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Gedurende deperiode eind december 1982 tot enmetbegin maart 1983 werd deinvloed van al ofniet schermen op de transpiratie bepaald van inbakken geteelde
tomaten geplaatst ooweegschalen. Het transDiratieonderzoek inde drie afdelingen van de lysimeterkasvond op een zelfde wijze plaats als voorafgaande jaren.
Per afdeling werden de volgende behandelingen aangelegd.
Afdeling 1;schermen tijdens denacht gedurende deperiode van 1 7 - 8 uur
(later 1 8 - 7 uur)
Afdeling 2;afwisselend over perioden van eenweek 'snachtswel ofniet schermen
Afdeling 3;niet schermen
Er werd gemeten met het ras „Abunda".
Per afdeling stond een registrerende weegschaal opgesteld. Als extra vergelijking stond in elke afdeling een niet registrerende weegschaal.De gewichtsveranderingen van dezeweegschalen werden tweemaal per dag genoteerd. Achteraf
bleken deze gegevens slechts beperkt te gebruiken. Met degeregistreerde weegschalen werden zowel gedurende de daglichtperioden als denachtperioden gegevens verzameld. Het schermen gedurende de nacht vond plaats van afhet begin
van de teelt -21 december -tot en met 6maart.Daarna werd het meten van de
transpiratie zonder onderlinge verschillen tussen de afdelingen voortgezet.
Gegevens hierover worden besproken tot en met 1mei.Erwerd gebruik gemaakt
van transparant foliescherm. Gegevens over de totale transpiratie en gemiddelde transpiratie per dag,nacht en etmaal zijn vermeld in onderstaande tabel. De onderling gemeten verschillen gedurende denacht werden voor een groot
deel veroorzaakt door wel ofniet schermen. Een deel van de verschillen kan
echter zijn veroorzaakt door andere toevallige faktoren (bijvoorbeeld onderlinge individuele plantverschillen).Gedurende de dag(lichtjperiode werden
eveneens verschillen in transpiratie gemeten.Deze verschillen zijn inverhouding kleiner dan de verschillen gedurende denacht.De oorzaak van detoevallige verschillen isniet te achterhalen,mede doordat deproef slechts in
enkelvoud werd genomen.
Dat de gemeten verschillen in transpiratie gedurende de nacht voor het grootste deel veroorzaakt werden door alofniet schermen kanworden geconcludeerd
uit vergelijking van de transpiratie gemeten inafdeling 1met afdeling 2en
van afdeling 3met afdeling 2.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Tijdensweekperioden dat er in afdeling 2 'snachts werd geschermd lag het
transpiratieniveau namelijk grotendeels gelijk met die van afdeling 1waar
elke nacht werd geschermd en tijdens weekperioden dat er in afdeling 2niet
werd geschermd lag het transpiratie-niveau grotendeels gelijk met dat van
afdeling 3waar 'snachts nooit werd geschermd. Na het stoppen met schermen
waren er aanvankelijk onderling slechts geringe verschillen aanwezig. Op
grond van deze constateringen kunnen we aannemen dat de verschillen in
transpiratie gedurende de nacht voor een groot deel werden veroorzaakt door
het al ofniet schermen.
Uit vergelijking van de afdelingen en perioden waarin al of niet werd geschermd blijkt dat het verschil in transpiratie in de loop van de teelt
weliswaar gemiddeld geleidelijk aan groter werd, maar dat de toename enafname van het absolute transpiratie-niveau heel wat groter waren.Dit heeft
tot gevolg dat deprocentuele vermindering van de transpiratie door schermen
sterk afhangt van het transpiratie-niveau. Zo ligt bijvoorbeeld devermindering van de transpiratie door schermen bijeen in verhouding groter transpiratie gedurende de nacht op ongeveer 25 %en bijeen in verhouding kleine
transpiratie op 60 %.
Het isvoorgekomen dat onder bepaalde omstandigheden (eind februari tijdens
nachten met een in verhouding hoge buitentemperatuur en een veelal hoge
luchtvochtigheid) de transpiratie tijdens denacht,als tevenswerd geschermd, zo gering was dat deze afnam tot een te laag en voor het gewasgevaarlijk niveau.Problemen alsbrandkoppen deden zich in deze periode dan
ookvoor.Tijdens nachten met een inverhouding grote transpiratie deden zich
geen zichtbare problemen voor. Het aantal brandkoppen in de afdeling waar
niet werd geschermd was zichtbaar minder.
Evenals in voorafgaand verdampingsonderzoek werd ook nu weer bijeenbepaaldeplantgrootte een betrouwbaar rechtlijnig verband gevonden tussen dedagelijkse transpiratie en de globale straling.
Opvallend was dat deze keer het transpiratie-niveau ten opzichte van de globale straling lager lag dan bijeerder verdampingsonderzoek met tomaat werd
gevonden. Een verklaring hiervoor werd tot nu toe niet gevonden. Op het oog
waren er geen grote verschillen ingewasontwikkeling tussen de planten op de
weegschalen en debuiten deproefmet de praktijk vergelijkbare planten.
23/12 - 6/3
weegschaal

mm
bot Igem.
daq jdag

23/12- 1/5

mm

tot. gem. tot. gem. tot. gem. tot. gem tot.
hthacht etm. etm. dag. dag nacht nacht etm.

Nacht in%
per etmaal
gsm, 6/3
etm.

1/5

8.7 0.12 30.6 0.41 82.1 0.63 19.6 0.15 101.7 0.78 28.4 19.2

+ scherm

25.6 0.35 12.9 0.17 38.5 0.52 81.6 0.63 22.0 0.17 103.6 0.80 33.5 21.2

+ scherm

26.5 0.36 15.5 0.21 '42.0 0.57 88.2 0.68 27.7 0.21 115.9 0.89 36.9 23.9

- scherm

21.9 0.30

Publikaties
de Graaf,R. Onderzoek naar de evapotranspiratie van een herfstchrysantenteelt in 1980.Proefstation voor Tuinbouw onder Glas, Naaldwijk, Intern verslag 1983 nr.37.
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Gedurende het jaar zijn op een
Deze monsters werden onderzocht
de gebruikelijke routine bepali
Naast het 1:2 extract werden de
verzadigingsextract en persextr
tussen de analyseresultaten van
hoofdvoedingselementen en deEC
ging isvan eerder onderzoek.V
duidelijk,met uitzondering van
omdat niet alle grondmonsters z

groot aantal bedrijven grondmonsters verzameld.
met behulp van het 1:2 volume extract.Behalve
ngen werden ook despoorelementen geanalyseerd.
grondmonsters ook onderzocht met behulp van het
act. Het doel ishet vaststellen van de relaties
genoemde extractiemethoden. Voor de meeste
lijken de relaties zeer goed,wat eenbevestioor de spoorelementen zijn de relaties minder
borium. De resultaten zijn nog niet verwerkt,
ijn geanalyseerd.

Ï

\B. Plannen voor 1984
Voortzetting van het onderzoek naar de relaties tussen de analyseresultaten van
bodemvocht,verzadigingsextract en 1:2 volume-extract.
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a. Computerisering bemestingsadviezen in de glastuinbouw.
De administratieve verwerking van de analyseverslagen geschiedt reeds geheel via
decomputer. Ingaande het verslagjaar werd voor elke analyse de som van anionen
en de som van kationen berekend en vergeleken met de EC. Met sterretjes wordt
aangegeven ofgenoemde gegevens voldoende overeenstemming vertonen(geen sterretje)danwel een verschil van 10,resp. 20 %overschrijden. Bijde advisering
werd in 1983 (behalve voor RHP monsters)nog gewerkt met voorgeprogrammeerde
zinnen.Wel isgewerkt aan het opstellen van computerprogramma's om deadvisering voor steenwolteelt en voor teelt in grond van enkele gewassen automatisch
te gaan verzorgen. Inprincipe zal bijdeze programma's inde eerste plaats
worden uitgegaan van een beoordeling van de stikstoftoestand. Deze toestand
bepaalt de concentratie diewordt gekozen voor het advies.Alle andere elementenworden beoordeeld in verhouding tot stikstof. Eind 1983waren de programma's vrijwel operationeel.

b. Stikstof- en kalibemestingsproef bij Amaryllis
Opmet meerjarige N-en K-bemestingsproefveld werd dit jaar Amaryllis geteeld.
De drie cultivars werden geplant 12 en 13april.Door regelmatig grondonderzoek en zonodig bijmesten werden de reeds bestaande stikstof- en kaliniveaus
gehandhaafd. Streefwaarden: 0, 2,4 en 8mmol N/l en 0, 1,2en4mmol K/l
1:2 volume extract. Inde stand van het gewas waren debehandelingen duidelijk
zichtbaar,waarbij vooral deO-veldjes achterbleven. De eerste week van november werden per veldje 21 bollen gerooid (proef in 5-voud), ter bepaling van
gewicht aan loof,bol en klisters. Twee van deze bollen werden nog op vorming
van bloemknopppen beoordeeld. Het gewicht van het loofen debollen zijn in
bijgaande tabellen weergegeven (AB =Apple Blossom; OS =Orange Souvereign en
RL =Red Lion).
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Gewicht l o o f i n q per p l a n t
AB

05

N2

131
190

410
579

N4

233

651

NO

RL

324
542
551

K0
Kl

AB
114
189

K2

272

RL
304
558

OS
229
580
589

568

Statistischeverwerking:
P

<0,01

n.s.<0,01

P

<0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01

(lineair)

<0,01 <0,01 <0,01

(kwadr.)

Gewichtbol+wortelinqperplant

OS
450

RL
356

382

451
466

402
380

355

394

392

AB
327
352

NO
N2
N4
N8

KO
Kl
K2
K4

AB
343
379
371
362

OS
377

RL
363
399

473
461

406
357

,445

Statistischeverwerking:
p

n.s. n.s. n.s.

n.s.<0,01

P

0,02

0,04 <0,01 <0,01

n.s. n.s.

n.s.

(lineair)
(kwadr.)

Publikaties
A.v.d.Wees,Sonneveld,C,Tj.HovenenL.Spaans:Ontwerpvoorautomatisering
vanhetbemestingsadviesvoorhetbijmestenvankomkommersopbasisvangrondanalysecijfers.ProefstationvoorTuinbouwonderGLas,Naaldwijk.Internverslagnr.17,1983,9pp.+bijlagen.
B.Plannenvoor1984
Uittestenvandeprogramma'svoorautomatischeadviseringvanmonstersvanvoedingsoplossingen uitdesubstraatteelt,envangrondmonstersvooreenaantal
teelten.Ontwerpenvannieuweprogramma'svoorandereteeltenenteeltomstandigheden.
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a. De specifieke zoutgevoeligheid van gerbera.
In een proefwordt nagegaan welke specifieke gevoeligheid er bijdegerberabestaat ten opzichte van bepaalde ionen. Inhet onderzoek worden debelangrijkste
ionen die in het bodemvocht aanwezig zijn vergeleken. De zouten worden in twee
concentraties toegediend. In juni 1982werden degerbera's geplant. In de proef
werden de rassen „AppleBlossom" en „Veronica" opgenomen. In juni 1983 werden
de gerbera's gerooid enwerd opnieuw gestart.Dezelfde rassen werden weer opgenomen.De ionenconcentraties werden in de tweede teelt gehalveerd. Intabel1
zijn debehandelingen weergegeven en de opbrengstresultaten van deeerste-en
de tweedeteelt.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblod gebrulket
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Tabel1. Opbrengstresultaten vantweeproevenmetspecifiekeioneneffecten
bijgerbera.Weergegevenzijnhetaantalbloemenperplantenhet
gewichtingrammenperplant.

Eersteproef
Behan
deling

Veronica M

„AppleBI ossom"

?!

aantal

controle

Tweedep roeft/m

totaal

gewicht

aantal

„Veronica"

gewicht

31december1983

, ,Apple Blossom"

aantal gewicht aantal

gewicht

6.9

165.4

13.5

276.6

3.3

98.3

7.1

184.7

1 4.5
2 3.7

98.9

6.1

93.1

2.3

71.1

4.7

107.7

71.3

6.9

104.8

2.3

64.9

6.5

139.6

1

1.8

37.2

5.2

74.3

2.7

75.6

7.1

157.8

2

1.4

24.8

3.7

57.6

2.0

58.5

5.5

124.5

CoCl„ 1

2.9

59.9

6.7

107.1

2.6

78.9

4.3

95.5

2

2.2

34.8

6.2

94.7

1.8

49.6

5.2

106.3

MgCl2 1 4.8

98.6

7.0

113.0

2.7

73.2

7.3

169.4

3.6

71.1

7.6

109.4

2.2

56.1

5.4

116.4

controle

5.7

136.8

10.2

189.0

3.4

112.6

6.9

170.6

NaN03 1

3.9

77.4

7.5

125.5

2.8

91.2

6.6

148.5

2

2.9

55.6

5.6

83.8

1.9

57.4

5.1

98.6

1

3.4

74.9

7.1

121.1

2.8

77.7

6.8

165.2

2

2.7

49.6

5.3

76.5

1.7

48.9

6.4

135.1

4.4

93.4

6.4

102.3

2.1

60.5

6.3

141.7

3.1

53.7

6.5

92.0

1.9

50.9

4.5

94.4

s1 1.8

31.7

4.4

63.7

1.3

32.3

2.8

61.6

0

0.3

2.9

0.5

20.0

1.9

27.1

NaCl

KCl

-X

2

NoCL

NaSO1
2
NaHCO

2

0

1 - 2 5 mmol.1 aanionen;2 - 5 0 mmol.1 aanionen.
Hettweedejaarhalvehoeveelheden.
Uitderesultatenblijktdateenduidelijkconcentratieeffectaanwezigis.
Deproduktietenopzichtevanbeidecontrolebehandelingen islager.Ookis
indemeestegevallendeproduktiebijconcentratie2lagerdanbijconcentratie1.
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Uitdegegevensblijktdoorgaansgeenduidelijkespecifiekegevoeligheidvoor
bepaaldeionen.IndeeersteproefzijndeproduktiesbijKClechterwatlagerdanbijdeoverigezouten.Deproduktieisbijdebehandelingenmet
KHCCLwellagerdanbijdeoverigezouten.Ditwordtonderandereveroorzaakt
doordatbicarbonaateenextreemhogepHinhetwortelmilieubewerkstelligt.
Alszodanigishetdusgeenecht„zout"effect.
Publikaties
C.SonneveldandW.Voogt:Studiesonthesalttoleranceofsomeflowercrops
grownunderglass.PlantSoil74,(1983)41-52
C.Sonneveld:Dezoutgevoeligheid vandealstroemeria.Proefstationvoor
TuinbouwonderGlas,Naaldwijk.Internverslagnr.36,1983,
11pp.+bijlagen.
C.SonneveldandE.Mook:Lettuceasrelatedtothecationcontentsof
differentplantparts.PlantSoil75,(1983)29-40.
B.Plannenvoor1984
Degerberateeltzalbeëindigdwordenindezomer.Hiernawordennogeen
keerkomkommersgeteeld.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Proefstation Naaldwijk
A9
De chemische en fysische gesteldheid van het
wortelmilieu bijde opkweek van gewassen

Onderzoekers)
Projectleider

G.A. Boertje

Afdelingshoofd

Ir. 3. van den Ende
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
,,
„ -materieel f

14

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f

Totaal

Registratie nr.:

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
I
A, Verslag afgelopen Jaar (1983) met vermelding van publicaties
!
B. Plan komende Jaar.
I A. Verslag over 1983

s

|a. Gebruikswaarde Bio-Vegetal in potgrond
i
Ineen potqrondproef met als toetsgewas tomaat isbestudeerd ofBioVegetalge! bruikswaarde heeft alsbestanddeel van potgrond. Bio Vegetal iseen produkt dat,
volgens opgave van de fabrikant,verkregen wordt door organisch materiaal te
! composteren en te „enten"met bacteriën. Aan plantenvoedende stoffen bevat het
; ondermeer ca 3 %N, 3 %P„/CLen3 %K„0. Voortsbevat het materiaal wat calcium,
magnesium en spoorelementen. Ineen potgrond samengesteld uit 60 %tuinturf en
40 %turfstrooisel is1,7 kg Pg-mix (14+ 16+ 18)vergeleken met 8kgBio-Vege, tal.Daarnaast waren-,vierbehandelingen opgenomen met een basisbemesting van
I 1,7 kg Pg-mix per m .Aan twee van deze behandelingen isBio-Vegetal toege| voegd inhoeveelheden van 2en4 kg per m en bijde resterende tweebehande[ lingen isbijgemest met 18+ 18+ 18enwel met 0,33 en 0,66 gper pot (de
potinhoud was 1 1 ) .Op 13 oktober isdeproef opgezet.Op twee data zijn de
? planten beoordeeld teweten op 21november en aan het eind van deproef,
|
2december.Op deze data zijn onder meer deplantgewichten (bovengrondse delen)
J vastgesteld enbovendien zijn er cijfers toegekend voor de stand van hetgewas.
In detabel zijn de resultaten gegeven.

2december

21november
Behandeling

Plantgewicht
qperplant

Standcijfer

Plantgewicht
gperplant

StandcJLjfer

1,7kgPg-mix

72,8

7,8

94,3

3,6

9,5

2,6

11,8

1,0

1,7kgPg-mix+2kgBio-V.

77,0

7,3

96,5

3,6

1,7kgPg-mix+4kgBio-V.

76,2

7,2

97,0

3,6

1,7kgPg-mix+0,33kg
18+18+18

84,2

8,6

106,5

4,0

1,7kgPg-mix+0,66kg
18+18+18

87,8

9,0

114,0

8

kgBio-Vegetal

4,2
•
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Zoals uit dR cijfers blijkt bleef degroei,waar dePg-mix was vervangen door
Bio-Vegetal ,sterk achter.Het toevoegen van 2ofA kgBio-Vegetal aan een
potgrond met 1,7 kg Pg-mix had een gering positief effekt. Verschillen tussen
2 en4kg Bio-l/egetalewaren niet aanwezig.De beste resultaten werden verkregen bijdebehandelingen waar tijdens de opkweek werd bijgemest. Eeneenmalige dosering van 0,66 g 18+ 18+ 18per potgafeen hoger plantgewicht
dan degehalveerde hoeveelheid meststof.
b. Gebruikswaarde cellulose engel
Sinds kort biedt de industrie produkten aan die deeigenschap hebben veel
water tekunnen opnemen. Vanwegedezeeigenschap wordt gedacht dat zijwellicht gebruikswaarde hebben voor het samenstellen van potgronden. Ineen
oriënterende proef iseen aantal van deze produkten nader bestudeerd te
weten:
1.Agrigel.Agrigel iseen produkt opbasis van poiyacryl amide.Vergelekenwerden hoeveelheden van 5,10en 20kg perm.
2. Akucel.De grondstof voor Akucel iscellulose.Erwerden drie verschillende kwaliteiten getoetst.Per m potgrond werd l£kg produkt gegeven.
3.Foxorb. Ook Foxorb iseen cellulose produkt.Foxorb istoegevoegd ineen
hoeveelheid van 10kg per m potgrond.
4. Gaspo.Van deze polymeer isper m \ kg gegeven.
Op 13oktober 1983 isdeproef opgezet met als proefgewas tomaat.De planten
werden opgekweekt inkunststof potten die een inhoud hadden van 1liter.De
planten zijn op 21 november beoordeeld. Verschillen in groei enplantkwaliteitwaren niet aanwezig. Aan het eind van denormale opkweekperiode isvan
elke behandeling een aantal potkluiten -met daarin tomateplanten dieplm
55cm lang waren -met water verzadigd met als doel na te gaan of degetoetste produkten invloed hadden op de vochthuishouding. Immers het was denkbaar
dat er verschillen zouden kunnen ontstaan inhet tijdstip van slapgaan.
Echter deze verschillen werden niet gevonden. Ineen daarop volgende proefperiode,waarbij de potkluiten wederom geheel werden verzadigd, werden na
een aantal dagen geen opmerkelijke verschillen waargenomen. Alle planten
waren slap.
Publikaties
Boertje,G.A. Borium bijde opkweek van tomaten.Tuinderij 63 (1983)
9 (31maart) 27-29.
Boertje,G.A. Structuur potgronden beter tekwalificeren. Tuinderij63
(1983)25 (13oktober) 36- 37-39.
B. Plannen voor 1984
1. Nagaan wat de invloed van demestconcentratie isbij de opkweek vanpaprika's in steenwolpotten.
2. De invloed bestuderen van het spoorelement ijzer bijde opkweek vanpaprika's in steenwolpotten.
3.Nagaan wat het meest gewenste zaaimedium isvoor opkweek van tomaten en
paprika's in zogenaamde trays.Ook de invloed van de mestconcentratie
zalworden bestudeerd.
4. Nagaan of het toevoegen van kiezel aan de potgrond invloed heeft opde
plantkwaliteit.

PROJECTVERSLAG
J Onderzoekinstelling
j Projectmjmmer
| Projecttitel

Onderzoeker(s)

Proefstation Naaldwijk
A 12
Gewasonderzoek bij kasteelten

Registratie nr.:

16

Ing. C. Sonneveld en Ing.W. Voogt

Projectleider
Afdelingshoofd

Ir. J. van den Ende
Besteding over het afgelopen Jaar (19

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
Middelbaar personeel
Lager personeel

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f

Totaal

)

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

f

t Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1983) met vermelding van publicaties
!
B. Plan komende jaar.
] A, Verslag over 19 8 3
t

ja.Uitdrukkingswijze gewasonderzoek
I
[
|
;

;
j
|
'
ï
|
I
j
!
]
j

In 1983 iseen aanvang gemaakt met een onderzoek naar de voor kali en calcium
meest bruikbare uitdrukkingswijze van gewasonderzoek. Inverschillende perioden
van het jaar worden tomaten geteeld bijuiteenlopende kali/calcium verhoudingen.
Afgelopen jaar werd geteeld in de perioden december tot en met februari enoktober tot enmet december. In deeerste proef liepen dekaliconcentraties inde
toegediende voedingsoplossing uiteen van 1 - 1 3 mmol.1 - en de calciumconcentraties van 0,5 -6,5. In deze proefwerd alleen kaligebrek geconstateerd. Inde
tweede proef liepen de kaliconcentraties uiteen van 1 - 1 4 me.1 - en decalciumconcentraties van 0 - 1 3 me-l -In deze proefwerd uiteindelijk zowel kalials calciumgebrek geconstateerd. Van beide proeven werden gewasmonsters genomen
voor onderzoek door middel van plantesap en door destructie van de droge stof.
Van de eerste proef zijn analyseresultaten bekend. De kaligehalten in het blad
liepen uiteen van 169 tot 1326mmol en in debladsteel van 432 tot 3014mmol.kg
droge stof.Het percentage van kali dat inhet perssap werd teruggevonden liep
voor het blad uiteen van 112 %bij laag kali tot 88 %bijhoog kaliniveau,voor
desteel liep dit uiteen van resp.64tot 85 %. Op calciumgehalten inhet blad
liepen uiteen van 497 tot 831 mmol, en in de steel van 262 tot 977 mmol.kg"
droge stof.De percentages die inhet perssap teruggevonden werden liepen uiteen van 39 %bij laag - tot 56 %bijhoog calciumniveau voor het blad, voor
debladsteel liep dit uiteen van resp.6tot 45 %.
De verschillen die in de toegediende voedingsoplossing werden aangebracht konden inhet gewas dus duidelijk worden teruggevonden.
Bijtoenemend aanbod van kali wordt relatiefmeer van dit element alleen in
de droge stof teruggevonden. Bijcalcium ishet tegenovergestelde hetgeval.
Publikaties
C. Sonneveld and S.S. de Bes.Relationship between analytical data of plant
sap and direct material of glasshouse crops.Commun. Soil Sei. Plant
Anal., 14(1), 75 -87 (1983).
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ja. Kationen verhoudingen bijtrosanjers in watercultuur
\ In1982 iseen proef gedaan met kationenverhoudingen bijtrosanjers inwaterculi tuur.Uit deze proefbleek dat dit gewas calciumbehoeftig is.Veel kali had een
f negatieve invloed op de produktie.Naar aanleiding van die proef isdit jaar
j het onderzoek voortgezet,met meer uiteenlopende kationenverhoudingen.De proef
werd uitgevoerd met de rassen „West Pink"en „Ministar" .In tabel 1zijn de
behandelingen weergegeven alsmede de opbrengstresultaten.
Tabel 1.Opbrengstresultaten van de anjerteelt

Opbrengst t/m 1s
Behandelinqen

m*

K+

Ca

Mg

Opbreng st t/m 5

ugustus

„West P mk"

„Minist ar"

aan' al
takken

aantal
takken
per m2

per m2

totaal
bloemqewicht
per m2

„West Pi nk"

totaal
bloemgewicht
per m2

aantal
takken
per m2

december
„Ministar M

totaal
aantal
bloemge - takken
wicht
per m2
per m2

totaal
bloemgewicht
per m2

n.5

12.n

1.5

2.0

81

2332

59

1822

135

3849

97

2961

2. n.5

in.5

2.5

1.75

104

2894

84

2596

168

4698

146

4515

'• 0.5

9.0

3.5

1.5

114

3243

85

2653

188

5470

160

4913

2870

184

5309

156

5010

2582

184

5309

156

5010

• 1.

4. 0.5

7.5

4.5

1.25

112

3184

86

5. 0.5

6.f)

5.5

1.0

107

3032

81

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei

vervolgblad nr 1
Onderzoekinstelling
Projectnummer

van projectbeschrijving/projectverslag 1983
ProefstationNaaldwijk
A13

Registratienr,
19

Hetblijktdateenlaagcalciumgehalteeennegatieveinvloedheeftopde
produktie.Deopbrengstishethoogstbijeencalciumtoediening van3.5à
4.5mmol.1".Bij5.5mmol.1 isdeopbrengstweerietslager,mogelijk
alsgevolgvaneentelaagkaliniveau.Hetras„Ministar"isgevoeligervoor
eenlaagcalciumniveaudan„WestPink".
b.Kopervoorzieningbijtomaatinsteenwol
Ineenproefwerdnagegaanwatheteffectisvanhetkopergehalte indevoedingsoplossing opdegroeienontwikkelingvantomaten.Indeproefwerden
koperconcentratiesvan0tot4umol.1 inhettoegediendewatervergeleken.
Erwerdgebruikgemaaktvaneenmengselvanregenwateren"osmosewater".
Halverwegedeteeltwerdbijbehandeling 1overgeschakeld opgedemineraliseerdwater.Intabel3zijndeopbrengstresultatenweergegevenendegemiddeldekoperconcentratiesinhetdruppelwaterenindematbijdeverschillendebehandelingen.
Tabel3.DegemiddeldeCuconcentratiesinhetdruppelwaterenindemat
endeopbrengsresultaten.

Behandeling

Cuumol.1

Opbrengst

Mat

1.geenCu

0.2umol.1

0.3umol.1

133

Kgper
m2
9.4

2.0.5 umol.1

0.5

0.6 "

136

9.9

72.4

3.1.0

0.9

1.9 "

139

10.1

72.5

4.2.0

1.8

4.0 "

135

9.6

71.3

5.4.0

3.5

9.1 "

135

9,6

70.9

ToegediendCuumol.1

Druppelwater

Aantal
vruch-

ten/W

Uitbovenstaandecijfersblijktdatbijbehandeling 1tochwatkoperinhet
druppelwateraanwezigwas.Waarschijnlijk afkomstigvanhetgietwater.De
produktieverschillen zijnnietgroot.Eenhoogkopergehalteheeftgeeninvloedopdeproduktie.Bijlaagkopergehaltebleefdeproduktiemogelijk
ietsachter.
c.Siliciumindevoedingsoplossing voorkomkommersinsteenwol
Eenproefwerdopgezetteneindeinformatieteverkrijgenoverderoldie
siliciumspeeltbijdeplantenvoeding.Indezeproefwerdendriesiliciumconcentratiesentweefosfaatniveau'svergeleken.Alssilicium-bronwerd
eenkiezelzuur-suspensie gebruikt.Intabel4zijndebehandelingenweergegevenalsmededeopbrengstresultaten.

Gem.
vruchtgew.
70.4
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label4.Opbrengstresultaten vandekomkommerteeltbijverschillendesiliciumenfosfaatconcentraties.

Behandeling

Opbrengst (17-2 t/m30-6)

Silicium

Fosfaat

Aantal

Kg

vruchten
per
perm2
.m2
1.

0

2.

mmol.1

Gem.vrucht
gewicht

0.5mmol.1

71.8

28.1

391

0.5 "

0.5

70.5

28.1

399

3.

1.0 "

0.5

74.7

30.0

401

4.

0

1.25 "

77.8

30.6

393

5.

0.5 "

1.25 "

77.8

31.0

399

6.

1.0 "

1.25 "

79.7

31.6

396

Uitbovenstaandegegevensblijktdat0.5mmol.1 fosfaatgemiddeld7 %
minderproduktiegeeftdan1,25mmol/1.Verderisdetendensaanwezigdat
bij1.0mmolsiliciumdeproduktiehogerisdanbij0.5mmolofgeen
siliciumtoediening (statistischeverwerkingvandegegevensmoetnog
plaatsvinden).
d.Anionenverhoudinqenbijsnijboneninsteenwol
Ineenproefisnagegaanwatdeinvloedisvandeanionenverhouding inde
voedingsoplossing opdegroeienontwikkelingvansnijbonen insteenwol.In
deproefwerdendrienitraat/sulfaat verhoudingenvergelekenbijtweefosfaatniveau's.Debehandelingenzijnweergegeven intabel5,waarinookde
opbrengstgegevensvermeldzijn.
label5.Opbrengstresultaten vandesnijbonenteeltbijverschillende
anionenverhoudingen.

Opbrengst

Behandelingen
NO

| H2CV

SO"
4

kg/m

stek kg/m

1.

13.25

1.25

0.5

1.2

0.4

2.

10.25

1.25

2.0

1.0

0.4

3.

7.25

1.25

3.5

1.2

0.4

4.

13.71

0.75

0.52

1.0

0.5

5.

10.61

0.75

2.07

1.2

0.4

6.

7.51

0.75

3.62

1.1

0.4

Deopbrenqstverschillen vertonengeenduidelijkverbandmetdebehandelingen.
Aanheteindevandeteeltwerdbijbehandeling 3eenlichtegeelkleuringvan
hetgewaswaargenomen.Mogelijkhangtditsamenmethetlage'stikstofniveau.
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e. Organische stof toediening bijkomkommer in steenwol
Uit de literatuur was bekend dat organische stof,met name humuszursn invloed
hebben op de groei en de voedingsopname van diverse gewassen. In deze proef
werd oriënterend onderzoek gedaan naar de invloed van humuszuren in de voedingsoplossing bijkomkommer. Hiertoe werd van een aantal organische materialen organische stofe.g.humuszuren geëxtraheerd en in een bepaalde verhouding aan de voedingsoplossing toegediend. Van devolgende materialen werden
humuszuren geëxtraheerd: hoogveen, in devorm van doorvroren zwartveen:
laagveen,afkomstig van een perceel buitengrond aan deBermweg in Rotterdam,
ongestoomd en ook na stomen;drijfmest,afkomstig van eenmelkveebedrijfen
verse, strorijke kalvermest.
De komkommers werden geteeld in steenwol met een recirculerende voedingsoplossing. In tabel 6 zijn de opbrengsten weergegeven.
Tabel 6. Opbrengstresultaten van dekomkommerteelt bijtoediening vanverschillende soorten organische stof.

Behandeling

Aantal vruchten/m

2

kg/m

2
Gem. vrucht gewicht

1. standaard

67.3a

25.7 a

390

2. hoogveen

64.8ab

24.7 ab

391

3. laagveen

54.8cd

20.3 cd

378

4. laagveen gestoomd

53.7d

20.0 d

378

5. stalmest

42.7e

15.2 e

364

6. drijfmest

56.1bed

21.2 bed

385

* gelijke letters vermelden niet significante verschillen
De verschillende in opbrengst worden voornamelijk veroorzaakt door hetverschil inaantal vruchten per m .Het gemiddeld vruchtgewicht verschilt niet
sterk.De toediening van organische stofheeft een lagere opbrengst totgevolg met uitzondering van de toediening van hoogveen-extract. Bij stalmest
wordt de opbrengst het sterkst beïnvloed.
f.Kationenverhoudingen bijvleestomaat in recirculerend water
Ineen proef isnagegaan wat het effect isvan verschillende kationenverhoudingen in de voedingsoplossing voor vleestomaat. De tomaten werdengeteeld in recirculerende voedingsoplossing. Indeproefwerden die kali/
calcium verhoudingen bijtweemagnesiumniveau'sopgenomen. Bijallebehandelingen werd de recirculerende voedingsoplossing zeer sterk uitgeput
aan kali.Bijdebehandelingen met laag kali trad alsgevolg hiervan ernstig kaligebrek op. In tabel 7zijn deopbrengstresultaten weergegeven.
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Tabel7.Opbrengstenvandevleestomatenteeltbijverschillendekationenverhoudingen.
—«8

Behande lingen
NH,+
4

K+

«

Opbrengst
Ca

Mq ++

kg
per
m2

aantal
vruchten
perm2

gemiddeld
vruchtgewicht

%neusrot

%bonte

vruchten
[

1. 0.5

3.0

6.5

1.25

48.5

8.4

172

0.1

11.8

2. 0.5

5.5

5.25

1.25

54.3

9.6

276

1.5

5.0

3. 0.5

8.0

4.0

1.25

66.6

11.5

172

2.2

4.4

4. 0.5

2.72 5.89

2.0

47.7

8.1

170

0.1

11.1

5. 0.5

4.98 4.76

2.0

56.1

9.8

174

1.9

6.1

6. 0.5

7.25 3.625 2.0

65.9

11.5

174

2.7

5.4

i

Deopbrengstwordtduidelijk nadeligbeïnvloeddooreenlaagkaligehalte.Dit
wordtvrijweluitsluitend veroorzaaktdoorhetaantalvruchten.Verderheeft
de kaïcalciumverhoudinginvloedophetpercentageneusrotenophetpercentagebontevruchten.Bijtoenemendkalineemtneusrottoeenhetaantalbonte
vruchtenaf.Ookisaandachtbesteedaandeinvloedopdekwaliteit tijdens
debewaring.Intabel8ishiervaneenoverzichtgegeven.
Tabel8.Invloedvandekationenverhoudingen opkwaliteitsaspectenbij
vleestomaten.
p1

Behandeling

'

*

Vruchtsap
refraktie

Uitstalleven

Doorkleuring

EC

%zuur

K/Ca laag

6.3

2.4

2.7

0.3

4.2

K/Ca middel

5.2

5.1

3.1

0.3

4.3

K/Ca hoog

4.1

3.8

0.4

8.3
'

-

*Aantaldagenvanoogsttot100 %oranje
Hetblijktdateenhogekaligehalteeenbeterekleurenhoudbaarheidgeeft.
Ookisdeinwendigekwaliteitbeter:eenhogereEC,zuurgehalteenrefraktiewaarde,watvaaksamengaatmeteenbeteresmaak.
g.ECtrappenbijaardbeien
IneenproefvanbeperkteomvangisonderzoekgedaannaardeoptimaleECvoor
aardbeieninsubstraat.Deplantenwerdengeteeldinoasisgranulaat.Inde
proefwerdenECwaardenvan0.5 tot6.0mS.cm opgenomen.Bijdelaagste
ECwaardetradenverminderdegroeiengebreksverschijnselenop.Bijdehoge
ECwaardenwasdegroeiookminderendegewaskleurergdonker.Behalvenaar
deopbrengst isookgekekennaardeinwendigevruchtkwaliteit.Intabel9
zijndeopbrengstenweergegevenenderesultatenvandekwaliteitsbepalingen.

4.5
i
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Tabel9.Opbrengst-enkwaliteitsgegevensvanEC-trappenbijaardbei.
Internekwal Lteit

Opbrengst
EC-waarde

Aantalvruchten
perplant

Totaalgewicht
perplant

%suiker

%zuur

0.5mS.cm

24

154

6.0

0.6

1.0

29

213

6.4

0.8

2.0

39

257

6.8

0.8

4.0

34

205

7.0

0.9

6.0

30

176

6.8

0.9
i —

HetblijktdatdeproduktiehethoogsteisbijeenECvan2.0mS.cm
Hogereenlagerewaardenhebbenverhogingvandeproduktietotgevolg.Zowel
hetsuikeralshetzuurpercentagenementoebijeenhogereEC,hetgeeneen
beteresmaaktotgevolgzoukunnenhebben.
Publikaties
C.Sonneveld.Kationenverhoudingenindevoedingsoplossing voordeteeltvan
anjersinsteenwol.ProefstationvoorTuinbouwonderGlas,Naaldwijk,
Internverslagnr.32,1983,10pp.
W.Voogt.Onderzoek naardemogelijkheidvoortoepassingvanchloorbleekloog
bijtomateninvoedingsfilm.ProefstationvoorTuinbouwonderGlas,
Naaldwijk,Internverslagnr.39,1983,9pp.
W.Voogt.Onderzoeknaarhetverloopvandevoedingsoplossing bijeenteelt
vancymbidiuminsteenwol.ProefstationvoorTuinbouwonderGlas,Naaldwijk,Internverslagnr.19,1983,16pp.
C.SonneveldenK.Buitelaar.VerslagvaneenstudiereisnaarEngeland
8 - 1 4 mei1983.ProefstationvoorTuinbouwonderGLas,Naaldwijk,Internverslagnr.41,1983,12pp.
W.Voogt.Voedingsoplossing voordeteeltvanauberinge'sinsteenwol
(praktijkonderzoek 1982) ProefstationvoorTuinbouwonderGlas,
Naaldwijk,Internverslag42,1983,10pp.
C.Sonneveld.Chemischebegrippenvoordebemestingbijplanteteeltzonder
aarde.ProefstationvoorTuinbouwonderGlas,Naaldwijk,Informatiereeks83,1983.
C.Sonneveld.Gebruikvansubstraten indeNederlandseglastuinbouw.Landbouwkundig Tijdschrift95 (1983)nr.5,198-21.
W.Voogt.Extraaandachtvooractuelezakenenproblemen.Tuinderij28
(1983).
W.VoogtenC.Sonneveld.Problemenmetoasis-granulaatbijtomaatopgelost.
GroentenenFruit38(1983)45.
C.Sonneveld.Detoediening vanijzerenmangaanbijtomaatinrecirculerend
water.ProefstationvoorTuinbouwonderGlas,Internverslagnr.48,
1983,15pp.
B.Plannenvoor1984
Ditproject (A13)zalwordengesplitstinéénvoorsubstraatonderzoek
(projectA21)enéénvoorvoedingsoplossingenbijsubstraatteelt (projekt
A23)(SamenvoegingmetprojectA14).
HiermedeisprojectA13per31december1983afgesloten.
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A. Verslag afgelopen jaar (1983) met vermelding van publicaties
j
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1983

ja. Zinktoediening bijtomaat in steenwol
|
|
Ineen proefwerd nagegaan welk effect het zinkgehalte inde voedingsoplossing
(
heeft op dearoei en ontwikkeling van tomaten. Tweebehandelingen zonder zinktoedieninawerden opgenomen; gedemineraliseerd water,dat geen zink bevatte en
!
bassinwater, dat gemiddeld 6umol Zn.1 bevatte. Intabel 2zijn debehande,
lingen weergegeven met degemiddelde ZN concentratie inhet druppelwater enin
de steenwolmat en de opbrengstresultaten.

j

Tabel ?..De gemiddelde Zn concentratied inhet druppelwater, en in demat alsmede de opbrengstresultaten.

Zn

Zn

Druppelwater

Nat

Behandeling
1.Demi-water geen zink
2. Bassinwater qeen zink
3.

5 umol.1

4.

10

5.

