij de Proeftuin „Noord-Limburg", Venlo, D. Rodenburg,
Hoofdweg 81,Kolham; gedetacheerd bij de Proeftuin Sappemeer.
Onderzoek bloemisterijgewassen
Hoofd : ir. A. J. Vijverberg, Sand-Ambachtstraat 138, 's-Gravenzande, (01748) 3795.
Teeltonderzoek chrysant en snijgroen : ing. A. P. van der Hoeven, Rijnweg 307,
Monster (01749) 7907.
~~~~~
Teeltonderzoek fresia en amaryllis : Ing. T. Dijkhuizen, Corelli 14, Naaldwijk (01740)
24297.
Laborante : J.J.Luyendijk-van de Vrie.
Onderzoek kasklimaat
Ir. ED._BokhorstJ_Van Wassenaarstraat 9, Maasdijk, (01745) 2182; gestationeerd door
het I.M.A.G."•
G. P. A. van Holsteija, Chrysantenstraat 28, Naaldwijk, (01740) 25989.
Th. Strijboscty-Scholeksterhof 5, Schipluiden, (01738) 8952.
Dr. ir. J.van derVporeru.Ravensweg 1,Oudenhoorn, (01882) 565.
Meteorologische waarnemingen : C. A. Ammerlaan.
Onderzoek bedrijfseconomie en arbeidskunde
Bedrijfseconoom : ir. A. J.deVisser,_W. v. d. Kaaijstraat 29, 's-Gravenzande, (01748)
3111; gedetacheerd door het L.E.I.
Assistent : J.A. A. Keijzer.
Arbeidskundige: ing. A. T. M. Hendrix, Maasdijk 193, Maasdijk (01745) 4835; gegedetacheerd door het I.M.A.G.

Afdeling fysiologie
Afdelingshoofd : dr. ir. P.J.A. L. de Lint, 's-Gravenzandseweg 252, Hoek van Holland,
(01747)2483.
Algemeen fysiologisch onderzoek : dr. ir. L. S. Spithqst^Druivenstraat 16, Naaldwijk,
(01740) 26044.
Koolzuurgasbemesting : ir^N^yaaBer-ke^, Fazantstraat 29, Maassluis, (01899) 14824.
Groeimogelijkheden : ing. D. Kjapwijk, Van Nijenrodestraat 49, De Lier, (01745)2722.
Vruchtzetting en groeiregüTatoren : ing. W. van_ RayestÜJ% Meijendelseweg 14,
Wassenaar (01751) 79470.
Onderzoekassistenten : B. van Beek, Cl. Mol en G. Hey.
Laborante : C. F. M. Wubben.
Afdeling pianteziekten en gewasbescherming
Afdelingshoofd : dr. ir. L. Bravenboer, Distelstraat 11, Hoekvan Holland,(01747)2695.
Mycologie
Ir. N. A. M. Steekelenburg. lepstraat 10, 's-Gravenzande, (01748) 5587; gedetacheerd
door het I.P.O.
Analist : S. J. Paternotte.
Virologie
Virusziekten tomaat : ir. A. Th. B. Rast, Menno ter Braaklaan 97, Delft (015) 562254;
gedetacheerd door het I.P.O.
Overige virusziekten : ing.H.J.M.van Dorst,Almondestraat2, Maasdijk, (01745)3912.
Analiste : W. T. Runia.
Laborante : J.J. Buurman-Ridder.
Entomologie
W. M. Th. de Brouwer, Dotterbloemlaan 24, Den Haag, (070) 684959.
Gewasbescherming
Biologische bestrijding : ir. J.Woets, Merellaan 617, Maassluis, (01899) 12719.
Bodemparasieten : L. J. Nederpel Je Pauwstraat 30, Voorburg.
Chemische gewasbescherming : ing. D. Theune, Van Spilbergenstraat 33, Hoek van
Holland, (01747) 3998.
Analiste : M. van der Staay.
Onkruidbestrijding
ing. W. denjkier^Karel Wiersmastraat 12, Naaldwijk, (01740) 25552.
Luchtverontreiniging
P. Steenbergen, Hargplein 62, Kethel-Schiedam, (010) 703933; gedetacheerd door
het I.P.O.
Statistische verwerking
Statisticus : B. J.van der Kaaij, Muskaatstraat 3, Naaldwijk, (01740) 26584.
Assistent : J.C. M. Withagen.

Bibliotheek
Bibliothecaris : J.C. van Aalst, Mr. Schokkingstraat 44, 's-Gravenzande (01748) 5330.
Bibliotheek-assistente : H. P. de Bloois.
Publiciteit
Hoofd : ing. P. A. Kruyk, Dijkweg 32, Naaldwijk, (01740) 24302.
Publiciteits-assistente : M. J.L. van Veldhoven.
Tekenares: A. W. van Beek.
Administratieve medewerkers : M. Meulemans-Schramm en M. P. van Gaaien.
Fotograaf : J.A. van der Loos, Händellaan 3, Naaldwijk, (01740) 28491.
Excursierondleidster : M. van der Sar, Hoflaan 33, 's-Gravenzande, (01748) 2719.
Algemene dienst
Administratie
Hoofd : G. H. Ordelman, Herenstraat 15a, Naaldwijk, (01740) 28132.
Ten behoeve van de administratie zijn werkzaam de dames :
M. C. J. de Brabander-Waalwijk, D. van Oosten-Lugtenburg, M. A. A. EikelenboomVollebregt, E. P. Nonhof en E.A. F. Wessling-van Tuyl.
Boekhouding
Hoofd : B. Zonneveld, Leliestraat 82, Naaldwijk, (01740) 25096.
Assistenten : N. P. Elgersma-Doorduin en C. S. T. M. Prins.
Personeelszaken
Ing. P. Koomneef, Mauritsstraat 4, Rozenburg, (01889) 2792.
Interne technische dienst
Hoofd : R. B. Albers, Molenlaan 58, Honselersdijk, (01740) 24596.
Elektronici : A. J.Arendzen en L. J.A. Bol.
Electrotechnicus : P. J.Boulogne.
Electrotechnisch installateur : P. C. van Zwet.
Machinebankwerkers en instrumentmakers : G. L. van Charante, C. J. Immerzeel en
R. Schutter.
Schilders : J.T. Zeeman en L. P. Zwaanswijk.
Timmerlieden : M. van der Gaag en P. L. Verbraeken.
Interne dienst
Hoofd en inkoper : J.A. Jansen.
M. de Brabander, L. Reijgersberg, G. M. Verbeek en J.G. M. Kleijn.
Tuin
Hoofd : ing. F. G. van Dijk, Zuidweg 42, Naaldwijk, (01740) 26541.
Plaatsvervangend hoofd : J. Menheer, Bachlaan 12, Naaldwijk.
Beheerders speciale proefruimten : G. Gaastra, A. C. Heppe, S. Heijs, J. T. van

Heuveln, P. J.W. N. Nadorp en G. Verhagen.
Als medewerkers voor de tuin zijn in dienst de heren : S. W. Bos, J. W. Bouhuizen,
C. S. van der Helm, P. Mosterd, J. F. Nadorp, M. T. van Veldhoven, A. P. Verbeek,
D. Wiskerke, F.A. Wiskerke, H. Wulf, R. Elgersma en 1vacature.

VOORLICHTING
Consulent voor deTuinbouw : ir. J. M.Jacobs, Molenstraat 127,Monster, (01749)7569.
Hoofd van devoorlichting : ing.A. G.A. van de Nes, Melis Stokelaan 2084, Den Haag,
(070) 664244.
Structurele ontwikkeling : ir. J. G. J. Ammerlaan, Zwartendijk 11, Naaldwijk, (01740)
27730.
Bedrijfsvoorlichters groenteteelt
De Kring
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt : ing.J.H. Groenewegen, Kon.Wilhelminalaan 38,
Den Hoorn, (015) 123295.
Rayon Bergschenhoek-Bleiswijk : I. Baelde, Zoutmanstraat 2, Bleiswijk, (01892)3154.
Rayon Nieuwerkerk a/d IJssel-Zevenhuizen-Waddinxveen : W. Eindhoven, Snippendreef 6, Bleiswijk, (01892) 3074.
Rayon Pijnacker : J.de Hoog, Delftsestraatweg 181,Delfgauw (015) 131023.
Rayon Leidschendam-Voorschoten-Leiden : H. J. M. Koot, Silenestraat 30b, Rotterdam-I2, (010) 223694.
Rayon Berkel : B. Meijndert, Gerberasingel 52, Berkel, (01891) 3616.
Westland
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt : ing. D. de Mos, Geestweg 6, Naaldwijk, (01740)
24323.
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt : ing.A. J.Schoppers, Grote Stern 99,Rozenburg,
(01889)4567.
Rayon Monster: M. van der Linden, Molenweg 50, Monster, (01749) 2423.
Rayon Loosduinen : L. G. Nederpel Sr., Madesteinweg 38, Loosduinen, (070) 253295.
Rayon 's-Gravenzande-Hoek van Holland : J.M. van Nierop, M. A. de Ruyterstraat 49,
Maasdijk, (01745)3381.
Rayon Wateringen-Kwintsheul : H. C. Ouwerling, Berestein 11, Kwintsheul, (01742)
2646.
Rayon Poeldijk : ing.A. T. G. M. Goes, Nieuweweg 157, Honselersdijk.
Rayon Honselersdijk : J.Tamerus, Leeweg 53, De Lier, (01745) 2512.
Rayon Naaldwijk : L G. van Uffelen, Uitterlier 104, De Lier, (01745)3471.
Rayon De Lier : J.P. M. Sweep, Machteid van Raaphorststraat 17, Naaldwijk, (01740)
26102, per 1-8-74 vacature.
Rayon Delft-Nootdorp : A. F. Veenman, Arnold Hoogvlietstraat 6b, Vlaardingen,

(010)354445.
Rayon Maasland-Oranjepolder : C. Th. M. van der Zon, Keenenburg 2, Maasland,
(01899) 13775.

Bedrijfsvoorlichters bloementeelt
Bedrijfstakdeskundige bloementeelt : ing. G. Buys, Van Nijenrodenstraat 45, De Lier,
(01745) 2822.
Anjers en rozen : A. Koningen,Aaltje Noorderwierstraat 356, Loosduinen (070) 686318
en ing. H. Konings, De Nesse 19,Wateringen, (01742) 3416.
Potplanten : H. Buurman, Druivenstraat 41,Naaldwijk, (01740) 27516.
Rozen : ing. G. A. M. Bouwman, Maasdijk 96, Maasdijk, per 1-7-74.
Fresia's, cymbidiums en strelitzia's : J. C. Doorduin, Rossini 8, Naaldwijk, (01740)
24373.
Bolbloemen (iris, lelie, tulp, gladiool) : A. J.M. van Leeuwen, Kijckerweg 21,De Lier,
(01745)2264.
Jaarrondchrysanten en snijgroen : C. P. Mol, M. A. de Ruyterstraat 47, Maasdijk,
(01745)3682.
Jaarrondchrysanten, gerbera's en anthuriums : J. A. van der Steen, Van Alkemadestraat 46, De Lier, (01745)4189.
Technische voorlichting
Hoofd : D. Bakker, Helmond 87, De Lier, (01745)3972.
Rayon De Kring : ing. J.Meijndert, Bolkruid 169, Rotterdam-3014, (010) 201698.
Rayon Westland : J. B. Verveer, Noordlandseweg 65, 's-Gravenzande, (01748) 3786.
Bedrijfseconomie en arbeidskunde
Arbeidsmethoden : ing. H. J.van Gaaien, Oosteinde 59, Wateringen, (01742) 2848.
Bedrijfseconomie : ing. J. P. Bakker, Patrijslaan 46, Honselersdijk, (01740) 27141.
Kredietregelingen
J. de Bloois, Marocstraat 6, Naaldwijk, (01740) 25861.
J.van der Ende, Noordeindseweg 52b, Delfgauw, (015) 125239.
A. C. Middendorp, Händellaan 168, Naaldwijk, (01740) 26474.
ing. J.K. Nienhuis, Kerklaan 40, De Lier.
LANDELIJK CONSULENTSCHAP
Consulent : ir. E. Kooistra, Min. Lelylaan 32, Rijswijk, (070) 940946, onderzoek proeftuinen.
Plaatsvervangend consulent : ir. J.M. Jacobs, Molenstraat 127, Monster, (01749)7569.