20

"

Gem.
vruchtgewicht

200

10.4

52.0

8.8

280

22.3

79.6

9.5

19.6

286

22.3

77.2

16.4

26.1

274

21.8

79.5

24.8

29.6

276

21.2

76.9

2.4 umol.1
6.5
1

2.1 umol.1

Opbrenast
kq/m2
Aantal
vruchten
per m2

Het blijkt datbijgebruik van demi-water ook een oeringe hoeveelheid zink in
het druppelwater aanwezig is,als verontreiniaina. Indemat treedt wataccumulatie op van zink.De opbrengst werd alleen beïnvloed door het gebruik vangedemineraliseerd water zonder zinktoediening. Deze behandelina vertoonde ook
ernstia zinkaebrek.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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De gegevens omtrent het eind 1982 afgesloten onderzoek naar hetwater- enmeststoffenverbruik bijtomaat,komkommer en paprika op substraat worden uitgewerkt
en in een verslag vastgelegd. Dewatergift liep uiteen van 630 tot 1300mm per
jaar.Demate waarin werd doorgespoeld bleek vooral afhankelijk te zijn van
teeltsysteem,waterkwaliteit en controle op dehoeveelheid drainagewater en liep
uiteen van 0 - 5 0 %. Hetmestverbruik was gecorreleerd met het waterverbruik en
liep uiteen van 7,5 tot 21 ton perha.
Een soortgelijk onderzoek bijroos ingrond werd inmei 1983 gestart. Gegevens
over hetwater- enmestverbruik worden over een periode van een jaar verzameld
op een 20-tal bedrijven bijde cultivars Ilona enMotrea. Tevens wordt voor beide
cultivars deminerale opname bepaald.
Op een bedrijf met paprika's op steenwol werden oegevens verzameld over deconcentraties Cl en Na inhet substraat en over de doorspoeling bijgebruik van
regenwater enWDM-leidingwater. Het leidinqwater bevatte 4à5mmol Cl enNa
per liter.Bijgebruik van dit water liepen deconcentraties Cl en Na inde
steenwolmat O Dtot 8à9mmol oer liter terwijl 50à60 %van dewater.gift
draineerde.
Het onderzoek naar de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen dat in samenwerking
met I0B en RIKILT wordt verricht,werd voor wat betreft demiddelen gebruikt
bijteelten in grond in 1982 afgerond. De resultaten werden in een drietal
rapporten vastgelegd. Middelen als methomyl,oxamyl en een aantal organofosforverbindingen werden niet of in zeer lage concentraties inhet drainwater
aangetoond. Na toepassing van aldicarp kwamen oxidatie-Droducten hiervan vrij
algemeen voor inhet drainwater.De uitspoelconcentraties werden ook via computer modellen berekend en vergeleken met dewerkelijke qemeten concentraties.
Beide concentraties stemden goed overeen.De invloed van factoren alsde
grootte van dewatergift,op demate waarin middelen uitspoelen,kan metbehulp van genoemde modellen worden gedemonstreerd.
Van demeeste middelen werden zo nu en dan duidelijk meetbare concentraties
in slotenen.groterewaterlopen aangetroffen.De oxidatie producten van aldicarp kwamen vrijalgemeen voor. Het isopvallend dat de concentraties inde
waterlopen hoger waren dan men op grond van degemeten enberekende uitspoeling zou verwachten.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulke;
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Ditwijst opbelangrijke andere routesvan verontreiniging van oppervlaktewater (afvoerputten, regenleiding, condenswater).
Het onderzoek concentreert zichmomenteel op deuitspoeling van bestrijdingsmiddelen bijde teelt op substraat.Debijdrage van het proefstation indit
samenwerkingsproject wordt voortgezet door deafdeling plantenziekten en
bestrijdingsmiddelen.
Evenals voorgaande jarenwerd het oppervlaktewater inhet Hoogheemraadschap
vanDelfland bemonsterd voor bepaling van het bromide-gehalte.Met behulp
van deanalyse-resultaten en van degegevens over dewaterhuishouding van
dit gebied werd een bromidebalans opgesteld.De resultaten zullen in 1984
verschijnen inActa Horticultura.
Publikaties
Burg,A.M.M, van der,1983,Water enmest bijjaarrondchrysanten. Vakblad
voor deBloemisterij_24: 30-31
Burg,A.M.M, van der,1983,5ubstraattee.lt,Kosten vanwater enmeststoffen,
Tuinderij14:25 -27.
Leistra M ,A.Dekker enA.M.M,van der Burg,Metingen enberekeningen betreffende de uitspoeling vanmethomyl en oxamyl uit kasgronden. Intern
verslag J.0B,januari 1983,
2
Leistra M ,L.G.M.Th. Tuinstra enA.M.M, van derBurg ,Metingen enberekeningen betreffende deuitspoeling van diazinon,parathion,tetrachloorvinfos en traizofos uit kasgronden. Tussentijds verslag IOB,
februari 1983. ,
2
Leistra M ,A.Dekker ,A.M.M, van der Burg ,Metingen enberekeningen betreffende deuitspoeling van deoxidatieproducten van aldicarp uit kasgronden. Intern verslag IOB,maar1983.
1. Instituut voor Onderzoek van Bestrijdingsmiddelen.
2. Proefstation voor Tuinbouw onder Glas.
3.Rijkskwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouw producten.
B. Plannen voor 1984
- Het in 1983 gestarte onderzoek naar het water-enmeststoffenverbruik bij
de rozenteelt wordt afgerond.
- Op een bedrijf met tomaten op steenwol en een bedrijf met paprika op
steenwol wordt een onderzoek ingesteld naar dewater-enmineralenhuishoudina.
- Voortgaan met het verzamelen van monsters en gegevens voor het opstellen
van een bromidebalans voor Delfland.
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\ a. N i t r a a t b e p a l i n g i n gewas
i
) Onderzoek naar een doelmatige voorbewerkingsmethode voor verse groenten omnitraat tebepalen isvoortgezet. Het doel ishierbijvooral om over een snelle
enpraktijkgerichte bepalingsmethode tekunnen beschikken.Hierbijzijnbewaarproeven met zowel het verse gewas alsmede met deextracten verricht,van
onder meer gewassen alsspinazie,sla,radijsenchinese kool. Bijdeze proeven
zijn devolgende ervaringen opgedaan:
- verse groenten moeten binnen 24uur worden geëxtraheerd inverband met omzettingen (NCL en N0„-vorminq)
- het langer dan 24uur bewaren van verse groenten kan uitsluitend geschieden
i
inbevroren toestand.
:
Ook naontdooien moet extraktie binnen 24uur plaatsvinden.
- Extrakten van verse groenten moeten eveneens binnen 24uurworden geanalyseerd,
(nitrietvorming,afname nitraat)
; Het bepalen van nitraat in gewas kan zowel via deanalyse van het versegewas,
| alsook via de analyse van gedroogd gewasplaatsvinden. Erblijkt een redelijk
goede overeenstemming tussen debeide methoden tebestaan.Met name ten behoeve
j van zaadveredelingsbedrijven zijn adviezen over denitraatbepaling ingewasver! strekt.Analysevoorschriften zijn dientenbehoeve opgesteld. Bovendien iseen
j bijdrage geleverd in de vorm van een lezing aan een studiedag inzake de
| nitraatbepaling ingewas.
l

b. Bromidebepaling inwater,grond en gewas
Debepalingsmethode van bromide doormiddel van continuous-flow (CF^ is thans
volledig ontwikkeld. De ervaringen zijn positief. Het systeem werkt betrouwbaar
en snel.Eenpublikatie isin voorbereiding.
Voor onderzoekdoeleinden wordt deCF-methode eveneens toegepast bijgewasanalyses.
Vereenvoudiging van de voorbewerking ishierbijnagestreefd. Naar het zich thans
laat aanzien kan voor debepaling van bromide in zowel luchtdroog als vers gewas
worden volstaan met eenwaterige extraktie.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblod gebruiker
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Bromidebepalingen met behulp van HPtC stemmen qoed overeen met de resultaten
van de CF-methode.Evenwel isgebleken dat bijgebruik van eenNhL-kolom met
een fosfaatbuffer als loopvloeistof en metbehulp van uv-detektie geenscheiding wordt verkregen van bromide en jodide.Bovendien kon door aanpassing
van demethode (ionpaarchromatografie) deze scheiding wel worden bereikt
waardoor er bevestiging van de reedseerder^ervaringenwerd verkregen namelijk
dat zowel jodide als bromide nahet stomen van grond kan vrijkomen.De indruk
isgewekt dat jodide vrijsnel wordt vastgelegd terwijl bromide dit eveneens
doetmaar ineen langzamer tempo.
Voorts is in 1983 door het reserachlaboratorium gewerkt aan de volgende onderwerpen, die inmeer ofmindere mate voortkomen uit het tuinbouwkundig onderzoek en/ofuit de praktijk
- bepaling van organische stof in voedingsoplossingen
- optimalisering van een colorimetrische Si-bepaling inwaterig milieu
- ontwikkeling van een Si-totaai-bepaling in gewas
- ontwikkeling van een S-totaal-bepaling in gewas
- optimalisering van een B-bepaling in gekleurde extrakten
- vergelijking van diverse destruktiemethoden bijhet gewasonderzoek
- ontwikkeling van een Cd-bepaling ingewas,qrond en voedingsoplossingen
- bepaling van diverse elementen in kalk-enmenameststoffen
- vergelijking van diverse substraat-mengselsbestaande uit zowel natuurlijke
alskunstmatige produkten voor wat betreft diverse fysische eigenschappen
- vaststelling van fysische eigenschappen, pH-buffering en chemische samenstelling van ongebruikt steenwol.
Publikaties
Sonneveld, C and S.S. deBes,1983.Relationships between analytical data of
plant sap and dried material of glasshouse crops.Comm. Soil Sei. Plant
Analysis 1475 -87.
Roorda van Eysinga, J.P.N.L. and S.S. deBes,1984.Bromide in glasshouse
lettuce as affected by chemical soil disinfestants and steam sterilisation.
(in press).
Sonneveld, C. and S.S. deBes, Micro nutrient uptake ofglasshouse cucumbers
grown on rockwool (in press).
Elderen, C.IAI.van,Ontwikkelingen van een bromidebepaling inwater en grondextrakten met behulp van een continuous flow autoanalyzer. Proefstationvoor
Tuinbouw onder Glas, Naaldwijk, Intern verslag 44,1983,14pp.
Leijn-van Dijk,F.M. en P.A. van Dijk.Fysisch laboratorium onderzoek van potgronden. Proefstation voor Tuinbouw onder Glas,Naaldwijk, Intern verslaa
nr. 38,1983,5pp.
Bes, S.S. de,Voorschriftenbundel ten bate van nitraatonderzoek ingewas.
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas, Naaldwijk, 1983,10pp.

B. Plannen voor 1984
- verslaglegging van eerder verricht onderzoek
- voortzetting van onderzoek naar optimale bepalingsmethode voor Si, Sen
Cd in gewas
- aanpassing van demethode voor HCO ,B en Si inwaterig milieu
- ontwikkeling van een bruikbare methode voor debepaling van organische
stof (humuszuren)invoedinsoplossingen
- relatie Cd ingewas en Cd in grond/voedingsoplossing.
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a. Stikstofbemestingsproeven met spinazie inhetwinterseizoen 1982/1983.Erwerden
vier stiksto fbemest ingsproeven uitgevoerd. De resultaten werden verwerkt en
reeds gepubl iceerd. De belangrijkste conclusie isdat het moeilijk isom inde
maanden dece mberen januari spinazie tetelen met minder dan4000mg N0^ per kg
vers produkt
deno irmdie deNederlandse Staat heeft gesteld. Alleen bijlaag
N-niveau in degron id,hetgeen met een flinke opbrengstreductie gepaard gaat,is
een gehalte lagerd an4000mg N0^ na testreven,maar niet met zekerheid tever
krijgen. Toe passing van dicyaandiamide (DCD)gafeen verlaging in nitraatgehalte
inhet gewas
maar e veneens inproduktie,zodat het vermoedelijk weinig uitmaakt
ofmen geen
stiksto f geeft ofwel mest met zwavelzure ammoniak maar dan aemengd
metDCD.
1

b. Proeven met nitrificatieremmersmet sla
Intwee zeer eenvoudige proefjes op praktijkbedrijven is „Dweil" gemengd met
zwavelzure ammoniak toegepast bij sla.Dwell isetridiazol in een organischopj losmiddel.De resultaten waren wel belovend zodat het onderzoek wordt voortoej zet met etridiazol,maar wel in een andere formulering, teweten AAterre,een
produkt dat op demarkt isals fungicide.
!

c. Stikstoftrappenproeven bijsla
; Intotaal werden afgelopen jaren elfbemestingsproevenmet sla in kassen op
! praktijkbedrijven uitgevoerd. Alle proefvelden omvatten degiften 0, ï\, 5, 1\
\ en 10kgkalkammoniumsalpeter per are,in vier herhalingen. Zes proefvelden
! bleken een statistisch significant effect op de opbrengst tehebben opgeleverd.
! De grond van deze proefvelden had vooraf een stikstofgehalte van 0,5 -2mmol
| N(NH+N0-,)per 11:2 vol.extract.De niet significant reagerende proefvelden
| hadden voor de aanleg een stikstofgehalte van 1tot 5mmol N/l extract.Dit
j houdt in dat bijeen stikstofgehalte tussen 1en 2mmol Nhet moeilijk iste
voorspellen ofer wel of niet moet worden bemest.Bijlaag N-niveau waseen
kleine 1\ kg kalkammonsalpeter optimaal,het verschil met 5kg was gering.
! Het nitraatgehalte werd op een flink aantal proefvelden statistisch significant beïnvloed. Sla geteeld bij lage lichtintensiteit bevatte meer nitraat
dan diebijmeer licht geteeld. Er bleek een interactie tebestaan tussen
dereactie op de stikstofbemesting enhet licht (instraling).

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik«:
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Bijrelatief veel licht stijgt het nitraatgehalte in desla bijhogere stikstofgift sterker dan bijweinig licht,maar het gehele niveau licht zodanig
laag dat zelfs bij veel stikstof niet het niveau wordt bereikt dat in dewinter(weinig licht)zelfs zonder stikstofbemesting wordt aangetroffen.
Bromide werd bepaald inde sla van later uitgevoerde proefvelden. Het lijkt
erop dat er ook een interactie optreedt,die inhoudt geen invloed op het
bromidegehalte in sla bij laag bromidegehalte in grond en gewas,maar een
verlagende invloed van de stikstofbemesting ophet bromidegehalte in gewas
indien degrond enig bromide aanwezig is.Op verschillende proefvelden werd
een significant negatief effect vastgesteld van de giften kalkammonsalpeter
op het bromidegehalte inhet geoogste produkt.
d. Proef met ureaform bij sla
Het doel van de proefwas te onderzoeken of de langzaamwerkende meststof
Ureauform (38 %N)een verlagende invloed heeft ophet nitraatgehalte insla.
Ineen warenhuis op een praktijkbedrijfmet zavelgrond (17 %afslibbare delen)
werd deproefuitgevoerd. Inhet monster voorafwerd eenmatig stikstofgehalte gevonden: o,l mmol NH, en 2,1 mmol NCL/1 extract. Erwerden vier hoeveelheden ureauform ( 0 - 8 kg/are)vergeleken met vier hoeveelheden (0-10 kg/are)
kalkammonsalpeter (26 %N ) ,naast niet met stikstof bemeste veldjes.Op
21maart werd geoogst,stikstof bleek deopbrengst significant teverhogen.
Op deO-veldjeswerd sla geoogst van 18kg (per 100stuks) tegen sla van
21kg bijde hoogste N-gift.Er wasgeen significant verschil tussen beide
meststoffen. Het nitraatgehalte liep op van 3100mg NO,(0N)naar
3800mg NO,per kg vers produkt.Ook hier een significant effect van de hoeveelheid,maar niet van de soort meststof.
Conclusie:Ureauform blijkt gebruikt alsmeststof voor sla onder glas invergelijking met kalkammonsalpeter geen duidelijk verlaging, noch verhoging in
het nitraatgehalte van het geoogst produkt te leveren.Een duidelijk verschil
inproduktie werd evenmin gevonden,hoewel het proefveld als zodanig welpositief op de stikstofbemesting reageerde.
e. leelt van spinazie op grond
Plastic goten gevuld met ca 2cm dikke laag grind (zeeffractie 2 - 4 mm)werden in verslagjaar vier maal beteeld met spinazie.Door de goten looptenkele keren per dag een voedingsoplossing. De bedoeling isspinazie te telen met
laag nitraatgehalte door enige tijd voor deoogst stikstof uit de voedingsoplossing weg te laten. Ineerdere proeven lukte het goed op dezewijze radijs
te telen,maar spinazie gaf problemen. Door een andere methode van zaaien te
kiezen werd hierin dit jaar verandering gebracht. Er wordt op enige dieptegezaaid.Dit afdekken vraagt enige extra arbeid maar geeft een goed teeltresultaat. len aanzien van de nitraatgehalte waren aan het einde van het jaar nog
niet alle gegevens beschikbaar.
f. Inventarisatie van het nitraatgehalte indiverse groenten, al dan niet in
samenhang met bromide
Dit onderzoek had betrekking op materiaal afkomstig uit rassenproeven.Behalve aan nitraat isdaarbij ook aandacht besteed aan het bromidegehalte.Daarnaast zijn in samenwerking met het Centraal Bureau van ïuinbouwveilingen,
gegevens verzameld omtrent het verloop inhet jaar van het nitraatgehalte in
sla en in radijs.Ook hier ishet bromidegehalte mee bepaald. Het omvangrijke
materiaal isnog niet volledig verwerkt.Enkele frappante resultaten: het
verband tussen het nitraatgehalte in sla en de gemiddelde maandelijkse instraling bleek in de eerste helft van het jaar anders te verlopen dan inde
tweede helft.

vervolgblad nr

2

Onderzoekinstelling
Projectnummer

var,p r o j e c t b e s c h r i j v i n g / p r o j e c t v e r s l a g 19ß?.
: Proefstation Naaldwijk
: A18

Reqictratienr.
32

Een interactie diewerd gevonden tussen de invloed van het stikstofgehalte in
de grond en de instraling op het nitraatgehalte in gewas,bijsla enradijs.
Het materiaal van radijs leent zich er toe tebestuderen welke periode voor
de oogst (1,2of 3decaden)het meest bepalend isvoor het nitraatgehalte in
gewas. Het bleek dat deze periode in een donker jaargetijde langer moet zijn
dan in de zomer,omdat bijmeer licht de groeisnelheid groter is (kortere
teeltduur). Ook aan deonderlinge beïnvloeding van nitraat-en bromidegehalte
in gewaswordt aandacht besteed.
CO?-dosering enhet nitraatgehalte in spinazie
Indewintermaanden werd spinazie geteeld inplastic kooien met diverse Cü^concentraties,oogst medio februari.De opbrengstverhoging door C02-toediening
bedroeg slechts 2 %enwas statistisch niet significant.Er werd geen invloed
vastgesteld van deCO -dosering op het nitraatgehalte ingewas (gemiddeld
4450mg N0-.per kg vers produkt).
Bromide ingestoomde gronden
Ineen proef inemmerswerd bijtwee grondsoorten met 8 %en 22 %organische
stofhet bromidegehalte nagegaan in degrond en inhet gewas sla,na een of
meer malen stomen,gevolgd door spoelen.Rijelke keer stomen bleek bromide
vrijte komen in degrond, hiervan werd slechts een deel uitgespoeld, zodat
steeds sprake was van een verdere toename van het gehalte in degrond.Dit
resulteerde eveneens in een toename van het bromidegehalte ingewas.
In een andere proefje,eveneens inemmers,bleek dat 7maanden nahet stomen
een gedeelte van het vrijgekomen bromide te zijn vastgelegd: in degrond met
22 % organische stof voor ruim 70 %, in degrond met 8 %organische stof
voor slechts 20 %.
Publikaties
Theune,D.:Weinig speelruimte voor spinazietelers. Tuinderij63 (1983)
21 (1september)54-55.
Theune,D.: Spinazie onder glas. Invloed van de stikstof- en kalibemesting
op deproduktie en de samenstelling. Groenten enFruit 39 (1983)
8 (4november) 32-33.
Spaans,L.:Het verband tussen debromideconcentratie in grond en het bromidegehalte inde vrucht van tomaat.Proefstation voor Tuinbouw onder Glas,
Naaldwijk, Intern verslag nr.24,1983,6pp.
Meijs,M.Q. van der en J.P.N.L. Roorda van Eysinga: Radijs op grind. Proefstation voor Tuinbouw onder Glas, Naaldwijk, Intern verslag nr.12,1983,
9 pp.
Schepers, T.en J.P.N.L. Roorda van Eysinga:Bepaling van de nitraatgehalte
insla in deperiode van mei tot enmet november 1982.Proefstation voor
Tuinbouw onder Glas,Naaldwijk, Intern verslag nr 23,1983,5pp.
Theune,D.: Toepassingsmogelijkheden van denitrificatieremmer dicyaandiamide.
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas,Naaldwijk, Intern verslag nr 8,
1983, 11 pp.
Theune,D.: Het nitraatgehalte in verschillende "kleine"groentegewassen onder glas en de beïnvloeding ervan door toepassing van de nitrificatieremmer dicyaandiamide. Proefstation voor Tuinbouw onder Glas, Naaldwijk,
Intern verslag nr 29,1983,6pp.
Roorda van Eysinga,J.P.N.L. enM.Q. van derMeijs:Resultaten van enkele
stikstofbemestingsproeven met spinazie,geteeld in dewinter onder glas.
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas,Naaldwijk, Intern verslag nr27,
1983, 8pp.
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Onderzoek naar de water-enmineralenhuishouding van stooktomaten,geteeld in
kassen met enkel en dubbel glas.
In deenergiekaswerd het onderzoek naar effekten van EC-niveau's inhetwortelmilieu incombinatie met verschillende klimaatsomstandigheden voortgezet.Met
behulp van enkel glas, dubbel glas en schermen die gedurende enige weken naaanvang van deproef (24december 1982)gesloten bleven,werden verschillende klimaten gecreëerd (zie ook project B 30).In elk van deze klimaatbehandelingen
lagen voedingsoplossingen in reçirculatie met 5verschillende EC-waarden,namelijk 15,10,6, 4en 2mS/cm.(25 C).Daarnaast waser één behandeling met een
EC-niveau van 2,0 mS/cm opgenomen,waarvan deplanten direkt nahet uitzetten
mochten doorwortelen. Eind januari werden allebehandelingen op een EC-niveau
van 2,5 mS/cm gebracht.Bovengenoemde wortelmilieubehandelingen lagen zowel bij
worteltemperaturenvan 18 Calsbij24 C.
Tot half februari,bijhet opentrekken van de laatste schermen bedroeg het
droge-stofgehalte van het blad onder enkel glas gemiddeld 10,9 °óen onder dubbel glas met scherm 10,3 %. Gedurende de periode waarin deverschillende ECniveau's inhetwortelmilieu gehandhaafd werden,nam het droge stofgehalte
vanhet blsd toe van 9,5 %bij2mS/cm tot 10,8 %bijdebehandelingen met
15 mS/cm. In debladstelen werden dezelfde tendensen gevonden.Deze verschillen verdwenen echter vrijspoedig nadat alle behandelingen op een EC-niveau
van 2,5 mS/cm inhetwortelmilieu waren gebracht.
Onder enkel glas werd tot half mei zowel inblad alsbladsteel een hoger calcium- en een doorgaans lager kaligehalte gevonden
alsonder dubbel glas.
Tot aan het afbouwen van deEC-niveau's waren het calcium- en het magnesiumgehalte lager enhet kali- en mangaangehalte hoger bijhogere EC-waarden. In
de vruchten werden geen grote verschillen gevonden.
Neusrot trad vooral op onder enkel glas. Door het tijdig terugbrengen van de
EC-niveau's naar 2,5 mS/cm,had deEC van de voedingsoplossing geen invloed
op het optreden vanneusrot.
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Dat neusrot vooral onder enkel glas optrad,wordt veroorzaakt door de onder dat
klimaat heersende grotere verdamping,waardoor calcium onvoldoende naar devruchten wordt getransporteerd.
Magnesiumgebrek trad vooral op onder dubbel glas,bijhoge startwaarden van de
EC en bij lageworteltemperaturen. Boven een EC-niveau van 6mS/cm trad bijgebruik vanmatverwarming geen toename van magnesiumgebrek op,zonder matverwarming echter wel.Het magnesiumgebrek trad halfmaart openwerd beïnvloed door
EC-niveau's die 6weken eerder waren afgebouwd. Blijkbaar isdemagnesiumvoorziening van hetjonge bladvan groot belang,terwijl eentekort pas tot uiting
komt inhet oude blad. Op hetmomentdatMg-gebrek optrad,bleek er een hoge
correlatie tebestaan tussen het calciumgehalte inhet oude blad enhetoptreden van magnesiumgebrek, waarbijhet gebrek ernstiger wasbijlage calciumgehaltes. Uit blad,dat op 17januari gemonsterd was,bleek dat er een hogecorrelatie tussen het magnesiumgehalte van het blad en het optreden van magnesiumgebrek rond halfmaart.
Aan het einde van de proefwaren er geen opbrengstverschillen als gevolg van de
EC-startwaarden. De„hogere worteltemperatuur gafwel eenwat hogere opbrengst,
namelijk 17,24kg/m tegenover 16,09 kg/m voor debehandeling met 18 C.
b. Onderzoek naar de invloed van voedingsoplossingen met verschillende EC-waarden
bij komkommer
Als voorbereiding op deherfstteelt in deenergiekas werd het effekt van 5ECwaarden op degroei en produktie van komkommer bestudeerd. De EC-waarden van
de voedingsoplossingen waren 1.5, 2.5,3.5, 5.0 en 7.0 mS/cm (25 C ) .De komkommers werden geteeld in een recirculatiesysteem.
De opbrengst van debehandeling met een EC-waarde van 7,0 mS/cm was 32,6 kg/m
en deze bleef daarmee 23 %achter ten opzichte van debehandeling met het
laagste EC-niveau,die de hoogste opbrengst gaf (42,5 kg/m ).De opbrengst
nam afbijtoename van deEC-waarde van de voedingsoplossing enwel met 5,63 %
bijelke mS/cm EC-verhoging.
De kwaliteit van de vruchten was beter naarmate deEC-waarde van devoedingsoplossing hoger was.Het droge stofgehalte van de vruchten nam toemet het
stijgen van deEC en daarmee werd de kleur van devruchten beter.De houdbaarheid werd vooral bepaald door de kleur bij inzet.De kleurafnamewas gedurende
debewaring voor alle behandelingen ongeveer gelijk.
Bijhogere EC-waarden in de voedingsoplossing nemen zowel inbladeren,alsin
bladstelen en vruchten het droge stof-,het calcium-, en het stikstofgehalte
toe. Inbladeren en bladstelen nemen hierbijhet mangaan-,en kopergehalte toe,
terwijl in het blad en inde vrucht het boriumgehalte wat toeneemt.

„

c. Onderzoek naar dewater-,en mineralenhuishouding van herfstkomkommers, geteeld
in kassen met enkel en dubbel glas
In deenergiekas werd in deherfst een onderzoek naar het optreden vanbladvergeling bijkomkommer gedaan (zie ook project B 30).In de afdelingen met dubbel
glaswerden met behulp vanminimumbuistemperaturen,minimumventilatie enschermen verschillende klimaten gerealiseerd. Daarnaast waren er de afdelingen met
enkel glas. Binnen de klimaatbehandelingen werden 4Ca-niveau's en 3ECniveau's vergeleken.De toegediende calciumconcentraties van de oplossingen
waren 1.5, 2.5,3.5 en4.5 mmol/1 en deEC-waarden waren 2.0,4.0 en 6.0
mS/cm (25 C ) .
Bladvergeling ismogelijk door het gunstige weer niet opgetreden. Bolblad
trad vooral op bij lage EC-waarden en lage calciumconcentraties in de voedingsoplossing en isdusblijkbaar een vorm van calciumgebrek.
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rbijdeverdampingwerd gestimuleerd tradbolloroseopdiebijkomkommersopsteenwolvaker
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voedingsoplossing.OokdeEC-waardehadhier
jallecalciumconcentratiesgelijk,
soplossingenmethogereEC-waardenalshogere
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Uittellingenaanheteindevandeproefbleekdatdemeestedodeplanten
voorkwamenbijhogeEC-waardenenlagecalciumtoedieningen indevoedingsoplossingen.Tevenswarenermeerdodeplantennaarmatedeluchtvochtigheid
lagerwas.
DeopbrengstenbijdeverschillendeEC-niveau'sencalciumtoedieningenzijn
inonderstaandetabelvermeld.

EC(mS/cm)

kg/m

Ca(mmol/1)

kg/m

2,0

49,1

1,5

41,9

4,0

39,5

2,5

44,6

6,0

33,9

3,5

39,8

4,5

37,2

d.Onderzoek naarhetoptredenvanmagnesiumgebrekbijtomaat
Naaraanleidingvanhetonderzoek indeenergiekasinhetvoorjaar1982
(zieinternjaarverslag 1982)werd ineenonderzoeknagegaanwatheteffekt
wasvanverschillendeverhoudingenkalium,calciumenmagnesiumophetoptredenvanmagnesiumgebrek bijtomaat.
Detomatenwerdengeteeld ineenrecirculatiesysteem.DetoegediendeconcentratiesCmmol.r )endeopbrengstenzijninonderstaandetabelopgenomen.
Opbrengst (kq/m)
2

K+

r +
Ca

Mq 2+

9.0

2.5

1.0

7.0

3.5

5.0

2

*

Neusrot

Mg-qebrek

t/m28/11

aantal/m

22-9

14-11

7.3

13.0

14

0.2

3.2

1.0

7.8

13.3

4

0.8

3.8

4.5

1.0

7.0

11.4

2

0

2.6

7.3

3.65

0.7

7.5

10.4

5

2.2

4.0

6.7

3.35

1.3

7.5

12.5

7

0

1.6

t/m20/10

* 0=geengebrek 4=zeerernstigMg-gebrek
Magnesiumgebrek tradinallebehandelingenop.Toenemendemagnesiumtoediening
verminderdehetgebrek,terwijlookhogekali-,enhogecalciumtoedieningen
hetgebrektegengingen.Dehoogsteopbrengstwerdbehaaldmetdenormaalgebruikelijkestandaardvoedingsoplossing,ondankshethiervrijernstigoptredendemagnesiumgebrek.
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De behandeling met een lagemagnesiumtoediening kreeg begin november te maken
met een flinke opbrengstreduktie, die geheel tewijten was aan het aantal
geoogstevruchten.Bijdeze behandeling trad het gebrek ineen vroeg stadium
nogal hevig op,waardoor dezettinginhet gedrang isgekomen.
Bijhogere magnesiumgiften dan inde standaard voedingsoplossing treedt,naast
een lagere produktie,meer neusrot op.Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door
antagonisme tussen calcium en magnesium.
Extra calcium geeft,door een hier opgetreden kalitekort,een lagere opbrengst
eneen minder goede smaak van devruchten. Extra kali geeft eveneens meer neusrotte vruchten.
Publikaties
Aalbersberg,Y.W.e.a. Onderzoek naar degevolgen van gewijzigde condities in
het kasklimaat in combinatie met variaties inhet wortelmilieu op devegetatieve en generatieve ontwikkeling van stooktomaten (1982). Proefstation voor luinbouw onder Glas,Naaldwijk, Intern verslag nr 22,(1983)
Sonneveld, C. en Aalbersberg,Y.W. ïomatenonderzoek in deenergiekas in Naaldwijk. Groenten en Eruit 38,no.34 (1983): 32-33.
Buitelaar,K.Dubbel dek ofscherm ?Dan voeding en klimaat aanpassen,
luinderij 263no.26 (1983): 40 -43.
Buitelaar,K.e.a. Onderzoek naar deeffekten van variaties inhet kasklimaat
incombinatie met variaties inhetwortelmilieu op degroei,produktie,
kwaliteit en het optreden van afwijkingen bijherfsttomaten (1982).
Proefstation voor luinbouw onder Glas,Naaldwijk, Intern verslag no55,
(1983).
B. Plannen voor 1984
- Voortgezet onderzoek naar effekten van EC-waarden van de voedingsoplossingen
en verschillende calciumtoedieningen incombinatie met periodieke verschillen
in luchtvochtigheid opproduktie,kwaliteit enhet optreden van fysiogene
afwijkingen bijkomkommer.
- Onderzoek naar de invloed van de lengte van de startperiode waarbij tomaat
bijhoge EC-waarden in de voedingsoplossing wordt geteeld.
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Ditjaariseenaanvanggemaaktmetonderzoek tenbehoevevanditprojekt.
Achtereenvolgenswerdensla,tomatenenslageteeld,bijeenproefmetverschillendestikstofvormenindevoedingsoplossing.Deteeltvondplaatsinbetonnen
bakkengevuldmetgrond.Intabel1zijndebehandelingenweergegevenalsmede
deopbrengstenvandebeideslateelten.
Tabel1.Opbrengstresultaten vandeslabijverschillendestikstofvormen7in
devoedingsoplossingen.

Behandelingen

1. 100

Opbrengstresultaten
Eersteslateelt
Tweedeslateelt
gem.kropgew.
gem.kropgew.

NO,
+

259 g
253

188g

2.

75

NO,

25 %NH.

3.

50

NO,

50 % m,+

257

181

251

187

275

183

Didin

247

179

43 %NH. , 7
Didin
4'
ing 7met<
correctie

283

205

97/.

197

4

4.

75

NO,

4
25 %ureum

5.

50

NO,

50 %ureum

NO,

+

6.
7.

75
50

NO,

opsulfaat

21 % m, ,
+4

4

/O
0'
/O

190

Uitbovenstaandetabelblijktdatgeenduidelijkeverschilleninopbrengst
werdenverkregen.Alleenbijdebehandelingen7en8ishetgemiddeldkropgewichbijbeideteeltenwathoger.
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Uithetgeiwasonderzoekvandeeersteteeltblijktdathetcalciumgehaltein
hetjongebladverlaagdwordtdoortoevoegingvanNH, ofureum.Tenopzichte
vanbehandeling 1daalthetcalciumgehaltegemiddeldmet12 %en30 %bij
resp.25en50 %vandestikstofalsNH,+ofureum.Ookhetnitraatgehalte
inhetjongebladdaaltdoortoevoeging vanNH, ofureummetresp.12en
20 %.

Intabel2zijndeopbrengstresultaten vandetomateteeltweergegeven.
Tabel2.Opbrengstresultaten vandetomateteelt

Behandeling

Aantalvruchten
perbak

kg/bak

Gemiddeld
vruchtgewicht

1.

317

22.4

70.5

2.

320

22.5

70.4

3.

339

21.5

63.5

4.

319

20.9

65.7

5.

340

23.4

69.0

6.

328

21.5

65.6

7.

346

22.6

65.2

8.

342

23.6

68.9

Hetblijktdaterwatverschillen inproduktiebestaan.Hetverbandtussen
deproduktieverschillen endebehandelingen isechternietduidelijk.Bij
behandelingen4,met25 %ureum isdeproduktiehetlaagst.Daarentegenis
bijdebehandeingmet50 %ureum,deproduktiehethoogst.Deresultaten
zijnnognietwiskundigverwerkt.
B.Plannenvoor1984
Inditjaarzalnogéénoftweekeerslageteeldworden.
Indezomerwordengerbera'sgeplant.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Proefstation Naaldwijk
A21
Gebruiksmogelijkheden van materialen of
mengsels van materialen als substaat bij kasteelten

Onder*oeker(s)
Projectleider

G.A. Boertje

Afdelingshoofd

Ir.

Registratie nr.:
40

J . v a n den Ende
Besteding over het afgelopen jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het pro|ect betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen

Besteding In geld
Directe koslen-personeel f
„ -materieel f
Semi-dlrecte kosten
f

Middelbaar personeel
Lager personeel

—
—

mandagen
mandagen

Omslag algemene kosten f
Totaal
f
Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1983) met vermelding van publicaties
|
B. Plan komende Jaar.
! A. Verslag over 19 8 3

' a. Ween als substraat bijde teelt van tomaten
Bijeen tomateteelt isnagegaan ofde substraatsamenstelling en desubstraathoeveelheid invloed hadden op de opbrengst en de kwaliteit van de vruchten.
De proefopzet was alsvolgt:

Substraatsamenstelling

Liters substraat
per 2planten

2 veenplaten 15x 50cm

12

2 veenplaten 20x 20cm

18

veenbaal; 50 %turfstrooisel

50 %perliet

18

veenbaal; 50 %turfstrooisel

50 %perliet

24

veenbaal; 1/3 tuinturf 1/3 turfstr. 1/3 styromull
veenbaal; 1/3 qrove turfstr..
1/3 veenmosveen

24

./3tuinturfvezel

24

De tomaten van het rasAbunda zijn op 10 december 1982 gezaaid. Twee weken
later zijn zijopgepot in plastic potten met een nagenoeg open bodem. De
24-ste februari zijn de planten inhet substraat gezet. Tijdens de teelt is
er bijgemest volgens schema A.o.o.o.Op 13 april konden de eerste vruchten
worden geoogst.Het onderzoek isop 9september afgesloten.De resultaten
zijn hieronder vermeld.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei

ver-volgblad nr
Onderzoekinstelling
Projectnummer

van projectbeschrijving/projectverslag 1983
:ProefstationNaaldwijk
:A21

Substraat

Liter
substraat
per2planten

Registratienr.
41

Opbrengst
kgperplant

Gemiddeld
vruchtgew.
grammen

%vruchten

metneusrot

veenplaten15x50

12

12,2

70,5

8,0

veenplaten20x50

18'

11,9

73,9

2,5

veenbaal5tsjpi

18

12,0

73,2

3,2

veenbaal|ts£pi

24

12,9

75,0

3,1

veenbaal1/3tt1/3ts
1/3stm

24

12,2

73,9

3,2

veenbaal1/3gts
1/3ttv
1/3vmv

24

13,0

74,7

1,7

Hetmengselvan1/3grove turfstrooisel,1/3 tuinturfvezel
en1/3veenmosveentoegepastineenhoeveelheid van24literpertweeplantenheeftin
dezeproefdebesteresultatengegeven.Dekg-opbrengstwasrelatiefhoog
enhetpercentageneusrottevruchtenlaag.Gerekendnaardekg-opbrengst
heefthetmengselopbasisvanturfstrooiselenperlietbijde24liter
veenbaaleveneensgoedvoldaan.Hetteleninveenplaten,zodanigdaterper
tweeplanten12litersubstraatbeschikbaarwas,resulteerdeineenhoog
percentageneusrottevruchten.Waardesubstraathoeveelheid wasopgevoerd
tot18literpertweeplantenwashetpercentagevruchtenmetneusrot
aanmerkelijklager.
Publikaties
Boertje,G.A.Spanjewerktaanzijntuinbouw.Tuinderij63(1983)
31(22december)68-69-70.
B.Plannenvoor1984
Voortzettingvanhetonderzoekbijdeteeltvantomatenmetverschillende
soortensubstraatensubstraathoeveelheden.Zozulleneronderanderemengselswordengemaaktvanveenenperlietenvanveenenverschillendekwaliteitensteenwolgranulaat.Erzullenveenbalenwordengemaaktmeteeninhoud
van18en24liter.Opelkeveenbaalkomentweetomateplanten.

PROJECTVERSLAG
J Onderzoekinstelling
' Pro]ei;ti"iummer
Projectiltel

Onderioeker(s)

Proefstation Naaldwijk

Registratie nr.:

42

A 22

Praktijkonderzoek ter ondersteuning van de
bemestingsadv/isering op basis van grond-, substraat- enwater
onderzoek
A. van derWees en A.L.van den Bos

Projectleider

Ir. J. van den Ende

Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen Jaar (19
Besteding In geld
Directe kosten-personeel ƒ
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandsgen
Middelbaar personeel
—
mandagen
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•
I
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f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1983) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1983

Het onderzoek zal vooral plaatsvinden op praktijkbedrijven waar het gebeuren
via intensieve bemonstering zalworden vervolgd. Aandacht zalworden besteed
aan:
a. verdeling meststoffen in de grond na voorraadbemesting en inspoeling
b. boriumgehalte ingrondmonsters enbijbehorende gewasmonsters
c. bemestende waarde van versnipperd, afgedragen gewas
d. verloop inpH van de voedingsoplossing in steenwol gedurende een etmaal
e. aluminium in watermonsters
f. bemonstering substraten
g. spoorelementen in veensubstraat
h. evaluatie van via decomputer uitgebrachte bemestingsadviezen.

Achterzijde niet beschrijven, Bij onvoldoende ruimte vervolgblod gebruik«!
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B. Plannen voor 1984
In dit nieuwe projekt zullen de volgende proeven gedaan worden:
Kationenverhoudingen bijaardbeien inwatercultuur»
B-trappen bijpaprika in substraat
EC-niveau'sbijaubergine in steenwol
Kali-calcium verhoudingen bijvleestomaat in voedingsoplossing
Aluminium in de voedingsoplossing bij tomaat
Het effect van B-niveau en pH bijanjers in steenwol
Effect van devoedingsoplossing op het optreden van rand bijsla inwater.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblod gebru'ke;
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a. Invloed van de CO^-concentratie op ontwikkeling enproduktie bij tomaat
Insamenwerking metde afdeling fysiologie werden bijeen vroege tomatenteelt
6 koolzuurgasconcentraties vergeleken.De nagestreefde gehalten waren 150,245,
430, 790,1500 en 2870ppm. Cv 'Abunda'werd 15december uitgeplant.De ingestelde temperatuur was 16 Cnacht en 21 C dag.Boveneen ruimtetemperatuur van
28 Cwerd geventileerd. Erwas nauwelijks verschil inhet tijdstip van bloei
van de eerste 6 trossen per plant in relatie tot het C0„-gehalte. Eind januari
trad verbranding van de onderste bladeren op bij790ppm en hoger.Eind
februari trad bladverbranding op in dekop van de plant eveneens vanaf 790ppm.
Bij150en 245 ppm was de vruchtzetting bijde eerste drie trossen duidelijk
minder dan bijde hogere concentraties.Geoogst werd van 11maart tot 16mei.
De produktie per plant was in volgorde van de C0„-concentraties: 1.96, 2.71,
2.56, 3.58 en 2.72 kg. Vooral bijdehoogste concentratie werd de produktie
nadelig beïnvloed door bladverbranding. Voor aanvullende gegevens zie verslag
van deafdeling fysiologie.
b. Uniformiteit van plantmateriaal bijgebruik van normaal (kaal)zaad en inqehuld
zaad (Quick-Pill).
Indewinter van 1982/1983 werd ingehuld zaad inde Quick-Pill van Royal Sluis
vergeleken met normaal zaad van dezelfde kwaliteit.Bijtomaat gebeurde dit
met decv's 'Sonatine', 'Dombito' en 'Marathon',opgekweekt bij 3 plantkwekers
en uitgeplant bij4 telers.Het paprikaras 'BruinsmaWonder' en het bloemkoolras 'Opaal'werd opgekweekt bijéén plantkweker. Tijdens deopkweek werd het
opkomstpercentage, het percentage afwijkende planten en enkele malen het
plantgewicht bepaald. Na het uitplanten van de tomaten werd de uniformiteit
van bloei van deeerste tros bepaald. Bij tomaatwerd eveneens nagegaan wat de
invloed van de plaats van het plantje in de zaaibak was opde groeitoename.
Ook werd nagegaan wat de invloed van misvormde tomatenplantjeswas op het
plantgewicht.
Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
1. Zowel tomaten,paprika als bloemkoolplanten,opgekweekt uit de Quick Pill,
hebben bijde start van de opkweek een hoger gemiddeld gewicht dan planten
opgekweekt uit normaal zaad.
Achterzijde niet beschrijven. BlJ onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Het gemiddelde plantgewicht neemt bijdeQuick Pill inde tijd echter minder
snel toe dan bij gebruikmaking van normaal zaad,waardoor bij het verspenen
het gemiddeld plantgewicht bijde Quick Pill soms lageris.
2. Het opkomstpercentage van de rassen 'Sonatine'en 'Marathon' isbijde
Quick Pill iets hoger dan van normaal zaad; bijhet bloemkoolras 'Opaal',
waarbijop perspotjes isgezaaid,was het opkomstpercentage van de Quick
Pill juist lager.
3.De spreiding in plantgewichten zowel bij tomaat,paprika alsbloemkool is
bijgebruiksmaking van de Quick Pill minstens even groot alsbij normaal
zaad.
4. Ook bijde telers zijn geen voor-of nadelen van deQuick Pill voor wat
betreft de uniformiteit, bloeisnelheid, trosgrootte en troshoogte geconstateerd.
5.De eventueel negatieve invloed van de draagrand op de uniformiteit van
plantmateriaal in debak, iszeer gering en isalleen merkbaar in het
achterblijven van plantendirektachter deop het zuiden gerichte draagrand.
6. Het gemiddeld gewicht van tomaat- en paprikaplanten, gezaaid in trays ,
ligt inhet stadium van verspenen meestal hoger dan dat van plantengezaaid in plantekwekersbakken.
7. Opgekweekte 'misvormde' kiemplanten van tomaat doen kwalitatief niet onder
voor opgekweekte 'goede'kiemplanten en hebben nagenoeg dezelfde groeisnelheid.
c. Onderzoek naar het effect van verschillende gevelisolatiematerialen opde
produktie van stooktomaten (in samenwerking met G.W.H. Welles en
G.P.A. van Holsteijn).
In 1982werden op een bedrijf 4 verschillende gevelisolatiematerialen vergeleken (zie jaarverslag 1982,blz. 43).De verkregen resultaten waren aanleiding om in 1983 dit onderzoek in een moderne kas op een ander bedrijf teherhalen. Vergeleken werden aan de noord- en aan de zuidgevel: enkel glas, enkel
glas+ EVA-folie, dubbel glas, enkel glas+ polycorbonaat en enkel glas +
tweezijdig gealuminiseerde noppenfolie. De tomaten werden op 5 januari uitgeplant op substraat.Door isolatie van de verwarmingsbuizenwas de temperatuur
achter dematerialen praktisch gelijk. Bloei en vruchtzetting reageerden nauwelijks op de lichtvermindering door dematerialen. Bijde oogst tot
10 augustus was er aan de noordgevel nauwelijks verschil in produktie bijde
materialen. Aan de zuidgevel liep het produktieverlies achter gealuminiseerde
folie door tot in de vierde poot vanaf de gevel en achter polycarbonaat tot
in detweede poot.EV/A-folieen dubbel glas verschilden niet duidelijk in
produktie met enkel glas (zie onderstaande tabel). De produktievermindering
achter polycarbonaat en gealuminiseerde foliewerd zowel door een kleiner
aantal vruchten als door een lager gemiddeld vruchtgewicht veroorzaakt.
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Onafhankelijk van de isolatiematerialen lag op het einde van deproef zowel aan
de noord- als aan de zuidgevel het produktieniveau inde eerste poot achter de
gevel 3 - 4 kg/m lager dan in de tweede poot.
Een groot bezwaar was dat al vrijvroeg de planten bijdegevel opzijwerden
geleid, zodat later bijna het gehele geveloppervlak beneden de goot volgegroeid
wasmet gewas
2
Tabel: Produktie in kg per m in deeerste 3m achter degevel.