Algemene voorlichting : ing.W. P.van Winden, Merelstraat 49, Honselersdijk, (01740)
25892.
Coördinatie onderzoek op de proeftuinen : ir. C. M. M. van Winden, Taets van Amerongenstraat 1,Monster, (01749) 3109.

ALGEMEEN OVERZICHT
1. Personeelsaangelegenheden
Op 1mei 1973vertrok ir. A. A. M. Sweep van het Proefstation om een functie te aanvaarden bij het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen. In zijn functie als hoofd
van het onderzoek aan groentegewassen werd hij per 1 oktober 1973 opgevolgd
door ir. C. M. M. van Winden.
Op 29 maart 1973 werd afscheid genomen van L. Cornelissen, die vele jaren als
timmerman werkzaam was geweest en die van een welverdiend pensioen ging genieten.
Op 31 augustus ging D. Leynse als medewerker in de tuin met pensioen.
Op 1oktober vertrok D. Rodenburg, die meer dan 25jaar als bedrijfsvoorlichter werkzaam was geweest, voor een functie bij het Consulentschap in Algemene Dienst naar
het noorden van het land, waar hij in het onderzoek te werk werd gesteld.
Een zwaar verlies was het overlijden op 8september 1973van ing.W. Koopmans, die
door het I.V.T. gedetacheerd was op het Proefstation envele jaren het gebruikswaarde-onderzoek leidde.
De vacature, ontstaan door het vertrek van ir. G. Weststeijn in 1972,werd op 1 april
vervuld door de aanstelling van ir. N.A. M.van Steekelenburg als gedetacheerde van
het I.P.O.ten behoeve van het mycologisch onderzoek.
Op 1 augustus werd de vacature hoofd van de afdeling Waterhuishouding vervuld
door dr. ir. Ph.Hamaker, die hier door het I.C.W.werd gedetacheerd.
Er werd in 1973 een groot aantal jubilea gevierd. Op 25 mei werd er een receptie
aangeboden aanTh. Strijbosch voor zijn 25-jarig dienstjubileum, terwijl enkele dagen
later, op 30 mei, het 25-jarig dienstjubileum van M. Mostert werd herdacht. Op 8 juni
was ing. J. Meijndert 25 jaar in overheidsdienst. Dit gebeuren werd in intieme kring
herdacht, evenals het 25-jarig jubileum in overheidsdienst van de heer J.van der Ende.
Op 21 september werd aan ing. H. J. van Gaaien een receptie aangeboden ter gelegenheid van zijn 25-jarig dienstjubileum. Op 19 december was ing. W. P. van
Winden 25jaar in dienst wat eveneens met een receptie werd gevierd.
Een speciaal woord van herdenking is op zijn plaats voor de oud-directeur van het
Proefstation en oud-rijkstuinbouwconsulent, ir. J. M. Riemens, die op 26 juni 1974 in
de leeftijd van 85jaar overleed.Vanaf 1925tot medio 1953 heeft de heer Riemens de
leiding gehad over het Proefstation en de voorlichtingsdienst in het Zuidhollandse
Glasdistrict. Hij heeft kans gezien het destijds tanende onderzoek nieuw leven in te
blazen en zowel onderzoek als voorlichting een onmisbare plaats in onze tuindersgemeenschap te geven.Zijn werklust en inventiviteit waren een voorbeeld voor velen.
Hij zal nog lang in de herinnering van velen blijven voortleven.

2. Algemene zaken
VERGADERINGEN
Op 22 juni 1973 werd de algemene ledenvergadering in de kantine van het veilinggebouw te Den Hoorn gehouden. Op deze vergadering traden als bestuursleden af
de heren : C. L. J.Kerklaan, P.v.d. Berg, L. G.C. Hendriks, J.J.G.van Steekelenburg

en L. J. Barendse. Herkozen werden de heren : C. L. J. Kerklaan, P. v. d. Berg en
L. G. C. Hendriks. In de vakature J.J.G. van Steekelenburg werd voorgesteld en gekozen de heer A. W. M. Kouwenhoven en in de vacature L. J. Barendse de heer
A. C. van Marrewijk. Als vertegenwoordiger van de bloemenveiling Berkel en omstreken werd gekozen de heer E. J.van Kester.
In 1973 vergaderde het Algemeen Bestuur op 6 april, 23 mei, 28 september en 19
november. Het Dagelijks Bestuur vergaderde daarnaast nog 20 keer.
UITBREIDING TUIN en GEBOUWEN
In het afgelopen jaar werd de bouw van de klimaatkas voortgezet. De bouw als zodanig kwam gereed, maar de uitvoering van de vele technische onderdelen, zoals de
proces-computer, zal tot ver in 1974 de aandacht vragen. Speciaal ten behoeve van
het fluoronderzoek werd een kleine kasruimte zodanig ingericht, dat dit onderzoek op
passende wijze kan worden uitgevoerd.
Eenbelangrijke dag voor het Proefstation was 8februari,toen detoenmalige Directeur
van de Agrarische Produktie, Verwerking en Afzet, ir. A. de Zeeuw, het nieuwe bedrijfsgebouw officieel in gebruik stelde.
De voormalige bedrijfsschuur met enkele oude opstallen werden afgebroken, terwijl
een nieuwe toegangsweg vanaf de Zuidweg naar het nieuwe bedrijfsgebouw werd
aangelegd. Ook werd een tweetal oude druivenkassen afgebroken.
De ingebruikname van het bedrijfsgebouw bracht wat ruimte in de bestaande gebouwen, zodat enige reorganisatie in het onderkomen van enkele diensten kon plaatsvinden.

3. Onderzoek
Het was mogelijk met ingang van 1januari 1973 een nieuwe, snelle methode van
grondonderzoek, de zogenaamde 1:2-extractiemethode, voor het routine-onderzoek
volledig door tevoeren. In de loop van 1973werd een soortgelijke methode ingevoerd
ten behoeve van het potgrondonderzoek.
In 1973 is de basis gelegd voor een nauwe samenwerking met het Proefstation voor
de Bloemisterij te Aalsmeer. Het vertrouwen bestaat, dat door veel en goed overleg,
deze samenwerking vruchtbaar zal blijken te zijn.
Meer en meer ook heeft het bedrijfsleven middels de gewassencommissies van de
N.T.S., inspraak in het onderzoek. Er is in toenemende mate aandacht besteed aan
de mogelijkheden van de zogenaamde kleine gewassen. Daarnaast zal het noodzakelijk zijn, dat het Proefstation slagvaardig inhaakt op de actuele problematiek, waarvan
de energieschaarste wel de belangrijkste is. Als de middelen hiervoor beschikbaar
komen kan en moet er op het terrein van een goede energiebenutting veel worden
verricht.
De onderzoekgegevens over 1973 zijn op dezelfde manier als voorheen bekend gemaakt, namelijk middels dit beperkte verslag dat aan alle leden wordt toegezonden.
Hiernaast is iedereen in de gelegenheid gesteld gratis het Interne Jaarverslag te
verkrijgen, dat uitvoerig ingaat op alle onderzoekprojecten waaraan in 1973 aandacht
is besteed. Ook hebben we in onze maandelijkse Mededelingen meer plaats voor het
onderzoek ingeruimd.
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Door de bibliotheek werd ten behoeve van de onderzoekers in het verslagjaar ruim
50 maal een beroep gedaan op de bibliotheek van de Landbouwhogeschool of op die
van andere instellingen. Er werden weer enkele duizenden artikelen gedocumenteerd,
waarvan circa 6 0 % uit tijdschriften.
Er werden bijna 1.000 verslagen, boeken, of overdrukken op ruilbasis verkregen,
afkomstig van ruim 300 binnen- en buitenlandse ruilcontacten. Het aantal uitleningen
van de bibliotheek bedroeg in 1973 : 2.300.
Van het Proefstation verschenen in 1973 in de daarvoor bestemde reeks de volgende
publicaties :
No. 167 Molybdenum deficiency in young lettuce and tomato plants, J.v. d. Ende en
G. A. Boertje
No. 168 Phytophthora nicotianae var. nicotianae on tomatoes, G. Weststeijn
No. 169 De bemesting, in het bijzonder die met stikstof, van koolrabi onder glas,
J. P. N. L. Roorda van Eysinga en M. Mostert
No. 170. Soil sterilization and glasshouse disinfection to control Fusarium oxysporum f. lycopersici in tomatoes in the Netherlands, G. Weststeijn
No. 171 The effects of soil sterilisation with steam-air mixtures on the development
of some glasshouse crops, C. Sonneveld en S. Voogt
No. 172 Systemic infection of tomato plants with tobacco mosaic virus following
inoculation of seedling roots, A. Th. B. Rast
No. 173 Two new disorders in freesias, H. J.M. van Dorst
No. 174 Observations on growth and development rates of tomato seedlings,
P. J.A. L. de Lint en D. Klapwijk
No. 175 De ionensamenstelling van hetverzadigingsextract van enkele kasgronden,
C. Sonneveld en J.v. d. Ende
No. 176 Waarnemingen over aardrupsen, in het bijzonder Agrotis segetum Den.&
Schiff, W. M. Th. J.de Brouwer.

4. Voorlichting
Samen met de voorlichtingsdienst werden van 8 t/m 10 maart 1973 Open Dagen gehouden. Het bezoek was behoorlijk, rekening houdende met het feit dat de weeromstandigheden in die tijd op veel bedrijven voor extra veel werk hadden gezorgd.
In november werd begonnen met een maandelijkse Open Middag. Naast de Open
Dagen en Open Middagen brachten heel wat tuinders een bezoek aan het Proefstation in het kader van excursies, georganiseerd door de studieclubs en de gewassencommissies.
Naast de bezoekers op Open Dagen en tuinders-excursies, brachten in 1973 1.839
geregistreerde personen een bezoek aan het Proefstation. Hiervan waren er 474 uit
het binnenland en 1.365 uit het buitenland afkomstig. Bij dit totaalaantal waren 486
tuinders, 688 personen uit het onderwijs, 30 onderzoekers en 33 voorlichters.
Het Proefstation presenteerde zich, tezamen met de voorlichtingsdienst, op de
jubileumtentoonstelling die in maart door de C.C.W.S. werd gehouden.
Ook werd in 1973 weer een drietal 2-daagse bijeenkomsten georganiseerd met de
voorlichters in de glasgroenteteelt, die buiten het Zuidhollandse Glasdistrict werkzaam zijn.
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In hoofdzaak ten behoeve van voorlichting aan telers en voor onderwijsinstellingen,
verschenenen in de Informatiereeks in 1973 de volgende uitgaven :
No. 5 Paprikateelt onder glas (3e druk)
No. 8 Teelt van herfsttomaten (2e druk)
No. 10 Teelt van herfstkomkommers (2e druk)
No. 11 Opkweek van tomaten (2e druk)
No. 18 Cultuurtechnische aspecten van de inrichting van glastuinbouwbedrijven
No. 19 Druiventeelt
No. 21 Toediening van koolzuurgas aan komkommers
No. 22 Toepassing van herbiciden in de glastuinbouw
No. 23 Toepassing van aardgas voor verwarming en C0 2 -toediening
In de reeks Bloemeninformatie werd No. 2 „Anthurium andreanum" herdrukt, terwijl
als No. 3 „Teelt van herfstchrysanten" uitkwam.

5. Financiën
De doorgaande kostenstijgingen, vooral die van de arbeidskosten, maakten het noodzakelijk ons nog meer te bezinnen op de mogelijkheden van kostenbesparing, terwijl
nieuwe onderzoektaken niet meer zonder meer konden worden aangevat. Toch staat
het Proefstation voor een aantal vrijwel onontkoombare financiële uitgaven als gevolg
van het onderhoud van bestaande objecten en vooral ook vanwege de noodzaak om
oude, ongeschikte kasruimten te vervangen. Daarom ook was een eenmalige bijdrage
van het Produktschap voor Siergewassen voor dit doel zo bijzonder welkom. Met deze
middelen kunnen nl. enkele reeds lang gewenste objecten worden gerealiseerd.
Ook het in 1973genomen besluit van het Produktschap voor Siergewassen om jaarlijks
op fifty-fifty basis het bloemenonderzoek meete financieren, dient met erkentelijkheid
te worden vermeld.