Noordgevel
27/4
enkel glas

3.91

enkel glas+ EVA-folie 3.99
geall. folie
polycarbonaat
dubbel glas

10/6
12.3

13.2

3.90

10/8

27/4

21.0

2.46

20.5

12.3

4.24
3.92

Zuidgevel

12.7
12.6

3.68

19.8

12.7
13.1

1.89

20.9
20.0

10/6

10/8
20.8

21.7

8.48 15.0

2.86
3.48

10.9
12.6

19.7
21.4

d. Effekt van lichtonderschepping op produktie bij tomaat
2
2
Ineen kas van 1.600 m werd een gedeelte van 522m in9vakken verdeeld. Bij
3 vakken kwam boven het gewas enkel agryldoek,bijdrie vakken dubbel acryldoek en bij 3vakken geen doek. De lichtvermindering bijenkel doek t.o.v.
geen doek was 19 %enbijdubbel doek 32 %.
Door isolatie van verwarmingsbuizen werd overal een ongeveer gelijke ruimtetemperatuur gerealiseerd. Hetwatergeven en debemesting was voor alle vakken
gelijk.
De tomaten (cv 'Abunda')werden uitgeplant op 6 januari.Van elke vijfde bloem
van de eerste ras trossen werd de bloeidatum bepaald en later van de vrucht
de oogstdatum,de uitgroeiduur en het vruchtgewicht.
Geoogst werd van 28maart tot 8juni. Erwerd geen verschil inbloeidata gevonden tussen de drie behandelingen. Erwas geen invloed van lichtonderschepping op de uitgroeiduur van de vruchten. De produktie was als volgt:

aantal/m

geen scherm
enkel "
dubbel "

165
155
155
138
138

kg/m

%prod, verlies
t.o.v. controle

g/vrucht

71
9.3 9.3 60 60
7.7 7.7 56 56
11.7

21
34

De uitspraak 1 °ólichtverlies geeft 1 %produktieverlies werd in deze proef
bevestigd. Het opgetreden produktieverlies was een gevolg van fijnere vruchten en een geringer aantal geoogste veilbare vruchten. Het name bij 32%
lichtonderschepping werden nogal wat 'knopen'geoogst.
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e.Plantafstandenbijéénentweestenqelteeltvanvleestomatenineenherfstteelt
Doordesteedsstijgendeplantkostenbestaaterbelangstelling ommettwee
stengelsperplanttegaantelen.Daarvoorkaneenplantmettweekoppen
wordenopgekweekt (ziejaarverslag 1982pg.44).Indeproefwerdendeplantafstanden37,45,51,58en68cmopderijbijplantenmetéénstengelvergelekenmetdeafstanden68,77,90,108en135cmopderijbijplantenmet
tweestengels.Tevenswerdbijéénstengelplanten eendiefbijdeeerstetros
alstweedestengelaangehouden (plantafstand 112cm).
Cv 'Dombito'werdop10junigezaaidenop12juliuitgeplant.Deéénstengelplantenwogentoengemiddeld 50gramperplantendetweestengelplanten
23gram.Erwerdenzijhetnietconsequent,maatregelenvoordevruchtzetting
entrossnoeiop4vruchtengenomen.Geoogstwerdvan5septembertot14november.Bijbeidestengelsystemennambijeenruimereplantafstand deproduktie
af.Tussendedrieherhalingenperbehandeling kwamengroteverschillenin
aantalgeoogstevruchtenengemiddeldvruchtgewichtvoor.Eenbetrouwbare
uitspraak doenoverderelatiestengelsystemen,plantafstand enproduktie
isdaaromnietmogelijk.
Publikaties
Buitelaar,K.,1983.TomatenonderzoekindeenergiekasinNaaldwijk.
GroentenenFruit38(28):61-65.
Buitelaar,K.,1983.Omgaanmetvleestomaten.
GroentenenFruit38(41): 29.
Buitelaar,K.,1983.Tweestengelteeltbijherfsttomaten.
GroentenenFruit38(47):36,37.
Buitelaar,K.,vanHolsteijn,G.P.A.enWelles,G.W.H.,1983.
Gevelisolatieenproduktie.
GroentenenFruit39(10):44,'45,47.
Buitelaar,K.,1983.Tomatendoenhetgoedopallesubstraten.
Tuinderij63 (23):18-21.
Buitelaar,K.,1983.Dubbeldekofscherm.Danvoedingenklimaataanpassen.
Tuinderij63(26):40-43.
Buitelaar,K.,1983.Opsteenwolmogentomatenietsnauwer.
Tuinderij63 (27):26,27,29.
Buitelaar,K.enJanse, 3. Lichtonderscheppingbijtomaat.
GroentenenFruit39(24):38,39.
Plannenvoor1984
-Vergelijkingvanvijfplantafstandenbijplantenmetéénentweestengels.
-Vergelijkingvanverschillendemanierenvanstrakenminderstrakindraaien
inhettouw.
-Onderzoek naarverschillendetijdstippenvanbeginnenmettrossnoeiennaar
dematevantrossnoeiopdeproduktie.
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B. Plan komende Jaar.
A. Verslag ever 1983

a. Rassenproeven eerste beoordeling
2-3 hokkinge,ronde typen en 3-5 hokkig,grofronde typen
Stookteelt:
Dertiennieuwerassen afkomstig van 7veredelingsbedrijven, werden naast de
standaardrassen cv 'Sonatine' en 'Abunda'op drie plaatsen in duplo beproefd.
Voor verdere beproeving werden aanbevolgen: 658,B2201, RS820884en B82903.
- Hetelucht- en koude teelt:
In 1983werden geen proeven eerste beoordeling in deze teeltwijzen genomen.
Herfstteelt:
Veertien nieuwe rassen afkomstig van 7veredelingsbedrijven, werden naast de
standaardrassen cv 'Abunda', 'Angela'en 'Nemato' op drie plaatsen in duplo
beproefd. De rassen voor verdere beproeving zijn nog niet bekend.
3-5hokkigetypen (grofronde)
Het onderzoek bijrassen van dit type werd ook in 1983 niet meer uitgevoerd.
Inhet vooronderzoek in 1983 zijn rassen uit deze groep opgenomen in deproeven met rassen van het 2-3 hokkige typen en met de daar gehanteerde standaardrassen vergeleken. Het kriterium grofrond gold alsbelangrijk bijdeze rassen,
doch de fijnere sorteringen moesten ook exportwaardig zijn.Erwerden geen
nieuwe rassen met perspectief gevonden. Alle rassen dieonder A.a bijdestooken herfstteelt werden aanbevolen waren van het 2/3 hokkige,ronde type.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik«!
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Meerhokkiqe,vlezigetypen
Stookteelt:
Zevennieuwerassen,afkomstigvan4veredelingsbedrijven,werdenop3plaatseninduplonaasthetstandaardrascv 'Dombito'beproefd.Voorverderebeproevingwerdaanbevolen:cv 'Vision'encv'Buffalo'.
Herfstteelt:
Achtnieuwerassen,afkomstigvan4veredelingsbedrjven,werdenopdrieplaatseninduplobeproefd.Derassenvoorverderebeproevingzijnnognietbekend.
b.Rassenproeven tweedebeoordeling
2-3hokkige,rondetypen
Stookteelt:
Eenserievanachtrassen (inclusiefdestandaardrassencv 'Sonatine'en
'Abunda')werdop13plaatsen (opproeftuinenenvooralindepraktijk)
meestalinduplobeproefd.Deproevenlagenzowelopsteenwolalsinde
vollekasgrond.Eeninteractierasxteeltmediumkonnietsignificantworden
aangetoond.Derassencv 'Calypso',cv 'Mercator', 'Sonatine','Abunda',
B81.803enB81.804kondenuiteindelijk,aldannietbeperkt,wordenaanbevolen.
Publikatie:
Stolk,J.H.enCools,M.H. (1983).Vroegestooktomaterassen;witkopresistentiewordtbepalend.GroentenenFruit39(11):37-39.
Hetelucht-enkoudeteelt:
Eenserievantienrassen (inclusiefdestandaardrassencv 'Sonatine'en
'Abunda'werdop19plaatsen (opproeftuinenenvooralindepraktijk)in
twee-ofdrievoudbeproefd.Derassencv 'Turbo','Calypso',cv'Abunda',
B81.810en 'Goldstar'kondenuiteindelijk,aldannietbeperkt,worden
aanbevolen.
Publikatie:
Cools,M.H.enJansen,A.B. (1983).Veelnieuwetomaterassenvoordeheteluchtenkoudeteelt.GroentenenFruit 39.(22): 34-35.
Herfstteelt:
Eenserievanzesrassen (inclusiefdestandaardrassencv 'Abunda',
'Nemato'en 'Angela')werdop7plaatsen (opproeftuinenenvooralinde
praktijk)minimaalinduplobeproefd.Degezamenlijkeresultatenzullenin
hetvoorjaarvan1983wordenverwerktengepubliceerd.
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Meerhokkiqe,vlezigetypen
Stookteelt:
Eenserievantweerassen (inclusiefhetstandaardrascv 'Dombito')werdop
6 plaatsen (opproeftuinenenindepraktijk)minimaalinduplobeproefd.De
rassenB81.832encv 'Dombito'kondenuiteindelijk,aldannietbeperkt,wordenaanbevolen.
Publikatie:
Stolk,J.H.enJansen,A.B.(1983).Weinigvleestomaterassengeschiktvoorde
stookteelt.GroentenenFruit39(17): 43.
Herfstteelt:
Eenserievanvijfrassenwerdop6plaatsen (opproeftuinenenindepraktijk)
induplobeproefd.Degezamenlijkeresultatenzullenin1983wordenverwerkt
engepubliceerd.
Overigepublikaties:
Stolk,J.H.enCools,M.H. (1983).Resistentiesenkwaliteitoverheersenbij
herfsttomaterassen.GroentenenFruit2§_(^^): 30-31.
Cools,M.H.enStolk,J.H. (1983).Vleestomatenvoordeherfstteelt.
GroentenenFruit38(45):36-37.
c.Diverseonderzoekingen
Regelmatig komthetvoordatgedurendedeproefnemingen indeproefvelden
plantenwegvallen.Overdecorrectiemogelijk -metbetrekkingtotdeuiteindelijkeresultatenisweinigbekend.Omdaarinmeerinzichtteverwerven
werd eenproefopgezet.Deopzetwasalsvolgt:op5tijdstippenwerd uit
bepaaldeproefveldeneenplantweggenomen,nl.4,8,12,16en20wekenna
hetplantenineenproefindestookteelten3,6,9,12en15wekennahet
plantenineenproefindeheteluchtteelt.Bovendienwerdbijenkelebehandelingenhetontstanegatopgevuld doordievenaantehoudenvanbuurplanten.
Deuiteindelijkeopbrengstvandeveldenwaaruitgeenplantenwerdenweggenomenwashethoogst,dochdeverschillenmetdeveldenwaaruitplantenwerden
verwijderdwarendermatekleindatgeensignificanteverschillenwerdengevonden.Omnauwkeurig denoodzaakvancorrectieendematewaarintekunnen
vaststellenisverderonderzoeknoodzakelijk.
B.Plannenvoor1984
a.Rassenproeven eerstebeoordeling
Indrieteeltwijzen,tewetenstookteelt,delatehetelucht-enkoudeteelt
endeherfstteelt,telkensopminimaaldrieplaatsen,proevenmetdeper
teeltwijzedoordeveredelingsbedrijven ingezondenrassenvanhet2-3hokkige
rondtype.Eventueelkunnenenkelegrofronderassenopaanvraagaandeserie
wordentoegevoegd.
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Indestookteeltenindeherfstteeltkomentelkensopminimaaldrieplaatsen
rassenvanhetmeerhokkige,vlezigetype.
b.Rassenproeventweedebeoordeling
Indrieteeltwijzen,tewetenstookteelt,hetelucht-koudeteeltenherfstteel,zullenopzoveelmogelijkplaatsenproevenwordengenomenmetperteeltwijze,aandehandvanderesultatenvandeeerstebeoordeling inhetjaar
daarvoorsamengesteldeseriesrassen (vanhet2-3hokkigetypeeneventueel
enkelegrofronde typen).Ookzullenderassenophoudbaarheidnadeoogst
wordengetoets.Tevenszalvaneenaantalproevendeinwendigekwaliteitwordenbepaald doordegehaltesaansuikerenzurentebepalen.
Indevoorjaarsteeltenindeherfstteeltzalhetzelfdewordengedaanmet
rassenvanhetmeerhokkige,vlezigetype.
- Eventueelzullenalleseriesvoorderassenproeventweedebeoordelingworden
uitgebreidmetdemeestbelovenderassenvanderassenserie2 beoordelingin
hetafgelopenjaar.Dusalshetwareeenderdebeoordeling.
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B. Plan komende Jaar.
A. Versieg over 19 8 3

a. Invloed van een vast scherm op verdamping en produktie
Op veel bedrijven biedt het aanbrengen van een vast scherm van plastic folie een
goedkope en reële mogelijkheid om energie tebesparen.Dit geldt zowel voor de
vroege alsvoor dewat latere teelten.Het effect op de groei enproduktie van
de plant isechter nog onvoldoende bekend.
In 1982 isonderzoek met vaste scherm gestart (zie intern jaarverslag 1982,
blz. 48 en4 9 ) ,in 1983 isdit onderzoek voortgezet.
Op 18 januari zijn in4 afdelingen komkommers "geplant".Het waren op datmoment planten van 1 à 1,25 m lang (verlengde opkweek). In 3afdelingen werd
4, 6en 8weken geschermd met een vast scherm in vergelijking met eenongeschermde afdeling.
Inelke afdeling isvan 8planten hetwaterverbruik vastgesteld, om het effect
van het schermen op het waterverbruik vast testellen.
Door hetoptreden van ernstige spuitschade isdeze proef+ 5weken na hetplanten afgebroken en iser opnieuw geplant. Op datmoment waren er nog geen oogstgegevens,maar erwas wel een goede indruk van de verdampingsverschillen verkregen. Door de toegepaste wijze van schermen (dag en nacht gesloten)werd deverdamping teruggebracht tot+ 60 %van de ongeschermde afdeling.
Op 21 februari iseen tweede proef gestar
geleken met 2en4weken enmet een afdel
schermd en daarna 14dagen het scherm 's
geopend isgeweest.Ook bijdeze proef is
8 planten vastgesteld. Continue schermen
duceren.Door overdag het scherm een kier
continue schermen, duidelijk opgevoerd.B
over het gehele etmaal,de verdamping tot
gereduceerd.
De produktie is in de afdeling waar 14da
De produktie was hier dus ook hoger dani
was de produktie bijde behandeling waar
het hoogst en hoger dan decontrole.

t. Ongeschermd isbijdeze proefveringwaar 14dagen dag ennacht isgenachts gesloten en overdag een kier
per afdeling de verdamping van
bleek deverdamping tot+ 50 %terete openen werd deverdamping,t.o.v.
ijdeze behandeling werd, gerekend
65 à70 %van deongeschermde afdeling
gen isgeschermd het hoogste geweest,
n de ongeschermde afdeling. Ook in 1982
het scherm het eerste was weggehaald
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Het scherm gedurende 4wiekengesloten houden heeft tot een lagere produktie
geleid. Gok in deafdeling waar het scherm gedurende 14dagen gesloten en
daarna overdag met een kier geopend isgeweest,was de produktie lager dan in
de controle-afdeling.
Het scherm lang handhaven heeft ook een negatieve invloed gehad op dekwaliteit van devruchten. Zowel het model alsde kleur van de vruchten bijde
oogst,was in deafdelingen waar de uitgroei van vruchten had plaatsgevonden
onder een geheel of gedeeltelijk gesloten scherm,minder goed.
b. Plantdichtheid
Binnen deonder agenoemde afdelingen iseen proef genomen met 2plantdichtheden, nl. 1,4 en 2,1 planten per m .Bijdenauwste plantafstand werd het
grootste aantal vruchten geproduceerd, nl.+ 1 0 %méér dan bij de ruimere
plantafstand. Het gemiddelde vruchtgewicht was echter + 10 %lager,zodat in
gewicht gerekend, de produkties gelijk waren.Omdat bijde grootste plantdichtheid de kwaliteit van de geoogste vruchten minder goed was,is nauwer
planten dan in depraktijk gebruikelijk is (1,2à1,5 pl/m )niet aan te
raden.
c. Plaats en aantal aan te houden stamvruchten
Indeonder agenoemde afdelingen isook een proef genomen met de plaats en
het aantal aan te houden stamvruchten. De volgende behandelingen waren opgenomen: 1)vanaf het 7" blad, alle stamvruchten aanhouden
2)vanafhet 7 blad, één vrucht per oksel aanhouden
3)vanaf het 7 blad, één vrucht per 2oksels aanhouden
4)vanaf het 11 blad, alle vruchten aanhouden
5)vanaf het 11 blad, één vrucht per oksel aanhouden
6)vanaf het 11 blad,één vrucht per 2oksels aanhouden.
Naarmate erméér en in een vroeger stadium, vruchten zijn aangehouden,was
het aantal geoogste vruchten groter. Naarmate het aantal vruchten dat per
plant werd aangehouden groter was,warendevruchten echter lichter.Dit was
bijde vroege produktie het duidelijkst,nl.20 %verschil tussen debehandelingen 1en 6. Tussen debehandelingen 1en 3en ook tussen de behandelingen
4 en 6,waren deverschillen + 10 %.
Vroeg waren er ten aanzien van het totale gewicht,weinig verschillen; bij
aanhouden vanaf het 7"blad was de produktie ietshoqer dan bij aanhouden vane
e
afhet 11 blad. Later werd, zowel bijaanhouden vanaf het 7 blad als bij
aanhouden vanaf het 11 blad, een hogere (kg)produktie bepaald naarmate er
meer was gedund.
e
e
Bijalle vruchten aanhouden vanaf het 1 ofhet 11 blad,was de kwaliteit
van de vruchten veelal slecht. Het model,het gewicht én de kleur waren
vaak onvoldoende.
Een en ander betekent dat het aantal stamvruchten datwordt aangehouden niet
te groot mag zijn.Een tegroot aantal betekent zowel een lagere totale produktie (kg)als een mindere kwaliteit.De hoogte waarop deeerste vrucht kan
worden aangehouden isafhankelijk van de groeikracht van de planten endaarmee sterk afhankelijk van de tijd van het jaar.
d.Hoogte van de koolzuurqasconcentratie
In samenwerking met de afdeling fysiologie iseen proef genomen waarbij
6 koolzuurgasconcentraties zijn vergeleken bijeen teelt van vroege komkommers.
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Op15decemberzijndezekomkommersgeplantenop26januariisperafdeling
éénvandezesrijen,waarvandeplantenwarengebruiktvoordestructieve
waarnemingen,overgeplant.
Denagestreefdekoolzuurgasgehaltenwaren:150,245,430,790,1500en
2870ppm.Omdezegehaltenzoveelmogelijktekunnenrealiseren,ishetventilerentoteenminimumbeperkt.Erwerdpasgeventileerd bijruimtetemperaturenboven28 C.
Degroeiwashetbestebij790ppm.Bijdelaagstewaardewasdegroeizichtbaarminder.Bijdehogerewaarden,vooralbij2870ppm,tradernstigebladverbrandingop.Ditlaatsteheeftookdeproduktiebijdezebehandelingen
zeernadeligbeïnvloed,metnameindeeersteoogstmaanden.
Later,toende hogegehaltendoorhetsteedsmeerventilerenminderwerden
gerealiseerd,werddeproduktiebijdebehandelingenwaarhogewaardenwerdennagestreefd,beter.
Verhogenvanhetgehaltevan245naar790ppmgaf,zowelbijdeplantendie
15decemberalsbijdeplantendie26januariwarengeplant,eenproduktieverhogingvanruim40 %.Bij150ppmwasdeproduktienogduidelijklager.
Bij430ppmwerdeenproduktiebehaalddietussendeproduktiebij245en
790ppminlag.
Dekwaliteitwas,bijdevaakhogetemperatuurenluchtvochtigheid doorhet
beperktventileren,veelalmatig,metnametenaanzienvandekleurvande
vruchten.
Voormeergedetaileerdegegevenswordtverwezennaarhetverslagvande
afdelingfysiologie.
Ookbijeenzomer-herfstteeltisgetrachtverschilleninkoolzuurgasgehalte
aanteleggen.Hetbleekslechtsinzeerbeperktematemogelijkomdegehaltendiewerdennagestreefd ookterealiseren.Ditenerzijdsdoordat 'snachts
vrijhogegehaltenwerdenopgebouwdenhetvrijlangduurdetotdezeC0„uit
dekaswasverdwenen (opnameenscrubben)uitdeafdelingenwaarlagegehaltengewenstwaren,enanderzijdsomdater 'smorgensalvrijvroeggeventileerdmoestwordenomdatdetemperatuurtehoogwerd.Deeersteindrukis
danookdaterslechtskleineennietbetrouwbareverschillenzijnontstaan.
Deverkregengegevensmoetengrotendeelsnogwordenverwerkt.
e.Invloedvangevelisolatieopproduktie
Opeenpraktijkbedrijfiseenproefaangelegdomnategaanwatdeinvloed
vanverschillendegevelisolatiematerialen opdeproduktieis.Naeenteelt
vanvroegestooktomatenzijnopditbedrijfop22augustusherfstkomkommers
geplant.Zowelaandenoord-alsaandezuidzijdevandekaswashetvolgende
gevelisolatiemateriaal aanwezig:
1)reflektie-noppen-folie (+enkelglas)
2)polycarbonaat (dubbelwandig)platen (+enkelglas)
3)dubbelglas
4)plastic folie (+enkelglas)
5)controle (enkelglas_
Bijbeidegevelszijn,perbehandelingengerekend vanuitdegevel,aan
6 plantenoptweerijen (totaaldus12planten)waarnemingen gedaan.Uitgaandevandecontrole (enkelglas),wasdeproduktieaandezuidzijde
bijdemetplastic foliegeïsoleerdegevel10 %hoger,dubbelglas3 %
lager,polycarbonaat 11 %lagerenreflektiefolie 18 %lager.
Aandenoordzijdewasenkelglas+folie1 %hoger,reflektiefolie4 %lager,
polycarbonaat6 %lagerendubbelglas11 %lager.

voivolgblad nr 3
Onderzoekinstelling
Projectnummer

van projectbeschrijving/projectverslag 19??
:ProefstationNaaldwijk
:B3

Registratienr.
60

Deverschillenzijnaandezuidzijdedusduidelijkgroter,metnamewaarhet
reflektiefoliebetreft.Opvallendisverderdataanbeidegevelsenkelglas+
folietoteenhogereopbrengstkomtdanenkelglas.
Degegevenpercentageshebbenbetrekkingopdegemiddeldeopbrengstenvande
12plantenperveldje.Deafmetingenvandezeveldjesmaren6mlang (vanuit
degevel)en1.6mbreed.
Uitditonderzoekbleekevenalsuiteerderonderzoekbijtomaat (zieblz49en50)
datgevelisolatieaandezuidgevelalsneltotproduktieverlies leidt,terwijlaandenoordgevelslechtsingeringematelichtonderscheppendematerialen
toelaatbaar zijn.Gevelisolatiekandanookhetbestem.b.v.beweegbaregevelschermenwordenuitgevoerd.
Publikaties:
VanUffelen,J.A.M.,1983.Ondereenscherm ruimerplantenennietteveel
stamvruchten.luinderij63(27):22-23.
VanUffelen,J.A.M.,1983.Bijgebruikvanschermlettenopdeverdamping.
Tuinderij63(26):32-34.
B.Plannenvoorhetseizoen1983/84
Onderzoeknaareffectenvanluchtvochtigheid incombinatiemetEC-niveau's
enCa/K+Mgverhoudingenindevoedingsoplossingopproduktie kwaliteiten
hetoptredenvanfysiogene afwijkingen (samenwerkingsprojectmetmeerdere
onderzoekers,zieprojektB 30).

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
f'roje-tnwnmer
Projectüiel

On'i«;rir.'eker(s)

Projectleider
Afdel'njchoofd

Proefstation Naaldwijk
B4
Gebruikswaarde-onderzoek bij komkommerrassen

Registratie nr.:

61

Jansen,N.L.M. Stijger,W. de Bruijn

J.H. Stolk,M.H.Cools,A.B.
J.H. Stolk
C.M.M,van Winden

Bested ng over het afgelopen jaar (19

)

1

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Besteding Ir» geld
Directe kosian-personeel f
„ -materieel f
Semi-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
lobtal
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Hoger personeel
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—
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—
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ßetfnopte weergave van achtereenvolgens
A, Verslag afgelopen jaar (1983) met verme ding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 19 8 3

,a. Rassenproeven eerste beoordeling
Stookteelt (normaal temperatuursregime):
Zesnieuwe komkommerrassen, afkomstig van vier veredelingsbedrijven, werden
naast het standaardras cv 'Corona'op vier plaatsen in duplo beproefd, zowel
in grond als op steenwol. Geen van de nieuwe rassen waswitresistent. Voor
verdere beproeving werden aangevolgen 1292,cv 'Dalibon',711 en 3259.
Stookteelt (laagtemperatuursregime):

;
;

;
;

i
j

Mede op aandringen van enkele veredelingsbedrijven werd een proef opgezet voor
de teelt van komkommerrassen bij lage temperaturen. De ingestelde temperaturen
waren vanaf het planten 15 C 'snachts en 18 Coverdag.Erwerd op één plaats
geteeld met scherm en op grondverwarming en op één plaats met grondverwarming
en zonder scherm. Opbeide plaatsen werden zeven rassen induplo beproefd naast
het vergelijkingsras cv 'Corona'. De rassen waren afkomstig van vijfveredelingsbedrijven. Produktiesnelheid en kwaliteit van de nieuwe rassen waren onvoldoendebijhet gehanteerde temperatuursregime. De nieuwe rassen produceerden bij
lagere temperaturen wel beter dan het vergelijkingsras,doch zoveel minder dan
het vergelijkingsras bijnormale temperaturen dat de proef voortijdig moest
worden gestopt.Bovendien was de kwaliteit van de zogenaamde koude tolerante
rassen bijnormale temperaturen slechter dan die van het vergelijkingsrasen
was deproduktiviteit niet beter.Uiteindelijk werd geconcludeerd dat voortgezet onderzoek met debeste van de beproefde serie koude tolerante rassen niet
zinvolwas.

? - Hetelucht- en koude teelt:
i
;
.
i

Eenentwintig oudere en nieuwe komkommerrassen van negen veredelingsbedrijven
werden naast de standaardrassen cv 'Corona', 'Sandra' opdrie plaatsen in duplo
beproefd. Alle proeven lagen in grond. Negen nieuwe rassen waren witresistent.
Enkele proeven werden wat aangetast door brandkoppen.Met debeste rassen zal
in 1984 voortgezet onderzoek worden uitgevoerd.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Herfstteelt:
Achtnieuwekomkommerrassen,afkomstigvanvijfveredelingsbedrijven,werden
naasthetstandaardrascv 'Corona'opdrieplaatseninduplobeproefd.Eén
vandenieuwerassenwaswitresistent.Devoorverderebeproevingaanbevolen
rassenzijnnognietbekend.
b.Rassenproeven tweedebeoordeling
Stookteelt:
Eenserievanachtrassen inclusiefdestandaardrassencv 'tucinde'en
'Corona',werdindevroegestookteeltop13plaatsen (proeftuinenenpraktijkbedrijven)zowelindeteeltopsteenwol alsindeteeltindevolle
kasgrondbeproefd.Deproevenlagenmeestalinduploofintriplo.Derassen
cv 'Corona','tucinde',703,'Grandiosa', 'Tinda'en 'Brucona'kondenuiteindelijk,aldannietbeperkt,wordenaanbevolen.
Publikatie:
Cools,M.H.enStolk,J.H. (1983).Kiesvoorkwaliteit.
GroentenenEruit39(18):27-29.
Herfstteelt:
Eenserievanzesnieuwerassen (inclusiefdestandaardrassencv 'Corona'
en 'Lucinde'),waarvanéénwitresistent,werdopzevenplaatseninduplo
beproefd.
Deresultaten zullenin1983wordenverwerktengepubliceerd indevakpers.
Overigepublikaties:
Jansen,A.B.,Cools,M.H.enStolk,J.H. (1983).Komkommerrassen voorde
herfstteelt.GroentenenEruit38(48):40-41.

B.Plannenvoor1984
a.Rassenproeveneerstebeoordeling
Indestookteeltenindeherfstteeltkomen,opminimaaldrieplaatsen,
proevenmetperteeltwijzedoordeveredelingsbedrijven ingezondenrassen.
Hetgrootstegedeeltevandeingezondenrassenzalnogwitvatbaar zijn.Indienwitresistenterassenwordeningezonden,zullendezezoverantwoordmogelijkindeproevenwordenopgenomen.
b.Rassenproeven tweedebeoordeling
Indestookteeltzaleenserie vanzesrassen (inclusiefdestandaardrassen
cv 'Lucinde'en 'Corona')opminimaal13plaatseninduplowordenbeproefd.
Eengrootdeelvandeproevenzalopsteenwolwordengeteeld.
Indeheteluchtteeltzullenproevenmeteennognadertebepalenserierassenwordengenomen. Deserierassenvoordetweedebeoordeling zalin
januari1984bekendzijn.
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Indeherfstteeltzalgetrachtwordeneenserierassen (debesterassenvan
deeerstebeoordelingherfstteelt1983)opminimaal10plaatseninduplote
beproeven.
Vanallerassenseriesvoorrassenproeven 2ebeoordeling zalookdehoudbaarheidwordenbepaald.
Eventueelzullenalleseriesvoorderassenproeven 2ebeoordelingwordenuitgebreidmetdemeestbelovenderassenvanderassenserie2ebeoordelingin
hetafgelopenjaar.Dusalshetwareeenderdebeoordeling.
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Middelbaar personeel
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O r m i a g algemene kosten f
Totaal
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Btikncpie weergave van achtereenvolgens
Â . Verslag afgelopen Jaar ( 1 9 8 3 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. V s r s w g c>/er 1 9 8 3

a.Invloedvanbelichting,grond-enruimtetemperatuuropkropvormingbijijsbergsla
Inhetvoorjaarvan1983werddeinvloedvanbelichtentijdensdeopkweekende
invloedvandegrond-enruimtetemperatuur aldannietgecombineerdmeteenscherm
opdekropvormingvanijsbergslaonderzochtengedurende4weken12uur/dag.
Devolgendebehandelingenwerdenopgenomen:Belichting,onbelicht,vanafzaaien
gedurendetweeweken12uur/dag (2400lux,TLlampen).
Vanafplantenwerdendevolgendenachttemperatureningesteld:
Afdeling1en3:7 C,afdeling 2en4:10 ,nabeginkropvorming (+7weken)
7 Cenafdeling 5:10 C,nadrieweken7 C.
o
o
Inelkeafdelingwasdedagtemperatuur gedurendedegeheleteelt13 C+3 C
lichtverhoging.Binneniedereafdelingwerdendevolgendegrondtemperaturen
aangehouden:metgrondverwarming (grondtemperatuurgedurendedegeheleteelt
14 C)geengrondverwarming (grondtemperatuur variabel8 - 1 1 C).
Inafdeling1en2werddagennachtgeschermd (vochtkier).
Deijsbergslaisgezaaid 11november,geplant10januariengeoogst30maart
(cv 'Cristallo').
Erwarengeenbetrouwbare verschillen inpercentageopenkroppentussendeverschillendebelichtingsbehandelingen.Welwarenerbetrouwbareverschillenin
bruto-ennettokropgewicht tussendebehandelingnietenbeidebehandelingenwel
belichten.Daarbij warendekroppendiebelichtwarenhetzwaarst.Tussenbeide
belichtingsbehandelingen warengeenbetrouwbareverschillen.
Hetpercentageopenkroppenwasinelkeafdelingbijdebehandeling zondergrondverwarmingnietbetrouwbaarhogerdanmetgrondverwarming.
Debrutoennettokropgewichtenwareninelkeafdelingbijdebehandelingmet
grondverwarming betrouwbaarhogerdanbijdebehandeling zondergrondverwarming.
Hetgemiddeldbruto-ennettokropgewicht vandekroppenbijdeverschillendeafdelingenwordtweergegeven intabel1.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblod gebrulkei
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label1:Gemiddeldbruto-ennettokropgewichtperafdeling
Afdelinq

Brutokropqeiwicht
inqrammen

Nettokropgewicht
inqrammen

Nacht 7 C+scherm

682

502

Nacht10 C+scherm (7weken)

759

551

Nacht 7 C-scherm

708

526

Nacht10 C-scherm (7weken)

847

612

Nacht10 C-scherm (3weken)

769

597

Nawiskundigeverwerking vandegegevensblijkt,datbovenstaandeverschillen
betrouwbaarzijn.Eenverhoogdenachttemperatuurheefteenpositieveinvloed
ophetkropgewicht.Eenvochtkierenscherm geefteenwatlagerkropgewichtdan
ongeschermd.
Hetpercentageopenkroppenvande5afdelingenwordtweergegeven intabel2.
label2:Percentageopenkroppenbijde5afdelingen:
%openkroppen

Afdelinq

3,6

Nacht 7 C+scherm
„ 0 „ /-.

.

s

Nacht10 C(7weken)+scherm
Nacht 7°C-scherm

13,4

Nacht10 C(7weken)-scherm

6,8

Nacht10 C(3weken)-scherm

4,2

Nawiskundiqeverwerkingvandegegevensblijkt,datbovenstaandeverschillen
nietbetrouwbaarzijn.
Schermonderzoekbijbotersla
Inhetnajaarvan1982envoorjaar1983isindrieafdelingenonderzoekgedaannaardeinvloedvanschermenopdegroeisnelheidenkropkwaliteit.De
volgendebehandelingenwerdenopgenomen:Afdeling 1:vastscherm,
afdeling2:vochtkierenscherm,afdeling3:geenscherm.
Inelkvandeafdelingenwerdgeplantop3,13en23september,15oktober,
12november,14decemberen19januari.
Perplantdatumwerdvanafeenkropgewichtvan13kg/100stuksvierkeergeoogst.Delaatsteoogstdatabijelkeplantdatumwarenachtereenvolgens:
13oktober,3november,29november,29december,9februari,14en18maart.
Voorplantdatatotenmet12novemberwerdcv 'Columbus',14december
cv 'Pascal'en19januaricv 'Pallas'gebruikt.
Dehoeveelheid lichtinbeidegeschermdeafdelingenwas12?óminderdanin
denietgeschermdeafdelingent.o.v.hetbuitenniveau.lijdensdeverschillendeteeltenwarendegrond-,dag-ennachttemperaturengemiddeld indeafdelingmeteenvastschermhethoogstenindeafdelingzonderschermhetlaagst.
Indeafdelingmethetvochtkierenscherm wasdeetmaaltemperatuurietshoger
danbijdecontroleafdeling.
Debrutokropgewichten enhetpercentageafvalvandegeschermdeafdelingmet
vastschermwarenhethoogstenenvandecontroleafdelinghetlaagst.
Deinvloedophetkropgewichtwerdvooraldoorhetverschilingerealiseerde
etmaaltemperaturenveroorzaakt.
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Dekropkwaliteit bijdeoogsttoten metdeplantdatum 12novemberwasbij
beidegeschermdeafdelingenslecht.Bijdeplantdata14decemberen
19januariwasdekwaliteitredelijktotgoed.Dekwaliteitvandecontroleafdelingwaszowelbijdevroegealslateplantingenduidelijkbeter.Deze
kroppenwarenstevig.
Dehoudbaarheid vandekroppenvandeafdelingmetvastschermwasslecht,
dievandeafdelingmetvochtkierenschermietsbeterendievandecontrole
afdelinggoed.
Onderzoek naardeinvloed vandeK/Ca/Mg-verhoudinqophetoptredenvanrand
bijboterslageteeld invoedinqsfilm
Inhetnajaarvan1983isonderzoekgedaannaardeinvloedvandeK-Ca-Mgverhoudingophetoptredenvanrand.
Devolgendebehandelingenwerdenopgenomen:
Objekt:
Mmol/1
K+

Ca

Mg++

1.

7,0

1,25

0,75

2.

5,0

2,25

0,75

3.

3,0

3,25

0,75

4.

5,9

1,05

1,5

5.

4,2

1,9

1,5

6.

2,5

2,75

1,5

Erwerdgeplantop17augustus1983.Rassen:cv 'Salina'encv 'Sitonia'.
Degegevensvandezeproefmoetennogverderuitgewerktworden.
Publikaties:
Maaswinkel,R.H.M,enJanse,J.1983.Schermonderzoekbijsla.
GroentenenFruit39(18):36-37.
Maaswinkel,R.H.M,endeVisser,A.J.1983.Slatelenopwaterbiedtmogelijkheden.Tuinderij63 (4):36-39.
Plannenvoor1984
Voortgezetonderzoek schermenbijbotersla.
Onderzoek naardemogelijkhedenvanvervroeging vandevoorjaarsteeltvan
ijsbergsla.
Onderzoek naardeinvloedvandemangaanopnameopdekropkwaliteitbij
botersla.
Voortgezet randonderzoek bijbotersla,geteeld invoedingsfilm.
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A, Verslag afgelopen Jaar (19 83) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1983

I.Rassenonderzoek botersla
a. Rassenproeven eerste beoordeling:
1. Klassieke typen en opgerichte typen:
In 3voor de praktijk representatieve teeltwijzenwerdennieuwe rassen beproefd
opminimaal drie plaatsen in duplo per teeltwijze. Per veredelingsbedrijf mochten
twee rassen per teeltwijze worden ingezonden. Rassen,die niet resistent zijntegen de eerste 7en het 10 fysio van het "wit"zijn inhet seizoen 1982/1983
vrijwel niet ingezonden.
Herfstteelt 1982:
Standaardrassen:cv
'Panvit',cv 'Columbus'encv 'Pascal'
Veertien nieuwe rassen beproefd van zeven veredelingsbedrijven. Aanbevolen voor
voortgezet onderzoek: 81.2264,81.5473,L2114, L2130, 68224, 890/82, 958/82
(cv 'Pinto'). Later werd 890/82 teruggetrokken.
Winterteelt 1982/1983:
Standaardrassen: cv 'Panvit'
cv 'Columbus'en cv 'Saffier'
Dertien nieuwe rassen beproefd van zeven veredelingsbedrijven. Aanbevolen voor
voortgezet onderzoek: 958182 (cv 'Pinto'), 816/82, 812264,815473,2020, L2130.
Voorjaarsteelt 1983:
Standaardrassen: cv 'Diamant',cv 'Mir' ('Miranda'), cv 'Marcia' en cv 'Pallas'
Veertien nieuwe rassen beproefd van zeven veredelingsbedrijven. Aanbevolen voor
voortgezet onderzoek: 946/82 (cv 'Nina'), 958/82 (cv 'Pinto'), L1149
(cv 'Pandora').

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebru'kei
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2. Opgerichte typen:
Doordat nade introductie van enkele goede chemische middelen ter bestrijding van Botrytis en Rhizoctonia, deze ziekten de laatste jaren voor de
teler een minder groot probleem vormden isook bijde sélecteursdeaandacht voor het kweken van opgerichte typen verslapt.Dientengevolge isde
laatste jaren bij kropsla geen apart gebruikswaarde-onderzoek aan rassen
van dit type uitgevoerd, maar werden de rassen van het opterichte type,
overigens klein in aantal,ondergebracht inde proeven met rassen van het
klassieke type.
3. 'Snelkroppende' typen:
- winterteelt 1982 - 1983
Er werd een oriënterend onderzoek gehouden met boterslarassen die bij
laag gewicht eengoedehartvulling hebben.Vijf nieuwe rassen van vijf
veredelingsbedrijven werden op twee plaatsen beproefd. Aanbevolen voor
voortgezet onderzoek werden 946/82 (cv 'Nina'), 812264 en L2108. Deze
rassen zullen samen met de goedgekeurde rassen van het klassieke type
uit het vooronderzoek winterteelt 1982/1983 worden beproefd in het
voortgezet onderzoek winterteelt 1983/1984.
b. Rassenproeven tweede en derde beoordeling klassieke typen
1. Klassieke typen en opgerichte typen:
- vroege herfstteelt 1982:
Vijfproefplaatsen, 3in duplo en 2 in viervoud.
Beproefde rassen:E3460 (cv 'Talent'), cv 'Sitonia',63557, 64174en
cv 'Profit'.
Standaardrassen: cv 'Topaas'en cv 'Salina'.
Aanbevelenswaardig: E3460 (cv 'Talent'), cv 'Sitonia',64174.
Publikatie
Cools,M.H.en Stolk, J.H. (1983). Salina krijgt concurrentie, slarassen
voor de vroege herfstteelt. GroentenenFruit 39 (1):32 -33.
- Herfstteelt 1982:
Achttien proefplaatsen meestal induplo.
Beproefde rassen:E3460 (cv 'Talent'), cv 'Saffier',64174, L9154
(cv 'Panlight'), cv 'Nanda',49901.
Standaardrassen: cv 'Panvit',cv 'Colombus' en cv 'Pascal'.
Aanbevelenswaardig: E3460 (cv 'Talent'), 64174, L9154 (cv 'Panlight'),
cv 'Nanda',cv 'Columbus',cv 'Panvit'encv 'Pascal'.
Publikatie
Cools,M.H. en Stolk, J.H. (1983). Slarassen voor de herfstteelt. Let ook op
hartvulling. Groenten enFruit 39 (5):32-33.
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- winterteelt 1982/1983:
Tweeëntwintig proefplaatsen meestal induplo.
Beproefde rassen :81.1656,E3460 (cv 'Talent'),L1149(cv 'Pandora'),
2381 (cv 'Ciska'),cv 'Nanda',cv 'Amaril'encv 'Panlight'.
Standaardrassen: cv 'Panvit',cv 'Columbus'encv 'Saffier'.
Aanbevelenswaardig: E3460 (cv 'Talent'),L1149(cv'Pandora'),cv 'Nanda',
cv 'Amaril',C9154 (cv 'Panlight'),cv 'Panvit',cv 'Columbus'en
cv 'Saffier'.
Publikatie
Stolk,J.H.enJansen,A.B.(1983)Opwegnaar winterslarassen met"body".
Groenten enFruit 39 (6):30-32.
- voorjaarsteelt1983:
Tien proefplaatsen,meestal induplo.
Beproefde rassen:66.532,68.810 (cv 'Riant'),cv 'Nanda',E5474
(cv 'Norden'),cv 'Rubina'encv 'Baccarat'.
Standaardrassen: cv 'Mir'(Miranda),cv 'Diamant',cv 'Marcia'en
cv 'Pallas'.
Aanbevelenswaardig: cv 'Baccarat',68.810 (cv'Riant'),cv 'Nanda',
cv 'Mir'(Miranda),cv 'Diamant',cv 'Marcia',cv 'Pallas', E5474
(cv 'Norden').
Publikatie
Cools,M.H.enJansen,A.B.(1983). Vooruitgang oprassengebied bijvoorjaarssla. Groenten enFruit 39(16):28-29.
2. Zwaresla
- herfst-/winterteelt 1982-1983:
Inhetkader vanhetproject zwareslavandedrieWestlandse veilingen
vond voortgezet onderzoek plaats.
Vier proefplaatsen,induplo.
Beproefde rassen:cv 'Nandaen64174.
Standaardrassen: cv 'Panvit'encv 'Columbus'.
Aanbevelenswaardig: cv 'Nanda',64174,cv 'Panvit'encv 'Columbus'.
Publikatie
Stolk,J.H.enCools,M.H.(1983). Rassen voor zware wintersla.
Groenten enFruit 39 (6): 29.
II. Rassenonderzoek ijsbergsla
a. Rassenproeven eerste beoordeling
In2voor depraktijk representatieve teeltwijzenwerden nieuwe rassenbeproefd opminimaal drie plaatsen perteeltwijze.Perteeltwijze konden door
de veredelingsbedrijven twee nieuwe rassen worden ingezonden.
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-Herfstteelt1982
Standaardras:cv 'Cavallona'.
Zesnieuwerassenbeproefd vanvierveredelingsbedrijven.Geenderrassen
werdaanbevolenvoorvoortgezetonderzoek;éénraszalindeherfstteelt
van1983opnieuwindeeerstebeoordelingwordenbeproefd.
-Voorjaar-steelt1983
Standaardrassen:cv 'Cristallo'.
Vijfnieuwerassenbeproefdvandrieveredelingsbedrijven.Aanbevolenvoor
voortgezetonderzoek:2880en84905.
Rassenproeven tweedebeoordeling
-Herfstteelt1982
lienproefplaatsen,meestalinduplo.
Beproefderassen:cv 'Sonia',2920,cv 'Formidana'encv 'Thialf'.
Standaardras:cv'Cavallona'
Aanbevelenswaardig:cv 'Sonia'encv 'Cavallona'
Publikatie
Stolk,J.H.enCools,M,H. (1983).Gebruikswaarde-onderzoek ijsbergslainde
herfst.GroentenenFruit39(2):34-35.
-Voorjaarsteelt1983
Negenproefplaatsen,meestalinduplo.
Beproefderassen:cv 'Formidana',cv 'Kellys',2375,2920(cv 'Marleen')
encv 'Marbello'.
Standaardras:cv 'Cristallo'
Aanbevelenswaardig:cv 'Kellys',cv 'Marbello'encv 'Formidana'
Publikatie
Stolk,J.H.enJansen,A.B.(1983).Hoopdoetleven;ijsslarassenvoor
devoorjaarsteelt.GroentenenFruit39(19):29-31.
Overigepublikaties:
Cools,M.H.enStolk,J.H. (1983).Slarassenvoordelatevoorjaars-en
zomerteelt.GroentenenFruit38(31):38-39.
Plannenvoor1983/1984
I.Botersla
Rassenproeveneerstebeoordeling.
Klassieketypen
Inhetseizoen1983/1984zullenrassenproeveneerstebeoordelingwordengenomenin5voordepraktijk representatieveteeltwijzen:vroege
herfstteelt,herfstteelt,winterteelt,voorjaarsteeltenlatevoorjaarsteelt.
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Opgerichtetypen:
Deaangeboden rassenvandittypezullenindeproevenmetrassenvan
hetklassieketypewordenopgenomenenbeoordeeld.
b.Rassenproeven tweedebeoordeling
- Klassiekeenopgerichtetypen:
DeonderrespectievelijkA.I.a.1.genoemderassenvoorverderonderzoek
zullenopeenflinkaantalplaatsenwordenbeproefdnaastperteeltwijzevasttestellenstandaardrassen.Degegevenszullencentraalworden
verwerkt (ProefstationNaaldwijk)engepubliceerd indevakpersenin
derassenlijstvoorglasgroentegewassen.
II.Ijsbergsla
Rassenproeven 1 beoordeling zullenworden genomenindeherfstteeltvan
1983enindevooriaarsteeltvan1984.
e
Rassenproeven 2 beoordeling zullenwordengenomenindevoorjaarsteelt
van1984.
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1983) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Varsiag over 1983

Het onderzoek bijhet gewas paprika, isde laatste jaren sterk gericht geweest op
het vinden van achtergronden van kwaliteitsafwijkingen. Met name het optreden van
krimpscheurtjes geeft vaak veel problemen en omtrent de oorzaak van deze kwaliteitsafwijking isnauwelijks iets bekend.
In 1983 ishet onderzoek naar deze kwaal voortgezet. Nagegaan is,wat het effect
isvan de nachttemperatuur, de concentratie van devoedingsoplossing en debelasting van deplanten met vruchten,op het optreden van krimpscheurtjes. Ook ishet
effect van deze proeffactoren op de produktie nagegaan.
Voor deze proefwaren 3afdelingen beschikbaar. Inéén van deze afdelingen zijn
op 15december de op dat moment normaal pootbare planten op steenwolblokken in
bakjes geplaatst en verder doorgekweekt tot 25januari (verlengde opkweek). De
behandeling van deplanten was in die period gelijk. Vanaf 25 januari,de datum
dat deplanten op de definitieve plaats zijn gezet, isbegonnen met hetinstellen van de proefbehandelingen.
Bijdeze proeven isgebruik gemaakt van cv 'Propenza'.De dagtemperatuur wasingesteld op 25 Cvanaf 15december tot 15maart,23°Cvan 15maart tot 15april
en 21 C vanaf 15april tot het einde van deteelt.
a. Nachttemperatuur
Bijonderzoek inhet verleden zijn debeste resultaten behaald bij 15°Cnachttemperatuur. In 1983 zijn nachttemperaturen van 15,12,5 en 10°Cvergeleken.
Genoemde temperaturen waren de ingestelde waarden.De gerealiseerde waarden liggen op een ander niveau,met name omdat géén warmte isafgelucht.Het is daarom
beter om te stellen dat de proef zodanig was opgezet dat erwerd gestookt als
de nachttemperatuur daalde beneden resp. 15,12,5 of 10°C.Bijde oogst zijn,
naast de kwantitatieve waarnemingen, ten aanzien van het optreden van krimpscheurtjes waarnemingen gedaan.Gewaardeerd ismet cijfers van 0to 9, waarbij
0 betekende geen en 9 zeer veel krimpscheurtjes.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblod gebrulke
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Inonderstaandetabelzijnderesultatenweergegeven.

nachttemperatuur

krimpscheurtjes.oogst*
7+8+9
4+5+6

produktie inkq
6-5
21-4

per m2t.
9-6

e.m.
29-9

15

3,0

1,6

1,04

2,05

3,68

13,1

12,5

3,1

1,2

0,33

2,15

3,92

12,6

10

4,5

1,3

0,65

2,54

3,91

».