Wij zijn dankbaar voor de grote financiële bijdrage die we van het Ministerie van
Landbouw mochten ontvangen en de subsidies van het Centraal Bureau voor de
Tuinbouwveilingen, het Landbouwschap, de Provincie, en die van de Algosfabrieken.
Deze bijdragen zijn— naast hetgeen ervia deveilingen van detelers wordt ontvangen
— onmisbaar voor onze exploitatie.
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ONDERZOEK
Grond, water en bemesting
Chemisch onderzoek
Voor chemisch onderzoek werden
39.627 grondmonsters ontvangen. Dit is
3.942 monsters meer dan in 1972.
Op 1 maart werd bij het chemisch onderzoek van kasgronden definitief overgestapt op de 1:2 volume-extractiemethode. Deze methode voldoet ook
aan de verwachtingen wat betreft besparing op personeel en ruimte. Het
volledige kasgrondonderzoek werd in
oktober gewijzigd in eenjaarlijks onderzoek en een basisonderzoek dat meerdere jaren geldig is. Bij het potgrondonderzoek werd op 1 april de 1: 1 1 / 2
volume-extractie ingevoerd.
Het was noodzakelijk op het laboratorium verschillende organisatorische en
technische veranderingen in te voeren
om ook bij een topaanvoer van monsters eensnelle service te kunnenhandhaven.
Uit een onderzoek is gebleken, dat het
1 :2 volume-extract ook toepasbaar is
voor kasgronden met een hoog gehalte
aan organische stof. Gronden met een
organische-stofgehalte van 50 à 60 %
gedroegen zich niet afwijkend ten opzichte van minder humeuze klei- en
veengronden. Uit een ander onderzoek
is gebleken,dat het nagenoeg geen verschil maakt of bij de pH-bepaling de
grond ai of niet vooraf wordt gedroogd.
De gevonden pH-waarden zijn in beide
gevallen vrijwel gelijk.
Werkvoorschriften werden opgesteld
voor de bepaling van zink en ijzer met
de atoomabsorptiespectrofotometer.
Voorts kwamen werkvoorschriften gereed voor de bepaling van de kleur en
het polyfosfaatgehalte van oppervlaktewater.

Verbetering van grond en
waterhuishouding
Op 183 Objekten met een gezamenlijke
oppervlakte van 211 ha werd een profielonderzoek verricht. De verstrekte
adviezen hadden vooral betrekking op
verbetering van waterhuishouding en
grond op bestaande bedrijven. Zij betroffen voorts percelen land die bestemd waren voor tuinbouwvestiging. Er
is in de praktijk een duidelijke voorkeur
voor percelen van 1,5 à 2,5 ha met een
perceelsbreedte van 70 à 80 m.
Enkele grotere Objekten, die voor tuinbouwvestiging in groepsverband werden onderzocht, zijn gelegen aan de
Munnikenweg te Berkel, de Bredeweg
te Zevenhuizen en de Noordlierweg te
De Lier. Voorts is in samenwerking met
de gemeente Naaldwijk een plan uitgewerkt voor tuinbouwvestiging op de
boerderij die door de Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur Westland is
aangekocht aan de Middelbroekweg te
Honselersdijk. Vooral de aan-en afvoer
van water voor dergelijke Objekten vragen veel aandacht en overleg.
Er is medewerking verleend aan het opstellen van een plan voor gescheiden
aan- en afvoer van water in de Groeneveldse polder teSchipluiden.MetdeNederlandse Gasunie en hetGEBte's-Gravenhage is er een goede samenwerking
met betrekking tot de tracering en aanleg van gasleidingen in het Westland.
Slechts in enkele gevallen was er als
gevolg van de graafwerkzaamheden
sprake van enige schade aan grond of
waterhuishouding.

Ontsluiting en bedrijfsindeling
Er kwamen twee gesubsidieerde ontsluitingsobjekten gereed,waarbij 20bedrijven werden ontsloten en 21 bedrijven beter bereikbaar zijn geworden. In
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De installatie die op het Proefstation wordt
gebruikt voor het ontzouten van gietwater.
de particuliere sector werden 13 bedrijven ontsloten en 6 bedrijven beter bereikbaar gemaakt. In 50 gevallen werd
advies gegeven voor de reconstructie
van rijslagen.
Voor 20 nieuwvestigingsobjekten w e r d
advies verstrekt over de bedrijfsindeling. De Objekten varieerden in grootte
van 1 tot 4,5 ha. Herindelingsadviezen
werden gegeven voor 75 bedrijven,
waarbij zijn inbegrepen een aantal samenwerkingsvormen. Voorts werd in 8
gevallen advies gegeven over de indeling van opkweekbedrijven. Aan 43 bedrijven w e r d advies verstrekt voor het
maken van erven en het aanleggen van
betonpaden onder glas.
Met diverse gemeenten, stichtingen en
andere instanties zijn besprekingen gevoerd in verband met plannen voor georganiseerde tuinbouwvestiging.
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Gietwaterkwaliteit
Het oppervlaktewater in het Zuidhollandse Glasdistrict werd maandelijks op
een groot aantal plaatsen bemonsterd
en onderzocht. Het chloorgehalte was
gemiddeld over het gehele jaar 192 mg
per liter en het geleidingsvermogen 1,46
mmho/cm (25° C). Dankzij een redelijke verdeling van de regenval kwamen
geen perioden voor met extreem hoge
zoutgehalten.
In 19 gevallen werd advies gegeven
over de opslag van regenwater. Bij een
oriënterend onderzoek naar de kwaliteit
van het regenwater zijn grote verschillen in chloorgehalte gevonden. Met ingang van 1974 zal in samenwerking met
het Hoogheemraadschap Delfland het
regenwater regelmatig op zijn chemische samenstelling worden onderzocht.

Een voor de tuinbouw wellicht gunstige
ontwikkeling is het ontzouten van gietwater door middel van omgekeerde osmose.
Voor het ontzouten van leidingwater
wordt deze methode in de praktijk reeds
gebruikt. Zij kan echter nog niet worden
toegepast voor het ontzouten van oppervlaktewater, doordat dit sterk organisch vervuild is. Er is gestart met een
onderzoek waarin wordt nagegaan, of
door voorfiltratie het oppervlaktewater
geschikt kan worden gemaakt voor de
genoemde ontzoutingsmethode.
In een tweetal proeven werd de invloed
van het ontzouten van het gietwater op
de ontwikkeling van anjers en komkommers nagegaan. Bij beide gewassen
werd door het ontzouten een hogere opbrengst verkregen. De duur van de
proeven is echter nog niet voldoende
lang geweest om van het effect van het
ontzouten al een goede indruk te kunnen hebben.
In een proef waarin het effect van verschillende zouten op de ontwikkeling
van een aantal gewassen wordt nagegaan, zijn al enkele jaren achtereen opvallende resultaten verkregen ten aanzien van het randen van sla. Het randen
bleek duidelijk samen te hangen met
een geringe calciumvoorziening van het
gewas.
Tuinvuil
Een groot winstpunt is, dat een goede
oplossing is gevonden voor de afvoer
van plastic folie dat gebruikt is bij
grondontsmetting. Op de diverse Westlandse veilingen enveiling Bleiswijk zijn
containers geplaatst, waar de tuinders
het gebruikte folie kunnen afleveren.
Eind december waren reeds 150containers ofwel 3.000 m3folie afgevoerd.
Voor de afvoer van afgedragen gewassen endergelijke is helaas nog geen oplossing gevonden.

Waterverstrekking
Voor de aanleg van watergeefinstallaties en de aanschaf van pompen en leidingen werden tal van adviezen gegeven. Installaties voor plaatselijk water
geven bij tomaten worden vooral aangelegd op zavel- en kleigronden. Op de
zandgronden is er een grote belangstelling voor een beregeningssysteem met
per kap twee laagliggende regenleidingen die het gehele grondoppervlak bevochtigen. Het voordeel is een betere
waterverdeling.
Bij stooktomaten gevolgd door herfstkomkommers werden de volgende methoden van water geven vergeleken :
normale beregening, strookberegening,
druppelbevloeiing en bevloeiing met
behulp van gietbuizen. De opbrengst
aan tomaten was bij de druppelbevloeiing iets lager dan bij de andere drie
gietmethoden. Bij de komkommers deden zich tussen de gietmethoden geen
betrouwbare verschillen in opbrengst
voor. In het komkommergewas trad in
ernstige mate stengelbotrytis op, vooral bij druppelbevloeiing en bevloeiing
via gietbuizen. De planten in deze behandelingen groeiden aanvankelijk zeer
welig.
Uit een oriënterend onderzoek bij chrysanten naar de mogelijkheden van beregening onder het gewas door met één
regenleiding per bed is gebleken, dat
dit een betere manier van water geven
kan zijn dan beregening over het gewas
heen.
Bij chrysanten werd met behulp van
zelfregistrerende balansen de dagelijkse verdamping gemeten. Tussen de gevonden verdamping en de buiten de kas
gemeten globale straling bleek een
rechtlijnig verband te bestaan.
Bemesting
In de Bommelerwaard werd wederom
gevonden, dat aarbeiplanten als gevolg
15

van bemesting met tripelsuperfosfaat
op het wachtbed in de kas een lagere
produktie gaven. Het wachtbed was
evenals dat van de vorige proef arm
aan fosfaat. Deze keer werd ook de invloed van wachtbedbemesting met stalmest enSporumix Pg nagegaan.Hetongunstige effect van tripelsuperfosfaat
werd door toediening van stalmest wèl
en door toediening van Sporumix Pg
niet opgeheven.
Op het meerjarige stikstof- en kaliproefveld werden paprika's geteeld. Stikstof
had een positief effect. Dit effect was
echter niet groot.
Er werd gestart met een proef waarin
het effect van toediening van kunstmest
aan hetgietwater kanworden nagegaan
in afhankelijkheid van de voorraadbemesting. Dit jaar werden komkommers
geteeld. Tussen de verschillende mestconcentraties inhet gietwater ende verschillende niveaus van voorraadbemesting kwamen geen duidelijke verschillen
in opbrengst voor. De indruk werd echter verkregen, dat de opbrengst met
toenemende mestconcentratie wat afnam. Erwas wèl een duidelijk effect van
de mestconcentratie op de vruchtkwaliteit. Een hogere concentratie gaf een
duidelijk betere kleur en houdbaarheid.
Fluor
Voor het onderzoek naar de fluoropname via de wortels is een speciaal kasje
gebouwd. Het kasje is luchtdicht afgesloten. De lucht wordt ingeblazen via
een filter dat de fluor uit de lucht moet
wegvangen.
Ruim honderd grondmonsters van cultuurgronden uit alle delen van ons land
werden verzameld. Hiermee werden
emmers gevuld die in het fluorvrije kasje metfresia's en haver werden beteeld;
haver werd gekozen, omdat dit gewas
ook op zeer arme en zure gronden nog
groeit. De grond en het gewas werden
op fluor onderzocht.
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Tussen de fluorovermaat bij de fresia's
en het gehalte aan in water oplosbare
fluor in de grond werd een betrouwbaar
verband gevonden. Het fluorgehalte in
de fresia's was bijzonder laag, meestal
beneden 0,5 ppm F op de droge stof.
Haver had een iets hoger fluorgehalte
tot maximaal 2,9 ppm F. Bij dit gewas
bleek de fluoropname te worden beinvloed door de pH.
Grondstomen
Het onderzoek naar chemische veranderingen in de grond als gevolg van het
stomen is min of meer afgesloten. Inhet
afgelopen jaar werden nog potproeven
genomen metsla en chrysant. Ook werd
in samenwerking met het proefstation
en hettuinbouwconsulentschap te Aalsmeer onderzoek verricht naar het optreden van mangaanvergiftiging bij rozen op gestoomde grond. Enkele cultivars, o.a. Nona en Baccara, bleken gevoelig te zijn. Devergiftiging trad vooral
op zure gronden op, soms ook wanneer
deze ongestoomd waren.
In de komende jaren zal nog wèl onderzoek worden verricht naar de mangaanhuishouding van de grond. Momenteel
wordt gewerkt aan verbetering van de
mangaanbepaling. Het 1:2 volume-extract biedt in dit opzicht wellicht goede
perspectieven.
Potgrond
In een opkweekproef met tomaten werd
een drietal langzaam werkende meststoffen vergeleken : Gold-N (30 % N),
Nitroform (38 % N) en Osmocote (1414-14). Van elke meststof waren vijf
hoeveelheden in de proef opgenomen :
200, 400, 600, 800 en 1.000 g N per m3.