12,7
-

* gemiddelde van3oogstweken.

Indeeerste 3wieken
getreden.Ditgeldt
oogstweek 4,5en6
oogstiAieek7,8en9
krimpscheurtjesbij
duidelijk,maarhet
te laten zakken.De
alleen iets verlatin
tuurophetoptreden
b.

vandeoogst zijng
ook voor deoogsten
treden veel krimpsch
isdekwaal veelmin
15 C.Deinvloedva
lijktaantebevelen
verschillen inprodu
g. Nader onderzoekn
van krimpscheurtjes

eenofnauwelijks krimpscheurtjesopna oogstweek 9 (begin juni). Inde
eurtjesop;hetergstbij10 C.In
dererg,maarweziendandemeeste
ndetemperatuur isdusniet geheel
omdenachttemperatuur niettever
ktie zijn teverwaarlozen klein;
aarheteffectvandenachttemperaenopdeproduktie isgewenst.

Concentratie vandevoedinqsoplossing
In1982iseenproef genomen metverschillen inconcentratie vandevoedingsoplossing (zieIntern Jaarverslag 1982,blz61)eneensterke wisselingvan
concentratie,waarbij enig effect ophetoptreden vankrimpscheurtjes isgeconstateerd. In1983isditonderzoek,metiets aangepaste behandelingen,
voortgezet.Deze behandelingen waren:
_,
1.concentratie vandevoedingsoplossing steeds5mS.cm
_,
2. concentratie vandevoedingsoplossing aanvankelijk 5,later 2mS.cm,
3.concentratie vandevoedingsoplossing aanvankelijk 2^,later5mS.cm
4.concentratievandevoedingsoplossing steeds2mS.cm
Dewisselingenbijdebehandelingen 2en3zijnuitgevoerd indeeersteweek
vanapril (deweekvandeeersteoogst). De4behandelingenzijnintweevoud,bijelkvande3onderagenoemdenachttemperaturenopgenomen.Deresultatenwarenalsinonderstaandetabelvermeld:

concentratie krimpscheur tjes,ooqst
7+8+9
4+5+6
inmS.cm

produktieinkg
6-5
21-4

perm2t.
9-6

e.m.
29-9

steeds5

2,3

1,1

0,36

1,86

3,72

11,7

5,later2

3,3

1,5

0,48

2,04

3,98

13,0

2,later5

4,1

1,3

0,90

2,70

3,74

12,2

4,4

1,5

0,84

2,84
i

steeds2
i

13,6

i4,18
i

1
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Tussenbehandeling 1en4zienweeenflinkverschiltenaanzienvankrimpscheurtjes;eenlageconcentratiegeeftméérkrimpscheurtjes.Mogelijkis
dehogereworteldrukdiebijeenlageconcentratieverwachtmagwurdenoorzaakvanhetergeroptredenvandezekwaal.Indeoogstweken7,8en9is
hetniveauduidelijk lagerenzijndeverschillenklein,maarnogsteedsin
hetvoordeelvandehogeconcentraties.
Eenhogeconcentratieblijktweldeproduktietereduceren,ditintegenstellingmetde„resultatenin1982.Dehoogsteconcentratiewasin1982
echter4mS.cm enwerdtoeneerderafgebouwd.
c.

Belastingmetvruchten
Gedurendedeeersteteeltperiodewordenbijpaprika'sgeenvruchtenaangehouden.Wanneertochzettingplaatsvindt,wordendegezettevruchtenverwijderd.Eerstmoeteenvoldoendegroteplant,metvoldoendewortelsontstaanvooreenhogeproduktie.Hetgevolgdaarvanisechtervaak,datvanaf
hetmomentdatvruchtenwordentoegelatenworden,debelastingvandeplantensnelerggrootwordt.Groeivanplantenenvruchtenwordtdaardoordan
sterkafgeremd.Wanneereendeelvandevruchtenisgeoogst,gaanderesterendevruchtensnellergroeienwaardoorscheurtjesinde,watverouderde,
vruchthuid zoudenkunnenontstaan.
Dezehypotheseisgetoetstineenproefwaarbijeendeelvandegezette
vruchtenvanheteerstezetselisverwijderd.Datisin1982gedaandoor
hetzetselvoordehelftwegtenemen;in1983ishetgedaandoorperplant
4vruchtenaantehoudenenderestteverwijderen.Het.verwijderen isin
1983gedaanzodradatgoedmogelijkwas,hetgeeninhoudtdatongeveer10dagennadathetzetselwasgevormd,gedundis.Bijelkenachttemperatuuris
ditproefaspect in3-voudopgenomen.
Deresultatenzijnhierondervermeld:
behandeling

krimpsch.oogst
7+8+9
4+5+6

prod. inkg/m2t.e.m.
29-9
21-3
6-5
9-6

vruchtgewichting
t.e.m.6-5 t.e.m.29-9

controle

4,2

1,6

0,50

2,44

3,88

12,5

169

172

4vr./pl

4,7

1,9

0,52

2,00

4,31

13,6

198

178

Wemoetenconstaterendatdoordunnenhetoptredenvankrimpscheurtjeszeker
nietisverminderd;dewaardering iszelfshoger.Het snelleruitgroeienheeft
dusgeenpositiefeffectgehadtenaanzienvandezekwaal.Erisechterwél
eenflinkeffectopdeproduktieverkregen.Bijdetweedepeildatum isde
produktiebijdecontrolebehandeling,waarnietisgedund,ietshoger,maar
gedurendederestvanhetseizoenwordtsteedswatmeergeoogstvandegedundeveldjes.Dunnengeeftookeenietsbetere kwaliteitbijdeoogst,omdat
bijhetdunnendemindermooievruchtenkunnenwordenweggenomen.Knoopvruchtenenschevevruchtenzijninheteerstezetselvandezebehandelingdan
ooknietofnauwelijksvoorgekomen.Dunnenheeftdanookzekerpositieveeffectengehad.Hetlijktzinvolomhetindepraktijkteintroduceren.In1984
zalhetonderzoek naarvruchtdunningwordenvoortgezet.
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Verlengdeopkweek
Verlengdeopkweek lijktbijpaprikaeenmethodeomenergietebesparen.Paprikaplantengroeienvrijlangzaam (inverhoudingmetbijv.komkommer)waardoor
hetmogelijkisomzelangeropeenkleinereoppervlaktebijelkaartehouden.
Eenvandevragenbijverlengdeopkweekis,hoelang,ofweltotwelkontwikkelingsstadium,kunnendeplantenbijelkaarblijvenstaan.Inverbandhiermee
iseenproefopgezetwaarbijplantenvanverschillendezaaidataverlengdzijn
opgekweekt.Hetbetrofplantenvandezaaidata30-9,3-10,6-10en9-10,welkeop15decemberopsteenwolinspecialebakjeszijngeplant.Dezebakjes
zijn+50cmlang,23cmbreeden4,5cmhoogeninzo'nbakjeiseenblok
steenwolvan50x20x7,5cmgeleqdmetdaarop2planten.Tijdensdeverlengdeopkweekstonden9plantenperm.Ditisteveelomdeplantengoedtekunnenverzorgen;6perm lijktgoedmogelijk.
Op25januarizijndezeplantenopdedefinitieveplaatsgezet.Doordenauwe
standtijdensdeverlengdeopkweekisdeverzorgingnietoptimaalgeweesthetgeenvooralvoordegrootsteplantennadeligisgeweest.
Onderstaand zijnderesultatenweergegeven:

zaaidatum

produktieinkgperm2t.e.m
, 21-4
,14-7
,6-5
.9-6
0,57

2,27

4,16

7,44

3-10

0,81

2,40

3,32

6,71

6-10

0,63

2,11

3,57

6,82

9-10

0,73

2,35

3,38

6,91

30-9

Waarschijnlijk zijndemindergoedeverzorgingsmogelijkheden(mede-)oorzaak
vandezeonduidelijke produktiecijfers.Bijvoorgaandonderzoek heefteen
grotereplantnagenoegaltijdeengroterevroegeproduktiegegeven.Bij
dezeproefisdevroegeopbrengstvandegrootsteplantenhetlaagst .tater
isdeproduktievandezeplantenduidelijkhethoogst .Hetisnietuitgeslotendathetkleinereeerstezetsel,netalsbijdeproefmetvruchtdunning,deplantenminderheeftverzwakt,waardoordeproduktie laterinhet
seizoengroterkonzijn.
Publikaties:
vanUffelen,J.A.M. (1983).Tweejaarpaprikaonderzoek (I)Klimaat.
GroentenenFruit39(24):28-31.
vanUffelen,J.A.M. (1983).Tweejaarpaprikaonderzoek (II).Concentratie
voedingsoplossing.GroentenenFruit39 (26):
vanUffelen,J.A.M. (1984).Tweejaarpaprikaonderzoek (III).Plantbelasting.GroentenenFruit39 (27):
Plannenvoorhetseizoen1984/84.
a.Invloedvanlagenachttemperatuuropgroei,produktieenkwaliteit;
b. Invloedvanvruchtdunning (plantbelasting)opgroei,produktie(verloop)
enkwaliteit;
c.Mogelijkhedenvanvervroegingvandeteeltdoortoepassingvanverlengde
opkweeknagaan.
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a.

Paksoi

b.1Voorjaarsteelt
Voor deze teelt isop 27december gezaaid en daarna verspeend ineen 4 cm perspot. Er isop 28 januari uitgeplant bijeen plantafstand van 25 x25cm
( =16pl/m ) .Inhet onderzoek werdenlO rassen opgenomen,die in voorgaande
proeven indezelfde teeltperiode goed hébben voldaan. Tevens werden daarbij
enkele selekties opgenomen,die in voorgaande proeven het meest schietresistent
waren. Op 14maart zijn de rassen beoordeeld enwerd cv 'SpoonPakchoi' selektie'clemo'goed bevonden.De bladkleur was donkergroen met gladde witte en vlezige bladstelen. Sommige rassen bleken wel bruikbaar,maar hadden een grote variabiliteit in gewicht en gewasopbouw. Daaromwerdbesloten om op het I.V.T.enkele nieuwe kruisingen temaken en door selektie inbestaande rassen tot een
grotere mate van uniformiteit te komen.Dit materiaal werd in deherfstteelt in
het onderzoek opgenomen.

;
i
|

Voor deze teelt isop 1september gezaaid en op 19 september uitgeplant,bijeen
plantafstand van 25 x 25cm (= 16 pl/m ).Er werden 12rassen opgenomen met als
standaardras cv 'Japro' (voorheen R.S.2701,Royal Sluis). Tevens waren de selekties en de gemaakte kruisingsprodukten uit de voorjaarsteelt inhet onderzoek opgenomen. Op4november zijn de rassen beoordeeld. Oit deze beoordeling kwam
cv 'Spoon-Pakchoi' sel. 'clemo'F.2als beste naar voren.BijdeF-l kruisingen
tussen 'Ching-chang' (Known-you seed)en 'Japro'werdenveeltussenvormen waargenomen.Van debeste planten werd zaad geproduceerd ophet I.V.T.

;b. Broccoli
Voor devoorjaarsteelt vanbroccoli isop 23november gezaaid en op 31 januari
uitgeplant bijeen plantafstand van 40 x40 cm.Er waren 20 rassen opgenomen.
De oogst vond plaats tussen 26 april en 16mei,waarbij voornamelijk de hoofdknop isgeoogst.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbied gebruikc
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Uitdegewas-enproduktbeoordeling werdendevolgenderassengoedgewaardeerd: 'Clipper'RoyalSluis,eenzeervroegrasmeteenkleinhoofdscherm;
'SG-1' (Pannevis); 'OktalF, (deMos); 'SouthernCornet'(Fetzer Samen);
'Waltham'(SluisenGroot); 'Gem'(Asgrow); 'Cleopatra'(StokesSeeds)en
'GreensproutingCalabrese'(NorthrupKing).Geziendelangeteeltduurende
geringeproduktiecapaciteit zullenin1984doorhetI.U.T.demeestproduktieveplantenwordengeselecteerd ennieuwekruisingenwordengemaakt.
Knolvenkel
Bijdeteeltvanknolvenkeliszowelvoordevoorjaar-alsvoordeherfstteeltvaneenserierassenenselektiesdegebruikswaardevastgesteld.Inde
voorjaarsteeltwerdenveelZEFA-fino-selectiesvandiversezaadfirma'svergeleken.Inhetnajaarwasdeaandachtvooralgerichtopbeproeving vande
besterassenuitdevoorjaarsteelt,aangevuldmetenkelenieuweselekties
zoals 'Domino'en 'Latina'(Clause),enkruisingsprodukten vanhetI.U.T.
Bijdevoorjaarsteelt kwamendevolgenderassenalsgoedbruikbaarnaar
voren: 'ZEFA-fino'-selectiesvandefirma'sPannevisenRoyalSluis,
'Sirio'(Hild)en 'Domino'(Clause).
Indeherfstteeltwerdendevolgenderassen/selektiesalsredelijktotgoed
gewaardeerd: 'Domino'(Clause)endiverseI.U.T.-kruisingenmet'Domino'
alsmoederlijn.Deoverigerassenwerdenminderofonvoldoendegewaardeerd.
Plannenvoor1984
Rassenonderzoek vanmateriaal,verzameldenverkregenuitkruisingendoor
hetI.U.T.bij:
-Broccoli
-Knolvenkel
-Kouseband
-Paksoi
-Chinesekool (zieonderB12)
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a. Paksoi (voorjaarsteelt) (Cl.Mol)
1.Opkweektemperatuur
Tijdens de opkweek van paksoi voor een vroege voorjaarsteelt,waarbijop
27december isgezaaid (Cv 'RS2701')en op 28 januari isuitgeplant bijeen
plantafstand van 25 x25cm, zijn devolgende temperaturen aangehouden 8,
12, 16,20en 24°C. Het doel van dit onderzoek was om na tegaan welke invloed de opkweektemperatuur heeft op het schieten vanpaksoi.
Door de aangelegde verschillen in opkweektemperatuur werden duidelijke verschillen ingroei en ontwikkeling verkregen.Met name bijdehoge temperaturen werden lange en smalle bladeren gevormd,waardoor deplanten moeilijk
uit te planten waren.Bijde oogst op 14maart werd geen enkele schieter aangetroffen. Uit de resultaten kwam verder naar voren,dat een opkweektemperatuur van 16°C een betrouwbaar hoger kropgewicht gaf dan de overige temperaturen. Het gemiddeld kropgewicht over alle behandelingen bedroeg ca 400 g.
2. Plantafstanden
Bijdezelfde voorjaarsteelt (zie a 1)werd tevens onderzoek verricht naar
deoptimale plantafstand. De plantafstanden varieerden van 11 tot 25planten per m .Er iseveneens op 14maart geoogst.Door een bijzonder grote
variatie inhet geoogste materiaal (v.c. 50 %)werd helaas geen betrouwbaar
effect van deplantafstand gevonden. Het gemiddeld kropgewicht bedroeg 360g.
3. Plantselektie in een herfstteelt
De grote variatie in kropgewicht bijdeoogst isaanleiding geweest tot het
beproeven van het effekt van plantselektie bijhet uitplanten op deuniformiteit bijde oogst.Voor de proef isop 1september gezaaid (cv 'RS 2701')
en op 19 september uitgeplant bijeen plantafstand van 25x 25 cm.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbled gebruik«

vat;projectbeschri~]ving/projectverslag 1905
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Departijplantenisgeselekteerd indrieënt.w.grote,normaleenkleine
planten.Erisop3en10novembergeoogst.Erkwamengeenbetrouwbare
verschillennaarvoren.Devoornaamsteoorzaak isdegrotevariatiein
kropgewicht,dieookdoorplantselektieonvoldoendekonwordenverbeterd.
Hetgemiddeld kropgewichtop3novemberbedroeg330genop10november
430g.Dooreenweeklaterteoogstenwerdgemiddeldca100gmeergeoogst.
Degegevensuitditonderzoekwijzeneropdatuniformiteitbijpaksoivooraldoorveredeling zalmoetenwordenverkregen.
4.Teeltopvoedingsfilm
Omdeinvloedvandevoedingsconcentratie opdekleurenproduktienaderte
bestuderenispaksoigeteeldbijverschillendeE.C.-niveau'sopvoedingsfilm.Deresultatenstaanindetabelvermeld.
Tabel
Objekt
(gern,gerealiseerdewaarde)
1.E.C.3,0 (stilstaand)

Gem^j^ejrt^cjT^Jg^pJJ

239

2.E.C.2,0 (stromendwater) 262
3.E.C.1,9 (stromendwater) 252
4.E.C.4,3 (stromendwater) 249
5.E.C.5,7 (stromendwater) 234

ErblijktgeenaantoonbaarverbandtussenE.C.-niveau engemiddeldstuksgewicht.Stilstaandwaterblijkteengewichtsvermindering bijdeoogstteveroorzakentenopzichtevanstromendwater.
EffectvandeE.C,opdeproduktievansnijbonenopvoedingsfilm (Cl.Mol)
Bijdeteeltvansnijbonenopvoedingsfilm isop17januarigezaaidenop
27januarizijndeplanten (cv 'Helda')indevoedingsfilm geplaatst.HetonderzoekwasgerichtopdeeffektenvandeE.C.-concentratie opdeproduktie.
Erwaseenvrijdichteplantafstand aangehouden.Perobjekt (=ca3.4m)
stonden11pottenmetelk2planten.Deeersteoogstwasop 16maart.Door
eenvrijsterkeaantasting vanstippelstreepvirus isalslaatsteoogstdatum
2meiaangehoudenomverstoring vandeproefresultaten zoveelmogelijkte
vermijden.
Indetabelstaanvoorenkelepeildatadeproduktiegegevensweergegeven.
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2
Produktiet/m 28maart (kq/m )
t/m 2mei (kg/m )
Klasse I Klasse II+IIItot. KlasseI KlasseII-!-IIItot.

Objekten

2

l.EC2,0
stromendwater

0,89

0,33

1,22

2,50

1,30

3,80

2.EC2,0
stilstaandwater

0,72

0,37

1,09

2,50

1,41

3,91

3.EC4,0
stromendwater

0,95

0,41

1,36

2,66

1,58

4,24

0,40

1,49

2,77

1,29

4,06

0,40

1,26

2,71

1,55

4,26

0,41

1,10

2,43

1,51

3,94

4.EC4,0bij
50 %bloei EC2
5.EC4,0bij
I e oogst

EC2

6.EC2,0bij
24°Cwater

1,09
0,86
0,69

Bijdeoogstiseensterkeselektiegemaaktopkwaliteit (KlasseIenKlasseII),
waardoorhetgewichtvanKlasseIIrelatiefhoogisuitgevallen.
Nawiskundigeverwerking encorrektieoprij-effektenisobjekt6(wortelverwarming24 C)betrouwbaar lagergeblekendandeObjekten2,4en5.Eenzwakke
tendensisaanwezig,datbijdeE.C.4,0 eenhogerevroegeproduktiewordtbereikt.Doordesterkerijeffektendieveroorzaaktzijndoorhogeretemperaturenonderinvloedvandenaburigeafdelingwerdechteraanbetrouwbaarheidvan
hetcijfermateriaalingeboet.
;.Ventilatietemperatuurenteeltsystemenbijkouseband (Cl.Mol)
Bijdeteeltvankouseband isaandachtbesteedaantweeteeltsystemengecombineerdmetvierplantafstanden.Bijdeteeltsystemenwasdevergelijkingtussen
tweeendrierijenperkapmeteengelijkaantalplantenperm.Bovendienwerd
inafdeling 1bij30°Cgeluchteninafd.2bij25 C.DeI.V.T.selektie
'81099'werdop25aprilgezaaidenop2meialslosseplantuitgeplant.De
eersteoogstvondplaatsop2juli.Deoogstwerdbeëindingd op6september.
Indetabelwordendeoogstresultatenweergegeven (kg/m)
Plantafstand

t/m 20juli
Afd.1 Afd.2

1: 160 x30

1.42

0.85

2.99

2.60

4.87

4.12

2: 160 x43

1.12

0.85

2.66

2.70

4.04

4.19

3: 160 x50

1.23

0.90

2.86

2.73

4.68

4.34

4: 160 x60

1.11

0.76

2.57

2.66

4.26

3.99

5: 107 x43

1.80

1.05

3.15

3.06

5.60

4.85

6: 107 x60

1.46

1.16

2.99

3.33

5.16

5.18

7: 107 x75

1.43

0.95

2.86

3.30

4.86

5.01

8: 107 x90

1.09

0.98

2.66

2.96

4.62

4.61

1.33

0.94

2.84

2.92

4.76

4.54

gemiddeld

t/m 11aug
Afd.1 Afd.2

t/m 6sept
Afd.1 Afd.2
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3Rijenperkap (behandeling 5t/m8)geefteenbetrouwbaarhogereproduktiedan
2rijenperkap.Erblijktop6septembergeenbetrouwbaarverschilinproduktie
tussendeplantafstandeninderijperteeltsysteemtebestaan;devroegeproduktieneemtechterlichttoenaarmatedichterisgeplant.Eenhogereventilatietemperatuurgeeftvroegeenbetrouwbaarhogereproduktiedieechterlater
verdwiint.
e
Verderisgebleken,dateenhogereventilatietemperatuurmeer2 soortgeeft.
Bovendiengeeft2rijenperkapeenbetrouwbaarhogerpercentage2 soortdan
3rijenperkap.Tenslotteblijktbijeenruimereplantafstand hetpercentage
2 soortaftenemen.
Uitdegegevensvanditonderzoekkanwordenafgeleiddatondankseenhogere
vroegeproduktiebijeenhogeredagtemperatuur,dekwaliteit (vooralbijde
dichtereplantafstand)vanhetgeoogsteproduktieafneemt.Omdezelfdereden
geniethet3rijen-systeem devoorkeur,waarbijdeplantafstand kanworden
gehoudenop 50à60cm.
Nacht-endagtemperaturen incombinatiemetplantafstandenbijknolvenkel
(Cl.Mol).
Bijdeteeltvanknolvenkelisonderzoek verrichtnaardeinvloedvaneenverlaagdenachttemperatuurendeplantafstand opdeproduktieenkwaliteit.De
plantenzijnbeginmaartgezaaid (cv 'ZEFA-fino').Erisop14apriluitgeplantbij7plantafstanden.Hetaantalplantenperm varieerdehierbijvan
6.2 tot15.0.
In3afdelingenwerdendevolgendetemperaturenaangehouden
Nachttemp.

Dagtemp.

Ventilatietemp.

Afdeling1

6

12

16

Afdeling2

10

12

16

Afdeling3

6

12

20

Uitderesultatenisgebleken,datmedealsgevolgvandehogebuitentemperaturenslechtsgedurendeeenkorteperiodedetemperatuursverschillenzijngerealiseerd.Degemiddeldeknolgewichtenverschildendaardoorenalsgevolg
vandegrotespreidingbinnenelkeafdelingnietbetrouwbaar.Devolgendegemiddeldegewichtenperknolzijngemeten:
Afdeling 1:528g
Afdeling2:516g
Afdeling3:531g
Bijdeplantafstandenproefwerdendevolgenderesultatenbereikt:
2
Aantalpl/m

2
Gem.gewicht (g)

Kg/m

10.0

548

=

5.48

12.5

488

=

6.46

15.0

458

=

6.87

7.8

559

=

4.36

9.6

530

=

5.09

11.5
6,1

491
603

=
=

5.65
3.73

var; p r o j e c t b e s c h r i jv.in g / p r o j e c t v e r s l a g 1993. ,
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Naarmate een groter aantal planten per m wordt aangehouden worden wel meer
kilo's geoogst,maar neemt het gemiddeld gewicht per knol af.Daardoor zal bij
een groter aantal planten per m de geoogste knollen ineen lagere gewichtsklasse moeten worden aangevoerd. De bovenvermelde produkties zijn erg hoog.
Dit wordt deels veroorzaakt,doordat de planten in totaal per veld zijn gewogen,
waarbij ook alle afwijkende knollen zijn opgenomen,en deels doordat het oogst
in een vrij laat stadium heeft plaatsgevonden.
e. Bemestingsonderzoek bijcourgette (Cl. Mol)
Op een bedrijf in de praktijk werd in samenwerking met de voorlichtingsdienst
een bemestingsproef opgezet,waarbij isnagegaan welke invloed NPK-bemesting
heeft op de produktie
van courgette. Inde proefwerd naar vier verschillende bemestingsniveau's gestreefd enwerd getracht dit niveau gedurende de
teelt te handhaven.De aangebrachte verschillen konden onderling wel gehandhaafd worden,maar het niveau isgedurende de teelt geleidelijk aan gedaald
ondanks regelmatig bijmesten. De volgende produktiegegevens werden gevonden:

Objekt *

t/m ?3-4
st/m2
aant.

kg/m2
gewicht

t/m à-6
st/m2
aant.

kg/m2
gewicht.

t/m 14-7
st/m*
aant.

kg/m2
gewicht

A

5.1

1.87

21.8

8.31

36.5

14.53

B.

5.5

2.06

23.3

8.61

37.7

15.18

C.

5.3

1.95

22.5

8.50

38.3

15.09

D.

4.7

1.76

21.8

8.26

37.9

15.02

* Bijde Objekten is uitgegaan van A

0 kg 12.10.18 (N-P-K)per are
B

5kg 12.10.18 (N-P-K)per are

C 10kg 12.10.18 (N-P-K)per are
D 20 kg 12.10.18 (N-P-K)per are
Er konden geen betrouwbare effecten tussen de behandelingen worden aangetoond.
Wel lijkt de tendens aanwezig, dat bijeen hoog bemestingsniveau de produktie
wordt verminderd. Tegen het eind van de teelt trad in deA Objekten duidelijk
stikstofgebrek op,dat leidde tot produktie achterstand. Een bemestingsniveau
van 5- 10kg NPK lijkt dan ook uit produktie oogpunt aan te raden
E.C.-niveau's bijde teelt van koolrabi op voedinqsfilm (Cl.Mol)
Voor de teelt van koolrabi op voedingsfilm (Zie ook Intern Jaarverslag 1982
pag. 72)is gezaaid op 6augustus in een 4cm perspot (cv 'Prado',Rijk
Zwaan). Op 31 augustus zijn de planten in de voedingsfilm geplaatst,waarbijde volgende gerealiseerde E.C.niveau's werden bereikt: a: 1,5; b: 2,1
(stilstaand water); d: 3,4; d: 5,6; e:6,l; f: 2,3 mS/cm.
De groei van de koolrabi verliep bijzonder snel. Bijhet objekt a tradgedeeltelijk bladnecrose op,terwijl objekt eachter bleef in groei.De oogst
vond plaats op 20oktober. Uit de resultaten bleek,dat objekt a (EC= 1.5)
had een betrouwbaar grotere knol diameter dan objekt b (EC= 2,1, stilstaand
water).
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Ditwaseveneenshetgevalbijhetgemiddeldgewichtperknol.Deoverigebehandelingenverschildennietbetrouwbaar.
g.Bloemkool (Cl.Mol)
1.Effektvanplantafstanden,zaaitijdenenpotgrootteineenherfstteelt
InInternJaarverslag 1982(pg.73)isdeproefopzetweergegeven.Door
technischeproblemenindeproefmetvierzaaidatanietafgerond.Bijde
proefindepraktijkdiepasop21september isgeplantzijndevolgende
resultatenbereikt.Deoogstperiodeduurdevan23novembertotenmet
12januari.
potgrootte

diameterv.d.kool

gern,oogstdatum

9 cm

11,1cm

9december

12cm

11>5cm

9december

14cm

11,6cm

6december

Nawiskundigeverwerking kongeenbetrouwbaarverschilwordenaangetoond
dooreentegrotevariatieinhetcijfer-materiaal.
Deresultatenvandeplantafstandenproefzijninonderstaande tabelweer-•
gegeven:
Tabel:Kooldiameter incmbijverschillendeplantafstanden
Plantafst.inderij

40cm

50cm

60cm

Aantalrijenperkap
5
6
Gemiddeld

11,4
'

11,2
11,3

12,0
11,6
11,8

11,9
11,6
11,7

Bijeengrotereplantafstand namdegemiddeldekooldiameter toe,terwijl
eveneenseenbetrouwbaar verschilwerdaangetoondbijhetaantalrijenper
kap.Bij6rijenperkapwasdediameterkleinerdanbijvijfrijenper
kap.Voortsisgebleken,datzesrijenperkapeengemiddeldbetrouwbaar
vroegereoogstgeeftdanvijfrijenperkap.Devoorkeurvandepraktijk
zaldanookuitmoetengaannaar6rijenperkapmeteenplantafstandvan
ca:50cminderij(3,6pl/m).
2.Rassenverqelijkingineenherfstteelt (seizoen1982/1983)
Inditvergelijkend onderzoekwaren10rassenopgenomen.Uitdebeoordelingen,
diegedurendedeoogstperiode zijngedaan,'isgeblekendateenkeuskanwordengemaakt,tussen cv 'DokElgon' (laat)en 'Andes' (vroeg)(RoyalSluis).
Deoverigerassenhebbenmindergoedofinhetgeheelnietvoldaan.
3.Rassenvergelijking indeherfstteelt (seizoen1983/1984)
Naaraanleiding vanbovengenoemd onderzoek isindeafgelopenherfstnogmaalseenrassenvergelijkingsonderzoek opgezet.Dezeproefisoptwee
proefplaatsen indepraktijk uitgezet.Daardeoogstnognietisbeëindigd,zullenderesultaten inhetvolgendejaarverslagwor.denvermeld.
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h. Bespuiting met calcium bijChinese kool en in de invloed van een vast scherm
(plastic folie)op het optreden van rand (K.Buitelaar)
Vorig jaar trad ineen proef met calciumbespuitingen bijalle behandelingen
rand op. Ineen nieuwe proef werd naast onbespoten gedurende tweeweken drie
keer per week gespoten met 0.9, 1.4 en 1.9 %kalksalpeter. Debespuitingen vonden plaats van 7t/m 23 februari.De cv 'W.R.Green 60'werd op 18 januarigeplant in 2kasafdelingen,waarbij één afdeling met plastic folie bovenin de kas
was dichtgemaakt. Op 14 februari was er bijonbespoten een begin van rand.De
randwaarnemingen staan indetabel.
Gemiddeld %planten met rand
16/2
21/2
25/2
% kalks alpeter

0

16

100

100

0.9 %

M

0

13

49

1.4 %

11

0

0

9

1.9 %

II

0

0

0

vast foliesc herm

10

100

100

ongesch ermd

16

100

100

De bespuiting met 1.9 %kalksalpeter heeft het optreden van rand voorkomen.
Een vast foliescherm heeft geen invloed op het optreden van rand gehad.

Invloed van verlaging van de nachttemperatuur bijmeloen op produktie enkwaliteit (K. Buitelaar)
Van sommige gewassen o.a.druifisbekend dat tijdens de opbouw van het suikergehalte inde vrucht een lage nachttemperatuur gunstig werkt op hetsuikerniveau. In een proef in kasafdeling C2-4 en C2-6 werd cv 'Haon'uitgeplant op
1,9en 17april. In afdeling 4was de gemiddelde dagtemperatuur tijdens de
teelt 28 Cen de nachttemperatuur 20 C. In afdeling 6werden tot 16mei ook
deze temperaturen gerealiseerd en daarna werd alleen de nachttemperatuur tot
gemiddeld 16 C verlaagd.
De vruchtontwikkelinq en het suikergehalte staat vermeld inonderstaande tabel.
^Afdeling 4
qeplant

20

aezet

3

geoogst

1/4

7/5

.17/6

9/4

12/5

20/6

17/4

23/5

28/6

qeoogst

20- 16U C
uitg roei-— ,'T0/
duur (dg) suiker

*Afdelinq 6

C
/O
uitg roei- 0/
duur (dq) suiker

gezet

7.7

9/5

23/6

45

9.9

39

7.7

14/5

27/6

44

10.2

36

8.6

24/5

4/7

41

9.6

41

/ruchten oogstperiode 13/6-29/6

/ruchtenoogstperiode 20/6-4/7
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Deverlaagdenachttemperatuurgaf6à7dagenverlatingeneenbijna2 %hoger
suikergehalte.Bijdelaatsteplantdatumwasditverschilinsuikergehalte
kleiner,aangeziendegerealiseerdenachttemperaturen nauwelijksverschillend
waren.Geoogstwerdvan6junitot8augustus.Deproduktiestaatinonderstaandetabel
Afdeling 4

2U° C

Afdel ing 6 20
2

ka/m 2
kg/m

Gem. wv/ruchtaewicht
Gem.
u c h t g e w i c h t ((o)
y)

zuchten/m

T~ir
ky/m

2

plant

uruchten/m

datum
1/4

t/m 27/6 t/m8/6
5.6

9.4

7.8

9/4

4.0

8.9

7.5

850

0.9

7.0

7.5

853

0.1

~l-1

17/4

1.4

8.5

t/mB/8 t/m8/8

Gem. v r u c h t g e w i c h t (g)

t/ni_27/6_t/m8/8_ t/m8/8 t/ni8/8

822

2.2

7.4

6.9

938
6.8
6.8

Deverlaagdenachttemperatuur gafeenwatlagereproduktiemeteenwathoger
gemiddeldvruchtgewicht.
Publikaties
Mol, Cl.1983.Metminderenergiekosten deherfstdoor.
Tuinderij63 (12):30,31
Mol, Cl.1983.Glasspinazie:Eenteeltvoorzowel 'warm'als'koud'.
Tuinderij63(28):30,31
Mol, Cl.1983.'Onderzoekkleinegewassenin1983'
GroentenenFruit38 (36):-38,39
Mol, Cl.1983.Kouseband:eennieuwglasprodukt.
GroentenenFruit38(46):30,31
Mol, Cl.1983.Resultatenonderzoekherfstbloemkoolonderglas.
GroentenenFruit_39_(3):33-35.
Mol, Cl.enK.Buitelaar,1983.Kleinegewassenopsubstraat.
GroentenenFruit39(22):24-27
Mol, Cl.1983.Kleinegewassenin1983.
'GroentenenFruit~b3_
(25):63-65.
Buitelaar,K.1983.ProevenmetChinesekoolonderglasin1983.
GroentenenFruit39(26):34-35
Buitelaar,K.1983.Meloenen.Naareenhogereproduktie.
Tuinderij63(6):31-33
Buitelaar,K.1983.Meloen.Opwegnaarkwaliteitscriterium voorminimum
suikergehalte.GroentenenFruit38(38):24,25
Buitelaar,K.1983.Beïnvloedenvansuikergehalte;desmaakmakerbij
meloenen.Tuinderij63614):22,23
Buitelaar,K.enMol,Cl.1983.Kleinegewassenopsubstraat.
GroentenenFruit39(22):24,25,27.
Buitelaar,K.1983.Produktieverhoging enkwaliteitsverbeteringgeven
meloenenteeltmeerkansen.Tuinderij64(2):16,17en19.-

977
888
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B. Plannen voor 1984
- Courgette

Knolvenkel
- Kouseband

Invloed van verlaagde nachttemperstuur in combinatie met
de plantdatum op produktie en kwaliteit.
Invloed van deplantdiepte op deproduktie en kwaliteit.
Invloed van de planttijd op vroegheid en produktie.

Paksoi

Invloed van zaai- en planttijden op produktie enkwaliteit.

Bloemkool

Invloed van dezaaitijd opde vroegheid en uniformiteit
bijdeoogst.
Demogelijkheid nagaan van deopkweek insuper seedlings.

Chinese kool

Vergelijking van een normale en een verlaagde teelttemperatuur op het optreden van rand in combinatie metbespuiting met calciumnitraat.
Vergelijking van 5rassen op produktie,koolvorm en
houdbaarheid.

Meloen

Vergelijken van 8meloenrassen bijeen zeer vroege
teelt op substraat.
Voortgezet onderzoek naar de invloed van de temperatuur
op de opbouw van het suikergehalte.
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Projectleider

J.H. Stolk,M.H.Cools,A.B.
J.H. Stolk en G.W.H. Welles
C.M.M,v/anWinden
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Jansen,N.L.M. Stijger.W. de Bruijn
en K.Buitelaar.

Besteding over het afgelopen jaar (19
Besteding In geld
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Tijdbesteding van direct bij hat project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1983) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar,
A. Verslag over 1983

a. Aubergine
Rassenproeven_3 beoordeling
'Adona' 'Berinda' en 'Dobrix'werd, inhet
Een serie van 3 rassen teweten:cv
in de stookteelt op 3plaatsen met inhet
kader van het voortgezet onderzoek,
totaal 30herhalingen beproefd. De proeven lagen op steenwol.Alle rassen kondenworden aanbevolgen.
Publikatie
Stolk,J.H. en Cools,M.H. (1983). Rassenproeven aubergine in de stookteelt).
Groenten en Fruit 39 (10):39.
b. Bloemkool
Rassenproeven 2 beoordeling
In de voorjaarsteelt onder glas (weeuwenteelt)werden 10,hoofdzakelijk reeds
bestaande,selecties van debloemkool rassen cv 'Alpha'en 'Mechelse' beproefd.
Erwerden vier proeven genomen met in het totaal acht herhalingen. Op basis van
oogst en gewaswaarnemingen (kwaliteit,produktie,vroegheid en bewerkbaarheid)
konden de onderstaande selecties worden aanbevolgen, teweten:
- van de cv 'Alpha': 'Kassa', 'Junal', 'Jubro', 'Prekassa', 'Alpha V'.
Erwerd gezaaid op 1oktober1982.
Erwerd geplant indecember 1982.
Erwerd geoogst tussen eind maart en halfmei1983.
Publikatie
Stolk,J.H. en Jansen,A.B. (1983). Selecties voor de teelt van bloemkool onder
glas. Groenten enFruit 39 (13):48-49.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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c. Boon-Stoksnii
Rassenproeven eerste beoordeling
In deherfstteelt onder glaswerden 10,enkele nieuwe,snijbonerassen op twee
plaatsen induplo beproefd. Het standaardras cv 'Helda',maakte deel uit van
de serie van tien rassen.Alle rassenwaren zonder draad. Op basis van oogsten gewaswaarnemingen (kwaliteit,produktie en bewerkbaarheid) zal inhet voorjaar van 1984bepaald worden welke rassen voor voortgezet onderzoek in aanmerking komen.
Rassenproeven tweede beoordeling
In de vroege stookteelt werd een serie van vijf rassen inhet kader van hetvoortgezet onderzoek op vijf plaatsen minimaal in duplo beproefd. Het verqelijkingsras
cv 'Helda'maaktedeel uit van de serie Van drie proeven met in het totaal acht
herhalingen konden de resultaten worden gebruikt om tot een aanbeveling aan de
praktijk tekomen.De rassen cv 'Super Marconi', 'Hazet-4', Ternira', 'Florint'
en 'Helda'konden uiteindelijk,al dan niet beperkt,worden aanbevolen.
Publikatie
Stolk, J.H. en Cools,M.H. (1983). Nieuwe snijbonerassen voor onder glas.
Groenten enFruit 39 (23):30-31.
d. Koolrabi
Rassenproeven eerste_beoordeling
Stookteelt en heteluchtteelt.
In beide teeltwijzen werd een serie van 5nieuwe koolrabi F,-hybriden, afkomstig
van 3bedrijven, op 3plaatsen in duplo beproefd naast de vergelijkingsrassen
van cv 'Prado'en 'Express Forcer'. Voor voortgezet onderzoek kwamen de onder- •
staande rassen in aanmerkinq, teweten:
stookteelt:cv 'Foran',N?670 en N?486.
heteluchtteelt: cv 'Foran',N=670.
Herfstteelt
In deherfstteelt werd een serie van 9nieuwe koolrabirassen (F,hybriden)op
drie plaatsen in duplo beproefd naast de vergelijkingsrassen cv 'Quickstar' en
'Express Forcer'.De rassen waren afkomstig van 5bedrijven.De resultaten van
het onderzoek zullen in de loop van 1984worden besproken teneinde een serie
voor voortgezet onderzoek samen te stellen.
e. Paprika
1. Rassenproeven eerste beoordeling
Stookteelt
Groen/rode en groen/gele rassen:
Een serie van 7nieuwe rassen,6groen/rode en 1groen/geel,afkomstig van 7
veredelingsbedrijven, werd op drie plaatsen in duplo beproefd.

i
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Destandaardrassen,waarmeedenieuwerassenwerdenvergelekenwaren
cv 'VerbeterdeGlas' (selektie 'BruinsmaWonder')en 'Propa'(selektie 'Propenza')
voordegroen/roderassen encv 'Goldstar'voorhetgroen/geleras.Devolgende
rassenwerdenaanbevolenvoorvoortgezetonderzoek tewetenP1000en 822720F1de
groen/roderassenengeengroen/geelras.
- Herfstteelt
Groen/rodeengroen/gelerassen
Eenserievan9nieuwerassenafkomstigvan6veredelingsbedrijvenwerdop3
plaatsennaastdestandaardrassencv 'Goldstar'encv 'Propa'(selektie 'Rumba')
induplobeproefd.Derassenvoorverderonderzoek zulleninhetvoorjaar1984
bekendworden.
2.Rassenproeven tweedebeoordeling
Stookteelt
Groen/rodeengroen/gelerassen
Inhetkadervanhetvoortge'zetonderzoek (2 en3 beoordeling)werdeenserie
vannegenrassen,inclusiefdestandaardrassencv 'VerbeterdeGlas' (selektie
'BruinsmaWonder'), 'Propa'(selektie 'Propenza')en 'Goldstar'
optwaalf
plaatsen,zowelindepraktijkalsop
proeftuinen/proefstation,opsteenwol
eningrondbeproefd.EenaantalnieuwerodeFlhybridenleekgoedeperspectieventebieden,teweten:derassencv 'Delphin','Plutona', 'Calypso'en756.
Publikatie
Stolk,J.H.enCools,M.H. (1983).Eensortimentmetdiversekroonprinsen.
GroentenenFruit9(10):40-41.
- Herfstteelt
Groen/roderassen
Eenserievanvijfnieuwerassenwerdop7plaatseninduplonaasthetstandaardrascv 'Propa'(selektie 'Rumba')beproefd.Deresultatenzulleninhetvoorjaar
van1984wordenverwerktengepubliceerd indevakpers.
Publikaties
Paprika:Stolk,J.H.enCools,M.H. (1933).Rood,geel,witengroen(Rassenproevenherfstpaprika).GroentenenFruit2ß_(42):38-39.
Radijs :Stolk,J.H.enStijger,N.C.M. (1983).Enkelegoederadijsrassenvoor
dezomerteelt.GroentenenFruit38(46):34-35.
f.Gebruikswaardeenhoudbaarheid vaneenaantalChinesekoolrassen (K.Buitelaar
enJ.Janse)
Invergelijkingmethetvoorheenalgemeengeteelderascv 'Granaat'hebbende
Japansehybridendienugeteeldwordeneenkorterehoudbaarheid.ViahetI.V.I.
werden10hybridenontvangenwelkeineenproefindevollegrondsteeltgoede
bewaareigenschappen toonden.Samenmethetstandaardrascv 'W.R.Green60'
werdendezerassenuitqeplantop18januari.Halffebruaritrad inernstige
materandop.Geoogstwerdop28maart.
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/O RV. In de tabel
Er werd bewaard bij
15°C en + 90 0/
delAiaarderingscijfe rsvoorle .euren rot vermeld.

zijn de randwaarnemingen en

Tabel
%planten met
rand op 23/2

Ras

waardering op 6/4
rot *
kleur *

69

4.6

6.3

100

4.5

5.4

58

6.9

7.4

Hybride Treasure
Island

100

7.0

7.2

1403

100

5.3

7.6

Snow Mountain

29

4.3

5.0

Tetra Nozaki

100

3.1

6.9

Ho Tham

100

6.1

7.9

W.R. Green 60

100

5.7

7.2

Kingdom 65
Early autumn
Fl Treasure Island

*9=zeergoed,6=nognetacceptabel.
Tussen derassenbestondennaastverschilleninrandgevoeligheid groteverschilleninhoudbaarheid (kleurenoptredenvanrot).
Invergelijkingmetcv 'W.R.Green60'voldeedgeenvanderassenaandeeisen
vaneenkompaktestevigekool
g.Vergelijking vanenkelemeloenrassenenonderstammen.
Naastdecv 'Haon'werddecv 'Makdimon'(Israël)opgenomen.Metcv 'Haon'als
entwerddegangbareonderstamBenincasavergelekenmetnr.841(RoyalSluis)
enKJ100(Pannevis).Geplantwerdop18april.DeplantenoponderstamKJ100
groeidenslechtenstiervenbijnaalleaf.Geoogstwerdvan13junitot
8augustus.Deresultatenzijnvermeld inonderstaandetabel.
Ras

2
2
Aantalvruchten/m Kgperm
t/m 11/7 t/m 8/8 t/m 11/7 t/m 8/8

Gem.vruchtgew. %Suiker
t/m 8/8

Makdimon

4.1

6.5

6.8

10.4

1588

8.1

Haon

4.0

8.5

3.4

7.3

852

8.6

Bennincasa

3.8

7.0

3.4

7.2

1022

nr. 841

5.2

8.8

3.7

7.0

786
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Cv 'Makdimon'geeftwattezwarevruchten.Cv 'Haon'heeftgoedvoldaan.OnderstamBenincasaheeftgoedvoldaanengeeftzwaarderevruchtendanongeënt
(cv 'Haon')enonderstamnr.841.Dezelaatsteheeftechtervanwegedehoge
vroegeproduktiegoedvoldaanenverdientnaderebeproeving.OnderstamKJ100
bleeknietbruikbaar,mogelijkzalhetaanhoudenvanonderstamblad betereresultatengeven.
B.Plannenvoor1984
a.Aubergine
Rassenproeveneerstebeoordelingindestookteelt.
b.Boon (stoksnij)
Rassenproeventweedebeoordeling indeherfstteelt.
c.Koolrabi
Rassenproeven tweedebeoordeling indestookteelt,deheteluchtteeltenin
deherfstteelt.
d.Paprika
Rassenproeveneersteentweedebeoordelingindestookteeltenindeherfstteeltbijgroen/rodeengroen/gelerassen.
e.Radijs
Rassenproeveneerstebeoordeling indevoorjaarsteelt.
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Teeltonderzoek bijchrysant

Onderzoeker(s)
Projectleider

A.P. van der Hoeven

Afdelingshoofd

C.M.M,van Winden
Besteding over het afgelopen Jaar (19

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandegen
Middelbaar personeel
Lager personeel

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1983) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1983

a. Onderbreking van de kortedaqbehandelinq bij chrysant
Hetonderbreken van dekortedag-(KD)periode wordt inNederland bijteelten in
herfst enwinter algemeen toegepast. Het doel hiervan isde kwaliteit van de
takken bijdeoogst te verbeteren. In depraktijk zijn de resultaten van het
onderbreken erg wisselend (zie Intern Jaarverslag 1982 blz. 81).Gewenst is
factoren te kennen die de effecten van het onderbreken kunnen beïnvloeden.
Daarom isinde zomer van 1983begonnenmet een uitgebreid onderbrekingsonderzoek, in de proef zijn de volgende factoren opgenomen:
A =aanvangstijdstip van de onderbreking,
B =plantgrootte bijhet begin van deKD,
C =cultivars.
De varianten waren:
bijA:0,4,8, 12,16,20,24en 28KD voorafgaand aan het onderbreken;
bijB:0,7, 14,21 en 28 dagen vóór het begin van de KD uitplanten;
bijC:cv's 'Spider' en 'Delta'.
De KD-behandeling isvoor alle objecten op 5mei ingegaan.De onderbreking was
steeds 10lange dagen(LD).
Zonder onderbreking bloeide het gewas het vroegste en naarmate vroeger wasbegonnen met onderbreken,bloeiden dechrysanten later.Bijdie objecten waar
vroeg met het onderbreken begonnen was,kwam een afwijkende trosvorm voor.Hier
was namelijk duidelijk waarneembaar welke knoppen vóór enwelke na deonderbreking waren aangelegd. Bijde laatste kwamen tevens blaadjes op de steeltjes
onder de knop voor.Door dit verschil in tijdstip van knopaanleg waren deafwijkende trosvormen ontstaan.Ditwashet duidelijkst waar na 8en 12KD was
onderbroken. Hier kwam vooral bijde cv 'Spider' ook "doorwas" (doorgroei)
voor.Bijde behandeling "na4 dagen onderbreken" hadden vele planten van de
cv 'Spider' zelfs nog geen hoofdknop aangelegd.
Bijde kleinste planten (factor B,0en 7)verliep de knopaanleg veel trager
dan bij de grotere planten.
Bij 'Delta'was de knopaanleg beter,sneller en regelmatiger, dan bij 'Spider'.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulke
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Deverschillen introsvormtussendeobjectenzijnopfoto'svastgelegd.In
dezeproefzijnduidelijkeffectenvandefactorenA,BenCopdeonderbrekingsresultatenwaargenomen.Ditonderzoekwordtin1984voortgezet.
b.Verlengdeopkweekbijchrysanten
Bijdeteeltvanchrysantenwordendelaatstejarenplanteninperspottengebruikt.Zewordenmeestalnaeenbewortelingsduur vantweewekenuitgeplant.
Voorhetbeperkenvandeteeltduurzouhetgunstigkunnenzijnomdeopkweekduurteverlengenengrotereplantentepoten.Omdemogelijkheden hiervanna
tegaanendeinvloedvaneenlangeopkweekperiodeopdeteelttebestuderen
isopdriepraktijkbedrijven eenopkweekproefgenomen.
Voordezeproefzijnopdedriebedrijveninjanuariongeworteldestekkengestokeninperspottenvan3,5,4,0en5,0cmenintrays(perkplantenplaten,
hiernapppgenoemd).Deplantafstand inpppwas6cm.Plantenvandezepartijenzijn2,3,4en5wekennasteksteekdatumuitgeplant.
Uitdewaarnemingen tijdensdeopkweekblijktdatplantgewichten-lengte
toename,naarmatelangerwasopgekweekt.Dezetoenamewasbijppphetgrootst
enbijdekleineperspothetkleinst.
Devariatiecoëfficiëntwerdgedurendedeopkweekbijpppkleinermaarbijde
perspottengroter (minderuniform).Bijdeoogstwaseenzeerbetrouwbaar
lineairverbandaanwezigtussenplantgewichten-lengteenerzijdsenplantdatumanderzijds.Eenlatereplantdatumgaflichtereenkorteretakken.Dit
wasongeveer1glagertakgewichten0,85 cmkorteretakperdaglaterplanten.
Deresultatenwarenopaldedriebedrijvennagenoeggelijk.
Planten,opgekweektinpppwarenbijdeoogstbetrouwbaar zwaarderenlanger
dandieopgekweektinperspotten.Naderonderzoek isnodigomhiervandeoorzaakaantekunnengeven.
Uitdezeproefzijnaanwijzingenverkregendatbeperktemogelijkhedenvoor
verlengdeopkweekaanwezigzijn.Deteeltmaatregelen,zoalstijdstipvan
kortedagbehandeling,moetendanwelwordenaangepastaandeplantgrootte.
c.Snellebewortelingsmethodebijchrysant
In1982isdoordeVakgroep"Tuinbouwplantenteelt"teWageningenonderzoekverrichtnaarversnelling vandebeworteling vanchrysantenstekken.Geblekenis
datvoorbehandeldestekken,dievoorhetstekenmetgroeistofwerdenbehandeld
en10dagenbij15°Cwerdenopgeslagen,snellerbeworteldendanonbehandelde
(zieVakbladBloemisterij1982,nr.43,blz.52-53).Innavolgingvanditonderzoekiseenbewortelingsproefuitgevoerd opeengespecialiseerdchrysantenstekbedrijf.Deteonderzoeken factorenwaren:
cultivars,groeistofbehandeling,opslagtemperatuurenbewaarduur.Ongeworteldestekkenvandecv's 'Cassa','Refour'en 'Spider'werdengedurende10minutenineen2cmlaagjewaterofinwatermet250d.p.m.indolylboterzuur
(I.B.A.)gezet.Vervolgenswerdenstekkenhiervan0,6,9,13,16en20dagen
opgeslagenbijtemperaturenvan2,7,12en20 C.Nadeverschillendebehandelingsperioden zijndestekkenin"losse"stekgrondgestokenenonderpraktijkomstandigheden beworteld.7en14dagennahetstekenzijndestekkengerooidenbeoordeeld.
Debehandelingmetgroeistof (I.B.A.)hadeenpositiefeffectopdesnelheid
vanbeworteling.Naarmatedeopslagtemperatuur hogerendeopslagduurlanger
was,verliepdebeworteling sneller.Bijeenlangebewaringeneenhogetemperatuurgingendestekkenechtersnelinkwaliteitachteruit (bladvergeling
enrot).
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De kwaliteitsachteruitgang wasbij'Spider' minder sterk danbij'Cassa'en
'Retour'.Debeste resultaten zijn verkregen metstekken diemetgroeistof
waren behandeld engedurende 9dagen bij12 Cwaren opgeslagen.
Bij 'Spider' gaven 9dagen bij17 Cen20dagenbij7 Ceveneens goederesultaten.Aanstekbedrijven isgeadviseerd hetvoorbehàndelenvanstekkente
beproeven.
d. Chrysantenteelt bijverschillende verwarmingssystemen
Aanstuitend ophetonderzoek invoorgaande jaren (zieIntern Jaarverslag1982
blz. 79)zijn proeven genomen metverschillende buisverwarmingssystemen,al
dan niet gecombineerd metenergiescherm.Devolgende systemen zijn beproefd:
afdeling 1:stokenmetverwarming bovenhetgewas plushetgebruik vanéén
energiescherm;
afdeling 2:stokenmetdunne buisjes onder inhetgewas plushetgebruik
van éénenergiescherm;
afdeling 3:alsinafdeling 2maar zonder energiescherm;
afdeling 4:alsinafdeling 2maar hiermettwee energieschermen.
Een nadere beschrijving vandeproefopzet, -uitvoering envandeeffectenvan
het stoken enschermen ophetklimaat wordt vermeld onder project B28.
Bijdeoogst kwamen tussen deafdelingen 1,2en3geen verschillen voorin
taklengte, -gewicht, aantal bloemen pertakeningemiddelde bloeidatum.In
afdeling 4waren detakken ongeveer 10 %langerenzwaarder enzebloeiden
enkele dagen later.
e. Invloed stomen vangrond opdeproduktie vanchrysanten
Op verzoek'vandechrysantencommissie vandeN.T.S. isopvier bedrijveneen
proef genomen omdeinvloed vanstomen vandegrond nategaan opdegroei
en produktie vanjaarrondchrysanten. Ditwerk isuitgevoerd insamenwerking
met W. Runiavandeafdeling Plantenziekten enZiektebestrijding. Proefopzet,
-ritvoeringenresult.;;1:-»,: :.;-,:' vermeld onder projectnummerD5.
Publikatie
Steekelenburg, C.vanenHoeven,A.P.vander (1983). Vergelijk bewortelingsmethodenbijchrysantenstekken. Intern Verslag nr.25.Proefstation
Naaldwijk.
B. Plannen voor1.984
- Temperatuur/CO,-,onderzoek indeklimaatkas
- Voortzetting onderzoek chrysantenteelt bijverschillende verwarmingsmethoden
- Voortzetting onderzoek naar effecten van KD-onderbrekingsmethoden
- Voortzetting onderzoek naar mogelijkheden voor verlengde opkweek
- Voortzetting onderzoek snelle beworteling bijchrysantenstekken
- Inventarisatie produktieverschillen tussen rassen oppraktijkbedrijven.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Proefstation Naaldwijk
B 14
Teeltonderzoek bijonder glas geteelde bol-en
knolgewassen

Onderzoekers)
Projectleider

J.C. Doorduin

Afdelingshoofd

C.M.M,van Winden
Besteding over het afgelopen Jaar (19

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„

95

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen

„ -materieel f

Seml-dlrecte kosten

Registratie nr.:

Middelbaar personeel
Leger personeel

f

—
—

mandagen
mandagen

Omslag algemene kosten f
Totaal
f
Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1983) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar
A. Verslag over 1983

a. Invloed van schermen op bloeitijdstip,kwaliteit en produktie van freesia'svoor
herfstbloei
Freesiakassen worden in de zomer zwaar geschermd om tehoge grondtemperaturen te
voorkomen. Over degevolgen van het zware schermen isweinig bekend. Daarom werd
inmei 1982 een proef gestart om dit te onderzoeken.De proefopzet en uitvoering
werden reeds inhet jaarverslag van 1982vermeld. De proefbevatte de faktoren
schermen,rassen en temperatuurbehandelingen van het plantmateriaal.
Resultaten
In jaarverslag 1982 zijn reeds enkele resultaten vermeld.
Het vers- en droog plantgewicht en droge stof percentage nam af naarmate er
zwaarder was geschermd.
De licht geschermde kasbloeide gemiddeld éénweek later.Dit kanwordenverklaard door een hogere grondtemperatuur van 0,6 Cgedurende deperiode van
blad- en bloemaanleg. De 3weken nabehandelde freesia'sbloeiden 17dagen eerder. Tussende schermbehandelingen was er weinig verschil inhet aantal bloemen
per kam en de lengte van debracteeën (alsmaat voor het duimen). Tussen de
rassen waren er verschillen in de lengte van debracteeën: bij 'BlueHeaven'
was dit +45 mm en bijde overige 2rassen + 20mm.
De hoofdtak werd geoogst met één haak en de lengte was bijalle schermbehandelingen gelijk, nl. 52cm, tussen de rassen waren de taklengte verschillen
gering.
De haken waren iets korter naarmate er zwaarder was geschermd, nl.van
49 cm to45cm.
Het takgewicht,als een indicatie voor de kwaliteit,nam bij 'Ballerina'
en 'Rosalinde' toe naarmate er minder zwaar was geschermd, terwijl bij
'Blue Heaven' matig geschermd iets gunstiger was (zie tabel 1 ) .De produktie
(tabel 2)nam toe naarmate er minder zwaar was geschermd. De berekende lichttoetredinggedurende de schermperiode was bijmatig en licht geschermd resp.
1 2 en 23keer zoveel dan bijzwaar geschermd. In relatie tot delichttoetreding was de produktie toename het sterkst inhet trajekt van zwaar naar
matig geschermd.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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Hetras 'BlueHeaven'bleefbijlichtgeschermd achterinproduktie;deoorzaakhiervanwasdatophetmomentvanrooien (eindjanuari1983)ditras
nognietwasafgeoogstintegenstelling totbeideandererassen.
Erwerdeenbetrouwbaarpositiefverbandgevondentussenplantgewichtenproduktie.
Deproduktiebijdenabehandelde freesia'sbleef20 %achter,terwijlhettakgewicht9 %achterbleef.
Nahetrooienendrogenvandeknollenwerdhetversknolgewichtbepaald.
Tussendeschermbehandelingenwarenergeenverschilleninknolgewicht.Van
derassengaf 'Ballerina'hethoogsteknolgewichtgevolgddoor'Rosalinde'
en 'BlueHeaven'.Deknollenafkomstigvande3wekennabehandeldekralen
bleveningewicht9 % achter.
Geconcludeerd kanwordendateenbeterelichtbenutting,zonderkonsessieste
doenaandegrondtemperatuurindeperiodevanblad-enbloemaanleggunstig
wasvoorproduktieenkwaliteit.
Verschillenvanruim2,5keerzoveellichtgedurendedeschermperiodeleverde+60 %meerproduktieopen+10 %beterekwaliteittengunstevanlicht
schermen.
Defreesiakralendievooraf3wekenbij14 Cwarennabehandeld bloeiden
2,5weekeerder,maarbleven20 %achter inproduktie.Ookdehakenwarenvan
lichterekwaliteit.Derassenlietengroteverschillenzien,maarreageerden
vrijwelidentiekopdescherm-entemperatuurbehandelingen.
Tabel1. Gewichtvanhoofdtakenhakenvan3freesiarassenbij3schermniveau's (ingrammen/10takken).

"~"-^§chermniveau
Ras
^ tak

Licht
Hoofdtak

haken

Matig
Hoofdtak

haken

Zwaar
Hoofdtak

haken

72

Ballerina

127

89

111

80

100

Blue Heaven

143

82

150

86

141

80

Rosalinde

100

62

94

58

82

53

gemiddeld

123

78

118

75

108

68

Tabel 2.

Produktie van3 freesiarassen, bij3 schermniveau's; produktietakkan/m netto (96planten/m n e t t o ) .

~^~^~^5çhermniveau
Licht
Ras ^ " ^ - - - ^

Matiq

Zwaar

Ballerina

212

160

129

Blue Heaven

155

148

101

Rosalinde

339

292

gemiddeld

235

1 200
1

1226
j152
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b.Invloedvanrooimethodeopknolqewichtenpreparatie
Freesiagewassenwordenindewinterdirektna debloeigerooid.Delaatste
jarenwordendezegewassenvooreengrootdeelmethetbladaandeknolgerooidengedroogd.Ineenproefwerdbijindewintergerooideknollende
invloednagegaanvanhetrooienmetenzonderbladophetknolgewichtvan
3freesiarassen.
Daartoewerdeneindjanuari3freesiarassen 'Ballerina','BlueHeaven'en
'Rosalinde',voordeenehelftmetbladende anderehelftzonderbladqeo
rooidengedurende3wekengedroogdbij22 Cen70?óR.V.Daarnawerden
deknollenmetdehandschoongemaaktenwerdhetvers-endrooggewichtbepaald.Na12wekenpreparerenbij30 Cen85SR.V.werdopnieuwhetvers
knolgewichtbepaald.
Metbladrooienendrogengafbetrouwbaareen8 %hogerknolgewicht.Hetgewichtper10knollenvanderassen 'Ballerina', 'BlueHeaven'en'Rosalinde'
wasresp.107,74en92gram.Naarmatedeknollenzwaarderwarenwerdhet
effectvanhetrooienmetbladrelatiefminder.Tussenderooimethodenwerd
geenverschilinpercentagedrogestofgevonden.Na12wekenpreparerenwas
ereengewichtsverliesvan9,5 %bijdemetbladgerooidefreesia's11 %bij
defreesiagerooid zonderblad.
Rooienendrogenmetbladindewintergafduseenhogerknolgewichtenna
preparatiemindergewichtsverlies.Hetlijkteropdatheteffectrelatief
afneemtnaarmatedeknollenzwaarderzijn.
c.Invloedvanrooitijdstipenrooimethodeopkwaliteitenkwantiteitvanvoorjaarsfreesiaknollen
Intoenemendematewordenfreesia'smethetbladgerooidengedroogd.In
hetvoorjaarwordtdezerooiwijzetoegepastmetvroegerrooienwaardoorde
uitgroeiperiodeenookdeteeltduurmetenkelewekenwordtbekort.Overhet
effectvandezewerkwijzeopdekwaliteitenkwantiteitisweinigbekend.Dit
werddaaromonderzocht ineenproef,waarinvanafbeginmeibij2rassen,
'Ballerina'en 'Miranda',vanaf2tot7wekennahetbeëindigenvandebloemenoogstknollenwerdengerooid zowelmetbladalszonderblad.Hetgerooide
materiaalwerdgedurende2wekengedroogdbij22 Cen70 %R.V.;daarna
werdhetmetdehandschoongemaaktenwerdhetvers-endrooggewichtbepaald.
Beiderassenreageerdenvrijwelidentiekopdebehandelingen.Totde5 week
nahetbeëindigenvandebloemenoogstnamhetversknolgewichtperweektoe
met8à10gram/10knollen;daarnawasernogslechtssprakevangeringe
knolgroei.
Demetbladgerooideknollenhaddentotde3 rooidatumeengewichtsvoorsprong
van8à10gram/10knollenopdezonderbladgerooideknollen.
Bijde4 rooidatumwarendeverschillenvrijwelverdwenenenbijdedaarop
volgenderooidatawarendezonderbladgerooideknollensteedsietszwaarder.
Derooimethodehadgeeninvloedophetdrogestofpercentage.

e
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Vroegrooieninhetvoorjaargaatdustenkostevanhetknolgewicht.Hetrooien
vanfreesiaknollenmetbladheeftalleeneengunstigeffectwanneerer(te)
vroegwordtgerooid.
d.Afdekmaterialen indewinterteeltvanfreesia
Bijgebruikvangrondverwarmingindewinterworden freesia'sdirektnahet
plantenafgedektmetplastic folieofagryldoekP17.Opdiemanierkaneen
2à4 Clagereruimtetemperatuurwordenaangehoudengedurendedeafdekperiode,
waardoorenergiekanwordenbespaard.Inzichtindeenergiebehoeftebijdiverseafdekmethodeneninvloedvandetijdelijkelichtonderschepping werdenin
eenwinterteeltonderzocht.
Halffebruariwerdenin3afdelingen freesia'sgeplant;tweeafdelingenwerden
gedurende4wekenafgedektmetagryldoek P17enanti-condens folie(A.C.folie)enéénafdelingwerdalscontrolenietafgedekt.Deruimtetemperatuur
werdingesteldop10 Cenerwerdm.b.v.degrondverwarmingeengrondtemperatuurnagestreefd van+16 C.
Degerealiseerdetemperaturenzijnvermeld intabel1.Degrond-enruimtetemperatuurtussendebehandelingenontliepenelkaarweinig.Opvallendwasdat
bijagryldoekeenhogerebuistemperatuurnodigwasdanbijdecontrole.Bij
A.C.-foliewaseenduidelijk lagerebuistemperatuur alvoldoendevooreen
goedegrondtemperatuur.Degewassenbijdecontroleenagryldoekontliepen
elkaarweinig;bijdeA.C.-foliewashetgewaslanger,smallerenminder
stevigenwerdbeoordeeld alskwalitatiefmindert.o.v.deanderebehandelingen.
DeproduktiebijA.C.-foliebleef8 %achtert.o.v.decontroleenagryldoek
terwijlookhettakgewicht ietsongunstigerwas;ditmindereresultaat
lijktvooraleengevolgtezijnvanhetminderegewas.Nadeligegevolgen
vandelichtonderschepping werdennietvastgesteld.
Uithetoogpuntvanenergiebesparingmoetachterhetgebruikvanagryldoek
vraagtekenswordengezet.leienonderA.C.-folievraagtminderenergie;met
hetvoorkómenvaneenkwalitatiefmindergewasmoeteennadeligeinvloed
opproduktieenkwaliteitkunnenwordentegengegaan.
Tabel1.Freesia.Gemiddeldetemperatuurvangrond,buisgrondverwarmingen
kasruimtebij3methodenvanafdekken (periodehalffebruari-half
maart)
Nietafgedekt
Grond (10cmdiepte)

16,0

Agryldoek
16,2

A.C.-folie
16,5

Buis-grondverwarming

30,6

33,9

23,0

Kasruimte

12,9

12,6

13,1
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e.Beïnvloeding vandeqrondtemperatuurviahetstoom-drainaqesysteem
Methetdoeldegrondtemperatuurtebeïnvloedenwerdopeenpraktijkbedrijfin
dezomervan1982,gebruik gemaaktvanhetonderdruk stoomdrainagesysteem.
Omdegrondtemperatuur teverlagenwerdineengedeeltevaneenkasviahet
onderdrukstoomdrainagesysteem luchtaangezogenwanneerdezeminimaal2 C
lagerwasdandegrondtemperatuur opdatmoment.
Tussenwelennietaanzuigenkondengeengrondtemperatuurverschillenvastgesteldworden.Ookwasergeenverschilinbloeitijdstipenkwaliteit.
f.RassenonderzoekAmaryllis (Hippeastrum)
Beginaprilwerdeneenaantalamaryllisrassenopgeplantvooropnaamstelling
eneeneersteentweedebeoordelingterverkrijgingvaneengetuigschrift.
Tevenswerdeenopnieuwdekollektievan240rassenopgeplant,dienendals
vergelijkingsmateriaal eninstandhouding vanhetgenenmateriaal.
Eenlangebewaarperiodeenmindergoedeklimaatsomstandighedenleiddentot
eenonvoldoenderepresentatiefgewasomeengoedegewasbeschrijving temaken
eneenobjektievebeoordelingtegeven.
Eindjanuari1984zullendezerassenopnieuwwordenopgeplantvooropnaamstellingengetuigschrift.
Publikaties
Doorduin,J.C.,1983.Grondkoelingbijfreesiaverbetertteeltbeheersing.
VakbladvoordeBloemisterij38(16):30,31.
Doorduin,J.C.,1983.Meerlichtbijfreesiaverhoogtdeproduktie.Vakblad
voordeBloemisterij38(29):41-43.
Doorduin,J.C.,1983.ActueelfreesiaonderzoekinNederland.Vakbladvoor
deBloemisterij38(34):43-45.
Doorduin,J.C.,1983.Freesiaafdekmaterialen indewinter.Vakblad voorde
Bloemisterij38(44):44,45.
Doorduin,J.C.,1983.PraktijkschermproefAmaryllis.Vakbladvoorde
Bloemisterij38(46): 37.
B.Plannenvoor1984
-gebruikvanschermdoekvoorenergiebesparing.
-voortzetting vanschermonderzoekbijfreesia'svoorherfstbloei.
-temperatuurbehandelingenvanknollen.
-voortzettingonderzoekrooimethodeendroogomstandigheden.
-sortimentsonderzoekamaryllis.
-schermonderzoekamaryllis.
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B. Plan komende jaar
A. Verslag ovar 1 9 8 3

Plantdichtheidsonderzoek bij snijgroen
In augustus 1981 is een plantdichtheidsproef bij snijgroen opgezet op een bedrijf
inde„praktijk. In deze proef kwamen de objecten 19,25,31,37en 43 planten
per m bedoppervlakte in drievoud voor. Invervolg op dedrie oogstwaarnemingen
in 1982 (zie Intern Jaarverslag 1982 blz. 85)zijn op 1maart 1983 de laatste
oogstwaarnemingen verricht.De geoogste veren zijn in devolgende vijf klassen
ingedeeld: "Extra"-, "Eerste"-en "Tweede"kwaliteit en "tang"en "Kort"getopt.
Uit de oogstgegevens blijkt dat de produktie op alle oogstdata hoger wasnaarmate er dichter geplant was. In totaal gaven de genoemde objecten resp.402,419,
482, 540en 611 veren (takken)per m bedoppervlakte. Indeze proef kwamen tussen de objecten geen duidelijke verschillen voor in kwaliteit.Uit eenberekening volgens geschatte verkoop-(veiling)prijzen en kosten van plantmateriaal,
arbeid en afzet blijkt de hoogste plantdichtheid aan het einde van deproefperiode dehoogste "opbrengst" te geven. Tot en met denderde oogst,op
5 oktober 1982,gaf echter het object 25 planten per m bedoppervlakte nog de
hoogste "opbrenqst".
B. Plannen voor 1984
Voor 1984zijn geen snijgroenproeven gepland.

Achterzijde niet beschrijven, Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Invloed lanqedaqbehandelinq op bloei en produktie van anjers
In de praktijk zijn deervaringen met langedagbehandeling (L.D.)bijanjers zeer
wisselend. De oorzaken hiervan zijn onvoldoende bekend. Daarom is in 1982op
het Proefstation in Naaldwijk begonnen met onderzoek naar factoren die de bloei
bijanjers kunnen beïnvloeden. Ineen proef zijnbewortelde stekken van decv's
'Silvery Pink', 'Rodoni', 'Ministar', 'Odeon', 'Sam'sPride'en 'White Sim' in
twee afdelingen geplant op 8september; de laatste iseen standaardanjer ende
overige zijn trosanjers. Inbeide afdelingen kreeg de helft van de oppervlakte
L.D. van 14tot 28 januari.Hiervoor werd er belicht met gloeilampen (15Watt
geïnstalleerd vermogen per m )van 17.00 tot 09.00 uur. Ter oriëntering is bij
de cv's 'Silvery Pink' en 'Rodoni'gedurende de periode van 7 januari tot
2 februari extra belicht van 07.00 tot 18.00 uur voor het stimuleren van de
groei tijdens deL.D. Hiervoor zijn hogedruk natriumlampen gebruikt (100Watt
geïnstalleerd vermogen per m ).Op 20december zijn bijscheuten van alle
cv's het aantal bladparen geteld en ishet groeipuntstadium onderzocht. Bij
alle rassen hadden deze scheuten 10ofmeer bladparen enbijna alle groeipunten waren al geïnduceerd(begin van knopvorming). Wekelijkse waarnemingen bij
de cv 'Silvery Pink' toonden aan dat de groeipunten bijL.D. sneller ontwikkelden dan die zonder L.D. Extra licht overdag gafeenzelfde reactie. L.D.
gafbijalle cv's een bloeivervroegend effect.Op 20mei was deze meerproduktie als volgt: 'Silvery Pink' 75 %, 'Rodoni'37 %, 'Sam'sPride' 28 %,
'Odeon' 25 %, 'White Sim' 19 %en 'Ministar' 14 °i. Hierna verdween devoorsprong in produktie vrij snel. Begin augustus waren de verschillen in produktie tussen wel en geen L.D. verdwenen. Aan het eind van deoogstwaarnemingen
(half november)was de totale produktie van 'White Sim'bijLD 7,5 %en van
'Sam'sPride' 2 %lager en bijde overige cv's4 tot 8?óhoger dan zonder LDDe extra belichting overdag gaf evenals L.D. een bloeivervroegend effect maar
beïnvloedde niet het L.D.-effect. Van de cv's gaf 'Ministar' de hoogste en
'Sam'sPride' de laagste produktie (resp.460 en 294takken per m bedoppervlakte).
Plannen voor 1984
- Voortzetting L.D. belichtingsonderzoek bijanjer.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgblad gebrulkei
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a. Gebruikswaarde onderzoek freesia
1. Rassenproeven eerste en tweede beoordeling
Voorjaarsbloei
1983
- V/oorjaarsbloei 1982
Inde derde week van oktober werd op het Proefstation een serie van 32
freesiarassen geplant,ter beoordeling op demogelijkheden voor voorjaarsteelt.
De rassen 'Aurora', 'Ballerina', 'Côted'Azur', 'Escapade', 'GoldenMelody',
'GoldenWave', 'Oberon', 'Polaris', 'Royal Blue'en 'Uchida'werden alsvergelijkinsrassen aan deze serie toegevoegd.
Van de 32 freesiarassen werden 21 rassen voor het eerste jaar beproefd. Hier
vanwerden opbasis van oogst-en gewaswaarnemingen (bloem- blad en stengelkwaliteit,produktie en houdbaarheid) de volgende rassen aanbevolen voor
voortgezet onderzoek teweten: 'Adagio', 'Allure', 'Animato', 'Blue Bell',
'Bolero', 'Caravelle', 'Destiny', 'teda', 'Mirabel', 'Mistral','4310-B1',
'77-238-A1', '77-269-1', '297735' en297704.
Elf rassen werden voor het tweede jaar beproefd. De eerste beoordeling
had een jaar daarvoor inAalsmeer plaatsgevonden.
1
Lorelei', 'Riande'
'Oesta' 'PrincessofWales'en
De rassen 'Excelsior'
'Yellow Sea'konden uiteindelijk, al dan niet beperkt,worden aanbevolen.
Publikatie
Heidemans, C , Stolk, J.H., Efferink-Koster, K.G. (1983). Geel voert boventoon bijnieuwe freesiarassen. Vakblad voor de Bloemisterij ~5&_ (34):28-31,
- Voorjaarsbloei 1983 - 1984
Inoktober 1983werd op het Proefstation een serie van 45 rassen in duplo
geplant.
De rassen 'Ballerina', 'Côted'Azur', 'Escapade', 'GoldenMelody', 'Golden
Wave', 'Oberon', 'Uchida' en 'White Wings'werden als vergelijkingsrassen
aan deze serie toegevoegd.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulki
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Vande45rassenzijn30rassenvoordeeersteen15rassenvoordetweede
beoordeling.Deresultatenzullenin1984wordenverwerktengepubliceerd.
2.Rassenproeven eerstebeoordeling
-Zomerbloei1983
Infebruari1983werdeenserievan15freesiarassenindrievoud geplantter
beoordelingopdemogelijkhedenvoorzomerbloei.
Aandezeseriewerdendevergelijkingsrassen 'Carmen','Gantello','Golden
Melody', 'Himalaya','Miranda','Rosalinde'en 'Ural'toegevoegd.
Opbasisvanoogst-engewaswaarnemingen (zie1 en2 beoordelingvoorjaarsbloei1982-1983)kondenderassencv 'Athene','BlueNavy','Golden
Rocks', 'Iceberg', 'Jessica', 'Lorelei','Oberon','PrincessofWales',
'YellowBallet'en 'nr.7742'wordenaanbevolgenvoorvoortgezetonderzoek.
-Herfstbloei1982
Eenserievan36nieuween10vergelijkingsrassenwerd inmei1982geplant
terbeoordelingopdemogelijkhedenvoorherfstbloei (ziejaarverslag1982,
projectnr.B14,p.84).
Opbasisvanoogstengewaswaarnemingen (zie1 en2 beoordelingvoorjaarsbloei1982-1983)werdendevolgende20rassenaanbevolgenvoorvoortgezet
onderzoek: 'Arundel','BlueNavy', 'Etna','Lippizaner', 'Marianne','Pink
Glow','WhiteWings','Iceberg', 'Angélique', 'Athene','Butterfly','Golden
Rocks', 'Helios','Magdalena', 'Pallas','Panama', 'Polaris','Solidor',
'Ural'en'Welkin'.
3.Rassenproeventweedebeoordeling
-Herfstbloei1983
Eenserievan20rassen (zieeerstebeoordelingherfstbloei1982)werd
naastdevergelijkingsrassen 'Aurora','Ballerina', 'Côted'Azur','Golden
Wave', 'Miranda','Oberon','RoyalBlue'optweebedrijven,resp.meten
zondergrondkoeling,induplobeproefd.
Degezamenlijke resultatenzullenin1984wordenverwerktengepubliceerd.
b.Gebruikswaardeonderzoekchrysant
1.Rassenproeveneerstebeoordeling
-yoorjaarsteelt(jaarrondteelt)
bloeitijdapril-mei1983
Eenserievan31rassenwerdmetènzonderonderbreking vandekortedagbehandelingenmetenzonderremstofinduplobeproefd.
Hetras'Regoltime'werdalsvergelijkingsrasaandezeserietoegevoegd.
Opbasisvanoogst-engewaswaarnemingen (reactietijd,groeisnelheid,
gevoeligheid voorremstofenvoorhetonderbrekenvandekortedagbehandeling,produktie,bloem-,bladenstengelkwaliteit)werdendevolgenderassenaanbevolenvoorvoortgezetonderzoek teweten 'Byoux','Cassa','Dark
Janancy', 'Delta','Dollaroid', 'Geniaal','Guilderland', 'Ready','Regent',
'Zandeel'en 'nr.33'.
-Zomerteelt (jaarrondteelt)
bloeitijd juni1983
Eenserievan30rassenwerdnaastdevergelijkingsrassen 'Refour'en
'Regoltime'induplobeproefd.

vofvolgblad nr
Op.deizoeKinstelIir..!
Projectnurnmer

2

van projectbeschri.jv i n g / p r oje c t v e r s l a g 19. 8 A
:Proefstation Naaldwijk
:B17

Registratienr
104

De rassen werden met en zonder onderbreking van dekortedagbehandeling en met
en zonder remstof geteeld.
Op basis van oogst- en gewaswaarnemingen (zie voorjaarsteelt)konden de volgende rassen aanbevolen worden voor voortgezet onderzoek teweten: 'Byoux',
'Capayellow', 'Gander', 'Geniaal', 'Jet Set', 'Memo', 'Pegro', 'Greta
Verbiage', 'Fill', 'Pink Roulette', 'lessa', 'Fame', 'Vardia', '81-69',
'81-127' en 'nr.71'.
Herfstteelt (normaalteelt)
bloeitijd november 1983
Fen serie van 24rassen werd zowel getopt alsongetopt en met en zonder remstofbeproefd. Aan deze serie werden de standaardrassen cv 'Aglow' en 'Oranje
Wonder' toegevoegd. De resultaten zullen in 1984worden verwerkt en besproken.
- Winterteelt (jaarrondteelt)
bloeitijd februari 1984
Een serie van 24rassen, inclusief de vergelijkingsrassen 'Westland' en
'White Horim' werd in duplo,met en zonder remstof beproefd.
De resultaten zullen in 1984worden verwerkt en besproken.
B. Plannen voor 1984
a. Gebruikswaarde onderzoek freesia
- rassenproeven eerste beoordeling
Inde herfstteelt zal een serie van 21 freesiarassen op het Proefstation worden beproefd.
Aan deze serie zal een nog onbekend aantal vergelijkingsrassen worden toegevoegd.
- rassenproeven tweede beoordeling
In de zomerteelt zal getracht worden een serie van 10rassen (debeste rassen uit de eerste beoordeling zomerteelt 1983)op twee plaatsen in depraktijk te beproeven.
- rassenproeven eerste en tweede beoordeling
Inde voorjaarsbloei wordt een serie rassen inhet kader van eerste-en tweede
beoordeling beproefd. In de herfst van 1983werd daarvoor reeds geplant.Voor
meer gegevenswordt dan ook verwezen naar A-a-1 (-voorjaarsbloei 1983 - 1984).
b. Gebruikswaardeonderzoekchrysant
- rassenproeven eerste beoordeling
Inde voorjaars-,zomer-,winter-(jaarrondteelt)ende herfstteelt(normaalteelt)komen op het Proefstation te Naaldwijk proeven met per teeltwijze
door de veredelingsbedrijvenintezendenrassen.
- rassenproeven tweede beoordeling
Inde voorjaarsteelt zal een serie van 11 rassen inclusief het vergelijkingsras 'Regoitime' op twee plaatsen in de praktijk beproefd worden.
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Indezomerteeltzaleenserievan16rassenindepraktijkoptweeplaatsen
wordenbeproefd.Aandezeseriezullendevergelijkingsrassen 'Refour'en
'Regoltime'wordentoegevoegd.
Indeherfstteelt (normaalteelt)enwinterteeltzalgetrachtwordeneen
serierassen (debesterassenvandeeerstebeoordelingherfst-enwinterteelt1983)opeenpaarplaatsenindepraktijk tebeproeven.
Vanallerassenseriesvoorrassenproeventweedebeoordelingzalookde
houdbaarheidwordenbepaald.
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a.

Kwaliteitsonderzoek bij komkommer
Ook in 1983 isveel houdbaarheidsonderzoek bijkomkommers verricht.De
vruchten zijn in debewaarproeven steedsweggezet bijeen temperatuur
van 20 Cen+ 90 %R.V. De komkommers werden beoordeeld op kleur bij
inzet,na 7en 14dagen bewaring volgens kleurschaal 1-9, waarbij
9 =donkergroen,6 =nog net exportwaardig,4 =50 %geel en
1 =volkomen geel.

a.1.

Invloed van een dubbel kasdek en enerqiescherm op de kwaliteit bijkomkommers
In 1982bleken dubbel glas en een vast scherm veelal een negatieve invloed op de houdbaarheid bij komkommers te hebben (zie intern jaarverslag 1982,blz. 87).Daarom ishetbewaaronderzoek,waarin de invloed
van energiebesparende maatregelen op de kleur werd onderzocht,in 1983
voortgezet.
Beweegbaar scherm
Op proeftuin Breda kon in de stookteelt en op proeftuin Venlo inde
stook- en heteluchtteelt de vergelijking worden gemaakt tussen ongeschermd en een beweegbaar scherm. Hoewel de vruchtkleurverschillen
over het algemeen gering waren,had een beweegbaar scherm mogelijk een
iets negatieve invloed op de kleur na bewaring.
Dubbel glas
Inde stookteelt isop 3proeftuinen enkel glas al ofniet combinatie
met een beweegbaar scherm vergeleken met dubbel glas. Het effekt van
dubbel glaswas afhankelijk van de herkomst; gemiddeld was er geen
duidelijk verschil in vruchtkleur tussen de 2behandelingen.
In een herfstteelt in de energiekas op het Proefstation was het effekt
van enkel en dubbel glas op de vruchtkleur bij inzet en na bewaringongeveer gelijk.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrul
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IndezelfdeteeltperiodegaftelenonderdubbelglasopproeftuinBreda
beduidend lichterevruchten.OpproeftuinSappemeerwasdezetendensin
duidelijkminderemateaanwezig.
Ineenherfstteelt indeDenarkaswasdekleurvandekomkommersuitde
acrylkas,defuturistischekasendeVenlokasmetbeweegbaarschermna
2wekenbewaringresp.5.4,5.4en5.2Dewatminderevruchtkleurbij
deWenlokaswerdveroorzaaktdooreengroterkleurverliestijdensde
bewaringvandekomkommersuitdegrondafdelingvanditkastype.
a.2.

EffektvanCO^-doserinqopdehoudbaarheidbijkomkommers
WandeC0„-proefindeklimaatkasophetProefstationzijnintotaal
7maalbewaarproevenuitgevoerd.DegehandhaafdeC0„-concentraties
indekasafdelingenwarenresp.150,245,430,790,1500en2780ppm
Devruchtkleurbijinzetwasbijdezeniveau'sresp.7.1,7.1,7.1,
6.7,7.2en7.0.Dekleurna2wekenbewaringwasresp.4.5,4.9,
4.4,4.5,4.9 en4.9.IndezeproefkanderhalvegeenbetrouwbaareffektvandeC0„-concentratieopdehoudbaarheidwordenaangetoond.
Ookindroge-stofgehaltevandevruchtenwarengeenbetrouwbareverschillenaantoonbaar.

a.3.

Invloedvanteeltmediumopdehoudbaarheid bijkomkommer
In1981iseenuitgebreidonderzoekverrichtnaardeinvloedvanhet
teleningrondofsteenwolopdehoudbaarheid (zieInternJaarverslag
1981,blz.89).
IndeDenarkasstondendekomkommersindeherfstzowelingrondals
opsteenwol.Inbewaarproevenwasdevruchtkleurvandekomkommersgegroeidingrondensteenwolbijinzetresp.6.9 en7.0,na14dagen
5.1en5.6.Desteenwolvruchten vertoondenduseenkleinerkleurverlies.IneenheteluchtteeltopproeftuinWenlozijn3maalbewaarproefjesuitgevoerd.Devruchtkleurbijteeltingrondensteenwol
wasbijinzetresp.7.8en7.6,na14dagenresp.6.2 en5.9.

a.4.