Aan de gebruikte potgrond was per m3
onder meer 1 % kg16-10-20toegevoegd.
De opkweekperiode liep van half januari tot eind maart. Osmocote heeft bij
deze lange opkweekperiode belangrijk

betere resultaten gegeven dan Gold-N
en Nitroform.
Vooreen potgrond opbasisvan tuinturf,
turfstrooisel en zand werd nagegaan
wat het juiste fosfaatniveau is voor het
opkweken van tomaten. De fosfaatbemesting werd gegeven in de vorm van
tripelsuperfosfaat, in hoeveelheden variërend van 0-1.000 g P205 per m3.
Waar geen fosfaat was toegediend, was
de groei zowel 5 als 7 weken na het
zaaien zeer slecht. Na 5 weken werden
goede planten verkregen bij 100 g P205
en meer, na 7 weken bij 200 g P205 en
meer.
In een opkweekproef met sla werd een
vergelijking gemaakt tussen vier potgronden die qua struktuur sterk verschilden. De slawerd opgekweekt in4,2
cm perspotjes. De potgronden waren
enkele uren voor het persen nat gemaakt met 150,225of 300 liter water per
m3. Bij één van de potgronden had veel
water een negatief effect op het plantgewicht. Deze potgrond had een fijne
struktuur.
Teeltsubstraten
Het onderzoek naar de gebruikswaarde
van verschillende veensubstraten voor
deteelt vanAnthurium andreanum, welk
onderzoek in november 1971 werd opgezet, werd in december 1973 afgesloten. Naaldenbosgrond werd vergeleken
met sphagnum (Duitsland), veenmosveen (Finland) en vezelturf (Nederland).
Gedurende de gehele teelt werden per
plant ruim twaalf bloemen geoogst. De
verschillen in bloemproduktie tussen de
substraten waren gering.
Er werden weer enkele proeven genomen waarin komkommers werden geteeld in bassins gevuld met veensubstraat. Voorts werd ook met chrysanten
en met tomaten een substraatproef genomen. Uit één van de komkommerproeven is wederom gebleken, dat het

veen vooral niet te vochtig moet worden
gehouden. Deze proef heeft een veel
hogere opbrengst opgeleverd dan eenzelfde proef in 1972.Ook dechrysantenproef liet zien, dat het veen niet te
vochtig moet zijn. De later genomen tomatenproef toonde echter aan, dat men
het veen aan de andere kant ook niet te
sterk moet laten uitdrogen.
In een tweetal komkommerproeven
werd het effect van de toediening van
ijzer en zink aan het substraat bestudeerd. Door toediening van zink werd
een belangrijke opbrengstverhoging
verkregen. Toediening van ijzer had
daarentegen maar weinig effect.
Wortelonderzoek
Het onderzoek naar de wortelontwikkeling van trosanjers, welk onderzoek in
1972 in samenwerking met het tuinbouwconsulentschap voor bodemaangelegenheden werd aangevat, werd in
augustus 1973 beëindigd. Tussen de
twee planttijden —januari en mei 1972
— werd geen verschil in bewortelingsdiepte meer waargenomen. Mits de ondergrond niet te nat was, reikten de
wortels tot een diepte van 50 à 60 cm.
Op de kleigronden, waar het poriënvolume in de ondergrond over het algemeen groter was dan op de zavelgronden, werden in de ondergrond doorgaans grotere aantallen wortels aangetroffen. Het anjergewas was op de kleigronden steviger dan op de zavelgronden.
De wortelontwikkeling van jaarrondchrysanten werd onderzocht bij zes
cultivars intwee opeenvolgende teelten.
Tijdens de overgang van het vegetatieve naar het generatieve stadium ondervond de wortelontwikkeling weinig of
geen stagnatie bij de cultivars Rivalry,
Bright Yellow Tuneful, Pink Marble en
Bonnie Jean. De wortelstelsels van Super White Spider en Indianapolis White
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stagneerden zeer duidelijk tijdens genoemde overgang. Hetwortelstelsel van
laatstgenoemde cultivar was veel minder sterk ontwikkeld dan die van de
andere vijf.
Door de afdeling grond, water en bemesting is in 1973 gewerkt aan :
- De watergift bij chrysanten inverhouding tot instraling
- Diverse nieuwe methoden van waterverstrekking
- Verdere automatisering van de bepalingen bij het routinegrondonderzoek
- Uitwerking van de onderzoekmethode volgens het 1: 1 1 / 2 volume-extract
voor potgrond
- Ontwikkeling van een nieuwe mangaanbepaling
- Bemestingsonderzoek bij aardbeien
- Bemestingsonderzoek bij paprika
- De invloed van zout gietwater op
anjers
- Het ontzouten van gietwater
- Specifieke zouteffecten bij tuinbouwgewassen
- Bemesting via beregening
- De fluoropname vanuit de grond
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- Gebreks- en overmaatverschijnselen
van voedingselementen bij diverse
gewassen
- De invloed van de lichtintensiteit en
grondstomen op produktie en kwaliteit bij sla
- Mogelijkheden van vastlegging van
mangaan
- Spuiten met Aminoplant
- Fosfaatbemesting bij de opkweek van
tomaten
- Mogelijkheden van langzaam-werkende meststoffen
- Gebruikswaarde van kali- en spoorelementenfrit
- Potgrondsoorten voor sla
- Molybdeen bij sla
- Vergelijking van substraten bij Anthurium andreanum
- Voorziening met spoorelementen van
veensubstraten
- Factoren die van invloed zijn bij teelt
van komkommers entomaten inveensubstraat
- Wortelontwikkeling van trosanjers en
jaarrondchrysanten
- Onderzoek van het zoutgehalte en
het geleidingsvermogen van oppervlakte-wateren.

Het onderzoek in deze afdeling wordt
sterk gestimuleerd door het regelmatige
contact met bedrijfsvoorlichters en de
gewassencommissies van de N.T.S.
Op verzoek van die gewassencommissies zijn twee nieuwe vragen in onderzoek genomen, ni. de klimaatbeheersing
bij heteluchttomaten en het preparatieonderzoek bij Amaryllis.
Belangrijke resultaten zijn verkregen bij
het bewaaronderzoek van komkommers,
het plantdichtheidsonderzoek bij chrysant en het arbeidskundig onderzoek bij
trosanjers. Andere problemen blijven de
aandacht vragen als bijv. glazigheid bij
sla, de vruchtzetting bij paprika en het
preparatieonderzoek van fresia. Er is
nog voldoende werk aan de winkel.

of alle bloemen per tros aangehouden.
Uit het onderzoek is gebleken, dat trossnoei het gemiddeld vruchtgewicht en
de kwaliteit beide positief beïnvloedt.
De opbrengst in kgwerd door trossnoei
nauwelijks beïnvloed.
Bij het onderzoek naar zelftoppers zijn
de verwachtingen t.a.v. arbeidsbesparing erg gering (zie ook jaarverslag
1972, blz.20).
Mogelijkheden zijn er wellicht voor een
late herfstteeit van zelftoppers als aanvulling op de bestaande teeltmogelijkheden.
In een teelt, planttijd half augustus, zijn
opbrengsten gehaald tot 41/2 kg/ m2.
Voor een late teelt bieden zelftoppers
wellicht mogelijkheden. Het onderzoek
naar zelftoppers gebeurt in overleg en
samenwerking met het I.V.T. en I.T.T.
(nu I.M.A.G.).

Tomaat

Komkommer

Een belangrijke uitbreiding van het tomatenonderzoek is het onderzoek naar
klimaatbeheersing in de heteluchtteelt.
Het onderzoek is toegespitst op de relatie klimaat/Botrytis. In eerste instantie
is besloten vooral aandacht te schenken
aan condensatieverschijnselen.
Voor dit doel is een instrumentarium
ontworpen en gebouwd om de perioden
waarin de vruchten nat zijn vast te kunnen leggen.
Het onderzoek naar de beste opkweekmethode is voortgezet. Het ziet er naar
uit, dat het plantgewicht een goede
maatstaf is om de plantkwaliteit te bepalen. Verschillen in plantgoed verkregen bij een korte opkweekperiode met
hoge temperatuur of een langere periode lagere temperatuur, zijn niet gevonden.
In een proef in de koude teelt, planttijd
half juni, is de invloed van trossnoei op
de produktie nagegaan. In de proef, die
uitgevoerd is met het ras Molly zijn 7,9

In het afgelopen jaar zijn belangrijke
vorderingen gemaakt bij het onderzoek
naar de komkommerkwaliteit. Gebleken
is, dat gemengde opslag (transport) van
tomaten en komkommers levensgevaarlijk is : levensgevaarlijk voor de komkommerkwaliteit wel te verstaan.Tomaten produceren ethyleen, C 2 H 4 , dat tot
een snelle vergeling van komkommervruchten leidt. Die vergeling wordt geremd door een verhoogd koolzuurgasgehalte in de lucht en een verlaagd
zuurstofgehalte. Het onderzoek naar de
vruchtkwaliteit staat ook dit jaar boven
aan de lijst. Meer nog dan andere jaren
is de vraag erop gericht hoe de verkregen resultaten in de praktijk kunnen
worden toegepast. Dit onderzoek wordt
gedaan in overleg met het Sprengerinstituut.

Teelt- en kasklimaat

Het teeltkundig onderzoek zal de komende jaren vooral gericht zijn op de
combinatie van de klimaatsfactoren :
grondverwarming, beregening, kool19

Demonstratie van het nadelige effect van ethyleen, dat door tomaten wordt geproduceerd,
op komkommers. Deze verschillen werden bereikt na 7 tot 9 dagen bewaren bij 20° C.
zuurgas en ruimtetemperatuur. De afgelopen jaren is veel onderzoek verricht
naar het toepassen van koolzuurgas. In
1973 is een begin gemaakt met het onderzoek n a a r d e invloed van beregenen.
Verschillen in produktie door variatie in
gietfrekwenties en hoeveelheid water
zijn niet gevonden. Het onderzoek is in
1974 voortgezet in een proef, waarin
naast beregening ook koolzuurgastoediening en grondverwarming zijn opgenomen.
De vrouwelijke of overwegend vrouwelijke rassen nemen een belangrijke
plaats in bij het onderzoek. Proeven
toonden aan dat — mits de groei v o l doende is — het weinig zin heeft meer
dan enkele scheuten aan de draad aan
te houden. Het wegnemen van stamvruchten tot het 10e of 12e blad lijkt
wenselijk. Te vroeg stamvruchten aan20

houden beperkt de totale produktie; te
veel stamvruchten wegnemen veroorzaakt extra snoeiarbeid en een daling
van de totale opbrengst.

Sla
Een belangrijk probleem van de slateelt
op lichte grond is glazigheid. Hoewel het
probleem reeds jaren bekend is en in
onderzoek is, is het nog steeds een urgent praktijkprobleem. Aanwijzingen
zijn verkregen, dat de moeilijkheden
vooral ontstaan in nachten, waarin de
uitstraling groot is (lage gewastemperatuur). O o k beschikken we over aanwijzingen, dat een relatief hoge grondtemperatuur ten opzichte van de luchttemperatuur het verschijnsel bevordert.
De theorievorming is zover, dat er alle

reden is om in 1974 het verschijnsel opnieuw hoog op de lijst te plaatsen.
Een probleem bij plantekwekers vormt
de zaadkieming in de zomer. Het lijkt
erop, dat het gunstig is om in de zomer
's avonds te persen en te zaaien en pas
's morgens de potten met een warmteisolerende laag af te dekken.
Mede om de selectiebedrijven voor te
lichten zijn in samenwerking met het
I.V.T. 47 selecties, waaronder een aantal opgerichte typen, onderling vergeleken op aanslag. Duidelijk is gebleken,
dat opgerichte typen perspectief bieden
in deze. Het is erg waarschijnlijk, dat de
opgerichte typen ook de oogstarbeid
beperken.
In het verslagjaar is door de stimulans
van de slacommissie en het Centraal
Bureau de eenmalige verpakking van
sla van de grond gekomen. Een belangrijke stimulans tot kwaliteitsverbetering.
Veel aandacht is besteed aan het ontwikkelen en bevorderen van de juiste
arbeidsmethode voor het oogsten in
eenmalig fust. De toenemende belangstelling voor de teelt van glassla in de
zomer heeft geleid tot economische berekeningen over de rentabiliteit van de
teelt van sla gedurende het gehele jaar.
Een publicatie hierover is in voorbereiding.
In Venlo is drie jaar onderzoek gedaan
naar het effect van belichting bij de opkweek. Duidelijk is gebleken, dat belichting van sla, gelet op de hoge kosten, voor Nederland geen zinvolle zaak
is.

Paprika
Het in 1972 en 1973 verrichtte rassenonderzoek toonde aan, dat Verbeterde
Glas en selecties daaruit, zowel kwalitatief als kwantitatief beter zijn dan de
in de handel zijnde buitenlandse rassen.
De resultaten van het arbeidskundig

onderzoek zullen in 1974 in het taaktijdenboekje, een uitgave van het
I.M.A.G., worden gepubliceerd.
Meloen
Het grote probleem bij de teelt van meloen is de onzekerheid van de oogst :
eenvroege aantastingvan Fusarium kan
desastreuze gevolgen hebben. Deze
ziekte staat bij het onderzoek van meloen centraal. Een mogelijke besmettingsbron vormt het zaad. Gebleken is,
dat een droge temperatuurbehandeling
de wegval van kiemplanten sterk reduceert, maar niet tot nul terugbrengt.
Eengoede bescherming tegen Fusarium
kan worden verkregen door meloen te
enten op meloen die resistent is tegen
Fusarium. Helaas beschikken we niet
over een meloen die resistent is tegen
Phomopsis !
Gezamenlijk met het Sprengerinstituut
is onderzoek verricht naar de smaak
van meloenen. Het suikergehalte en de
vruchtkleur zijn goede indicaties voor
de smaak. De slechte naam van de Enkele Net en speciaal de groene, blijkt
terecht te zijn !
Gedurende 5 jaar zijn opbrengstgegevens van meloenen verzameld. Een publicatie hierover is in voorbereiding.
Overige groentegewassen
In samenwerking met het I.V.T. is het
rassenonderzoek bij Aubergine voortgezet. Gebleken is, dat de locale tuindersselecties, die inmiddels in de handel zijn, de beste resultaten leveren.
Diverse proeven zijn verder genomen
metbleekselderij,snijbonen,koolrabien
augurk. Beide laatstgenoemde gewassen zijn in onderzoek op de proeftuin
Venlo.
Het economisch onderzoek van augurk
is in Naaldwijk opnieuw ter hand genomen.

21

Chrysant
De rentabiliteit van de chrysantenteelt
staat onder druk van de stagnerende
verkoopprijzen.
Opbrengstverhoging
per m2en kostenbesparing zijn dan ook
geboden. Bij het onderzoek wordt aan
beide aspecten aandacht besteed.
Bij het onderzoek naar de optimale
plantdichtheid is gebleken, dat in het
winterhalfjaar in het algemeen te dicht
wordt geplant.
Eenanalyse op 15bedrijven toonde aan,
dat bij de oogst in januari - februari gemiddeld 1 7 % van de stekken niet tot
een oogstbaar produkt uitgroeit. In samenwerking met de praktijk wordt veel
aandacht besteed aan de mechanisatie
van de oogst. Een ontworpen oogstlijn
is bekroond op de R.A.I. - landbouwmechanisatietentoonstelling.
Een begin is gemaakt met onderzoek
naar de gebruiksmogelijkheden van ongewortelde stek. In een zomerteelt zijn
een aantal rassen beoordeeld op gebruikswaarde. In de winterteelt zijn een
aantal rassen geteeld bij een nachtlengte van 12 uur, gecombineerd met verschillende perioden van lange dagen
aan het begin van de teelt. Gebleken is,
dat de rassen onderling sterk verschillend reageren op een nachtlengte van
12 uur.

In samenwerking met het I.M.A.G. zijn
een aantal kastypen onderling vergeleken op de geschiktheid voor de teelt
van fresia. De belangrijkste invloed op
de grondtemperatuur heeft schermen.
Op hete dagen is het systeem van matraskoeling het meest geschikt om de
luchttemperatuur en luchtvochtigheid te
beheersen.
Overige bloemisterijgewassen
Ten behoeve van de bij de E.E.G. te
voeren discussie over de kwaliteitsnormen van snijgroen is een analyse gemaakt van dewijze,waarop snijgroen in
Nederland wordt gesorteerd. In 1972 is
eenonderzoek gestart naar de mogelijkheden om snijgroen vegetatief te vermeerderen. Dit onderzoek heeft tot heden geen resultaat opgeleverd. Bij
grootbloemige anjers is onderzoek verricht naar de mogelijkheden van gewaskoeling met centrifugaalsproeiers. Het
bleek, dat gewasbevochtiging géén beschadiging van de waslaag veroorzaakt.
Het onderzoek naar de arbeidsbehoefte
bij trosanjers is voortgezet.
In 1974 zal hierover een publicatie verschijnen.
In het verslagjaar is begonnen met onderzoek met Amaryllis. Bij dit onderzoek wordt veel medewerking verkregen van het Laboratorium voor Bloembollen Onderzoek in Lisse.

Fresia
Kasklimatologisch onderzoek
De door het P.V.S. gefinancieerde cellen voor het preparatieonderzoek van
fresia blijken nog tal van technische
moeilijkheden op te leveren. Aan het
einde van het verslagjaar werkten de
cellen nog steeds niet voldoende bedrijfszeker. De gegevens, die gedurende drie jaar verkregen zijn in het onderzoek naar grondkoeling/grondverwarming worden tot een publicatie verwerkt.
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In samenwerking met een aantal andere
instellingen is een werkgroep „energiebesparing" in het leven geroepen. Het
onderzoek in de in aanbouw zijnde kli-•
maatkas, waarvoor veel voorbereidingen gaande zijn, zal vooral op energiebesparing worden gericht.
Een nieuw principe klimaatregeling,
waarbij de ventilatieopening van de ramen mede afhankelijk is van het buiten-

klimaat is inmiddels door diverse fabrikanten verbeterd en in de handel gebracht.
Onderzoek is ook verricht aan schermmiddelen. Gebleken is,dat bevochtiging
van de schermmiddelen de lichtdoorlatendheid belangrijk vergroot. Dit biedt
mogelijkheden om de bezwaren,die aan
schermen verbonden zijn, gedeeltelijk
opte vangen.Gezamelijk met het Proefstation Aalsmeer zijn twee zesdaagse
cursussen kasklimaat gegeven.
Economisch en arbeidskundig
onderzoek
Economisch onderzoek heeft aangetoond, dat het stomen met vaste stoomleiding toch wel de voorkeur verdient
boven zeilenstomen.Voorwaarde iswel,
dat de tijdwinst, die door stomen met
een vaste stoomleiding te behalen is,
gebruikt wordt om de hoofdteelt langer
door te zetten. Het betere stomen pakt
u dan gratis mee.
Bij het organisatieonderzoek wordt veel
aandacht besteed aan de begeleiding
van samenwerkingsverbanden. Regelmatig wordt hierover in de vakpers gepubliceerd.

- Scheut- en vruchtdunning
- Gietfrekwentie en waterhoeveelheid
- Rassenvergelijking
Sla
- Kieming bij hoge temperatuur
- Gebruiksmogelijkheden reflecterende
grondbedekking
- Klimaatsonderzoek in najaar en winter
- Glazigheid
- Bespuiting met gibberella zuur
- Opgerichte typen
- Mechanisatie oogst en verpakking
- Economische aspecten jaarrondteelt
- Belichting in opkweek
- Rassenvergelijking
Paprika
- Snoeimethoden
- Arbeidsbehoefte
- Rassenvergelijking
Meloen
- Zaadontsmetting
- Entonderzoek
- Plantafstanden met twee stengels
- Vruchtkwaliteit
- Bedrijfseconomische aspecten
- Rassenvergelijking

Door de afdeling teelt en kasklimaat is
in 1973 gewerkt aan :

Augurk
- Bedrijfseconomische aspecten

Tomaat
- Invloed opkweekmethoden op vroegheid
- Entmethoden bij koude tomaten
- T.M.V. - infectie bij enten
- Trossnoei
- Economische evaluatie zelftoppers
- Plantafstanden bij zelftoppers
- Klimaat en Botrytis bij heteluchtteelt
- Rassenvergelijking

Aubergine
- Plantafstanden en snoeimethoden
- Ontwikkelingssnelheid vruchten
- Bewaaromstandigheden
- Rassenvergelijking

Komkommer
- Vruchtkwaliteit na de oogst
- Toepassing C 0 2

Bleekselderij
- Plantafstanden in herfst en voorjaar
- Opkweek in diverse potmaten
Boon
- Enten op pronkboon i.v.m.
streepvirus
- Rassenvergelijking

stippel-
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Chrysant
- Plantdichtheid gedurende het gehele
jaar
- Gebruiksmogelijkheden gewortelde
en ongewortelde stek
- Kritische nachtlengte
- Oogstmechanisatie
- Rassenvergelijking

Snijgroen
- Sorteringsnormen

Fresia
- Invloed grond- en luchttemperatuur
- Vergelijking kastypen i.v.m. teeltresultaat

Amaryllis
- Invloed oogsttijdstip, bewaartempetuur en -duur op bloemproduktie
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Trosanjer
- Arbeidsbehoefte
Grootbloemige anjers
- Mogelijkheden gewasbevochtiging
Algemeen kasklimatologisch onderzoek
- Klimaatbeheersing in zomerse omstandigheden
- Lichtdoorlatendheid schermmiddelen
bij bevochtigen
- Ventileren in relatie met buitenomstandigheden
- Vergelijking zonneschijnmeters
- Regel-registratie en bewakingsprogramma klimaatkas
Algemeen economisch en
arbeidskundig onderzoek
- Samenwerkingsvormen
- Economische aspecten stomen met
drainkokers
- Herfstteelten

Fysiologie
De fysiologische afdeling is zich in het
afgelopen jaar, naast de onderzoekonderwerpen welke al.langere tijd in bewerking waren, gaan inwerken in een
drietal nieuwe projecten. De mogelijkheden om deze drie problemen te onderzoeken, de benodigde materialen,
een schatting van de beschikbare mankracht om er met enig tempo aan te
kunnenwerken,zijn goeddeels geïnventariseerd.
Naar aanleiding hiervan heeft binnen de
afdeling enige verschuiving van verantwoordelijkheden plaatsgevonden in die
zin, dat de meeste projecten nu twee
aan twee gekoppeld zijn. Planning, verslaggeving enproefuitvoering zullen hopelijk op deze wijze, ondanks het grotere aantal taken, toch redelijk efficiënt
kunnen blijven.
Nieuwe projecten
De groei en ontwikkeling van trosanjers
is één van de drie nieuwe projecten
welke de afdeling onder handen heeft
genomen. Zo'n nieuwe teelt is vaak
voor onderzoek een erg dankbaar gewas omdat er nog relatief weinig over
bekend is. Er zijn dus allicht enige verbeteringen aan te wijzen. Ook is er, zeker aanvankelijk, weinig speciale outillage bij nodig. Een intensieve botanische analyse vande groei onderver uiteenlopende condities zal vaak reeds
veel mogelijkheden aanwijsbaar maken.
Met dit werk is eind 1973 een begin gemaakt.
Eentweede project is van meer algemene betekenis, nl. bewaarmogelijkheden
van plantmateriaal. Zou dit onderzoek
gunstige resultaten opleveren, dan zullen deze voor een verscheidenheid van
gewassen van betekenis kunnen worden. Het zou dan mogelijk kunnen worden plantmateriaal in de zomer of de

vroege herfst op te kweken en dan te
bewaren tot het moment van uitplanten,
zoals nu met bijv. anjerstekken gebeurt.
In de zomer gekweekt materiaal is nl.
niet alleen veel goedkoper, maar misschien soms ook beter van kwaliteit.
Daar mogen aanzienlijke bewaarkosten
tegenover staan.
Maar de vraag is eerst of planten, bijv.
van tomaten, wel bewaard kunnen worden zonder aan kwaliteit te veel in te
boeten. Van een eerste proevenserie
met bewaartemperaturen kon reeds ervaren worden dat er ernstige moeilijkheden optreden bij bewaring inca.8° C.
Overigens lijkt dit temperatuurgebied
wel juist te zijn m.b.t. de afremming van
groei en ontwikkeling der planten.