Invloedvanbemestinqsniveauopdehoudbaarheid bijkomkommers
IneenstookteeltopsubstraatisheteffektvanhetE.C.-niveauop
dehoudbaarheid nagegaan.IndezeproefvarieerdedeE.C.indevoedingsoplossing van1.5 t/m 7.0mS/cm.Deresultatenvande6bewaarproevenendrogestofbehandelingen isweergegeveninonderstaandetabel.
Kleurbijinzet

Kleurna1week

Kleurna2weken

ECinmS/Cm

%ds

1.5

2.8

7.0

6.6

5.1

2.0

2.9

7.2

6.7

5.3

3.5

3.0

7.7

7.2

5.9

5.0

3.2

8.0

7.7

6.1

7.0

3.4

8.2

7.8

6.3
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Eenhogervoedingsniveau verhoogthetdrogestofgehalteengeefteenbetere
kleurbijinzetennabewaring.Dekleurbijinzetisbepalend voorde
houdbaarheid.
Indeherfstzijnindeenergiekas3EC-niveau'saangehouden,t.w.2,4
en6mS/cm.Na3maalbewarenwasdekleurbijinzetresp.7.2,8.1en
8.3,dekleurna2wekenresp.5.0,5.6en6.0.Dezebewaarresultaten
gevenongeveerhetzelfdebeeldalsindevoorgaandeproef.
a.5.

\/oedinqssamenstellingenhoudbaarheid bijkomkommers
Bijeensteenwolteelt vankomkommersisin2bewaarproefjesheteffekt
vanenkeleorganischezurenopdehoudbaarheid nagegaan.Overhetalgemeenwasdeinvloedopdevruchtkleuronduidelijk.
In2bewaarproevenblekenergeenbetrouwbarekleurverschillen tezijn
tussendekomkommersgeteeldbij3verschillende silicatenconcentratiesincombinatiemet2fosfaatconcentraties indevoedingsoplossing.
Ineenherfstteelt indeenergiekaswerden4calciumconcentratiesin
devoedingsoplossing aangehouden,nl.1.5,2.5,3.5en4.5mmolper
liter.Meercalciumginggepaardmetminderkaliumenmagnesium inde
voedingsoplossing.DekleurbijinzetwasbijdezeCa-niveau'sresp.
6.9,6.8,6.9 en7.2,na14dagenbewaringresp.5.5,5.2,5.0en5.0.
Alsgevolgvanhetoptredenvanzgn.ouderdomsvlekjesbijdehogere
Ca-niveau'snamhetkleurverliestoenaarmatemeercalciumresp.minder
kaliumenmagnesium indevoedingsoplossing aanwezigwas.

a.6.

Invloedvaneenlaagtemperatuurregiemopdehoudbaarheid bijenkele
komkommerrassen
Dehoudbaarheid vankomkommersgegroeidbijeenlaagtemperatuurregiem
(+15 Cnachten18 Cdag)isin2bewaarproeven vergelekenmetdie
vankomkommersgeteeldbijnormaletemperaturen.
Eenlaagtemperatuurregiem bleekdehoudbaarheid watteverkorten,doch
dekleurverschillen tussende4bewaarderassenwarenbeduidendgroter.

a.7.

Houdbaarheid vanminikomkommers
In5bewaarproeven isdehoudbaarheid vanminikomkommersnagegaan.
HierbijisvergelekenmetkomkommersvanhetrasCorona,welkeindezelfdekasruimtewerdengeteeld.
DekleurbijinzetvoorCoronaenhetminikomkommerrasPicobellowas
resp.6.9 en6.4,na14dagenbewaringresp.4.6 en3.8.Deminikomkommersvertoonden inhetalgemeeneenzwakkerekleur.

a.8.

Invloedvanplantafstand opdehoudbaarheidbijkomkommers
Inhetverledenisreedseerderheteffektvandeplantafstand opde
houdbaarheid nagegaan (zieInternJaarverslag 1979,blz74). In1983
zijnineenproefophetProefstation 2plantdichtheden aangehouden
van1.43 en2.14planten/m .Dekleurbijinzetbijdezeplantdichthedenwasresp.7.3 en7.0,na14dagenbewaring5.2en4.7.
Indezeproevenblijkteenkleineplantafstand ongunstigvoorde
kwaliteit.
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Teeltmediumensmaakbijkomkommers
Zowelinhetvoor-alsnajaarzijn2maalvan5praktijkbedrijvendiein
grondtelenenvan5steenwolbedrijven komkommersverzameld.Hiervanis
desmaakgetoetstdooreensmaakpanelophetSprenger-Instituut.Eris
beoordeeld opknapperigheid,sappigheid,taaiheid ensmaak,zowelbij
vruchtenmetalszonderschil.
Deverschillentussengrond-ensteenwolkomkommerswarenoverhetalgemeenkleinofafwezig.Welwerdensteenwolvruchten,metnamemetschil,
meestalwatknapperigerbevondendankomkommersafkomstigvandegrondteelt,hetgeenalspositiefmagwordenaangemerkt.

b.

Kwaliteitsonderzoek bijtomaat
Inhoudbaarheidsproevenwordentomatensteedsbewaardbij20 Cen
80-90 %R.V.
Dagelijkszijndeindividuelevruchtenbeoordeeld opkleurenstevigheid,zodatdedoorkleuringenhetuitstallevenkonwordenvastgesteld.
Dedoorkleuring ishetaantaldagentussenoogstenhetbereikenvan
kleurstadium100 %oranje.Hetuitstallevenishetaantaldagentussen
vruchtkleur 100 %oranjeenhetzachtwordenvandevruchten.

b.1.

Invloedvanenergiebesparendemaatregelenopdehoudbaarheidbij
tomaten
Hetonderzoeknaarheteffektvanschermenendubbelglasopdekwaliteitisin1983voortgezet (zieInternJaarverslag 1982,blz89).
Energieschermen
Van4proeftuinenen3praktijkbedrijven,waarbijeenvergelijkinggemaaktwerdtusseneenbeweegbaarscherm,eenvastschermofeenvochtkierenschermenzonderscherm,zijnregelmatig tomatenvoorbewaring
weggezet.
Doorhetgebruikvaneenvochtkierenschermgedurendedeeerste6weken
ofeenbeweegbaarschermwerdop2praktijkbedrijvendehoudbaarheid
nietverkort.InVleutenbleekeenvastschermgedurende10wekenbij
vleestomateneen2dagenkorteruitstalleventegeven.
OpproeftuinVenlo,waarverschillendeschermsystemenmetelkaarwerdenvergeleken,washeteffektvanschermenophetuitstallevenonduidelijk.Inéénbewaarproefjemettomatenuiteenheteluchtteelt
opproeftuinBreda,bleekhetlangeraanhoudenvaneenvochtkierenschermdehoudbaarheid enigszinsteverkorten.Daarentegenwasopeen
heteluchtbedrijfheteffektvanschermenopdehoudbaarheidgering.
Dubbelkasdek
Evenalsinvoorgaandejarenbleekhettelenvanvlezigetomatenonder
dubbelglasopproeftuinVenlozowelineenstook-alsherfstteeltniet
tenkostevandehoudbaarheid tegaan.
Daarentegenwarendetomaten uitdedubbelglazenkassenindeenergiekasophetProefstationwederombetrouwbaar korterhoudbaar.Hetuitstallevenwasbijenkelendubbelglasresp.15.2en13.3dagen.
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Bijhet Denarproject bedroeg het uitstalleven van de tomaten uit de
acrylkas, de futuristische kas en de Venlokas met beweegbaar scherm
resp. 11.1,12.0en 14.0dagen.
leien in grond in de Venlokas gaf in deze proef de kortste houdbaarheid. Ineen herfstteelt op proeftuin Breda was het uitstalleven van
de vruchten uit de enkel-en dubbel glazen kassen ongeveer gelijk.
b.2.

Invloed van lichtonderscheppinq op de houdbaarheid van tomaten
Vooral in de stookteelt van 1982 bleken dubbel glas of een energiescherm
het uitstalleven van de tomaten in veel gevallenmet10- 20 %teverkorten.
Omdat licht een klimaatsfaktor isdie verandert bijhet nemen vanenergiebesparende maatregelen, isgetracht om het effekt van de lichthoeveelhei op de kwaliteit en produktie na te gaan.De proef in de stookteelt
bestond uit 3lichttrappen,welke gerealiseerd zijn door het aanbrengen
van een vast scherm van het vrijopen geweven doek agryl gedurende de
hele teeltperiode. De proefwas aangelegd in dezelfde kasruimte in
3-voud. Een enkelvoudig agryidoek gaf een lichtreduktie van 19 %en
een dubbel agryidoek van 32 %ten opzichte van de controle.
Intotaal zijn 6bewaarproeven uitgevoerd. Bij de contrôle, enkel
agryl en dubbel aqryl bedroeg de doorkleuring resp. 3.8,3.4 en
3.4 dagen. Het uitstalleven bij deze 3 lichttrappen was resp.11.8,
12,4 en 11.5.De doorkleuring verliep enigszins trager bijdecontrôle,
terwijl de lichtonderschepping geen duidelijke invloed had op de houdbaarheid.
In deze proef kon dusgeen verklaring gegeven worden voor de somsgebleken kortere houdbaarheid bij energiebesparende maatregelen. Voor de
meer plantkundige aspekten en produktie wordt verwezen naar het verslag
onder project B 1 (K. Buitelaar).

b.3.

Inwendige kwaliteit e.g. smaak van tomaten
De laatste jaren vormt het onderzoek naar de inwendige kwaliteit een
steeds belangrijker onderdeel van het kwaliteitsonderzoek (zie ook
Intern Jaarverslag 1982,blz90 -91).Dit onderzoek bestaat voornamelijk uit het nagaan van het effekt van verschillende faktoren op de
refraktie (o.a.suikers), het titreerbaar zuur en in 1983 ook deEC
(verdunning 1:9)van de vruchten.
Het is namelijk bekend dat de smaak verbeterd wordt door een hoger
zuurgehalte en refraktie.

b.3.1 Rassen en smaak bij1.omaat
Bij ronde tnmaterassen in de stookteelt (4x)en herfstteelt (5x)en
bijvleestomaterassen ineen herfstteelt (4x)zijn bepalingen uitgevoerd. De zuurqehaltes zijn getoetst d.m.w. variantie analyses.
In de stookteelt waren er zeer betrouwbare (p <0.01) rasverschillen
in zuurgehalte:variatie in %zuur tussen de rassen 0.44 -0.48 %,
variatie in refraktie 4.2 -4.5 %.
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Indeherfstteelt met 6 ronde tomaterassen waren de verschillen in %zuur
tussen de rassen eveneens zeer significant (p <0.01). Dit varieerde per
ras van 0.42 -0.51 %,waarbij de vrucht van het rasE9502 duidelijk het
laagste zuurgehalte bevatten. De variatie in refraktie was relatief klein,
nl. 3.8 -4.1 %. Bijde vleestomaten had cv 'Buffalo' een betrouwbaar
lager zuurgehalte t.o.v.de overige rassen;zuurgehalte 'Buffalo' 0.48 %
overige 4 rassen 0.51 -0.53 %. Hier eveneens geringe refraktieverschillen: 4.2 -4.4 %.
b.3.2 Dubbel dek en smaak bij tomaat
Evenals in 1982bleek een dubbeldek bijdeenergiekas en de Denarkas
het %zuur en de refraktie niet duidelijk te beïnvloeden.
b.3.3 Lichtonderschepping en smaak bij tomaat
Inde onder b.2.genoemde lichtonderscheppingsproef leek zowel deEC
alshet zuurgehalte van de vruchten toe te nemen naarmate meer licht
werd weggenomen. Bijeen lichtonderschepping van 0, 19 en 32 %wasde
EC resp.0.56, 0.60 en 0.63 mS/cm en het %zuur resp.0.47,0.48 en
0.50. Lichtonderschepping had indeze proef geen betrouwbaar effekt
op de refraktie en het droge stof gehalte van de vruchten.
b.3.4 Teeltmedium en inwendige kwaliteit tomaat
Steeds meer tomaten worden geteeld op substraat. Ineen aantal proeven
isnagegaan ofdit conseguenties heeft voor de inwendige vruchtkwaliteit.
Van ongeveer 10 steenwolbedrijven en 10praktijkbedrijven met een teelt
ingrond zijn inhet seizoen 5maal vruchten van hetzelfde ras verzameld
en bemonsterd.
Gemiddeld was deEC voor de ingrond en steenwol gegroeide vruchten
resp. 0.65 en 0.60 mS/cm,het %zuur resp.0.52 en 0.48. Deze verschillenwaren betrouwbaar (p =0.02 en 0.03 ).Op de eerste 2data ishet
vitamine C gehalte inde vruchten bepaald. Gemiddeld bevatten de gronden steenwoltomaten resp. 18.1 en 19.7mg vitamine Cper 100gram versgewicht.
Eind oktober zijn bijeen vijftal praktijkbedrijven met teelt insteenwol ofgrond tomaten geanalyseerd op debelangrijkste elementen.Hierbijisde vruchtwand gescheiden van de inwendige vrucht.De grootste
verschillen traden op in de inwendige vrucht.De grootste verschillen
traden op in de inwendige vrucht,vooral bijNa,K, Cl en P. De elementgehaltes waren bij teelt ingrond resp. 3.95, 71.9,11.43 en
1.53 mmol/1extract.Bijteelt op steenwol waren deze gehaltes resp.
2.08,61.0,8.29 en 2.28 mmol/1 extract.
Uit smaakoogpunt lijkt bijsteenwol een verhoging van de EC enmogelijk een verlaging van het fosfaatgehalte inde voedingsoplossing wenselijk.
b.3.5 Voedingssamenstelling en smaak bij tomaat
Ineen bemestingsproef,waarbij vlezige tomaten in recirculerend water
bijverschillende kationenverhoudingen werden geteeld, zijn vruchten
bemonsterd op EC, %zuur en refraktie.
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-t+4De toegediende hoeveelheden K en Ca inde voedingsoplossing, waren
resp. 3.0 en 6.5, 5.5 en 5.25 en 8.0 en 4.0 mmol/1. De EC in de vrucht
wasbij deze behandelingen resp.0.40, 0.40, 0.44 en 0.55 mS/cm,het
%zuur resp.0.31,0.31 en0.41 %ende refraktie 4.2,4.3 en4.5 %.
Veel kalium is gunstig voor deEC,het zuurgehalte in devruchten en
beïnvloedt in geringe mate derefraktie.
Ineen bemestingsproefmet ronde tomaten is2maal de inwendige kwaliteit bepaald. Indeze proefwerd de concentratie aan K ,Ca enMg
indevoedingsoplossing gevarieerd.
Een laag kaliumgehalte eneen hoog magnesiumgehalte bleken deEC en
het %zuur in de vrucht duidelijk negatief te beïnvloeden.
Inde energiekas werd bij ronde tomaten bijde start van de teelt een
EC van 2,6en 15mS/cm aangehouden. De EC in devrucht was bijdeze
behandelingen resp.0.60,0.60 en 0.65 mS/cm,het %zuur resp. 0.47
en 0.50 %.
b.3.6 C 0 ? en inwendige kwaliteit bij tomaat
Van tomaten geteeld in de klimaatkas bij5C0?-niveau's (150-1500 ppm)
zijn 3maal vruchtanalyses uitgevoerd. Het CO -niveau had indeze proef
geen effekt op deEC,het %zuur,de refraktie en het %droge stof.
b.3.7 Invloed van de trospositie op de inwendige kwaliteit bij tomaat
Ineen proef is nagegaan wat het effekt isvan de trospositie aan
de stengel en depositie binnen één tros opde inwendige kwaliteit.
Hierbij zijn wekelijks zowel vruchten van de A- alsC-sortering geoogst.
Een groot probleem vormde de verstrengeling tussen trospositie enoogstdatum.
Naarmate aan hogere trossen (tros 3t/m 9)ofwel later inde tijd werd
geoogst, daalden zowel de EC als het %zuur met+ 20?ó,de refraktie
bleef ongeveer op constant niveau,terwijl het droge stofgehalte duidelijk toenam. De eerste C-tomaten van een tros lijken een lager %dste
hebben dan de puntvruchten van dezelfde tros en sortering.
InEC, %zuur en refraktie zijn er geen duidelijke verschillen tussen
detomaten van deA- en C-sortering an eenzelfde trospositie aangetoond.
b.3.8 Variatie invruchtsamenstellinq van tomaten
Van een steenwolbedrijf en een bedrijf met teelt in grond zijn vleestomaten per stuk geanalyseerd opEC, %zuur en refraktie.De variatie-coëfficiënten,die bijde 2herkomsten ongeveer gelijk waren,bedroegen voor
de EC, °ózuur en refraktie resp. 13,14en 7 %.Wanneer in proeven geen
grote verschillen ingehaltes verwacht mogen worden, lijkt eenmonstergrootte van 20 à 25 vruchten noodzakelijk.
De onderkant van de vruchten blijkt een 0.5 - 1 %hogere refraktie te
hebben dan debovenkant van devruchten.Het %zuur is inhet inwendige
van de vrucht isongeveer 1.5 maal zo hoog als in devruchtwand. De
refraktie is vrijwel gelijk, terwijl de EC in de vruchtwand mogelijk
iets hoger is.
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b.3.9 RelatieECen %zuurindetomatevrucht
IndienzuurmetingenzoudenkunnenwordenvervangendoorECmetingenvan
devruchten,zouditdebepalingvereenvoudigen.Bijdegenomenproeven
indeherfstteelt (220monsters)iseencorrelatieberekend tussende
EC (verdunning 1:9)enhet %zuurindevruchten.
Deregressievergelijking overalleproevenwasalsvolgt:
%zuur=0.113+0.075*EC(r=0.83).Deregressiecoëfficiëntwasafhankelijk vandeherkomstc.q.typeproef.Bemestingsproevenenmetingen
aanindividuelevruchtengavenzeerhogecorrelaties (0.93-0.99),terwijldecorrelatiesin8rassenproevenbeduidend lagerwaren (0.36-0.81)
Ineenrassenproefmet4herhalingenwarendehellingshoekenvanderegressievergelijkingen vanderassennietbetrouwbaarverschillend
(p>0.20),maarerblekenwelsignificanteverschillentezijnin
"intercept"(p=0.03).Hetzuurgehaltewasafhankelijk vanhetras,
hetgeeneropwijstdathetzuurgehaltegenetischbepaaldis.
b.3.10RelatieEConverdund enECverdund intomaten
IndetweedehelftvanhetseizoenisnaastdeECindeverdundetomatemix (1:9),deECinonverdunde,ongefiltreerdetomatemixgemeten.
Hetverband tussenbeideECmetingenwordtweergegevendoordevolgende
regressieverlijking:EC (1:9)=0.078+0.129 *EC (onverdund)r=0.96.
Uitdehogecorrelatieblijktdatverdunningnietnoodzakelijk is,hetgeendeEC-bepalingvereenvoudigt.
b.4.

Invloedvantrospositieopzettingenhoudbaarheidvantomaten
Vantomatenuitdezelfdeproefalsgenoemdonderb.3.7, isdezaadzetting,vruchtgewichtenhoudbaarheid nagegaan. Dezetting werdover
hetalgemeenbeternaarmatehogeraandeplantwerdgeoogst.Vruchten
vandeA-sortering bevattenmeerdan2maalzoveelzadenalsdeC-vruchtenvandezelfdetrospositie.Bijdepuntvruchtenwarendezettingsverschillentussendesorteringenbeduidendmindergroot.Aandezelfde
trostbevattenC-tomaten aandepuntmeerdan1.5maalzoveelzaden
dandeeersteC-vruchten.
VooralbijdeA-sortering lijkenhetaantalzadenenhetvruchtgewicht
dedoorkleuring positieftebeïnvloeden.TomatenvandeA-sortering
zijngemiddeld4dagenlangerhoudbaardanC-tomaten vandezelfde
trospositie.Peroogstdatumblekenbeginvruchtensteedseenkorter
uitstalleventebezittendandepuntvruchtengeoogstvaneenlagere
tros.

b.5.

InvloedvanC0 ? opdehoudbaarheid vantomaten
Inbewaarproeven isheteffektvanC0„-doseringtijdensdeteeltophet
uitstallevenvantomatenonderzocht.
Eindmaartwasdehoudbaarheidbijalle5C0„-niveau'szeerkort,namelijkongeveer1dag.Gemiddeldoverdedaaropvolgende2inzetdatahalf
aprilenbeginmeiwashetuitstallevenbijdeC0„-niveau'svan150,
245,430,790en1500ppm,resp.4.9,8.6,9.2,9.9 en9.4 dagen.Het
effektvandeC0„-concentratieopdehoudbaarheidwasnietbetrouwbaar.
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b.6. Effektvan\/oedinqssamenstellinqopdehoudbaarheid bijtomaat
IneenbemestingsproefmetvleestomatenineenherfstteeltwarendetoegediendehoeveelhedenaanK enCa indevoedingsoplossingen resp.3.0en
6.5,5.5 en5.25 en8.0en4.0mmol/1.Dedoorkleuringbijdezebehandelingenwasresp.6.3,5.2en4.1 dagen,hetuitstallevenwasresp.2.4,
5.1en8.3dagen.EenhogereKaliumgiftverbeterdedekleurenhetuitstalleven.
Indeherfstziinbewaarproeven verrichtmetrnndetomatenuiteenbemestingsproef,waarindeverhouding aanK ,Ca enMg indevoedingsoplossingwerdgevarieerd.
Dedoorkleuringwerdbevorderddoormeerkalium.
Integenstellingmetvoorgaandeproefbleekergeenpositiefeffektvan
Kaliumopdehoudbaarheid.
Vaneenbemestingsproefmet5zinkconcentratiesindevoedingsoplossing
is3maaltomatenbewaard.
Alleendebehandelingenwaarbijzinkindevoedingsoplossing ontbrak,
gafduidelijk korterhoudbarevruchten.
b.7.

Elementgehalteinzachtetomaten
Medeveroorzaaktdoorextreemhogetemperaturenzijnindezomermaanden
opverschillendepraktijkbedrijvenernstigeproblemenopgetredenmet
hetsnelzachtwordenvandevruchten.
Dezachteplekkenontstondenmeestalaandeonderkantvandevruchten
enduiddenoplekkecelmembranen.Aangeziencalciumeenrolspeeltbij
destevigheid vandecelwanden,isgetrachtomhetK ,Ca enMg gehalte tebepalenvanzowelstevigealszachtevruchtenbij2herkomsten.
Mogelijkalsgevolgvanhetnietgeheelstevigzijnvandegoedevruchten,kondengeenduidelijkeverschillen inelementgehaltevanstevige
enzachtevruchtenwordenaangetoond.

c.

Invloedvanteeltmediumopdeinwendigekwaliteitbijpaprika's
Hetonderzoek naarhetvitamineCendrogestofgehaltevanpaprika's
geteeldopsubstraatisin1983voortgezet (zieookInternJaarverslag
1982,blz92).
Inhetvoorjaarzijnop2datavan15substraatbedrijven en10bedrijven
meteenteeltingrond,rodepaprika'svanhetzelfderasverzameld.
GemiddeldwashetvitamineCgehaltebijteeltingrondenopsubstraat
resp.160en194mg/100grversgewicht.Het %dswasresp.9.0 en9.4 %.
Hieruitblijktdatsteenwolvruchten een20 %hogervitamineCgehalte
haddeninvergelijkingmetvruchtengeteeld ingrond.

d.

Effectspoelwaterkwaliteit opdehoudbaarheid vanradijs
Ditonderdeelisgezamenlijkuitgevoerd metCl.Mol.
Radijsiseenkorthoudbaarprodukt,vooraldooreensnellevergelingvan
hetblad.Nadeoogstwordenbijhetschoonspoelen vanderadijsopde
bedrijvenverschillendekwaliteitenspoelwater gebruikt.Ditvarieertvan
relatiefvuiloppervlaktewater totleidingwater.
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In 2proeven ishet effect van de spoelwaterkwaliteit op de houdbaarheid
nagegaan. Inbeide proeven isgebruik gemaakt van slootwater, slootwater
waaraan 50ppm chloor was toegevoegd en leidingwater.
Na enkele dagen bewaring isbeoordeeld opbladkleur,rot,voosheid en
glazigheid van de knollen.
Inbeide proeven bleek de kwaliteit van het spoelwater de in-en uitwendige kwaliteit van de radijs niet duidelijk tebeïnvloeden. Naarmate
langer werd bewaard nam de voosheid en glazigheid'toe. Inde eerste
proef vertoonden na4 dagen bewaring 23 %van de knollen glazigheidsverschijnselen, in de tweede proefwas dit percentage na 3dagen 45 %.
Publikaties
Janse, J., 1983.Oogsten zonder steeltje geeft minste rot.
Tuinderij 63 (7):33.
Janse, J., 1983.Méér rot bij ruwe behandeling van komkommer.
Groenten enFruit 38 (25):30-31.
Janse, J., 1983. Invloed van energiebesparende maatregelen op de houdbaarheid
van tomaten. Intern Verslag no.4.
Janse, J., 19-83.Invloed van energiebesparende maatregelen op de houdbaarheid
van komkommers (onderzoek 1982). Intern verslag no.56.
Buitelaar,K., Janse,J., 1983.Lichtonderschepping bijtomaat.
Groenten en Fruit 39 (.24):38-39.
B. Plannen voor 1984
Komkommer
- Invloed van toepassing vanbeweegbare schermen op de houdbaarheid
- Effect van het aantal stamvruchten op de houdbaarheid
- Invloed van gewassnoeiopde kwaliteit
- Invloed van plantafstand op de kwaliteit
- Effect RV,dubbelglas enbemesting op de kwaliteit (energiekas)
- Oriënterend onderzoek sorteermachines
- Vaststellen relatie inwendige kwaliteit en houdbaarheid
- Invloed onderstam op smaak
Tomaat
- Effect van bemesting op dehoudbaarheid en smaak
- Effect trossnoei op houdbaarheid en smaak
- Invloed energieschermen op het uitstalleven
- Invloed van dedag/nacht temperatuur op de houdbaarheid
- Effect matverwarming op houdbaarheid
- Sortering en houdbaarheid/smaak
- Onderzoek naar optreden van krimpscheurtjes
- Vaststellen houdbaarheid en inwendige kwaliteit bijnieuwe rassen
- Effect van verschillende factoren op de inwendige kwaliteit c.q. smaak
Paprika
- Invloed van teeltmedium op de smaak

Sla
Invloed van een beweegbaar scherm op de houdbaarheid
Toetsen beoordelingsmethode voor houdbaarheid bijrassen en oogststadia.
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a.Plantafstanden,snoeibehandelinqen enenten inde herfstteelt
Voor proefopzet: zie Intern Jaarverslag 1982.
Zowel op 31augustus alsop 9november was de kg-produktie bijdenauwe plantaf
stand van 40 cm het hoogst.Het gemiddeld vruchtgewicht was lager naarmate er
nauwer geplant werd. Mede gezien de proefresultaten uit 1981 zal echter vanuit
bedrijfseconomisch oogpunt demeest optimale plantafstand in debuurt van
60cm liggen bijeen4-rijen/2stengel-systeem. Tussen de verschillende entbehandelingen en niet enten bestonden geen betrouwbare verschillen in kg-produktieen gemiddeld vruchtgewicht.
Bijde snoeiproef bleek, dat de vroege produktie (tot enmet 31augustus)bij
toppen betrouwbaar hoger isdan bijscheuten wegnemen. Intotale produktie
(totenmet 9 november)en gemiddeld vruchtgewicfitwaren geen betrouwbare verschillen.
Mede gezien de proefresultaten van 1981 lijkt het voor dehand liggend, dat die
keuze insnoeisysteem gemaakt wordt diepraktisch gezien,het minste arbeid
kost.
b. Tussenplanten en behandeling met qroeistofbijherfstauberqines
Inhet najaar van 1983 isonderzoek gedaan naar demogelijkheid van tussenplanten (natomaat)in een grondteelt bijaubergine. Tevenswerd in verband met de
mogelijke rekking van het gewas onder invloed van het tussenplanten oriënterend
onderzoek gedaan metCCC.
De volgende behandelingen werden opgenomn: Tussenplanten \ juni (tomateplanten
verwijderen f juli), vrijplanten \ juni, tussenplanten 1juli (tomateplanten
verwijderen \ juli)en vrijplanten 1juli.
Behandelingen CCC:onbehandeld, 0,4 ml/l CCC + 1ml/l Agral;
0,8 ml/l CCC+ 1ml/l Agral;1,2 ml/l CCC+ 1ml/l Agral,1ml/lAgral.
De gebruikte rassen waren 'Adona'en 'Dobrix'.
De gegevens van deze proefmoeten nog verder uitgewerkt worden.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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c.Temperatuuronderzoekbijaubergineindestookteelt
Voorproefopzet:zieInternJaarverslag1982.
Uitderesultatenbleek,dateenhogeredagtemperatuurhetnegatieveeffektvan
eenverlaagdenachttemperatuurvooreenbelangrijkdeelcompenseert.
Toepassingvaneenlagerenachttemperatuur leidttoteengroterproduktieverliesnaarmatedenachtverlaging eerdernahetplanteningezetwordt.
Integenstellingtotderesultatenvan1980bleek,dateenlagerenachttemperatuurbijhetras 'Adona'teveelproduktiekostomeconomisch interessantte
zijn.Bijhetras 'Claresse'kwamenderesultatenmeteerderonderzoekovereen.
Deproduktievanhetras'Adona'ishogerdandievan 'Claresse'.Deuitgroeiduurvandevruchtenwordtnietofnauwelijksbeïnvloeddoordehoogtevan
nacht-ofdagtemperatuur.
d.Belichtingsonderzoek bijaubergine
Inhetvoorjaarvan1983isonderzoekgedaannaardeinvloedvanbelichten
tijdensdeopkweekopdeproduktievanaubergine.Deteeltvondplaatsinde
grond.
Devolgendebehandelingenwerdenopgenomn:plantleeftijd 12weken (contrôle),
10wekenen8weken.Vanelkeplantleeftijd werdendeplanten0,16en24uur
belicht.Gezaaidisop22oktober,5en19november.
Deplantdatumwas14januari1983(Ras 'Adona').Debelichtingsintensiteitbedroeg2400lux (TLlampen).Uitderesultatenbleek,datbelichtingvanaubergineplanteneensnellerevegetatieveengeneratieveontwikkeling geeft,hetgeenresulteertinzwaardereplanten.
Kontinubelichten (24uur)gedurende4wekenleidttotvergelingvandebladerenenisderhalveniettoepasbaar.
Uitgaandevaneenzelfdeplantgewichtkanmet20uurperetmaalbelichteneen
ietshogereproduktiewordengehaalddanbijeenonbelichteplantvan12weken.
Tussendeverschillendebehandelingenbestondengeenbetrouwbareverschillen
inhoeveelheid geaborteerdebloemen.Gemiddeld aborteerde70 %vandebloemen
tijdensdeeerstemaand.
Eentijdelijkekontinubelichtingvan24uurgevolgddoor20uurbelichtengaf
dehoogsteproduktie.Naderonderzoek zalmoetenuitwijzeninhoeverhiermogelijkhedentotproduktieverhogingliggen.
Publikaties
Maaswinkel,R.H.M.,1983.Plantafstanden-,ent-ensnoeiproefineenherfstteeltbijaubergine.Internverslagnr.31.
Maaswinkel,R.H.M.,1983.Aubergine,lagerenachttemperaturenzijnnadelig.
Tuinderij63(6):22-23.
Maaswinkel,R.H.M.,1983.Opkweekenbelichtingbijaubergine.
GroentenenFruit39(16):55-56.
B.Plannenvoor1984
Voortzetting belichtingsonderzoek.
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1. Radijs
a. Invloed van de C0 ? concentratie op degroei en produktie van radijs
Inhet kader van het CCL-onderzoek bijeen aantal gewassen in de klimaatkas, is
het gewas radijs opgenomen.De volgende concentraties zijn bijgesloten luchtramen (ventilatietemperatuur 28 C)gehandhaafd: 150,245,430,790,1500en
2870ppm.
Er isgezaaid op 31 december 1982 (cv 'Radar'zapdfraktie van
2,75 -3.00 mm).Na opkomst iswekelijks het vers- en droog gewicht bepaald.
Uit de resultaten kwam naar voren,dat een hogere C0„-concentratie resulteerde
ineen duidelijke gewichtstoename tot het niveau van 790 ppm. Bijhogere C0„concentraties werd eerder een afname van de versgewichten dan een toenamewaargenomen.Voor meer uitgebreide gegevens wordt verwezen naar de onderzoekresultaten vermeld onder project C2.
b. Houdbaarheidsonderzoek bij radijs
In een aantal proeven isonderzoek verricht naar dehoudbaarheid van bosradijs
onder verschillende bewaarcondities en spoelwaterbehandelingen. V/ooreenuitgebreid verslag wordt verwezen naar de resultaten,beschreven onder project B19.
c. Onderzoek naar demogelijkheden van de teelt van radijsop substraat
In samenwerking met het I.M.A.G.en inbreng van eenwerkgroep uit de Landelijke
Radijs commissie N.I.S., is in het afgelopen jaar een begin gemaakt met onderzoek naar de teeltmogelijkheden van radijs op steenwol.Erisbijde teelt
steeds uitgegaan van het gebruik van steenwol als substraat. Ineerste instantie ishet zaad direkt op de steenwol gezaaid.Doordat het gekiemde zaad niet
direkt indemat wortelde,ontstonden veel 'kruipers'met duizenden haarwortels. Ineen tweede proef ishet zaad in demat gedrukt.Dit leidde ook tot
onbevredigende resultaten,omdat het kiemend zaad in demat gekiemd bleef.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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Demeestebevredigende resultatenwerdenbereiktdoorruimegatenindematte
maken,daarnatezaaienenhetzaadaftedekkenmetperlite,steenwolgranulaat
ofgrofzand.Deknolaanleg vondechterongelijkmatigplaatswaardoordeheterogeniteitbijdeoogstgrootwas.Bovendienontstonder 'zwartvorming'opde
knoldoordehogevochtigheid ronddeknol.Afhankelijkvanderesultatenen
detussentijdseeconomischeevaluatiezalsteedswordenbezieninhoeverre
voortzetting vanhetonderzoekgewenstis.
Publikatie
Mol,Cl.enK.Buitelaar,1983.'Kleinegewassenopsubstraat'.
GroentenenFruit39(22):24-27.
B.Plannenvoor1984
-Onderzoeknaardeoorzakenvanhetoptredenvanvoosheidenglazigheid
-Voortgezetonderzoeknaardeteeltmogelijkhedenopsubstraat.
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a. Simulatie van kasklimaat met regeling
Als hulpmiddel bijhet ontwikkelen van regelprogramma's iseen simulatieprogramma vervaardigd op de PDP 11/44 computer.Met behulp van een dergelijk programma
kan veel tijd bespaard wordenbijhet foutzoeken en testen van een nieuw regelprogramma. Ook wordt op diewijze de regeling van de (andere)kassen niet in
gevaar gebracht door eventuele fouten.Nadelen zijn het voor een tweede keer
moeten intypen van het programma op een andere computer en de optredende verschillen met dewerkelijke situatie in de kas door debeperkte geldigheid van
het klimaatmodel.
Structuur van het programma
Het programma bestaat uit een basisgedeelte en drie uitwisselbare 'blokken'.
Het basisgedeeite zorgt voor het besturen van de simulatie (starten,stoppen,
enz.), voor de presentatie van de resultaten en voor een aantal andere diensten
aan de gebruiker. De blokken hebben als funktie respektievelijk:
1. genereren vanweerssignalen (ten behoeve van regelaar en model),
2. regelprogramma voor kasklimaat,
3.model van kasklimaat(kastemperatuur).
Deze blokken zijn uitwisselbaar, zodat bijvoorbeeld andere regelprogramma's
gebruikt kunnen worden ofeen verbeterd model,enz.Alsweerssignalen worden
door de Siemens 33Q computer verrichtte minuutwaarnemingen gebruikt.Het
regelprogramma ishet standaardprogramma dat op het Proefstation gebruikt
wordt. Het klimaatmodel iseen guasi-model van de kastemperatuur, gepresenteerd inhet proefschrift van A.J. Udink ten Cate (1983).
Gebruikseigenschappen van het programma
De simulatie wordt bestuurd door middel van commando's.Men ishierdoor niet
gebonden aan een vaste volgorde,waarin een simulatie doorlopen wordt.De simulatie kan inprincipe op ieder moment onderbroken worden,vervolgens, eventueel
nawijzigen van een aantal parameters,weer worden vervolgd, ofherstart of
gestopt.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbled gebrulkei
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Output kan verkregen worden in tabel-of grafiekvorm,eventueel gekombineerd
met de output van een vorige 'run',zodat deze direkt vergeleken kunnenworden.
Zowel het gebruik van commando's alshetwijzigen van parameters is eenvoudig
en flexibel voor debeginnende en de meer ervaren gebruiker.
Handleidingen
Er zijn twee handleidingen voor KASSIM beschikbaar. 'Gebruik van simulatieprogramma KASSIM' iseen gebruiksaanwijzing voor simuleren met het bestaande programma. Tevens isin een appendix debruikbaarheid van het klimaatmodel
beschreven. 'Bouwen van simulatieprogramma KASSIM' geeft informatie over het
bouwen van een nieuw programma met andere blokken,zoals voorschriften van
de totale simulatie,enzovoort.
Het kasklimaatmodel
Het model beperkt zich tot een beschrijving van de kastemperatuur.Het isopgebouwd uit twee delen:
1. een quasi-stationair deel en
2. een dynamisch (incrementeel)deel.
Het quasi-stationaire deel beschrijft het 'niveau' van dekastemperatuur, uitgaande van 'niveau's' (beter: laagfrequent componenten)van debuitenomstandigheden zonnestraling, windsnelheid enbuitentemperatuur en van de 'interne
omstandigheden' buistemperatuur en ventilatie. Het dynamische deel beschrijft
de variaties van de kastemperatuur rond zijn 'niveau',uitgaande vandergelijke variaties in buitenomstandigheden,buistemperatuur bijde dynamische
op te tellen wordt een met een fysische kastemperatuur vergelijkbaar signaal
verkregen. De quasi-stationaire component isook vanregeltechnischbelang
bij 'niveau-overgangen', omdat regelingen daarbij inverzadiging kunnen raken
(geheel open of dicht bijvoorbeeld). Deze 'niveau-overgangen' vinden plaats
door invloed van zonnestraling en/of verschil in stooktemperatuur 'snachts
en overdag.
Bruikbaarheid van het model
Hoewel (inhet proefschrift)na het schatten van een aantal parameters een
goede 'fit'van gesimuleerde en gemeten temperaturen gevonden werd, bleek
bijgebruik van nieuwe metingen in een simulatie een afwijking van enkele
graden op te treden van gesimuleerde ten opzichte van gemeten kastemperatuur (Appendix C van 'Gebruik van simulatieprogramma KASSIM'). Hierdoor
kan dit model niet tesamen met een regelaar in een simulatie gebruikt
worden om de regelaar te beoordelen of hiervan debeste instelling tebepalen.Door eenafwijking van enkele graden Celsius zou de regelaar immers
ten onrechte in verzadiging kunnen raken.
Wel bruikbaar ishet simulatieprogramma voor kwalitatief testen,bijvoorbeeld het opsporen van fouten in het algorithme (onderdelen van)eenregelaar.
b. Ventilat.iereqeling
De uitbreiding van de regeling met een 'minimale relatieve verstelling'
voldoet. Op een willekeurige dag tijdens een freesiateelt was het aantal
verstellingen met deze aanpassing gemiddeld 1.2 per uur ten opzichte van
10per uur met de gewone regeling. Erwas geen verschil in invloed op het
kasklimaat zichtbaar ten opzichte van de gewone regeling.
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a.Meetmethode van ventilatievouden in kassen
Het afgelopen jaar isde opstelling van de apparatuur voor het meten vanventilatievouden gereed gekomen.De methode isuitgetest inkasafdelingen tot
ca 180m en geeft gecorrigeerd voor verschillende windsnelheden reproduceerbare resultaten.
Demethode berust op het principe om door middel van een tracergas het ventilatievoud te schatten. Als tracergas wordt NLO (lachgas)gebruikt,omdat het de
volgende voordelen heeft:
- het is inert
- het heeft een laag molecuul gewicht
- het isslecht oplosbaar inwater
- het isgemakkelijk temeten in lage concentraties
- het isgeen normale component van de kaslucht en de omgevingslucht.
De concentratie van het NLO wordt on-line gemeten door een infrarood-gasanalysator.De gegevens kunnen doorgestuurd worden naar een HP-85 microcomputer,
waarop zeof direct verwerkt kunnen worden ofopgeslagen kunnen worden op
tape.De metingen van andere factoren zoals dewindsnelheid en de flow van het
NLO kunnen via een scanner/digitale voltmeter eenheid geregistreerd worden.
De anemometer is geplaatst op de weertoren van de Siemens procescomputer,
omdat de gevonden relaties voor het ventilatievoud gebruikt moeten kunnenworden in regelprogramma's,die op de Siemens computer draaien.
Het ventilatievoud kan op twee manieren geschat worden
1.De decay-rate methode
De NLO concentratie wordt op een bepaald niveau gebracht.Nadat er metdoseren gestopt is,kan uit de afname van de concentratie in de tijd hetventilatievoud geschat worden. Het geschatte ventilatievoud geldt dan voor de
gemiddelde windsnelheid tijdens demeting.
2. De continue flow methode.
Tijdens demeting wordt de flow N„0constant gehouden.Wanneer de concentratie ineen bepaalde periode inevenwicht is,kan het ventilatievoud berekend
worden uit de concentratie, de flow en de inhoud van dekas.Het berekende
ventilatievoud geldt voor de gemiddelde windsnelheid in de periode waarin
de concentratie in evenwicht is.
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Het voordeel vandecontinue flow methode isdatooknaar hetgedrag vanhet
ventilatievoud gekeken kanworden alser factoren veranderen zoals bijvoorbeeld hetopenen vanderamen.Hetnadeel vandecontinue flow methode
t.o.v.dedecay-rate isdathetlang kanduren voor hetevenwicht zichinsteltendatbijsnel wisselende windsnelheden erhelemaal geen evenwicht
kan ontstaan,
lotnutoeisvoor devolgende kasafdelingen ophetterrein vanhetProefstation inNaaldwijk eenrelatie voor hetventilatievoud bepaald (alle afdelingen
meteenVenlo-warenhuiskasdek enhalve unitsluchtingsramen):
B (10)

Sv=0.065 x(Rs+0.5)xWs

(1)

B (11)

Sv=0.07 x (Rs+1.8)xWs

(2)

A (11)

(enkel glas afdeling)
Sv =0.075x (Rs+0.8)xWs

(3)

Sv =ventilatievoud (h )
Rs=deraamstand inprocent raamopening (1 %=0.6cm)
Ws =dewindsnelheid (m.S )
Raamstandenaandelijzijde tot20 %enwindsnelheden tussen 2en8m/S.
Er kangekonkludeerd worden datbijeenVenlowarenhuis waarvan aanhetdek
geen bijzondere maatregelen zijn genomen (2)eenlekoptreedt dieovereenkomtmet1.8 ?óraamopening.Wanneer dekieren inhetdekzijn afgedichtmet
rubberen strips (3),isdieleknogmaar 0.8 %raamopening. Bijdemet
silicone afgekitte kas (1)isdelekzelfs teruggebracht tot0,5 %raamopening.
De eerste term nahetgelijkteken inde formules ligt voor alle kassen rond
0.07enisvooral afhankelijk vandehoogte endeplaats vandekas.
De mogelijkheden voor hetgebruik vandeze methode omhetventilatievoud te
meten liggen vooral inhetonderzoek.Metname heteffect van verschillende
luchtingsramen (doorlopende nokluchting, heleenhalve ruits luchtingsramen)
zalmetmetingen aangetoond kunnen worden.Daarnaast kanergekeken worden
naar heteffect vandewindhoek envanhetdynamisch gedrag vandewindsnelheid ophet ventilatievoud.
B Plannen voor1984
Het project zaldoor J.Bakker enC.Post worden voortgezet.
Wat betreft hetventilatie onderzoek zalnader overleg over de voortzetting
hiervan plaatsvinden.
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a.Praktijkonderzoek met enerqieschermen bij tomaten
Op drie tomatebedrijven met verschillende planttijdeq, 23december, 26 januari en
9 februari,was inkasafdelingen van ongeveer 3500m'"een vochtkierenscherm geïnstalleerd. Dit scherm bleef op alle bedrijven aanwezig vanaf het planten totongeveer 6weken daarna. Er werd een anti-condens folie van 0,05 mm polyethyleen
gebruikt. Als controle dienden vergelijkbare kassen zonder scherm. Op tweebedrijven werden kassen met een beweegbaar scherm van resp. lyvek en LS-11 inde
vergelijking opgenomen. Het late tomatebedrijfwerd gestookt met hetelucht,
de andere met buizen.Er werden uitgebreide metingen gedaan aan klimaat,gewas
en oogst. He';doel van de proefwas vooral vragen of een vochtkierenscherm een
goed alternatief \s om energie te besparen inkassen waar geen beweegbaar scherm
kan worden aanaebracht..
Resultaten
jjethet vochtkieren scherm was op alle bedrijven
1. Deenera.i.ebesn
4 à4.,5ïîf gas perin
2. De enerqiebespar'h'-o •••>•.[ gesloten schermen was beduidend groter bij hetelucht
dan bijbuasverwarminq,Beweegbaar scherm bijvoorbeeld,van planten tot
1 mei 45 %reso. 3D?.-.,
3. Ais gevolg van he.,schermen veranderde zowel de horizontale- als verticale
temperatuurverdeling.
4. Zowel met hec vochtkierenscherm als het beweegbare scherm kon de relatieve
luchtvochtigheid redelijk worden beheerst.
5. Bijhet vochtkierenscherm werd slechts op één bedrijf een merkbare oogstreductie geconstateerd. Bij de beweegbare schermen in het geheel niet.

oogsttot.
30april
28mei
25 juni

2
ooqst_inkg per m bijvochtkierenscherm
Bed.rii "2
Bedrijf 3
Bedrijr 1
scherm
scherm contrôle
eont
rôle
controle
[_sohe•-mT

6.23 I
11.68 |
16.40

3.75
.11.32
16.35

2.34
2.28
8.37 1
8.28
14.36 ! 14.42
.

0.04
3.10
8.33

0.05
2.98
9.44

!
Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbled gebrulkei

vervolgblad nr
Onderzoekinstellin;;
Projectnummer

1

van p r o j e c t b e s c h r i jv i n g / p r o j e c t v e r s l a g 19ß5.
: Proefstation Naaldwijk
: "2.

Registratienr.
127•

b. Horizontale temperatuurverschillen onder een scherm
Op drie bedrijven met energieschermenwerd het optreden van horizontale temperatuurverschillen geanalyseerd. Hoewel het temperatuurpatroon op de driebedrijven verschillend was konden toch een aantal algemene oorzaken worden aangewezen.Als het scherm gesloten werd namen de verschillen steeds toe. Naarmate
harder gestookt werd werden de verschillen groter.De grootst gemeten horizontale temperatuurverschillen lagen tussen 6en 10°C.De belangrijkste oorzaken
voor het verschijnsel bleken:Het niet meeschermen van de gevels,openingen
inhet scherm vooral langs de gevels en de helling van het scherm. Met ventilatoren (capaciteit ongeveer 30.000m/h op 1.000 m )werden de temperatuurverschillen met ongeveer 2/3 verkleind. Als de ventilatoren op koude plaatsen in
dekashingen werden bij gebruik hiervan de temperatuurverschillen groter.
Het effect van ventilatoren was gering bijhoge gewassen en relatief lange
kassen.
Publikaties
Van Holsteyn,G., van Uden, Jen van deBerg,S., 1983.Schermproeven bijtomaten. Groenten en Fruit 38 (33):38-40.
Van deBerg, S.,van Uden,J. en van Holsteyn,G., 1983.Schermproeven bij
tomaat. Groenten en Fruit 38 (38):26-29.
VanHolsteyn,G., van deBerg, S.en Schepers,T., 1983.Schermonderzoek bij
tomaten. Groenten en Fruit 38 (48):36-39.
Welles, G., van Holsteyn,G. en van deBerg,S., 1983.Resultaten schermonderzoek tomaten in de praktijk. Groenten en Fruit 39(10): 34-37.
B. Plannen voor 1984
- Voortzetting schermonderzoek op 3praktijkbedrijven met registratie van
C0 ? concentratie.
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a.Onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden vanqewasverwarminq
Het onderzoek naar de effecten van gewasverwarming bijchrysanten werd inhetafgelopen jaar voortgezet. Hiervoor waren 4 gelijke afdelingen beschikbaar. In
twee afdelingen was een energiescherm van polyethyleen aangebracht, in één een
dubbel scherm en in de vierde geen scherm. Ineen van de afdelingen met enkel
scherm werd gestookt met de verwarmingsbuizen (051mm)hoog inde kas.Inde
andere afdelingen dunne stalen buisjes (027mm)tussen hetgewas.
Doel van dit onderzoek was na tegaan ofbijgebruik van energieschermen een
nog groter deel van de totale warmtebehoefte in de gewasverwarming kan worden
gestopt zonder nadelige gevolgen op degroei.
In deze proef werden veel resultaten uit vorige proeven bevestigd. Er kan ook
nudoorgewasverwarming een hoge energiebesparing worden aangetoond door:
1. Gewiiziadeverticale temperatuurgradiënt zoals blijkt uit de volgende tabel
(gemiddelde van waarnemingen per minuut)
Tabel. Gemiddelde temperatuur in °Cdag en nachtvanweek 46 (1982)tot en met
week 6 (1983)

meethooqte

+ scherm
verwarming hoog

+ scherm
gewasverwarming

- scherm
gewasverwarming

25cm
top gewas
250cm
350cm
450cm

16.8
17.7
19.3
22.0
18.0

18.9
17.6
17.7
17.2
14.8

19.5
17.9
17.3
17.6
17.6

2. Korte resoonsietiid.
1

o
o
Bijvoorbeeld: afkoelen van 70' L"naar 30 C
stalen buizen 0 51mm hoog in de kas:105 minuten
stalen buizen 0 27mm tussen het gewas:55 minuten
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3.Zonderproblemen voordegroeiwatertemperaturen tot85 C.
Deluchtvochtigheid werdsterkbeïnvloed doordegewasverwarming.Hetvochtgehaltevandekasluchtwas2tot4gperm hogerwatwijstopeengrotere
transpiratie.Bijdehoogindekasliggendebuizenwerddehoogsterelatieve
luchtvochtigheid gemetentussenhetgewas.Bijdegewasverwarming daarentegen
bijdetoppenvanhetgewasendaarboven.Indekasmetgewasverwarming
vormdezichveelcondensdruppelstegenhetenergiescherm.
b.Oriënterendonderzoekmetverwarmingkortbovenplanten
Opeenpotplantenbedrijfwerdeenoriënterendeproefopgezetmeteenaangepasteverwarming vandunnebuisjes.Ineenvakvan6.40mx26mwerddebestaandeverwarmingvan6buizen (051mm)vervangendoor12dunnebuisjes
0 22mm,ongeveer75cmbovendetoppenvandeplanten.Metdezeverwarming
konenergiebesparingwordenaangetoond door0.5à1.5 Ctemperatuurverhogingvandepotgrond endeluchttussenhetgewasbijtegelijkertijd
lageretemperatuuronderhetscherm.

Ià2l

c.Lichtmetingen
Ookditjaarwerden lichtmetingengedaaninkassenmetdiversesoortenbedekkingenmetenzonderenergieschermen.Demeestemetingenbevestigdede
cijfersverzameldinvorigejaren.
B.Plannenvoor1984
-Voortzetting gewasverwarmingsonderzoek bijchrysantmetaangepasteregeling
vanverwarmingenschermen.
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a. Onderzoek naar demineralen- enwaterhuishouding van stooktomaten, geteeld onder
hoge luchtvochtigheden in enkel en dubbel glazen kassen
Op grond van de resultaten, verkregen uit onderzoek bijstooktomaten in 1982
(zie Intern Jaarverslag 1982), werd het onderzoek naar het effect van devoedingsconcentratie in combinatie met deworteltemperatuur bijverschillende klimaatsomstandigheden,voortgezet.
Naast enkel glas als controle-object werden in8 dubbel glazen kassen 4klimaatsbehandelingen gerealiseerd, nl. gebruik van een vast foliescherm gedurende 0,4,
6 en 8weken na het op de steenwolmat zetten van de planten (24december,
cv 'Abunda'). Inelke afdeling werden 12wortelmilieubehandelingen gerealiseerd,
nl. 6EC-behandelingen bij 2worteltemperaturen.
De EC-niveau's waren 2.0,4.0, 6.0, 10.0en 15.0mS/cm tot hetmoment waarop de
planten mochten doorwortelen in demat (+20 januari), daarna werden alle behandelingen teruggebracht tot 2.0 mS/cm. Daarnaast was één behandeling met
EC =2.0 mS/cm opgenomen waarbijde planten direct na 24december mochten doorwortelen.Deworteltemperaturen waren 18 C (controle)en 24 C.
Tot en met 18 februariwerd onder dubbel glas 24?óen onder dubbel glas met een
vast scherm 42 %minder verdampt danonder enkel glas.Het plotseling verwijderen
van de schermen bij zonnig weer leidde niet tot verwachte problemen zoalsverdrogingsschade en brandkoppen. Evenals vorig jaar groeiden de planten onder
hogere luchtvochtigheden en een geringere lichtintensiteit snellerweg, en hadden een wat kleiner bladoppervlak dan onder enkel glas. Zowelinbloeisnelheid
als in vruchtzetting waren geen betrouwbare verschillen aantoonbaar. Onder dubbel glas (met scherm)werden drie keer zoveel kniktrossen geteld dan onder enkel
glas.
Op 12april werd er onder dubbel glas iets meer Mg-gebrek geconstateerd en iets
minder neusrot dan onder enkel glas, het totale niveau van deze afwijkingen was
evenals vorig jaarhet hoogst bij dehoogste EC zonder matverwarming,doch vanwege de snelle verlaging van de EC aanzienlijk lager dan in1982.
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Het optreden vanMg-gebrek werd evenals in1982verminderd door het aanhoudenvan
een hogere worteltemperatuur, metnamebijhethoogste startniveau (15mS/cm).
De gevonden verschillen inMg-gebrek gaven geen aanleiding totverschillenin
produktie: tussendeEC-behandelingen waren, uitgezonderd bijdehoogste EC,de
produktieniveau's niet betrouwbaar verschillend, terwijl eenhogere worteltemperatuur deproduktie metongeveer 6 %deed toenemen.Dehoudbaarheid vande
vruchten werd duidelijk negatief beïnvloed door eenhogere mattemperatuur
(ca10 %korter uitstalleven), terwijl tussen deEC-niveau's geen aantoonbare
verschillen voorkwamen.
Evenals in1982bleek uitditonderzoek datdevroege produktie onder dubbel
glas (metscherm) ongeveer gelijk lagaandieonder enkel glas, doch naarmate
het seizoen vorderde eengeleidelijke produktie achterstand onder dubbel glas
(met scherm) ontstond totca11 %op13juli invergelijking metenkel glas.
De gevonden verschillen inproduktie waren eengevolg vanzoweleenlager vruchtgewicht alseenkleiner aantal geoogste vruchten (zwaarder dan10à20 gram).
De vruchtkwaliteit werd alsgevolg vandeklimaatsbehandelingen niet duidelijk
heïnvloed.
b. Onderzoek naar deinvloed vanhetkasklimaat incombinatie methetwortelmilieuophetoptreden vanbladvergeling bijherfstkomkommers, geteeldin
enkel endubbel glazen kassen
Bladvergeling iseenverschijnsel datmetname indemaanden septemberen
oktober tijdens windstil,warm envochtig weer kanoptreden bijherfstkomkommersentoteenaanzienlijk produktie-enkwaliteitsverlies aanleidingkan
geven. Indeenergiekas werden vanaf 18augustus (plantdatum) onder dubbel
glas4klimaatsbehandelingen aangelegd envergeleken metdecontrölebehandeling enkel glas, nl
a. geen minimum buistemperatuur enminimum ventilatie
b. geen minimum buistemperatuur enminimum ventilatie metschermen gedurende
de nacht
c. minimum buistemperatuur (45 C)enminimum ventilatie gedurende denacht
d. minimum buistemperatuur (45 C)enminimum ventilatie dagennacht.
Binnen elke klimaatsbehandeling werden 4Ca-niveau's inde voedingsoplossing
(1.50,2.50,3.50en4.50mmol/1)gecompenseerd met(K+Mg)-gehalte,en
constante EC-niveau's aangehouden (2.0,4.0en6.0mS/cm). Tot8november
isergeen sprake geweest vanhetoptredenvan bladvergeling, dochwelvan
enige mate vanbladafsterving onder aandeplanten. Naarmate deplanten meer
konden verdampen trad meer bladafsterving, enminder bolblad enFe-gebrek
op. Eenhogere ECindevoedingsoplossing deed deaantasting vanbolblad
en Ee-gebrek verminderen, terwijl ereenbetrouwbaar negatief verband tussendeCa-hoeveelheid indevoedingsoplossing endemate inoptredenvan
bolblad werd geconstateerd. Eenhoger Ca-aanbod bijdewortels deed degevoeligheid vanstengelbotrytis eveneens duidelijk afnemen, terwijl ertussen deEC-behandelingen geen significante verschillen inbotrytis-aantasting voorkwamen. T.a.v.deklimaatsbehandelingen trad eronder sterk verdampende condities (behandeling d)meer stengelbotrytis op.Evenalsbij
het onderzoek vantomaat werd ookindeze proef vastgesteld datonder dubbel glaseenproduktie achterstand t.o.v. enkel glas ontstond. Opheteind
van deproefwasonder dubbel glas 14 %,onder dubbel glasmétcontinue
minimum buistemperatuur ca34 %minder gewicht aanvruchten geoogst danonder enkel glas. Integenstelling tothetonderzoek bijtomaat wasdeze
achterstand vooral eengevolg vaneenlager aantal geoogste vruchten.
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EenhogeEC (6.0mS/cm)gafruim30 %produktieverlies (abortievanvruchtbeginsels)t.o.v.eenlageEC (2.0mS/cm);ondersterkverdampendecondities
wasditverschilruim37 %tennadelevandehogeEC.Behalvedehiergenoemde
interactietussenklimaatenwortelmilieutradenernogandereinteractiestussenklimaatsbehandelingen enwortelmilieu,alsmedetussenwortelmilieufactoren
onderlingop.
Zodraderesultatenvandegewasanalysesindezeproefbekendzijn,zalnader
wordeningegaan opdeopgetredeneffectenendeinterpretatieervan.

Publikatie
Buitelaar,K.e.a.,1983.Dubbeldekofscherm?Danvoedingenklimaataanpassen. Tuinderij 63_ (26):40-43.
Aalbersberg,Y.W.,e.a..Onderzoeknaardegevolgenv?.ngewijzigdeconditiesin
hetkasklimaatincombinatiemetvariatiesinhetwortelmilieuopdevegetatieveengeneratieveontwikkeling vanstooktomaten (1982). Internverslagnr.22,1982,32pp.
B.Plannenvoor1984
Voortgezetonderzoeknaardeeffectenvancontinueenperiodiekeverschillen
inluchtvochtigheidsniveau incombinatiemetwortelmilieu factorenopdeproduktie,kwaliteitenhetoptredenvanfysiogeneafwijkingenbijkomkommer.
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a.Vochtafvoer uit de kas door ventilatie en condensatie
InB 11 is tijdens dewintermaanden de vochtafvoer door ventilatie encondensatie vergeleken met de gewastranspiratie. Op lange termijn blijkt er een zeer
goed verband tebestaan tussen de totale vochtafvoer en de gewastranspiratie.
Het gebruikte condensatiemodel moet nog verder ontwikkeld worden om hetmogelijk temaken de totale vochtafvoer op korte termijnbasis te vergelijken met
de gewastranspiratie. Een onderzoek met snelle opening van de ramen heeft aangetoond dat het mogelijk is (op korte termijn basis), de gewastranspiratie te
schatten uit de vochtafvoer door ventilatie en condensatie en de veranderingen
in kasluchtvochtigheid.
Invloed van snelle klimaatswisselingen op dewaterhuishouding van het gewas
en het optreden van afwijkingen
Bijeen volgroeid komkommer gewas iseen plotselinge klimaatovergang gerealiseerd door snel openen van de ramen.Het verloop van transpiratie,bladdikte,
bladtemperatuur en klimaatfactoren isgevolgd. De transpiratie bereikte een
zeer hoge waarde en daalde vervolgens sterk,debladdikte nam sterk afmaar
herstelde zich na verloop van 30minuten.
Bijkomkommer en tomaat is in een keer een vast scherm geopend om een klimaatovergang te realiseren. Er werd een duidelijk effect geconstateerd opde
transpiratie,bladdikte,watergehalte en huidmondjesweerstand. Ondanks de
vrij grote invloed op dewaterhuishouding zijn in deze proeven geen nadelige
effecten van deze klimaatschokken waargenomen.
Invloed vangewasactivering,
brandkoppen bij komkommer

plantsysteem en -belasting op het optreden van

InB 10 is in de zomermaanden een komkommergewas geactiveerd door devochtafvoer uit de kasop een minimaal niveau tebegrenzen (3.5,2.5 en
1.5 gm~ min" tijdens de dag en 1.5 en 1.2 gm"min tijdens de nacht).
In deze proef zijn 2plantsystemen (enkel-en dubbel stengelsysteem)en
2 plantbelastingen (met en zonder stamvruchten)toegepast.
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Door het geringe aantal brandkoppen konden geen significante verschillen tussen
de klimaatbehandelingen worden aangetoond. De brandkoppen traden alleen op in
planten met het enkel stengelsysteem, deze planten hadden ook last van bolblad.
Analyse toonde aan dat de planten met een enkel stengelsysteem een duidelijk
lager calcium gehalte inhet groeipunt hadden.
Optreden van bolblad bij komkommer
Indiverse proeven isbijkomkommer bolblad opgetreden.Dit verschijnsel wordt
veroorzaakt door calcium gebrek. InB 11werd deze afwijking alleen gevonden
onder een vast scherm, inA 11bleek een duidelijke relatie met het calcium
gehalte in de voedingsoplossing en inB 10trad het alleen op in planten met
een enkel stengel systeem (zie boven). De relatie met calcium isduidelijk,
de invloed van het klimaat ismogelijk een indirekt effect via beïnvloeding
van deCa-opname. In komend onderzoek zal hieraan aandacht geschonken worden.
Publikaties
Bakker, J.C. and J. van de Vooren, 1983.Water vapour transport froma
greenhouse by means of ventilation. I.Effects onclimate Acta Hort 148
inpress.
Bakker, J.C., 1983.Water vapour transport from agreenhouse by means of
ventilation. II.Effects on cucumber. Acta Hort 148 inpress.
Bakker, J.C., 1983.Effects on changes in ventilation on cucumber. Acta
Hort 148 inpress.
Bakker, J.C., 1983.Vochtafvoer uit de kas door ventilatie en condensatie
in relatie tot gewastranspiratie. Intern verslag proefstation no.50.
Bakker, J.C., 1983. Invloed van minimum vochtafvoer niveau's tijdens dedag
en nacht op de groei,produktie en het optreden van afwijkingen bijkomkommer. Intern verslag proefstation (invoorbereiding).
B. Plannen voor 1984
- Voortzetting onderzoek naar de vochthuishouding in kassen. Verbetering van
het condensatiemodel, vergelijking van gewastranspiratie en vochtafvoer op
korte termijnbasis bijdiverse C0„ concentraties.
- Invloed van continue bevochtiging bijkomkommer.
- Onderzoek naar de invloed van hoge luchtvochtigheden op diverse delen van
deplant bij komkommer.
- Invloed van wisselende luchtvochtigheden op de groei,pruduktie en hetoptreden van afwijkingen bij komkommer (samenwerking met project B30).
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Er bestaat grote b e h o e f t e aanmeer inzicht inde effecten van t e e l t f a c t o r e n
(temp., l i c h t , C 0 ? ) opde groei en produktie vank a s g e w a s s e n . Indit project
wordt getract (in samenwerking m e th e tCABO inW a g e n i n g e n ) e e ncomputer s i m u latie model te o n t w i k k e i e n w a a r m e e inde toekomst vragen over h e teffectv a n
t e e l t m a a t r e g e l e n kunnen w o r d e n b e a n t w o o r d , voorlopig alleen voor k o m k o m m e r .
Op hetP r o e f s t a t i o n Naaldwijk valt de nadruk opde k w a n t i f i c e r i n g vande lichtbenutting door hetg e w a s . D e hoeveelheid beschikbaar licht isinNederland in
de w i n t e r m a a n d e n zeer ongunstig en bovendien ookinde zomer gemiddeld beneden
het v e r z a d i g i n g s n i v o voor h e tg e w a s . D i tblijkt o.a.uithetfeit dat in extreem
zonnige zomers de o r o d u k t i e s aanmerkelijk hoger te zijn danin " n o r m a l e "
z o m e r s . D i twordt w a a r s c h i j n l i j k mede veroorzaakt door eenbetere l i c h t d o o r d r i n g i n g , waardoor danookd e onderste bladlagen kunnen bijdragen aande g e w a s fotosynthese. Inditproject wordt bekeken h o ede totale l i c h t o n d e r s c h e p p i n g ,
de l i c h t v e r d e l i n g , de fotosynthese en daardoor de groei en produktie worden
beïnvloed door de p l a n t a f s t a n d , h e to p l e i d s y s t e e m , gewastype en eventueel
snoei.
a. Lichtmetingen
Op 21 februari 1 9 8 3zijn in B-J!.~4 k o m k o m m e r p l a n t e n cv 'Corona' intwee p l a n t dichtheden op steenwol u i t g e z e t . Er werden vier typen w a a r n e m i n g e n g e d a a n :
1. lichtmetingen (opm e e t d a g e n tot eind april?
2. g e w a s w a a r n e m i n g e n (regelmatig totenm e t juni)
3. p r o d u k t i e m e t i n g (twee keer perweek tot juni)
4. k l i m a a t s r e g i s t r a t i e (continue)
2, 3en4 werden gedaan om gegevens te v e r z a m e l e n , waarmee eencomputer simulatie model voor groei en p r o d u k t i e kanworden g e t o e t s t . L i c h t m e t i n g e n w e r d e n
uitgevoerd m . b . v . eenvijftiental s t r a l i n g s m e t e r s (solari- enPARm e t e r s )die
op v e r s c h i l l e n d e plaatsen werden a a n g e b r a c h t : b u i t e n , in de:k a sboven h e t g e was onder de goot en onder denokeninhetgewas op v e r s c h i l l e n d e h o o g t e n .
Er werd bekend hoeveel %vanhetb e s c h i k b a r e licht doordrong tot v e r s c h i l l e n d e
diepten inhetg e w a s . Erisookgekeken naar h e teffekt vanw i t reflektiefolie
op de bodem.
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l/oorbesturing van de lichtmetingen en opslag van demeetgegevens op cassette
werd een datalogger systeem gebruikt(HP).
Erwerd alleen gemeten tijdens egaal bewolkte perioden.Onder zonnige omstandigheden bleken demeters niet betrouwbaar enwerd gebruik gemaakt van eenzgn.
lichtmeetstok (een zwart geverfde lat metwitte noppen 10cm uit elkaar).
Dezewerd horizontaal in een gewasrij gehouden en door telling van het aantal
zonbeschenen noppen werd de verhouding tussen zonbeschenen enbeschaduwd bladoppervlak geschat.Door een groot aantal herhalingen van deze schatting ontstond een betrouwbaar beeld.
Enkele resultaten van de lichtmetingen zijn:
1.Effect van piantdichtheid: vier weken na planten werd door het gewasmet
plantdichtheid 2.15 planten per„m ruim 13 %meer licht onderschept dan door
het gewas met 1.4 planten per m .(LAIwas resp. 3.1 en 2.6)
Zeven weken na planten (LAI voor beide gewassen bijna gelijk: 3.3) werd
weinig verschil in totale lichtonderschepping en lichtverdeling gemeten.
De produktie van plantdichtheid 2.15 lag na 8weken ongeveer 4 %vóór,en
na 11weken + 3.5 %achter bijplantdichtheid 1.4.De kwaliteit was
slechter bijdehogere plantdichtheid.
2. Effect van plantleeftijd: drieweken na planten werd +70 %van het beschikbare licht onderschept, in de achtste week ruim 90 %, bij2.15 planten/m .
De totale lichtonderschepping hangt afvan deLAI.
3.Uitdovingscoëfficiënt: de lichtverdeling hangt af van deverdeling van de
bladdichtheid. De lichtintensiteit ineen gewasrijneemt van boven naar
beneden exponentieel af.De "uitdoving" voldoet aan dewet van Lambert Beer
en het ismogelijk een uitdovingscoëfficiënt teberekenen.Deze is nodig
voor computer simulatie.De gevonden waarden (0.66 tot0,83) zijn iets
hoger dan waarden uit de literatuur.
4.Direkt licht:het %direkt zonlicht dat bijhet volgroeide gewas ongehinderd
door debladeren heenviel,varieerde van minder dan 5tot ruim 10 %.
5. Reflektie:het licht dat bijeen volgroeid gewas op degrond kwam,werd
door schoon,wit reflektiefolie vijf keer zo sterk gereflekteerd als door
zwart folie (meting bijdiffuus licht).
6. Effect van positie in de kas:er bleek geen aantoonbaar verschil inonderschepping van het beschikbare licht door rijen onder degoot en rijenonder denok (Beschikbaar licht is de hoeveelheid licht inde legekas).
7. Simulatie:een eerste poging om de lichtverdeling te simuleren (meteen
model van Theoretische Teeltkunde inWageningen) leverde redelijke goede
overeenkomsten opmet demetingen.
b. Ventilatie-en fotosynthesemetingen
De snelheid van luchtuitwisseling (ventilatie)iseen belangrijke factor die
het klimaat,o.a. deC0?-concentratie ineen kassterk beïnvloedt.
Tenbehoeve van deprojecten B 31en B 32is in 1983 gewerkt aan een methode
om de ventilatie direkt en nauwkeurig temeten.Dit gebeurt nu met behulp van
een gasanalysator (MIRAN)die de concentratie van een inert tracergas (lachgas,
l\L0)meet.De meetopstelling bestaat uit deMIRAN,een datalogger (HP),een
doseersysteem voor het tracergas,een aanzuigsysteem voor de kaslucht en een
anemometer.

v e r v o l g b l a d nr
Onderzoekinstelling
Projectnummer

van p r o j e c t b e s c h r i j v i n g / p r o j e c t v e r s l a g 1981
: Proefstation Naaldwijk
• B 32

Regictratienr.
137

Bovendien kan een C0„-meter op dedatalogger aangesloten worden.Dezeuitbreiding maakt het mogelijk op de CCL-opname door een gewas tebepalen met correctie voor de CO uitwisseling met debuitenlucht.
Er zijn enkele proefmetingen aan de fotosynthese van een komkommergewas gedaan,maar resultaten zijn nog niet beschikbaar.
Resultaten van ventilatiemetingen zijn vermeld onder B24.
Publikaties
Nederhoff,E.M., 1984.Light interception ofacucumber crop at different
stages of growth. Acta Hort 148.
Nederhoff,E.M., 1984.Metingen aan lichtonderschepping, groei en produktie
bijeen komkommergewas. Intern verslag proefstation Naaldwijk.
Goedhart,M., Nederhoff,E.M.,Udink ten Cate,A.J.,Bot,G.P.A.,1984.
Methods and instruments for ventilation ratemeasurements.Acta Hort148.
Nederhoff,E.M., 1984.Amethod to determine ventilation ingreenhouses.
Acta Hort.148.
Nederhoff,E.M.,1983.
Meten van ventilatie inkassen. Tuinderij63 (10)30-31.
Nederhoff,E.M.,1983.
Meten van ventilatie in kassen (slot).
Tuinderij63 (11):36-37.
B. Plannen voor 1983/1984
Begin december 1983 iseen komkommergewas geplant op steenwol waaraan inprincipe dezelfde metingen gedaan worden als in deeerste teelt.De verschillen
zijn:
- verbeterde teeltomstandigheden (C07-dosering en steenwolmatten)
- groter aantal lichtmeters
- vier plantdichtheden
- bepaling van de fotosynthesesnelheid van het totale gewas onder verschillende omstandigheden
- frequente bepaling van de uitdovingscoefficiënt.
Indien mogelijk zal ook in de zomer gemeten worden.
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Invloed van licht en temperatuur op deaanleg van de eerste drie trossen bij
tomaat
Inhet Intern Jaarverslag 1982,p. 120,werd reedseen gedeelte van deuitkomsten van dit onderzoek beschreven, ni. de zaaiing van 23oktober 1981.
Erwerd ook gezaaid op 17december 1981 en 10 februari 1982.De gegevens van
deze proeven zijn nu ook verwerkt en opgenomen in tabel 1A en Nvoor het zaaisel van 17december en in tabel 2A en B voor het zaaisel van 10februari.
De afkorting "WD" (warm,daglicht) staat voor de kasmet vrijhoge temperatuur
en alleen daglicht. "KK" (koud, kunstlicht)staat voor dekaswaar nagenoeg
niet werd gestookt,maar waarin wel veel aanvullend kunstlicht werd gegeven.

Tabel 1A. Gegevens van de planten van proef 2 die werden verplaatst van WD naar KK.
Toestand op 28 januari 19B2. Zaaidatum 17 december, opkomst 22 december 1981.

Datum
verplaatsing

dagen
na
opkomst

vers
gewicht

lengte

ïg!

(cm)

totaal
aantal
bladeren

totaal
aantal
trossen

totaal
aantal
knoppen

bladeren
onder tussen
tros1 1 -2

tussen
2 -3

22 dec.

0

7.20

9.5

15.5

2.1

16.6

7.8

4.6

24 "

2

5.02

15.5

2.0

14.0

7.6

4.6

26 "

4

5.5]

8.0
7.6

15.4

2.0

15.1

8.1

4.7

3.5

29 "

1

5.07

7.4

15.4

2.0

15.2

8.3

4.5

3.3

3.3

9

3.90

5.2

15.5

1.9

10.5

8.8

4.6

3.3

2 jan.

11

2.52

4.0

13.0

1.5

8.3

8.7

4.4

3.3

9.0

31 "

"

14

1.78

4.2

12.7

1.5

7.3

8 "

17

1.98

3.9

12.9

1.0

4.6

9.6

3.9

11 "

20

2.66

5.1

13.4

1.1

5.8

9.9

3.8

14 "

.23

3.0B

6.5

13.9

1.0

4.4

10.7

3.9

IB "

27

4.97

10.2

14.8

1.4

5.9

11.1

34

4.93

21.2

14.2

1.2

4.1

12.0

37

6.58

27.6

14.5

1.0

4.0

11.8

5

7 b

u

28 "

3.0
3.0

4.3

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Datum
verplaatsing

Als tabel 1 A, doch voer planten die werden verplaatst van KK naar WD.

dagen
vers
na
gewicht
opkomst (g)

lengte
(cm)

totaal
aantal
bladeren

totaal
aantal
trossen

totaal
aantal
knappen

bladeren
onder tussen
tros1 1 -2

tussen
2-3

22 dec.

0

6.58

27.6

14.5

1.0

4.0

11.8

4.3

i
i

24 "

2

6.71

25.0

14.8

1.0

3.9

12.2

4.4

! '-I

26 "

4

7.71

31.7

14.6

1.1

4.5

11.6

5.0

i 3.8

29 "

7

9.20

31.3

14.6

1.2

6.3

9.9

5.4

! 3.0

31 "

9

34.3

15.4

1.9

9.4

8.0

6.4

13.5

36.8

15.3

1.9

8.3

7.8

6.7

! 3.8

40.1

16.1

2.0

9.1

7.5

6.6

!

2 jan.

11

5 "

14

8 "

17

9.33

37.9

15.6

1.7

11.3

7.6

7.3

!

11 "

20

8.11

32.3

13.8

1.8

12.4

7.4

6.9

j3.9

lli

5.46

28.7

14.0

10.7

7.8

7.4

i3-9

30.8

15.5

2.1

13.4

7.8

4.6

.5.1
i4.6

9.18

"

23

18 "

27

25 "

34

9.06

24.0

15.6

2.4

17.9

7.8

5.3

28 "

37

7.20

9.5

15.5

2.1

16.6

7.8

4.6

14.1

3.6

4.7

Tabel 2 A. Gegevens van de planten van proef 3die werden verplaatst van WD naar KK.
Toestand op 19 maart. Zaaidatum 10 februari, opkomst \b februari 19B2.
Datum
verplaatsing

dagen
na
opkomst

vers
gewicht
(g)

lengte
(cm)

totaal
aantal
bladeren

totaal
aanta]
trossen

totaal
aanta]
bl.knoppen

bladeren
tussen
onder
ie .
2-3
1 tros
1-2

15 Tebr.

0

32.2

24.4

17.8

3.1

13.1

6.7

4.4

3.0

17 "

2

25.5

19.1

17.1

3.1

11.8

7.8

3.6

3.0

19 "

4

35.0

20.9

17.1

3.0

12.3

8.0

3.1

3.0

22 "

7

45.0

23.7

18.3

3.4

11.8

8.7

3.0

3.0

24 "

9

42.4

22.0

17.7

3.1

12.9

8.7

3.1

3.0

26 "

11

36.1

22.0

18.4

3.0

9.0

9.9

3.1

3.2

1 mrt.

14

32.6

19.2

17.5

2.7

7.7

10.6

3.0

3.0

4 "

17

37.5

24.1

18.8

2.9

5.1

11.3

3.1

3.0

8 "

21

35.4

23.5

18.5

2.9

6.8

10.9

3.0

3.1

11 "

24

33.7

26.8

18.3

2.9

10.9

3.0

3.0

15 "

28

33.5

37.5

18.9

3.0

10.9

3.0

3.0

19 "

32.

37.2

43.5

19.4

3.0

10.9

3.0

3.0

7.2

Tabel 2 B. Als tabel 2 A, doch voor planten die werden verplaatst van KK naar WD
Datum
verplaatsing

dagen
vers
na
gewicht
opkomst (g)

lengte
(en.;

totaal
aantal
bladeren

totaal
aantal
trossen

totaal
aantal
knoppen

bladeren
onder tuwser
tros1 1 - 2

Lussen
2-3

15 febr.

0

37.2

43.5

19.4

3.0

7.2

10.9

17 "

2

40.1

45.1

18.3

3.0

8.4

10.2

3.0

3.0

19 "

4

37.9

49.7

18.6

3.0

9.6

9.7

3.2

3.0

22 "

7

29.9

41.8

17.8

2.8

9.7

7.9

4.8

3.0

24 "

9

32.9

45.0

17.2

2.B

10.8

7.5

5.2

3.3

26 "

11

31.5

45.9

16.3

2.6

10.9

7.1

5.1

3.0

1 mrt.

14

26.8

46.3

17.8

2.9

9.5

7.6

5.3

3.2

4 "

17

24.2

41.5

16.6

2.7

7.8

4.5

3.0

8 "

21

28.7

44.9

17.2

3.0

1! "

24

31.8

40.1

18.3

15 "

28

35.8

35.1

19 "

32

32.2

24.4

1

3.0

3.0

7.5 ; 4.5

3.1

3.1

7.6 ; 4.6

3.0

16.7

3.1

7.6 : 3.4

3.0

17.8

3.1

7.6

3.0

11.4

13.1

4.4
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De uitkomsten wijken niet principieel af van die van de eerste zaaiing. Uit
dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
wanneerconstantWDwerd aangehouden was het aantal bladeren onder de eerste tros in dedrie proeven resp.12.8,12.0en 11.0.Bijconstant KK was
het resp.7.6, 7.7 en 7.6.
- wanneer werd verplaatst van WD naar KK,dan werd deeerste tros hoger aangelegd naarmate de planten langer bijWD stonden.Mogelijk waren de eerste
twee dagen WD niet van invloed. Inproef 1,2en 3werd hetmaximum aantal
bladeren bereikt wanneer dewisseling niet eerder plaats vond dan op24,
34en 16dagen naopkomst.
- werd verplaatst van KK naar WD dan bleek dat inproef 1,2en 3resp.4,5
en 1dagen KK geen verlaging van deeerste tros gaf.Werd daarna omgezet
dan nam het aantal bladeren onder deeerste troszeer snel (binnen een
week)aftot het minimale aantal.
in de literatuur werden meerdere proeven beschreven met soortgelijke uitkomsten,alwaren de onderzoekingen meestal minder volledig.
- alsde eerste tros zeer laag werd aangelegd,veroorzaakte een overgang van
KK naarWDuitstelvan de aanleg van de tweede en zelfs van de derde tros.
- het vers gewicht van de planten werd niet systematisch beïnvloed door de
behandelingen.
- werd verplaatst vanWD naar KK dan bleek dat inproef 1,2en 3resp.21,
27en 21 dagen WD na opkomst,geen verlengende invloed had.
werd verplaatst van KK naar WD dan trad zeer snel daarna een sterke strekking op.
- uit degegevens isaf te leiden dat de trosinduktie inde proeven 1,2en3
resp. 10,16en 9dagen eerder plaats vond dan dat deeerste trosmicroscopisch te onderscheiden viel.
- de resultaten zijn moeilijk toepasbaar voor de praktijk van de opkweek.
Voor de vroege stookteelt heeft een lage eerste tros geen voordeel omdat de
bladoppervlakte dan tegering wordt om het licht op te vangen dat nodig is
voor deuitgroei van deze tros. Voor de latere teelten moet te lang bij
veel licht en een lage temperatuur worden opgekweekt omdat anders detweedeen derde tros tehoog aangelegd worden.
Groei en produktie van een tomategewasonder praktijkomstandigheden
Demetingen waarvan inhet Intern Jaarverslag 1982,p.122wordt gesproken,
zijn in 1983weer ter hand genomen,eveneens op het bedrijf van Denarkas B.V.
De gegevens zijn nog niet verwerkt.
Met destruktieve metingen op het Proefstation waarover eveneens werd gesproken,konnog geen begin worden gemaakt.Dit zal inde loop van 1984zijnbeslag krijgen.
Invloed van het seizoen op de produktiesnelheid van tomaten
Aan de gegevens die reeds zijn vermeld in het Intern Jaarverslag 1982,p.119,
zijn nog nadere berekeningen uitgevoerd. De produktiesnelheid van tomaat neemt
over het gehele jaar vanaf de start eerst toe en daarna weer afom ten slotte
min ofmeer constant teblijven.
Berekend werd hoe veel de produktiesnelheid indeeerste fase toenam gedurende
het seizoen.Bijde vroegste teelten (oogstbegin week 13),nam de oogst gedurendede aanloopperiode toe met ca.0.1 kg/m .week.Deze toename werd steeds groter naarmate de oogst later inhet seizoen begon,ook na de langste dag.„De
maximale wekelijkse toename wasbijeen oogstbegin inweek 37 :0.6 kg/m week.
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De snelheidsafname nahetmaximum punt verliep gedurende hetseizoen geheel
anders. Bijdevroegste teelten (oogstbegin week 13)endelaatste (oogstbegin week 37)namdesnelheid, nadat depiek wasbereikt, afmet ca.
0.04 kg/m.week. Midden indezomer wasdepiek veel hoger endeafname
daarna veel groter nl. maximaal 0.18kg/m.week.Desnelheidsafname nade
oogstpiek isdusaltijd veel kleiner dandesnelheidstoename ervoor.
Invloed vanhetseizoen opdeontwikkelingssnelheid vanAnthurium andraeanum
Indepraktijk werden opeenbedrijf aanvijf cultivars vanA.andraeanumin
1981/82 metingen verricht over detijdsduur tussen deeerste waarneming
van eenbloemknop enhetoogsttijdstip.
Wanneer debloemen werden geoogst indeperiode juni totmeivanhetvolgende
jaar, danhadden ze, gemiddeld over devijf cultivars,devolgende groeiduur
per oogstmaand tebeginnen methetaantal dagen vaneerste waarneming tot
oogst injuni: 4 9 ,4 6 ,4 8 , 4 8 ,4 8 ,53,62,75,7 4 ,65,58en52dagen.
Wanneer ditgrafiek wordt weergegeven, blijkt degroeiduur voor deoogstin
de maanden juni -oktober constant 48dagen tezijn. Hetverschil in straling
gedurende dieperiode schijnt vanonbetekenende invloed tezijn opdegroeiduur vandebloemen. Naoktober neemt degroeiduur rechtlijnig toevan48 dagen tot75dagen bijoogst infebruari,omdaarna weer rechtlijnig afte nemen tot48dagen bijoogst inmei. Worden deze gegevens uitgezet opdedatum
midden indegroeiperiode vaneerste waarneming totbloei,danligt demaximale groeiduur bijdiebloemen dieevenveel groeitijd voor alsna21 december
hebben. (Oogst rond 1 februari: 5,5week voor en5.5week na21december).
Er werden vrij grote verschillen aangetroffen tussen decultivars. Gedurende
het gehele jaar haddesnelste variëteit 12dagen minder nodig dandelangzaamste.Desnelste cultivar hadechter delaagste produktie perjaar.De
oorzaak hiervan kanzijn datmeer bloemknoppen afsterven en/of datlangzamer
nieuwe bloemknoppen worden aangelegd.
Het produktieverloop vanA.andraeanum over deverschillende maanden van'het
jaar vertoont eenander beeld dandegroeiduur. Degroeiduur isbijoogstvan
juni totoktober constant. Deproduktie verloopt echter vaneenminimum rond
15 maart rechtlijnig naar eenmaximum rond 30juni, omdaarna weer rechtlijnig aftelopen tot15 maart. Voor deproduktie ishetverband metdestraling gedurende dewinter minder duidelijk danbijdegroeiduur enindezomer
juist duidelijker. Ditkanweer zijn oorzaak vinden inverschillen inaanlegsnelheid enhetpercentage uitgroeiende bloemknoppen. Voor eengoed inzicht
in deseizoeninvloed zouden hierover dusmeer gegevens moeten worden verzameld.
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Het effect van koolzuurgasvoorziening opstofproduktie en stofdistributie van het gewasbijkasgewassen
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag algeloper, jaar (1983) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1983

a.Effect vanCO?-concentratiesopgroei enontwikkeling van planten van tomaat,
komkommer en paprika.
Gedurende deperiode december 1982 -maart 1983werden 4à5maal jonge planten
opgekweekt van tomaat,komkommer enpaprika.Erwerden zesCO^-concentraties
aangelegd. Doordat de regeling niet nauwkeurig werkte washet verschil tussen
sommige concentraties zo klein dat ze twee bijtwee gemiddeld werden,waardoor
de volgende CO -concentratiereeks ontstond: 290-710 -1500en 2800ppm.
Van deplanten werd het gewicht bepaald en de aantallen aangelegde bladeren,
alsmede de lengte.Er werd nooit gelucht,zodat de temperatuur die op praktijkniveau was ingesteld, inmaart bij zon somskon oplopen tot 30 C.De planten
stonden in grote potten die ineen laagje water werden geplaatst om ongestoorde groei te verwezenlijken. Erwerd gebruik gemaakt van zuiver C0„.
Bijconcentraties van 1500en 2800 ppm trad van tijd tot tijd schade op aan de
planten in devorm van bladverkleuringen, soms gevolgd door necrose. Deplantgewichten, van tomaat,komkommer en paprika gemiddeld, werden vergroot door
verhoging van het C0„-gehalte van de lucht enwel met 40,56 en 66 %t.o.v.
290 ppm bijresp.710,1500en 2800 ppm.Dit verschil lijkt vrijgroot maar
zegt niet zoveel omdat bijgoede groei in dewinter het plantgewicht na
1 week verdubbeld is.Een gewichtsvergroting van 66 %betekent dan eenvoorsprong van maximaal 5dagen.Berekend per 70dagen was de voorsprong voor
710, 1500 en 2800 ppm t.o.v. 290 ppm, 5.0,6.9 en 7.2 dagen,ofwel 7.2,
9.9 en 10.3 °ó.Gezien de opgetreden schade mao niet meer dan 1000 ppm CO
worden toegediend en kan dusook op niet meer dan hoogstens 10 %tijdwinst
wordengerekendonder de proefomstandigheden.
Er ontstond ook verschil inplantknaliteit door C0„ toepassing. Hetplatgewicht nam nl. toe metmaximaal 66 %, de lengte echter slechts met maximaal
23 %. 'ie planten werden dus per cm iennto zwaarder.Dsbiadaanleosnelhoid
i"erddoor C0 9 metnoogstens 5 %vergroot. Het gewicht nam veel meer toe,dus
rarenrieblnfierenzwaarder.
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De vraag blijft of het blad groter of dikker was,want datwerd niet gemeten.
Uit andere onderzoekingen blijkt echter duidelijk dat het blad zich bijCOverhoging hoofdzakelijk aangepast door verkleining van deoppervlakte per gram,
wat dikker blad betekent.
b. Effect van C0 ? op groei en produktie
In de klimaatkaswerd een pref met 6CCL-concentratiesgenomen van december 1982
tot juli 1983.Iwee concentraties waren verlaagd en vier verhoogd t.o.v.de buitenlucht,nl: 150,245,430,790,1500 en 2870ppm.
- De gegevens van de slateelten die er indeze periode instonden worden in deze
bijdrage besproken.
De groeiverschillen tussen deconcentraties en de getallen die van de eerste
teelt werden getoond op de open dagen zal iedereen zich nog wel herinneren.
Met verloop van de groeilijnen bijde laagste en dehoogste C0„-concentraties
was ook duidelijk verschillend en kwam weer op de teelt-verkorting van ca. 25 %.
Daarbij kwam nog een betere kropvorm naarmate meer C0„ gegeven was,maar de
kwaliteit isniet ingetallen uitgedrukt,zodat hier verder geen rekening mee
gehouden kanworden.
De periodieke oogsten hebben, zowel voor de toename van het vers gewicht als van
het drooggewicht,waarden opgeleverd die op een zeer regelmatige ontwikkeling
wijzen.De gewichtstoename voldoet overduidelijk aan de exponentiële functie
die voor groei normaal is.De groeisnelheden inde zes koolzuurconcentraties
kunnen dan ook vergeleken worden op grond van dehellingen van de gewichtstoename-lijnen.
Inde figuren waarin de hellingen in de6concentraties van de drie slateelten
zijn gegeven voor de versgewichten is te zien dat degroei toeneemt naarmate
het voorjaar vordert. Ook is dan,doordat er meer enmeer gelucht wordt,het
C0„-trajekt smaller (de hoge concentraties werden niet meer aangehouden boven
20 %luchten). Maar deCO -afhankelijkheid isvoor de drie teelten gelijk.
Planten voor verschillende grootte reageren ook vrijwel gelijk op C0„.
l/oorelk concentratiegebied kan de groeisnelheidsverbetering per 100 ppm aangegeven worden. Tussen200 en400 ppm ishet 6à8 %en tussen 2000 en 3000
ishet nog slechts ca. 1/5 %per 100 ppm verhoging.
Op grond van dit soort getallen en kosten-baten berekening voldoende nauwkeurig temaken.
c. C0?-praktijkregistratie
Na ca. 15maanden iseind april j.1., de continue registratie,op ca.20bedrijven,van het verloop van de CO -concentraties beëindigd. De bedrijven
waren moedwillig zo gekozen dat zeverschillend waren naar gewas,isolatiemaatregelen en CO -doseersysteem,om een zo breed mogelijke indruk te krijgen, van voorkomende C0„-situaties.
Hoewel op verschillende bedrijven de registratie zonu en dan is uitgevallen
en er tevens inde loop van de registratieperiode enige bedrijven afhaakten
hebben we nu toch debeschikking over zo'n 7à8.000etmaalregistraties.
Het zal nog wel even duren voordat we die allemaal bekeken hebben,zelfs
ten aanzien van de gewone informatie.
Voor wat betreft demogelijkheden bijdeklimaatmodelberekeningen (zie C 0 2
tekort in kassen) liggen er ook aanzienlijke mogelijkheden tot uitvoerig
rekenwerk tewachten,vooral omdat we ook de raamstanden registreerden van
elk bedrijf ,waarbij tevens kas-en luchtingssystemen genoteerd zijn evenals de draaiuren van debranders en de temp.regimes.
Bovendien is van het gehele gebied natuurlijk ook steedswindsnelheid en
richting en de sterkte van de instraling bekend. Al deze gegevens kunnen
in relatie tot elkaar gebracht worden en voor werkelijk inzicht moet dat
ook gebeuren.
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Wekunnenzekerniet,optijd,voordeverschillendegewasclubsdebijhungewasverzameldegegevenskennen.Wehebbenvoor5gewasseneensteekproefover
3wekeninmaart1982,enover5voorjaarsmaandenvooraubergine,entenslotteovereengeheeljaaroverpaprikahettekortaanC0„berekendt.o.v.de
idealesituatiedatersteedsminstens1000ppm (maartj,ofsteedsminstens
300ppmindekasluchtaanwezigzouzijn.Erisenigverschiltussendegewassen (temp.niveauenC0?-doseerregeling)eneriseenverloopoverhetjaar:
indezomervindtmengedurendeveleurenonvoldoendeC0„indekas(winter
0 totzomerca.11).Opjaarbasiswasopeenpaprikabearijfvandeca.4.500
dagureneropca.2.250uren (dehelft)géénC0 2 tekort (C02uitdenacht,
gewasteklein,ofonvoldoende licht).Vandeandere2.250urenwerdervolgensdenugangbaremethodeC0„gegevenover880uur (ca.1/3)omdatergestooktwerd.MaarerwasdusC0„-gebrekgedurendeca.1.500uurperjaar.
Dematevangebrek (verschil met340ppm)wisseltmetwind,buitentemperatuurenlichtsterkte.
ErliggendusduidelijkemogelijkhedentoteenbetereC0„-voorziening.
AU_B_E_R_G_IN_E