Beter beheersbare condities bij de bewaring zullen voor dit onderzoek nodig
zijn om de problemen van plantgoedbewaring naar behoren te kunnen bestuderen. Daartoe lijkt het beschikbaar
komen van verlichte kweekthermostaten een belangrijk punt. Dergelijke kasten zouden overigens ook dienstig kunnen zijn bij enige andere projecten.
Het derde nieuwe project is al ruim een
jaar oud en er is dan ook al veel meer
aan gewerkt nl. de fysiogene storingen
welke resulteren in beschadigingen van
de bladeren, zoals glazigheid, brandkoppen en allerlei vormen van rand bij
vele gewassen. Zowel praktijkmensen
als theoretici hebben het idee reeds
zeer veel te weten over deze groep van
storingen, welke alle met de waterhuishouding van de plant te maken lijken te
hebben.
Na meer dan een vol jaar steeks'proefe
gewijs allerlei behandelingen aan planten te hebben gegeven, om te proberen
de verschillende fysiogene afwijkingen
op tewekken is ons nuwel duidelijk, dat
praktici en theoretici de ingewikkeldheid van dit probleemgebied ernstig onderschatten. We hebben op grond van
onze huidige ervaringen besloten het
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probleem van de grond af aan systematisch te gaan onderzoeken.
Daarbij worden we gesteund door het
idee, dat de heer J. Roest, student biologie aan de universiteit van Utrecht,
gedurende de eerste helft van het volgende jaar onze gelederen zal komen
versterken.
Een vierde project is wel niet nieuw op
de lijst, maar er is toch dit jaar meer aan
gewerkt dan in jaren het geval is geweest, nl. het gebruik van kunstlicht bij
de opkweek van de planten. De resultaten van deze proevenserie, met het oog
op verbreding van de gebruiksmogelijkhedenvan kunstlicht,waren echter weer
niet erg bemoedigend.
Het lijkt daarom niet verstandig, gezien
onze beperkte mankracht, het volgend
jaar hier weer veel aan te doen.
Bloei en vruchtgroei «,
Bij aardbei werd onderzoek gedaan
naar de ontwikkeling van de trossen
vroeg in de teelt. Dit stadiumonderzoek
levert inderdaad gegevens over de
vroegheid van de bloei, van een partij
planten, maar de grootte van de oogst
houdt geen enkel verband met het
aantal aanwezige bloeitrossen.
Er bleken bij de drie gebruikte rassen
nogal wat verschillen voor te komen in
vroegheid van bloei en ook in de tijd
tussen bloei en het begin van de oogst.
Tussen verse en gekoelde planten waren de verschillen gering. Plantafstand
en C0 2 -dosering hadden belangrijke invloeden op de produktie. Dit onderzoek
zal worden voortgezet.
Wortelmilieu
In de loop van het jaar is de grote installatie voor bodemtemperatuuronderzoek verder afgebouwd, zodat in
december kon worden begonnen met
een onderzoek bij fresia's. Het voornaamste doel daarbij is echter het be26

proeven van de gehele installatie. Verwacht wordt dat in 1974de laatste voorzieningen kunnen worden aangebracht
en met het eigenlijke onderzoek kan
worden begonnen.
Voor de teelt van proefplanten wordt
weer gebruik gemaakt van tabletten
waarop constant een laagje water staat
van 1 à 2cm. Deze voedingsoplossing
werd tweemaal per dag doorgespoeld.
Erwerd alleen gebruik gemaakt van gedemineraliseerd water omdat de zoutconcentratie in leidingwater vrij hoog is.
De tweede helft van dit jaar werd de installatie wegens algemene revisie niet
gebruikt.
In een grote winterproef met tomaten
op dezelfde tabletten (zaaidatum 2 november) werden, i.v.m. de vraag of voor
goede bloei de planten geremd moeten
groeien, de planten geremd met ,,zout"
en „droogte".
Samenvattend kan worden gezegd dat
het voor de groei en de ontwikkeling
van jonge tomateplanten geen verschil
maakt of de groei geremd wordt door
middel van een hogere zoutconcentratie
dan wel door de planten minder water
te geven. Onder de proefomstandigheden was de bloei bij de niet geremde
planten even vroeg als bij de geremde.
De ongeremde planten hadden echter
een veel groter bladoppervlak wat een
duidelijk grotere opbrengstcapaciteit
geeft. Naast de tomaat werden dit jaar
enkele andere plantesoorten op de tabletten geteeld.
Paprika groeide goed, maar reageert
wel erg gunstig op een grotere pot.
Meloen groeide geweldig en was, door
de gebruikte hoge temperaturen in de
tabletten-kassen, zeer snel in ontwikkeling. Chrysanten reageerden negatief
op de zeer natte omstandigheden. De
bladeren werden snel en ernstig chlorotisch, wellicht mede door het hoge
temperatuur-niveau en minder geschikte voedingsoplossing.

Koolzuur

Groeisnelheid

Tot nu toe ontbreekt het het Proefstation aanapparatuur omdeverdeling van
C 0 2 in de ruimte van een kas te kunnen
meten.Toch worden steeds nadrukkelijker vragen gesteld over de verdeling
van het C0 2 -gehalte in een kas,
o.a. in verband met het verdeelsysteem
en met de kascondities (raamstand/
wind) en met de vulling van de kas met
gewas.
Afgelopen winter waren gedurende enige maanden 2 meetsets van elk 6 meetpunten in bruikleen beschikbaar. Ze
werden ons welwillend ter beschikking
gesteld door het Instituut voor Tuinbouwtechniek en door het Instituut voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding,
beide te Wageningen. De metingen
werdenverricht op een bedrijf met chrysanten en een bedrijf met tomaten.
De C0 2 -gehalten in een kas kunnen van
dag tot dag sterk variëren. Bij gesloten
luchtramen lagen de waarden tussen
1450en 6000 p.p.m. Bij open ramen tussen 440 en 4060 p.p.m. De hoogte van
de gehalten hangt (bij constante toevoer) vooral af van de windsnelheid en
raamstand en van de instraling.

Op de watertabletten, bij hoge temperatuur (nacht 20-25° C/dag tot 30° C, bij
zon tot 35° C) en met 0,1-0,2% C 0 2 in
de lucht, werd het volgende groeitempo
bereikt met (gediefde) tomaten :
Zaaidatum 19januari,vanaf opkomst tot
5 februari traag gegroeid, daarna werd
erop gewerkt de groei zo snel mogelijk
te laten verlopen.

Opvallend was vooral, dat de allereerste kleine luchtraam-opening een zeer
sterke invloed heeft. De verkregen gegevens zijn zeker onvoldoende om op
alle vragen een antwoord te kunnen geven, maar het is wel duidelijk dat deze
benadering zeer nuttig is. Begin 1974
zal eenzelfde meeteenheid, weer in
bruikleen en weer slechts voor enkele
maanden, beschikbaar komen. Na deze
tweede serie metingen hopen we dan
zoveel gegevens te hebben, o.a. ook ter
berekening van het ventilatievoud van
kassen onder verschillende condities,
dat volledig verantwoord aangedrongen
zal kunnen worden op een eigen meeteenheid in Naaldwijk.

1. Van zaaien tot bloei : 8maart eerste
open bloemen = 48dagen nazaaien.
2. Van bloei tot rijping : 12 april eerste
rijpe vruchten = 35 dagen na bloei.
3. Snelheid van de oogst : 28 april 1
kg per plant geoogst = 16dagen na
begin van de oogst.
4. Van zaaien tot de oogst van 1 kg/
plant duurde dus 14weken.

Beide planten zijn4weken oud. De eerste
bloemvandegrootsteplant bloeit.
De kleinste heeft zich verder normaal
ontwikkeld.
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In de praktijk verloopt een en ander
minder snel (L.E.I. informatie stooktomaten : Groenten en Fruit 1973, april en
mei): zaaien circa'movember, planten ca
1januari, begin oogst 1april of iets eerder, 1 kg/plant oogstperiode minimaal
4 weken = circa 24 weken.
Bevochtiging
Gewasbevochtiging met centrifugaalsproeiers heeft in de proeven niet voldaan door ongelijkmatige bevochtiging.
Luchtbevochtiging met air-fog vernevelaars heeft een gunstig effect op het
kasklimaat : temperatuurdaling circa
4° C, r.v.-verhoging circa 10%. De invloed hiervan op het gewas moet nader
worden bekeken.
Door de afdeling fysiologie werd in 1973
gewerkt aan :
- Verloop van groei en ontwikkeling bij
jonge tomatenplanten
- Invloed van al of niet dieven op de
groei van tomatenplanten
- Groeisnelheid bij meloen en paprika
- Verzamelen van gegevens inzake
groei en ontwikkeling bij trosanjers
- Onderzoek naar de mogelijkheden
van gekoelde bewaring van plantmateriaal van tomaat
- Nadere bestudering van groei en
bloei van tomatenplanten in de winter
- Invloed van bevloeiingsmethode en
zoutconcentratie op groei en ontwikkeling van jonge paprika- entomatenplanten
- Invloed van rassen en plantafstanden
op de opbrengst van kasaardbeien
- Invloed van al of niet gekoeld plantmateriaal en de toepassing van C 0 2
op de opbrengst van kasaardbeien
- Onderzoek naar de oorzaken van het
optreden van de fysiogene afwijkingen rand en glazigheid bij sla en
brandkoppen bij tomaat
- Pogingen tot het opwekken van fysiogene afwijkingen met behulp van ver28
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schillen in wortelomstandigheden
(temperatuur, watervoorziening, zoutconcentratie)
Pogingen tot het veroorzaken van fysiogene afwijkingen door verschillen
in bovengrondse groeiomstandigheden : licht, temperatuur en luchtvochtigheid
Invloed van de grondtemperatuur op
groei en ontwikkeling van fresia
Invloed van de hoogte van de pot op
de groei van tomatenplanten bij dezelfde grondinhoud
Invloed van kortdurende belichting
als nachtonderbreking op de groei
van tomaat
Invloed van belichting op de groei van
tomatenplanten op een plantenkweekbedrijf
Het effect vangewas-enluchtbevochtiging op de groei van proefplanten
tomaat en paprika
Teelt van tomatenvruchtjes op kunstmatige voedingsbodems, invloed van
trospositie aan de plant en de bloempositie aan de tros op de uitgroei
Roodkleuring van paprikavruchten
aan de plant en bij groengeoogste
vruchten
Invloed van Ethephon op rijping van
paprikavruchten
Verdere ontwikkeling van een installatie voor het telen van planten met
een constante hoeveelheid gewas
Vaststellen van de verdamping per
m2 grondoppervlak per uur gedurende een zonnige zomerdag
Waardebepaling van het systeem van
centraal doseren van C 0 2
Bepaling van ventilatievoud in kassen
en de invloed van de luchtraamopening daarop
Construeren van een installatie van
het aanleggen van verschillende
grondtemperaturen
Ontwikkeling van bevloeiingsmethoden voor het telen van planten in potten

Plantenziekten
Het jaar 1973 heeft weer eens aangetoond dat ook plantenziekten voor verrassingen kunnen zorgen,zij het ook dat
het onaangename verrassingen zijn. In
het begin van de zomer werden we gekonfronteerd met een ziekte in de komkommer, die tot nu toe niet in Nederland was gekonstateerd. Het betrof de
valse meeldauw (Pseudoperenospera
cubensis).
Aanvankelijk was de ziekte beperkt tot
enkele bij elkaar liggende bedrijven. Er
is getracht de ziekte volledig uit te
roeien door op de betreffende bedrijven
het gewas + de schimmel te vernietigen. Al spoedig bleek echter dat de
aktie niet geslaagd was en in korte tijd
verspreidde de ziekte zich door vrijwel
het gehele land, zowel in de komkommer als in de augurk.
Vooral in de hetelucht en koude teelt
blijkt de schimmel zich zeer snel te
kunnen uitbreiden en ernstige schade
aan te richten. Dit hangt samen met het
feit dat de gewassen in deze teeltwijzen
regelmatig vochtig zijn, waardoor ideale
omstandigheden voor de schimmel geschapen worden. Dit in tegenstelling tot
teelten waarin gestookt kan worden en
de gewassen droog blijven. Het is dan
ook teverwachten dat in gestookte teelten de aantasting geen probleem zal
worden. In hetelucht en koude teelten
kan dit wel het geval zijn, hoewel het
niet uitgesloten moet worden geacht dat
de ziekte zich in ons land niet heeft
kunnen handhaven, omdat hij zich vrijwel niet kan overleven buiten de plant.
De tweede verrassing was het optreden
in tomaat van de tomategalmijt (Phyllocoptus lycopersici). Dit dier is reeds
jarenlang in het buitenland bekend,
maar was nog nooit in ons land gekonstateerd. Het bijzondere in dit geval is
dat de aantasting optrad op bedrijven,

waar reeds enkele jaren biologische bestrijding wordt toegepast en vrijwel
geen insekticiden worden gebruikt.
Mogelijk komt deze mijt reeds lang in
ons land voor, maar is hij door het gebruik van insekticiden op zo'n laag peil
gehouden, dat de schade niet naar voren is gekomen.
Virusziekten
De produktie van de zwakke stam van
het tomatenmozaiek is de afgelopen zomer moeilijk verlopen. Waarschijnlijk
zijn hieraan de hoge zomertemperaturen
debet. Tengevolge van deze geringe
produktie is er gedurende enige tijd ongezuiverd sap afgeleverd.
De resultaten hiermee in de praktijk zijn
zeker even goed geweest als met het
gezuiverde sap. Nu er virusresistente
tomatenrassen op de markt beginnen te
verschijnen, zal de vraag naar de zwakke stam mogelijk verminderen en zal de
produktie hieraan aangepast worden.
Bij het onderzoek naar het bleke vruchtenvirus bij komkommer en „bladnecrose" bij fresia zijn nog enkele moeilijke
vragen overgebleven. Bij het bleke
vruchtenvirus is het nog steeds niet duidelijk waar de primaire besmettingsbron
vandaan komt. Veel wijst er op dat dit
van buiten de kas komt, maar hoe dat
precies verloopt is nog onduidelijk. Bij
de „bladnecrose" bij fresia is aangetoond dat de grond de besmettingsbron
vormt, maar hoe de besmetting vanuit
de grond verloopt, wordt nader onderzocht. Het is echter al gebleken dat dit
onderzoek verre van eenvoudig is.
Insekten en mijten
Witte vlieg blijft nog steeds veel aandacht vragen, zowel in de praktijk als
bij het onderzoek. De vangsten van
witte vlieg in bakken die buiten zijn opgesteld, gaven hogere cijfers te zien
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van Pseudoperenospera

cubensis

dan in 1972. Dit is terug te voeren
op de mooie zomer en herfst van het
afgelopen jaar, waardoor de dieren zich
sneller hebben kunnen vermeerderen.
In de glastuinbouw is dank zij de betere
bestrijdingsmogelijkheden het probleem
niet groter geweest dan in 1972.
Bij de bestrijding van spint wordt nog
steeds gezocht naar goede middelen.
Vooral bij de vroege teelten is de kans
op schade aan het gewas bij de meeste
toegelaten middelen vrij groot en is er
duidelijk behoefte aan middelen die
minder fytotoxisch zijn.
Door het verdwijnen van DDT en door
de biologische bestrijding begint er
zowel in de groenteteelt als in de bloementeelt weer meer trips op te treden.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat dit insekt met verschillende
middelen goed te bestrijden is. Daar er
echter met kortwerkende middelen gewerkt moet worden, is het noodzakelijk
de behandelingen een aantal malen te
herhalen, daar zowel de eieren die in de
bladeren zitten als de poppen die in de
grond zitten niet gedood worden.
Schimmels
In de komkommerteelt is reeds waargenomen dat de schimmel die meeldauw
veroorzaakt, vrij snel resistent kan worden tegen systemische middelen als
Benlate en Topsin M. Dit jaar is aangetoond dat ook andere schimmels o.a.
Ascochyta bij chrysant deze eigenschap
hebben.Op de stekbedrijven,waar deze
middelen veel werden toegepast, heeft
de selektie van de resistente stammen
plaatsgevonden en zijn op vrij grote
schaal in de praktijk verspreid.
Het onderzoek naar Mycosphaerella bij
komkommers is op gang gekomen. Het
eerste punt van het programma is het
ontwikkelen van een reproduceerbare
infektietechniek, zowel voor stengel-,
blad- en vruchtaantasting. Tot nu toe

verloopt dit onderzoek nog niet zo bevredigend en het ziet er naar uit dat een
betere outillage nodig zal zijn om een
beter inzicht in deze materie te krijgen.
In verband met de residuproblematiek
zowel in het binnen- als in het buitenland, vraagt de ziektebestrijding in sla
nog steeds veel aandacht. Dank zij
zowel het residu-onderzoek op het
Proefstation als het residu-bewakingsonderzoek in de praktijk is zeer
veel inzicht in het gedrag van bestrijdingsmiddelen op sla verkregen. Deze
gegevens blijken van grote waarde te
zijn voor verkrijgen van uniforme residu-toleranties in de verschillende landen, waarnaar de sla wordt geëxporteerd.
Grondontsmetting
Het stomen van de grond met behulp
van ingegraven drainkokers begint ingang te vinden in de praktijk. Zowel op
groenteteelt -als opanjerbedrijven ishet
systeem nu geïnstalleerd. De begeleiding hiervan vraagt nogal wat tijd, maar
in verband met het optreden van „kinderziekten" is deze begeleiding van
grote betekenis.
Zoals bekend is,blijft natoepassing van
methylbromide broom in de grond achter, dat door de plant opgenomen wordt.
Voor broom zijn residu-toleranties vastgesteld, maar zowel tuinbouwkundig als
analytisch zijn er nog vele vraagtekens.
Daarom is op het Proefstation een onderzoekprogramma opgesteld teneinde
in deze materie een beter inzicht te krijgen.
Biologische bestrijding
Hoewel de biologische bestrijding in de
praktijk gemeengoed begint te worden,
is het aantal problemen nog groot. Hierbij begint het optreden van andere plagen een steeds grotere rol te spelen.De
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mineervlieg, trips en de tomatengalmijt
zijn hiervan voorbeelden.Aan deze plagen moet extra aandacht worden besteed en er dienen voor de praktijk zowel op korte termijn als lange termijn
oplossingen te worden gevonden.
Bij het korte termijn-onderzoek wordt
vooral gezocht naar selektieve middelen,die de roofmijt endesluipwesp sparen en de plaag doden. Bij het langere
termijn-onderzoek wordt nagegaan of er
mogelijkheden zijn om de betreffende
plagen biologisch te bestrijden.
Luchtverontreiniging
Het
luchtverontreinigingsonderzoek
wordt intensief voortgezet. De nadruk
zal komen te liggen in het vlak van de
indirekte beïnvloeding van de groei en
produktie. Hierbij wordt getracht bepaalde luchtverontreinigingskomponenten uit de lucht te filtreren en dan de
groei en produktie te analyseren. Het
blijkt echter verre van eenvoudig om dit
te realiseren, daar er tot nu toe nog
geen filters zijn die voldoende selektief
zijn.
Door de afdeling plantenziekten en gewasbeschermingsmiddelen is in 1973
gewerkt aan :
- Onderzoek bleke vruchtenvirus bij
komkommer
- Onderzoek bladnecrose bij fresia
- Kiemplantinfektie met het milde virus
bij tomaat
- Hetzoeken naar nieuwe, betere milde
virusstammen
- Bestrijding van Phytophthora nicotianae
- De identificatie van fysio's van Fusarium oxysporum f. lycopersici
- De biologie van Ascochyta chrysanthemi
- De bestrijding van meeldauw in komkommers met nieuwe fungiciden
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- Bestrijding van Botrytis en Rhizoctonia in sla met nieuwe fungiciden
- Biologie van witte vlieg
- Gietwateronderzoek bij grootbloemige anjers
- Mycosphaerella bij komkommers
- Het gebruik van diverse solanaceeën
als onderstam voor tomaat, aubergine, paprika en peper
- Steriliseren en pasteuriseren van kasgrond door ingegraven drainkokers
- Stomen door drainkokers bij anjers
- Versnipperen en meestomen van het
afgedragen gewas
- Onkruidbestrijding bij diverse groente- en bloemgewassen
- Biologische bestrijding in komkommer en paprika
- Biologische bestrijding in een vroege
stookteelt van tomaat
- Biologische bestrijding in aubergine
- De invloed van de waardplant op de
relatie tussen witte vlieg en Encarsia
formosa
- Onderzoek naar de gevoeligheid van
natuurlijke vijanden voor chemische
bestrijdingsmiddelen
- Het verzamelen van sluipwespen van
witte vliegsoorten
- Bladluisonderzoek in verband met
virusoverbrenging
- Een bestrijdingsprogramma voor
komkommers met pulsfog-swingfog
- Residu-onderzoek bij sla
- Onderzoek in verband met luchtverontreiniging.

BEDRIJFSONTWIKKELING
Algemene bedrijfsontwikkelingsactiviteiten
In korte tijd is er heel wat werk verzet
met betrekking tot hetverlenenvan hulp
aan bedrijven die op 2 april door een
ongekend zware storm werden getroffen. In het kader van deze hulp werd
leiding gegeven en coördinerend werk
verricht, vooral toen een aantal militaire
eenheden beschikbaar werd gesteld om
de ontstane ravage op te ruimen.
Op velerlei gebied kon worden gewerkt
om de externe produktieomstandigheden te verbeteren. Medewerking werd
verleend aan een speciale commissie,
die voor de provincie de problematiek
van woningbouw in het gebied van Wateringen heeft bestudeerd. Hoewel de
dreiging van de aanleg van de Rijnpoorthaven, zowel als van de gedachte
woningbouw in Wateringen, nog niet is
weggenomen, is er toch wel een zekere
rust ontstaan en behoeft uitvoering toch
niet op korte termijn te worden verwacht. Wel leverde het moeilijkheden
op om de gassificatie doorgevoerd te
krijgen voor de ± 60 bedrijven in het
gebied waarin de toekomstige Rijnpoorthaven is gedacht.
De Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur Westland slaagde er in om in
1973 een grote boerderij aan te kopen.
Deze zal worden ingericht voor tuinbouwvestiging. Ongeveer 25 bedrijven
zullen hier gevestigd kunnen worden.
In Loosduinen kwam hettot een verdere
uitbouw van devestiging Madestein. Dit
project zal in de loop van 1974 worden
afgerond.
Ook in diverse andere plaatsen zijn of
komen er mogelijkheden van georganiseerde tuinbouwvestiging. Dit is het
geval te Bergschenhoek, Bleiswijk, Berkel, Zevenhuizen en De Lier.

De gassificatie vond flink doorgang,
nog versterkt door de veranderde energie-omstandigheden op het einde van
het jaar. Mede hierdoor verminderde de
luchtverontreiniging belangrijk en was
er een belangrijke daling van het S0 2 gehalte en de verontreiniging door roet.
Een verdere verbetering mag worden
verwacht. Schade aan tuinbouwgewassen door luchtverontreiniging van bedrijven en industrieën buiten het gebied
werd in 1973 niet geconstateerd.
Problemen in de teelt als gevolg van
een te hoog zoutgehalte van het gietwater kwamen in 1973 niet voor. Wel bleef
er belangstelling bestaan voor de bouw
van voorraadbassins.
Nog steeds werd geen oplossing gevonden voor het verwijderen van tuinafval.
Op het einde van 1973 leek deze oplossing gevonden te zijn door de huisvuilstortplaats van de gemeente Naaldwijk
uitsluitend te gaan inrichten voor het
storten van tuinafval, maar dit kon —
althans voorlopig — nog geen doorgang
vinden. Een succes was wel de georganiseerde inzameling enverwijdering van
plasticafval, voornamelijk plastic folie.
Van dit materiaal werd ongeveer 3.000
m3, wat neerkomt op ± 250-300 ton, ingezameld en afgevoerd.
De bedrijfsontwikkeling die verband
houdt met de interne produktie-omstandigheden bleef sterk gericht op de bedrijfs-economische problematiek.
Hoewel in 1973 nog heel wat bedrijven
van de groenteteelt naar de bloementeelt zijn overgestapt, is de belangstelling toch aanzienlijk gedaald als gevolg
van de verminderde rentabiliteit van de
bloementeelt en devrij gunstige uitkomsten van diverse groentegewassen. Een
speciaal probleem is in de loop van
1973 ontstaan door de zeer sterke stijging van de prijzen van lichte olie. Dit
noodzaakte tal van heteluchttelers zich
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te bezinnen op de wenselijkheid tot een
ander systeem van verwarmen.
Zowel vanuit de voorlichtingsdienst als
vanuit het Proefstation is ook in 1973
veel aandacht besteed aan studie-bijeenkomsten en excursies ten behoeve
van de praktijk. Aan zeer veel lezingen,
forumbijeenkomsten en excursies werd
medewerking verleend.
Ook aan massa-voorlichting werd veel
aandacht besteed. Maandelijks verschenen de Mededelingen met 12 pagina's.
Verder werden er 289 artikelen ten behoeve van de vakpers gepubliceerd.
Daarnaast hebben heel wat medewerkers bijdragen geleverd voor rubrieken
in devakpers of regelmatige en incidentele uitgaven van organisaties, zoals
bijv. de veilingen.
Daarnaast zijn ook de in dit verslag genoemde uitgaven in het kader van vooral de Informatiereeks geschreven door
medewerkers vanhet Proefstation ende
voorlichtingsdienst.
Ten behoeve van de glasgroentevoorlichters buiten het Zuidhollandse Glasdistrict werd om de veertien dagen een
informatiebulletin samengesteld.
Aan radio-uitzendingen werd in 1973
zestien keer medewerking verleend;
aan televisie-uitzendingen zes keer.

Speciale bedrijfsontwikkelingsactiviteiten
Technische voorlichting
De individuele teelttechnische voorlichting kwam in de loop van 1973 nogal
onder druk te staan door het feit dat de
bedrijfsvoorlichters noodzakelijkerwijs
moesten worden ingeschakeld voor de
afwerking van aanvragen om rentesubsidie. Tal van bedrijfsvoorlichters hebben veel van hun vrije tijd besteed om
de individuele voorlichting toch optimaal te laten functioneren. Binnen de
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voorlichting legt de groeiende bloementeelt een steeds zwaardere druk op de
bloementeeltvoorlichting. In het kader
van interne reorganisatie is enwordtgetracht te komen tot uitbreiding van het
aantal bedrijfsvoorlichters voor de bloementeelt.
Aan de technische voorlichters werden
in 1973 vooral veel adviezen gevraagd
over de installatie van centrale C0 2 -doseringsinstallaties. Daarnaast vergde
de doorgaande omschakeling van olie
op aardgas de nodige aandacht. De gevolgen van de stormramp van 2 april
bracht een aantal wijzigingen in de
bouwinzichten van de kassenbouwers.
Mede met onze hulp kan aan een aantal
voorzieningen — die een betere stormbeveiliging betekenen — aandacht worden besteed.
De energiecrisis maakt het noodzakelijk, dat vooral op het einde van het
verslagjaar ruime aandacht moest worden besteed aan de problematiek van
de energiebesparing. Dit temeer, omdat
ook in technisch opzicht in dit verband
nogal wat kan worden bereikt.
Bedrijfsorganisatie enarbeidsmethoden
Er is een verminderde belangstelling
voor het bijhouden van een arbeidsboekhouding. Dit vooral omdat degenen
die hiervoor belangstelling hadden nu
op de hoogte zijn van de gang van zaken en met doorgaans enkele jaren
praktijk op dit gebied van mening zijn
er wel mee te kunnen stoppen.
De arbeidsbegrotingen, die voor rentesubsidieregelingen zijn gemaakt, blijken
voor de bedrijven uitstekend voorlichtingsmateriaal te vormen.
Arbeidskundig onderzoek is vooral verricht bij sla, waar de oogst gecombineerd met het verpakken op de tuin
ruime aandacht kreeg.
Natwee jaren van onderzoek en experimenteren kwam een oogstlijn voor chry-

santen tot stand, die in de praktijk een
groot succes blijkt te zijn.
De sorteerproeven bij paprika werden
afgesloten, wat ook het geval is met het
arbeidskundig onderzoek met betrekking tot trosanjers.
Veel adviezen werden er gegeven over
het zgn. kleine transport. In dit verband
kan worden opgemerkt, dat er een
groeiende belangstelling is voor elektro-wagens.
Bedrijfseconomie
De bedrijfseconomische activiteiten
werden in sterke mate gericht op het
adviseren bij en het samenstellen van
ontwikkelingsplannen ten behoeve van
de aanvragen voor rentesubsidie.
Daarnaast blijft er een goede belangstelling voor samenwerking, zodat een
aantal aanvragen om samenwerkingssubsidie werd behandeld.
Eveneens werd medewerking verleend
aan groepsbesprekingen met tuinders
die een bedrijfseconomische boekhouding hebben. Opnieuw werd uitgebreid
medewerking verleend aan de A.V.T.O.en E.V.T.O.-cursussen.
Borgstelling
Het aantal aanvragen voor borgstelling

van het Borgstellingsfonds voor de
landbouw was in 1973 aanzienlijk kleiner dan in 1972. Er kwamen 228 aanvragen binnen tegen 327 in 1972. Daardoor
ook liep het bedragwat totaal als garantie werd verleend achteruit van
ƒ 10.244.489,—in 1972tot f 7.220.425,—
in 1973. Het gemiddelde bedrag van de
garantie steeg echter opnieuw en wel
van ƒ46.687— tot ƒ55.972,—.
Over 809 aanvragen voor de ƒ3.000,—
subsidie bij omschakeling van olie op
aardgas,werd advies uitgebracht. Daarnaast werden enkele tientallen aanvragen om advies ontvangen voor bijstand
in het kader van de Rijksgroepregeling
Zelfstandigen.
Als gevolg van de storm van 2 april
kwamen 18 aanvragen voor bijstand
binnen, waarvan er echter 12weer werden ingetrokken.
Rentesubsidies
In de loop van 1973 werd de mogelijkheid geschapen om aanvragen voor
rentesubsidie in te dienen ten behoeve
van glastuinbouwbedrijven. Hiervan
werd een ruim gebruik gemaakt, zodat
de dienst zwaar werd belast. Dit vooral
ook, omdat voor elke aanvraag tenminste enkele dagen nodig is.
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Balans per31december 1973

1973

1972

Investeringen
Met leningen gefinancierde investeringen
Afschrijvingen (gelijk aan aflossingen)

ƒ
ƒ

274.200.—
10.400,—
f

Investeringen in 1973
Afschrijvingen

f

ƒ

274.200 —

177.700,—
ƒ

177.700,—

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

263.800,-

ƒ
577.182.28
ƒ
78.100,—
ƒ
1.180,96

f

7.521,63

f

6.741,54

f

271.321,63

ƒ

280.941,54

ƒ

656.463,24

f

651.039,17

166.335,95

ƒ

219.962,81

Geldmiddelen
Kas
Postrekening
Voorschotbank te Naaldwijk

ƒ
ƒ
ƒ

1.427,87
49.244,71
115.663,37

ƒ 1.094.120,82
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ƒ 1.151.943,52

1972

1973
Hypotheek
Bij : „De Voorschotbank" te Naaldwijk
1954 : ƒ100.000,— 1een 3e hypotheek
op sectie E2497 resp. E2399 à 71/2 %
Afgelost

f
f

100.000,30.000,-

1925 :1ehypotheek op sectie E2399à8 %
Afgelost

ƒ
ƒ

20.000,19.200,-

ƒ

70.000 —

f

75.000,—

ƒ

800,—

f

1.200—

ƒ

193.000,—

ƒ

198.000—

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

ƒ
ƒ

240.000,47.000,-

Voorschot rijkssubsidie

ƒ
263.800,—
ƒ 1.975.060,48

ƒ
274.200,—
ƒ 2.041.124,33

Crediteuren

ƒ

896.158,18

ƒ

f

2.040.897,84

962.760,64

Kapitaal
Saldo.per 31 december 1972
Bij : rijkssubsidie over 1972

ƒ 2.126.141,45
ƒ 1.816.063,85

Schrijven ABF 1608
Af : saldo-verlies

ƒ
310.077,60
f
341.007,06
ƒ 2.071.827,30
ƒ 1.094.120,82

ƒ 2.126.141,45
f

1.151.943,52
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Financieel verslag over 1973
Vergelijkende exploitatie-begroting 1973 en begroting 1974
Kostensoorten

Begroting '73

1. Aanschaffingen/afschrijvingen
2. Kosten van het bedrijf
a. Grondlasten
b. Verzekering
c. Onderhoud gebouwen
3. Personeelskosten
a. Salaris personeel
TMV produktie-salaris
Pensioenen
b. Sociale lasten
4. Reis- en verblijfkosten
5. Exploitatiekosten tuin
a. Meststoffen
b. Bedrijfsmiddelen, onderhoud en rep.
c. Bestrijdingsmiddelen
d. Brandstoffen
e. Elektra, gas en water
f. Exploitatie vervoermiddelen . . .
9- Overige kosten
6. Kosten van onderzoek
a. Chemicaliën
b. Glaswerk en hulpmiddelen . . .
c. Foto- en filmmaterialen
d. Overige kosten te weten:
salaris Ir. J. Woets/TNO
. . . .
Onderzoekkosten
e. Virusproduktiekosten
7. Zaden en Planten
8. Verkoopkosten produkten
9. Overige kosten
a. Bestuurskosten
b. Administratie- en Bureaukosten . .
c. Jaarverslag (drukwerk)
d. Telefoon, porti en vrachtkosten . .
e. Rente
f. Kosten werkplaats
g. Kosten van voorlichting
. . . .
h. Overige kosten
i. Monsternemers „buitengebied" . .
Totaal exploitatiekosten (A)

188.100,—
60.000,—
3.600,—
6.200,—
50.200,—
3.283.000,—
2.706.000,—
27.000,—
260.000,—
290.000,—
95.000,—
223.000,—
23.000,—
41.600,—
10.400,—
95.000 —
47.500,—
2.000,—
3.500 —

10. Opbrengst produkten
11. Opbrengst diensten aan derden
a. Grondonderzoek
b. Kartering . . .
c. Adviezen . . .
d. Diversen . . .
e. T.M.V. (zwak virus)
Totaal opbrengsten (B) .
Bedrijfsverlies (A -B) = C
Subsidies - (D) . . . .
a. zonder bijzondere bestemming
b. met bijzondere bestemming .
Saldoverlies (C- D) = E

Rekening '73

Begroting '74
140.000,—
193.000,—
63.000,—
5.000,—
6.000,—
52.000,—
4.047.000,—
3.332.000,—
10.000—
290.000,—
415.000,—
99.000,—
230.000,—
24.000,50.00010.000,86.00055.000,2.0003.000-

218.000,—
26.000,—
44.000,—
8.400,—

188.100,—
67.393,24
6.723,29
5.729,63
54.940,32
3.748.210,50
3.064.626,46
7.377,60
283.918,52
392.287,92
97.542,76
203.329,50
25.502,81
44.578,93
8.119,99
64.388,79
55.290,78
2.312,35
4.135,85
227.040,85
22.589,80
62.379,56
8.400,—

18.000,—
95.600,—
26.000 —
20.000,—
12.500,—
279.500,—
19.500 —
29.000 —
25.500 —
38.000,—
17.000 —
9.000—
35.000,—
14.000,—
92.500 —
4.379.100,—

17.803,81
73.991,56
41.876,12
22.143,62
13.805,77
284.137,55
22.309,56
24.811,24
25.764,21
36.326,77
15.776,31
9.378,29
35.000 —
15.907,47
98.863,70
4.851.703,79

96.000 —
27.000,—
21.000,—
13.000,—
290.000,—
22.000,
29.000,
26.000,
39.000,
15.000,
10.000,
33.000,
16.000,
100.000,
5.306.000,—

200.000 —
1.425.000—
1.075.000—
10.000—

207.188,69
1.423.454,21
1.012.227,79
16.187,75
9.035,68
72.622,99
313.380,—
1.630.642,90
3.221.060,89

200.000,—
1.385.000,—
1.015.000,10.00010.00050.000300.0001.585.000,—
3.721.000,—

1.149.233,59
880.458,59
268.775 —
2.071.827,30

1.410.000,—
950.000,—
460.000,—
2.311.000,—

40.000 —
300.000 —
1.625.000,—
2.754.100,—
1.148.000,—
1.148.000,—
1.606.100,—

210.000,—
25.000,53.500,8.500,-