BE_D_R I_J_F

metscherminstallatie

C0„-concentratie <300ppm(C0„-tekort)
Indemaanden

inurenperdag

februari

0.5

maart

1.4
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3.4

mei

7

juni

10

PAPRIKA
urenlic ht
perdag

jan
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april

mei
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sept
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nov
dec
jaartotaal

8.2
9.8
11.7
13.7
15.6
16.4
15.9
14.6
12.6
10.6

co 2

onder300ppm
ureri/dag
_

0.2
1.5
4.1
3.3
6.5
11.2

9.9
8.2
7.2

7.5

-

4525

1473

8.7

CO-klep open
urën/dag
3.25
3.23
3.28
4.44
3.22
2.44
1.84
1.84
1.06
0.43
-

1.17(4
803

dagen)
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C0?-tekort in kassen
Met degegevens over het verloop van de C0„ concentratie in kassen uitde
praktijkregistratie, samen met de eigenschappen van dekas,het gewasen
hetweer,is te berekenen hoe deCO„-concentratie tot stand komt.Er is
voor dit soort simulatiemodel berekeningen een ventilatiemodel nodig.En
er iseen CO -opname en -toevoer model nodig. Voor het ventilatiegedrag
van demeeste inNederland staande kassen heeft Bot,Wageningen eenberekeningsmodel opgesteld, dat samen met een gewas-fotosynthesemodel van
. Schapendonk en Gaastra,getoetst kan worden tegen de praktijkregistratie
curves van deCO„-concentraties diewerkelijk voorkomen.
Voor een drietal dagen zijn deze ijkingen uitgevoerd. Demodellen blijken
reeds vrijnauwkeurig, maar er blijven nog wensen ter verbetering. Dewerkwijze zal aan dehand van 3voorbeelden uitgelegd worden. Naarmate demodellen volmaakter worden zullen verklarend en voorspellend gebruikt kunnenworden bijsituaties waar geen echte metingen verricht werden ofbij economische
berekening.
Uit deberekeningen blijkt dat ruwweg bijdehuidige praktijk dagelijksca.
50kgC0„ per ha niet vastgelegd wordt doordat deC0„-waarden lager dan
340 ppm worden.Dit geldt zowel voor donkere sla alsvoor zeer lichte dagen.
Inprocenten ishet nadeel van dete lage concentraties echter kleiner bij
lichtere dagen (nl. slechts ca.20 %, t.o.v.45 %). De beschikbare praktijkregistraties kunnen gebruikt worden bijeen verdere opwerking van het fotosynthese/ventilatiemodel, zodat de voorspellende waarde ervan te zijner tijd
betrouwbaar genoeg kanworden voor praktijkgebruik.
d. Schade aan tomaat en komkommer door hoge CO?-concentratie
Van gerbera ishet inmiddels bekend dat C0„ concentratie boven 1200ppm bij
cv 'Marleen' schade aan het blad veroorzaakt door afbraak van de bladgroenkorrels(InternJaarverslag 1982:p. 126-127). Isdeze afbraak voldoende vervoorgeschreden dan sterft het blad af.Door deze voortijdige afsterving daalt de
bloemproduktie.
Inhet afgelopen jaar isvastgesteld, dat ook bijkomkommer en tomaat schade
wordt aangericht door hoge concentraties van zuivere C0„. Inhet onderzoek
naar de invloed van zes verschillende CO -concentraties op de groei bijkomkommer en tomaat, (zie p. 146)bleek bij790ppm geen schade op tetreden.
Bij1500ppm vond versnelde afbraak van chlorofyll plaats,gevolgd door afsterving van de oudste bladeren. Bijde concentratie 2870ppm was de schade
nog ernstiger. De schadebeelden zijn identiek met diewelke rond 1maartherhaaldelijk worden aangetroffen op bedrijven waar C0„ gedoseerd werd doorgebruik temaken van de rookgassen van de ketelinstallaties.Kennelijk ishet
C0„-gas decomponent van de rookgassen, die de schade veroorzaakt.
Bijtomaat ishet beeld soortgelijk. Bij790ppm geen schade,bij 1500ppm
enige schade,bij 2870 ppm ernstige schade door snelle afbraak van het
chlorofyll, gevolgd door afsterving van de deelblaadjes of het hele blad.
Ook hier geldt,dat de schadebeelden, die vaak indewintermaanden op de
bedrijven waar C0 ? wordt gedoseerd met behulp van rookgassen worden gezien,
identiek zijn met debeelden opgeroepen door zuivere CO .Blijkbaar ook
hier ishet C0„-gas de component,die de schade veroorzaakt.
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Hetisbekend,datdoorverlagenvanhetgehalteC0„uitrookgassendeschade
bijkomkommerentomaatvermindert.
Fotosyntheseonderzoekbijgerbera
InsamenwerkingmethetLaboratorium voorTuinbouwplantenteelt inWageningen
zijnfotosynthesemetingenverrichtaantweecultivarsvangerbera,'Marleen'
en 'Gosta'. 'Marleen'krijgtgemakkelijk schadeaanhetbladdoorhogeCCL
concentraties,'Gosta'isongevoelighiervoor.
Naeentijdlangopgekweekttezijnbijhetzij; 300/400ppmC0„,hetzij
1200/1600ppmC0„ (schadelijk voor 'Marleen')zijnfotosynthesemetingenverricht.Hetvoorlopigeresultaat vandezemetingenis:defotosynthesebij
'Marleen'-plantenopgekweektbij1200/1600ppmC0„blijftduidelijkachter
bijdievanGosta-planten,terwijlplantenvanbeidecultivars,opgekweekt
bij300/400ppmC0„nauwelijksverschilinfotosynthesegeven.
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a. Invloed van bestuivinq en het moment van qroeistof spuiten op de produktie van 2
aubergine rassen.
Nagegaan isde invloed van bestuiven en hetmoment van groeistof spuiten opde
produktie van twee aubergine rassen (Claresse en Adona).
Alle bloemen in deze proef zijn gemerkt met de datum van debegin bloei.Bijde
helft van de planten zijn debloemen bestoven met behulp van een tomatetrostriller (3xper week).
Het groeistof spuiten vond éénmaal per week plaats bij 2/3 van het aantal planten. Bij 1/3 deel van de planten zijn alleen bloemknoppen gespoten (verder
"vroeg" spuiten genoemd), bij 1/3 deel van deplanten zijn alleen bloeiende
bloemen gespoten (verder "laat"spuiten genoemd)en bij 1/3 deel van deplanten zijn debloemen onbespoten gelaten. Indeze proef isde standaard-spuit
vloeistof gebruikt,bestaande uit 10ml/l Tomatotone (=20mg/l chlorophenoxyazijnzuur)en 1g/l Rovral (=500ma/l ipodione)..
De bespoten bloemknoppen/bloemen zijn tevens gemerkt met de spuitdatum.
Invloed qroeistof. Groeistof geeft een betere kg opbrengst dan niet spuiten.
"Vroeg" spuiten geeft meer vruchten dan "laat"spuiten,maar bij "vroeg" spuiten blijven de vruchten lichter ingewicht dan na het "laat"spuiten,zodat in
de kg opbrengst tussen "vroeg" en "laat"spuiten geen verschil aanwezig is.Het
aantal dagen tussen bloei en oogst wordt door "laat"spuiten enigszins verlaat
(ca 1à2 dagen).
Invloed bestuivinq. Bijde onbestoven bloemen isgroeistof spuiten effectiever
dan bijde bestoven bloemen. Bestuiving kan groeistof niet geheel vervangen
(zie financiële resultaten).
Invloed ras.Adona isproduktiever dan Claresse.Dit komt tot uiting inhet
aantal geoogste vruchten maar duidelijker in deopbrengst ingewicht door de
gemiddeld zwaardere vruchten bijAdona.Wel doen deAdona vruchten er gemiddeld 2dagen langer over om van bloem tot oogstbare vrucht uit te groeien.
De financiële opbrengst. Alsmen de kosten voor spuiten en bestuiven buiten
beschouwinq laat, dan wordt de financiële opbrengst met 32,5 en 34,1 %verhoogd t.o.v. onbespoten voor resp. "vroeg" en "laat"spuiten,met 9 %cioor
bestuiven(geeninvloed bijde combinaties met groeistof en- 36,7 %zonder
groeistof).
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Indeze proef heeft ten aanzien van de financiële opbrengst Adona 33,6 %meer
voordeel gegeven dan Claresse (geldt voor alle behandelingen tezamen).
Uit deze proef blijkt,dat bestuiven groeistof niet kan vervangen,en dat
zwaardere vruchten een langere uitgroeiperiode nodig hebben dan vruchten met
een lager gemiddeld vruchtgewicht.
b. Vervroegingenverbetering van de produktie van courgette met behulp van qroeirequlatoren.
Getracht isdeoogst te vervroegen door vervroegde induktie van vrouwelijke
bloei.Dit is tot stand gekomen door een plantbespuiting met Ethrel 0,5 ml/l
(=240mg/Jast)inhet eerste loofbladstadium. De zetting isgeraliseerd door
hand
bestuiving ofdoor Tomatotone op debloemen te spuiten (zonder Ethrel
50ml/l Tomatodone,dit is 20mg/l 4 CPA enmet Ethrel 50ml/l Tomatotone
- 25ml/l van 10tot 50ml/l Tomatotone).
Aan het eind van de teelt iseen deel van deplanten met Curbiset 0,55 ml/l
(= 24,75mg/la.st) bespoten.
Ethrel geeft per plant gemiddeld 7vrouwelijke bloemen meer in bladoksel
4 tot enmet 12t.o.v.de onbespoten planten.De toename in produktie is
echter gering,slechts één vrucht per plant gemiddeld.
Door deEthrelbespuiting worden de planten gevoeliger voor Tomatotone.Hierdoor treedt veelvuldig groeistofschade op (blad- en groeipunten). Bovendien
vraagt groeistof spuiten van debloemen vrijwel evenveel tijd alshetbestuiven, zodat alleen al om die reden het spuiten ongeschikt is.
Het spuiten vanCurbisetgeeft een betere produktie 4 en 7dagen nà debespuiting (2,2vruchten per plant voor Curbiset en 0.7 vrucht voor onbespoten in
totaal). Na een langere tijd isde produktie bijbeide groepen gelijk.
c. Chemische beinvloedinq van het suikergehalte van meloen
Door het beinvloeden vanhet ethyleeengehalte inen om devrucht,isgeprobeerd het suikergehalte te beinvloeden. Er zijn drie proeven genomen. Inde
eerste proef isop jonge meloenvruchten (omtrek>^30cm)Ethrel 3-4.5 of
6 ml/l (=resp. 1440 - 2160en 2880mg/la.st) ofzilverthiosulfaat in drie
concentraties (AgNO-,17.5mg/lplus Na„S„0,.5H„0175mg/l -de dubbele ofde
viervoudige concentratie) verspoten.De vruchten zijn éénmaal bespoten.
Aan de spuitvloeistof is altijd een uitvloeier (Agral 1ml/l)toegevoegd. De
controle isonbehandeld gelaten.
Ten opzichte van onbehandeld geeft Ethrel een iets lage suikergehalte,isde
toename in vruchtomtrek tussen toediening en oogst duidelijk minder (50à
60?ó)enwordt de uitgroeiperiode korter (10à 20 %).
Zilverthiosulfaat verhoogt enigszins het suikergehalte, de omtrekgroei wordt
niet totmax13%hoger en deuitgroeiduur wordt met 4 à5 %verlengd ten
opzichte van onbehandeld.
Bijbeide stoffen verloopt de concentratie invloed niet systematisch, maar
bijbeide stoffen geeft met de hoogste concentratie demeeste respons.
Inde tweede proef ishet omhullen van de vruchten inplastic zakkennagegaan. Vergeleken ishet alleen omhullen, in de zakken ethyleen injecteren
(5of 20ml)en in de zakken1 gram KMnO. (wel enniet opgelost)aanbrengen.
Tevens isgetracht lucht uit de vruchten te zuigen.Een deel van devruchten isvolledig onbehandeld gebleven. Inhullen verlaagt inzeer geringe
mate het suikergehalte,geeft minder omtrekgroei tussen inhullen en oogst
en verlengt de uitgroeiperiode. Door ethyleen worden globaal genomen deze
effecten versterkt,door KMnO, verminderd.
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Tenslotte is in de derde proef oriënterend nagegaan de invloed van twee achtereenvolgende bespuitingen met zilverthiosulfaat en Ethrel.Gekozen isvoor de
middelste concentratie (geldt voor beide stoffen,zie proef I ) .Deze zijngelijktijdig verspoten ofmet één,twee of drie weken tussentijd. Tevens zijn
debeide laagste concentraties (zie proef I)met één week tussentijd verspoten ofdebeide hoogste concentraties met drie weken tussentijd. Als twee
maal isgespoten,isaltijd eerst zilverthiosulfaat toegepast.
Het aantal waarnemingen in deze proefwas te gering. Een langere periode
tussen de eerste en tweede bespuiting lijkt 'tsuikergehalte gunstig te
beïnvloeden.
Uitdeze proeven blijkt,dat door het ingrijpen in de ethyleenhuishouding
van de vrucht deuitgroeiperiode sterker wordt beïnvloed dan 'tsuikergehalte. Het spuiten met zilverthiosulfaat en Ethrel lijkt 'tmeeste perspectief
tebieden,vooral alsdeze stoffen met een ruime tijdsinterval worden toegepast.
d. Rustdoorbrekinq bij Ereesia's
freesiaknollen van het ras Ballerina zijn gedurende 0-4- 8-12of 16weken
geprepareerd (30 C)waarna ze onbehandeld zijn gelaten ofgedurende 20uren
bij20 Czijn gedompeld inwater of 2,5 - 5-10of 20mg/lamylase (type XI-A
uit Bacillus subtilis). Tevens zijn knollen na 6weken 30 Cmet ethyleengas
(50dpm gedurende 6uren bij 20 C)ofamylase (10mg/lgedurende 20uren en
20 C)behandeld, gevolgd door 5weken 21 C.
Alle knollen zijn 21september geplant.
Hoewel de proef nog niet isafgelopen staat vast,dat alle hier toegepaste
behandelingen een minder snelle kieming geven dan 16weken 30 Cen dus geen
van alle het prepareren kunnen vervangen.
e. Inductie van wortels bijchrysant met behulp van Cortisonen
In dewintermaanden geven sommige chrysanterassen problemen bijde beworteling
van de stekken.Bekend is,dat sommige Cortisonen dewortelinductie kunnen bevorderen.
Indeze proef zijn twee rassen gebruikt,Cassa (bewortelt gemakkelijk)en
Rivalry (bewortelt moeilijk). Vergeleken zijn twee concentraties indolboterzuur (IBA); 0.2 en 0.4 %(de hoogste concentratie isde standaardpraktijk behandeling). Er zijn drie Cortisonen (hydro -dihybro -en tetrah drocortison)
gebruikt in twee concentraties (20en 40 mg/kg).
Tevens zijn alle mogelijke combinaties IBA en Cortisonen vergeleken. Destoffen zijn inpoedervorm toegediend, de verdunningen zijn met talkpoeder gemaakt. Alscontrole zijn onbehandelde enmet zuiver talk behandelde stekken
gebruikt.
De beworteling wordt door 0.4 %IBA verbeterd. De invloed van de Cortisonen
komt niet tot uiting.Mogelijk was de veredeling van degebruikte verbindingen inde talk onvoldoende. Daarom zal in het komende jaar de invloed van
IBA en Cortisonen inoplossingen worden nagegaan.
f. Vegetatieve vermeerdering van Asparagus octaceus in vitro
Het onderzoek richt zich voornamelijk op de inductie van wortels,omdat dit
debarrière vormt voor een succesvolle vermeerdering invitro.
Dit jaar zijn vier proeven ingezet. Inonderzoek zijn:
1.De invloed van twee herkomsten van de explantaten, afkomstig van planten
gegroeid in een kas (seizoensinvloed) of afkomstig vanplanten uit een
klimaatscel (weinig seizoensinvloed, temperatuur continue ca 17.5 C,
luchtvochtigheid van 60-75 %en 12uren licht per'etmaal).
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Deisolatievindtéénmaalpermaandindeloopvanéénjaarplaats.Geplandwordtoptweemedia,een"rijk"eneen"arm"medium.
2.DeinvloedvanEthrel (0-0.0001-0.001 -0.01 -0.1en1.0ml/l)ishet
medium.Ditkomtovereenmetresp.0-0.048-0.48 -4.8-48en480 mg/l
aktievestof.
_,
_<3.DeinvloedvanAncymidol(0-1x10 - l x 10_g enztoten„met10ml/l)
inhetmedium.Ditkomtovereenmet0-25x10 -25x10 enztoten
met25x10 mg/laktievestof.
4.Deinvloedvaneenvoorbehandeling vandeexplantatenbijverschillende
temperaturen (5-10-15en20 C)inhetdonkergedurendetweeofvier
weken.Aldezeproevenzijnlaatinhetjaaringezet.Resultatenzijnpas
indeloopvan1984teverwachten.
g.GeneratieveontwikkelingvanViolier (Matthiolaincatra)
Voordepraktijkzijnwaarnemingenverrichtaanhetgroeipuntvanviolier.
Doordewarmezomerontstonduitstelvanbloemaanleg.
Metbehulpvanfotografischemicro-opnamen isdegeneratieveontwikkeling
gedeeltelijk vastgelegd.
Deviolier volgthetzelfdepatroonvanbloemaanlegalsbijbloemkoolen
broccoli.Echter,destrekkingvandeonderste (eerstgedifferentieerde)
bloemenbegintineenjongerstadiumdanbijdegenoemdegroentegewassen.
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Glazigheid bijsla
Verschillende keren iswaargenomen dat het optreden van glazigheid bij sla
samenhangt met deEC (electrisch geleidingsvermogen) van de grond. Hoe lager
deEC hoe meer glazigheid. Door een mestgiftwordt deEC van debodem verhoogd
en kan op slabedrijven glazigheid worden verminderd ofvoorkómen.
Verondersteld wordt dat glazigheid wordt veroorzaakt door worteldruk. Jsdeze
voldoende hoog dan wordt de lucht verdrongen door water enwordt het blad ter
plaatse doorzichtig (glazigheid).
Vermoed wordt dat glazigheid enerzijds toeneemt door verhoging van deworteldruk alsgevolg van een lagere ECwaarbij gemakkelijker water en ionen opgenomen en anderzijds toeneemt doordat bijeen lagere EC de S/W-verhoging afneemt
(S/W ishet guotient van dedrooggewichten vanspruit en wortel). Bijeenlagere S/W-verhouding zijn er relatiefmeer wortels,wat waarschijnlijk deopname van water en ionen bevordert en derhalve deworteldruk verhoogt.Eenwaarneming bijchinese kool, die deze gedachte ondersteunt hield in dat de S/W lager
was naarmate deEC lagerwas.
Ineen tweetal proeven isde invloed van deEC op de S/W verhouding nagegaan
bijsla. Tevenswerd demate van glazigheid vastgesteld.
Indeeerste proef stroomde langs de slaplanten in perspotten water met een
EC van circa 1,2,3en 4mS. Erwas een voedingsoplossing, die speciaal geschikt isvoor sla.Er waren twee cultivars 'Pallas' een glazigheidsgevoelige
en 'Panvit'eenweinig gevoelige cultivar.De proef begon op 29november en
duurde voort tot 9 februari 1983.
Inde tweede proef lagen de EC's verder uiteen 0,75; 1,5; 3,0 en4.5 mS. In
plaats van planten in perspotten werden planten gebruikt zonder grond. Deze
werden in stromend water gehangen. Verder werden de glazigheidsgevoelige
cultivar 'Renate'en opnieuw de weiniggevoelige cultivar 'Panvit'opgenomen.
De tweede proef begon op 29september en duurde tot 19december.
Inbeide proeven bleef de groei bij de laagste EC duidelijk achter bijde
hogere EC's.De bladeren groeiden minder uit door geringere strekking van de
cellen. Inbeide proeven traden Mn-overmaatsverschijnselen op: necrotische
plekjes aan de bladranden van de oudste bladeren. Hoe lager deEC hoe groter
het aantal necrotische plekjes.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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Inde tweede proefwerden deMn-overmaatsverschijnselen sterk verminderd door
de voedingsoplossingen tevervangen door nieuwe met een derde van het Mn-gehalteeneen hogere pH.Parallel met dehoogste Mn-waarden werden bijde laagste
EC's ook de hoogste waarden dan andere meerwaardige kationen aangetroffen.
Van deplanten werd diverse malen het S/W-quotiënt bepaald. Hetwinnen van de
wortels bijperspotten vroeg veel meer arbeid en gafkwantitatief minderbetrouwbare uitkomsten alsbijwortels zonder grond.
Voortswerd een aantal malen deglazigheid beoordeeld. Inde eerste proef was
er geen duidelijk verschil tussen de S/W's van 'Panvit' bijEC 1en 2,bij
'Pallas' leek de S/W bijEC 2lager.EC 3had de hoogste S/W. Met de tijd
namen de S/W's inwaarde toe.
In de tweede proefwas de S/W duidelijk het laagst bijde laagste EC. Bij
'Renate' nam de S/W naar EC 3nog toeenwasbijEC4weer lager,ongeveer
op het niveau van EC 2.Bij 'Panvit'was erweinig verschil tussen de drie
hoogste EC's.Met de tijd namen ook hier de S/W's toe van ca 5naar 9à10.
Demeeste glazigheid bij 'Pallas' en 'Renate'kwam voor bijde laagste EC
enwerd minder naar de hogere EC's.BijEC 4werd vrijwel nooit glazigheid
aangetroffen. Bij 'Panvit'was er altijd minder glazigheid, bijEC 3en EC 4
zelden ofniet.
Met toenemende leeftijd van de planten wordt de glazigheid minder.De meeste
glazigheid komt voor bijeen leeftijd van 4-6 weken.Mogelijk vermindert de
glazigheid wegens de toename van S/W. Dit isniet de enige verklaring, want
ook deEC speelt een rol:ook bij lage S/W treedt geen glazigheid op bij
EC4.
Als inde tweede proefplanten werden geoogst werden zemeteen door jonge
planten vervangen. Op verschillende datawerden dussteedsweer jongeplanten uitgeplant. Op 19december werden ze alle geoogst.Een zelfde tendens
werd waargenomen alsbijdeplanten van 29september:laagste S/W bijde
laagste EC en een toenemende S/W met de tijd. Hier varieerde deS/W van
3-7.
De optredende glazigheid volgde een zelfde lijn als inhet voorgaande.
Tegen het eind van de tweede proef kwam apparatuur beschikbaar waarmee de
worteldruk aan hetwortelstelsel,na afsnijden van de spruit,kan wordenbepaald. Gehoopt wordt dat hiermee enig inzicht wordt verkregen in de relatie
EC en worteldruk.
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a.De invloed van het seizoen op groei enbloemaanleq bij trosanjer
Dewaarnemingen inzake groei en bloemaanleg waarover inhet Intern Jaarverslag 1982,p.136werd gesproken zijn voortgezet met regelmatige opplantingen
in1983.
Van de eerste plantingen gedurende dewinter van 1982/83werd de indruk verkregen dat degroei tewensen overliet.Daarom werden deplantingen metregelmatige tussenpozen voortgezet tot in het voorjaar van 1984.Gedurende de zomer
zijn enkele plantingen mislukt.Deze zullen opnieuw worden opgezet in 1984,de
laatste op 25 juli. De gegevens zullen dan als alles normaal verloopt compleet
zijn in januari1985.
De scheuten van de getopte planten waren vrijheterogeen ingroei enontwikkeling.Daarom werd in de zomer van 1983 overgegaan opplanten van hielstek en
erwerd maar één scheut per plant aangehouden. Het materiaal bleef echter ongelijk.
De langzaamste en snelste planting gaven de volgende uitkomsten te zien.Wanneer op 28september werd getopt deden de scheuten er 5.5 maand over om een
vers gewicht tebereiken van 10g. Erwaren toen 21bladparen aanwezig. De
lengte was 23cm.De scheuten bloeiden na ca 9maanden.Planten getopt op
14juliwogen na 7weken 10g, erwaren toen 17bladparen aangelegd. De
scheuten waren 20cm lang en bloeiden na ruim 3 maanden.De groeisnelheid
varieerdedusongeveer van 1:3. Het aantal bloembladeren varieerde van minimaal 33tot maximaal 43wanneer werd getopt op 1april en halfmei.
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a. Invloed van het seizoen en van kunstlicht op degroei van jonge komkommerplanten
Van het onderzoek genoemd inhet Intern Jaarverslag 1981 p. 129:"Invloed vanverschillen in lichtintensiteit op groei en ontwikkeling van jonge komkommerplanten",
iseen verslag geschreven:
D. Klapwijk en S. Tooze,1982.Effect ofseason and artificial light on the
growth ofyoung cucumbers.Proefstation voor Tuinbouw onder Glas. Intern
Verslag no.59.
b. De invloed van lichtonderschepping op groei en ontwikkeling van jonge komkommerplanten.
In de zomer en herfst van 1982werd een serie proeven genomen met lichtonderschepping bij jonge komkommerplanten. Inelke proefwerden drie trappen van
lichtonderschepping aangebracht in4herhalingen. Inde zomer werden 3,6en
12lagen Agryldoek gebruikt,dieongeveer 45,60en 70 %van het licht onderschepten. Indeherfst werden debehandelingen verouderd in 1,2en4 lagen
Agryldoek, die ongeveer 30,40 en 50 %licht onderschepten. Het doek werd gespannen over een raamwerk van 1bij1,25 m dat inhoogte verstelbaar wasen
vlak boven de toppen van de planten werd opgehangen. Hetwas permanent boven
de planten aanwezig.
De planten werden regelmatig bemonsterd. Het vers gewicht werd bepaald en de
groeipuntontwikkeling werd microscopisch vastgesteld. Alle proeven werden
voortgezet tot deplanten een vers gewicht van 20ghadden bereikt. Inde
vier zomerproeven werd resp.0,45,60en 70 %licht weggenomen.Degroeiachterstand in deperiode van opkomst tot 20gbedroeg resp.0,4,7en 15?ó,
en tot de aanleg van het 20 blad resp.0,6, 7en 14 %. In deherfst proef
met 30,40 en 50 %schaduw,was degroeiachterstand tot 20gvers gewicht
0, 18,21en 32 %inoktober en 0, 10,17en 25 %in november.De vertraging
in de groeiperiode tot het twintigste blad was 0,4,8en 13 %in oktober
en 0, 23,28en 56 %innovember.
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De invloed van lichtonderscheppinq en belichting op groei en ontwikkeling van
kasgewassen
Inhet tweede halfjaar van 1982 isde installatie die bestemd isvoor de uitvoering van dit onderzoek in constructie genomen.Deze installatie isin
januari 1983 voorlopig in gebruik genomen. Hierbijmoet welworden opgemerkt
dat dit alleen geldt voor de zg.hardware,aangezien de software noghelemaal ontwikkeld moestworden, met dit laatste ismen in september 1983 gereed
gekomen. Zolang de software niet gereed was,was geen registratie van licht
en temperatuur van deproefvakken mogelijk.Deze aanloop moet min ofmeer als
proefdraaien worden beschouwd.
Vanaf september kon de installatie normaal worden gebruikt. Tweemaal werden
jonge tomateplanten gekweekt met het doel vast te stellen welke lichtverschillen nog juist meetbaar zijn aan de groei van jonge planten.
Inhet voorjaar en deherfst van 1983 zijn proeven uitgevoerd metscherm in
de vorm van tuinnetten die overdag boven deproefvakken aanwezig waren.De
tuinnetten werden in 1, 2en4 lagen gebruikt,waarmee 4,8en 19 %licht
onderschept werd. In twee proeven werd de helft van de proefvakken belicht
met hogedruk natriumlampen die boven de planten aanwezig waren van zonsondergang tot zonsopgang en later van 5uur na zonsondergang tot zonsopgang om
bladnecrose te voorkomen. In de zomer werd ander schermmateriaal gebruikt
nl. Agrylp 17schermdoek in 1,2en 4 lagen waardoor 24,35en 50 %licht
onderschept werd.De lampen werden in de zomerproeven nietgebruikt.
Zaad van tomaat (cv 'Bellina' RZ)werd direkt in 2,5 1potten gezaaid. Bij
opkomst werd ongelijk materiaal verwijderd enwerden de potten uitgezet in
deproefvakken. Twee keer per week werden planten onder decotylen afgesneden zodat ze elkaar niet beschaduwden. Vers gewicht,lengte,aantal bladeren
tot het groeipunt en de trosaanleg werden bepaald. Inde laatste proefwerden bovendien het droog gewicht en de bladoppervlakte bepaald. Elke proef
werd aangehouden vanafopkomst tot 10gversgewicht.
De resultaten zijn in de tabellen gepresenteerd. (Zie aan het eind van dit
verslag). De relatieve groeisnelheid van vers gewicht van de controles is
lager inhet voorjaar en deherfst en hoger in de zomermaanden alsresultaat van de natuurlijke straling.
Schermproeven met tuinnetten
Inmaart en september was er geen betrouwbaar verschil in relatieve groeisnelheid (RGR)tussen debehandelingen en controle.De zwaarste beschaduwing
(18 %)heeft 2.5 ?ómeer groeiduur tot 10gopgeleverd. V/oorgroeiduur tot het
vijftiende blad was er geen betrouwbaar verschil.'In de oktober proef waser
wel een betrouwbaar verschil:bij 18 %schaduw 6.7 %meer tijd in groeiduur
tot 10gversgewicht en 10 %meer tijd in groeiduur tot het vijftiende blad.
De bladoppervlakte bij 10 gvers gewicht voor decontrole,96,92en 81%
schaduw waren resp.401,414,489 en408 cm .Debladoppervlakte bij10g
vers gewicht nam toe met toenemende beschaduwing, maar het resultaat was
niet betrouwbaar.
Proeven met Agryl schermdoek
In april gaf 50 %schaduw een verlenging van 6 %ingroeiduur tot 10gvers
gewicht en 5 %toename in groeiduur tot het vijftiende blad 24 %en 35 %schaduw hebben geenbetrouwbaar groeiverschil veroorzaakt.
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Inmei,juni en juli,was er geen ofweinig verschil ingroeisnelheid van vers
gewicht en bladaanleg bijde verschillende schaduw behandelingen.
Proeven_met_hogedruk_natriumlampen
In demaart proefwerd 24uur belicht,en dit heeft bladvergeling veroorzakt
vooral bijde sterkste belichting. Het effect van dagverlenging met 8W/m
'snachts gafeen toename in groeisnelheid van 5 %inmaart en 12 %in
november. Ook de ontwikkelingssnelheid was tebeïnvloeden. Vier keer de hoeveelheid kunstlicht (32W/m )gaf een afname in groeiduur tothet vijftiende
blad en 10gvers gewicht van 7 %inmaart en 25 %innovember in vergelijking
met de controle.Het effect van dagverlenging isduidelijk sterker in november
wanneer de natuurlijke straling een kwart isvan die inmaart.De RGR vanbladoppervlakte van denovember proef nam toebijtoenemend licht.Het bladoppervlak bij10gvers gewicht nam sterk afmet meer licht.De bladoppervlakte bij„
10g vers gewicht voor controle 8,16en 32W/m waren 453,277,253en 201cm
resp. Het blijkt dat het blad dikker wordt alshet licht toeneemt.
In de zomerproeven met 50 %lichtverlies was er minder dan 5 %verschil inde
groei- en ontwikkelingssnelheid. Zelfs een groot lichtverlies (50 %)heeft dan
weinig effect op de groei. Innovember nam het bladoppervlakte niet afmet
meer schaduw terwijl het meer kunstlicht debladoppervlakte afnam.Waarschijnlijk wordt debladoppervlakte groter bijminder licht enkunnen vrijstaande
planten lichterverlies compenseren door een toename inbladoppervlakte.

Tuinnet
Behandelingen

8maart-31maart

%licht RGR*
Controle 100

10g* %*

14september-4oktnber .
15ebl*S

RGR*

279

22.9(100)

321

22.4(98)

92

281

22.8(99.6) 22.0(100.4) 302

81

274

23.4(102.2) 22.0(100.4) 299

1

96

2
4

22.1 (100)
21.0(95)

10q* %

305
305

15°b] %

20.5(100)

29oktober-2december
10g* %

RGR*

23.1 (100)

178

20.6(100.5) 22.9(99.2) 176
20.8(101.5) 23.1(100)

32.8(100)

31.9(100)

33.1(101.8) 34.2(107)

174

21.0(102.4) 23.1(100)

15eblK

33.2(101.2) 33.7(106)

167

35.0(106.7) 35.2(110)

Schermdoek
Behandelingen

15april-6mei

%licht

RGR* 10g* %

Controle

21juni-13juli
15ebl %

RGR*

10g* %

18juli-12augustus
15eblK

RGR*

10g* %

15ebl

100

334

20.0(100)

22.6(100)

342

19.0(100)

21.5(100.0)

332

iB.4(100)

1

76

333

20.2(101)

21.2(94)

352

18.4(103)

20.7(103.7)

332

18.5(100.5)

20.4(100.0)

2

65

328

20.4(102)

23.0(102)

353

18.6(102)

21.2(101.3)

330

18.7(101.6)

20.2(99.0)

4

50

319

21.2(106)

23.8(105)

344

19.0(100)

21.4(100.5)

329

19.1(103.8)

20.9(102.0)

S0N-T.Lampen
Behandelingen
W/m2
Controle 0
1

8

RGR* 10g* %

13ebl %

RCR* 10g* %

2B7

22.6(100)

303

21.5(95.1) 21.5(102.0) 220

21.1 (100.0) 177

15°bl

33.2(100)

35.2
(100)

27.8(83.8) 31.1(88)

7

16

307

21.3(94.2) 20.0(95.0) 230

26.2(79.0) 29.2(83)

4

32

296

21.0(93.0) 19.7(93.0) 261

24.1 (72.6) 26.4(75)

20.4(100)
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a. Virusziekten bijfreesia

•

:

Indien ingronden besmetmetbladnecrose, freesia'sworden geplantdanworden
deze besmetmetbladnecrose enslakrijgt hierin bobbelbladvirusverschijnselen.
Wordt omgekeerd slauitgeplant ingrond metbobbelbladvirus danworden dezebesmetmetditvirus,maar freesia's indeze grond geplant krijgen geen bladnecrose. Gebleken isdatdebetreffende Olpidium brassicae diehetechte bobbelbladvirus overbrengt,niet infreesiawortels groeit.Ditkaneropwijzen dater
twee Olpidium brassicae physio's inhetspel zijn.
Door middel vanpremunitieproeven zijneraanwijzingen verkregen dateennieuwe
vorm vanbladnecrose dieincombinatiemetfreesiamozaïekvirus niet leidttot
afsterven vanbesmette freesiaplanten, niet verwant isaandeoorspronkelijk
oude vorm vanbladnecrose,dieincombinatiemetfreesiamozaïekviruswelde
planten doet afsterven.

:b. Virusziekten bijkomkommersencourgette
'
;
:
I
i
;
s
1

i
;

InhetZuid-Hollands Glasdistrict kwamditjaarbijkomkommer hetmeloenenecrosevirusopveel bedrijven voor.Dit betrofnetzoveel bedrijven ingrond-alsop
steenwolteelt.
Ineenproef werd nagegaan ofdeonderstam Cucurbitaficifoliadoor deoverbrenger vanmeloenenecrosevirus Olpidium Cucurbitacearumkan worden aangetast.
Hiervoor werden Cucurbita ficifolia-enkomkommerplanten uitgeplant opsteenwolmatten,dieverontreinigd warenmetmeloenenecrosevirus besmette Olpidium.
Naenige tijd werden zowel indekomkommer alsCucurbita ficifolia wortelsde
wintersporen vandeze schimmel aangetroffen. Later trad meloenenecrosevirusop
indekomkommerplanten. IndeCucurbita ficifolia planten kwamen geen ziektebeelden voor enkondoor middel vanteruginoculatiesopkomkommerplantenhet
virus niet worden aangetoond,
Medemetdeervaringen uit198.1en '82kannugeconcludeerd worden datdevoor
komkommers gebruikte Fusarium resistente onderstam Cucurbita ficifolia,onvatbaar isvoor meloenencrosevirus.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende rulmta vervolgblod gebruifcr>
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In de nateeltkomkommers isop een 20 tal bedrijven een voor ons land geheel
nieuwe virusziekte opgetreden.Deze ziekte werd eveneens gelijktijdig waargenomen op een 4 tal courgette bedrijven. Alle aantastingen waren inhet
Westland gelegen.Door mevrouw E.van Balen van het Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek inWageningen ishet virus geïdentificeerd als het
courgette geelmozaïekvirus (Zucchini yellow mosaic virus). Inbeidegewassen zijn de gevolgen ernstig. Inkomkommer doen de eerste symptomen denken
aan komkommerbontvirus (KU 2 ) .Later treden bladmisvormingen op dieop
groeistofbeschadiging lijken.De vruchten zijn ernstig misvormd en vertonen
vaak grotere en kleinere bultvormige uitwassen. Bij courgette lijken de
symptomen op debladeren op groeistofachtige beschadigingen. De jonge
vruchten hebben ingezonken plekjes,terwijl op oudere vruchten bultjes vallenwaar tenemen.De ziektewordt speciaal door bladluizen verspreid, maar
ook tijdens snoei en oogstwerkzaamheden kan met het mes enige overdracht
plaats hebben.Het is nog volkomen duister waar deze ziekte vandaan isgekomen. Bijaantasting ishet verwijderen van zieke planten en intensieve
bladluisbestrijding de enige remedie.
Virusziekten bijsla
Bobbelbladvirus bijsla wordt uitsluitend verspreid door de zwermsporen van
debodemschimmel Olpidium brassicae.De rustsporen van deze schimmel zorgen
voor de instandhouding en kunnen jaren in de grond overblijven en weer infectie veroorzaken. Onderzocht isof de rustsporen in het drainagewater kunnen voorkomen en of zodoende met het oppervlaktewater deze ziekte kanworden verspreid. Hiervoor werd op een aantal bedrijven waar behalve bobbelbladvirus ook kringnecrose voorkwam, na de slaoogst bijhet doorspoelen
van degrond drainagewater opgevangen. Na centrifugering werd hetconcentraat toegevoegd aan de voor Olpidium brassicae gevoelige testplant
Solanum villosum en aan jonge slaplantjes. Gebleken isdat Olpidium zeer
gemakkelijk methet drainagewater wordt verspreid en tevens op deze wijze
weer infectie van bobbelbladvirus en kringnecrose kan veroorzaken.Hieruit blijkt dat het oppervlaktewater een zeer belangrijke verspreidingsbron
voor de rustsporen van Olpidium voor deze ziektenis.
Publikaties
Dorst,H.J.M.van,Huijberts,N,and Bos,L., 1983.Yellows of glasshouse
vegetables, transmitted by Trialeurodes vaporariorum. Neth. J. PI.
Path. 89:171 -184.
Dorst,H.J.M. van,1983.Herkennen en bestrijden van virussen enviroïde.
Tuinderij 63 (29) :23 -25.
Huijberts, N.,Bos.L. and Dorst,H.J.M,van,1983.Kringnecrose bij
kassla,misschien veroorzaakt door een bodemvirus. Groenten en Fruit
38 (48):43 -44.
Plannen voor 1984
Vaststellen ofbladnecrose bij freesia door een virus wordt veroorzaakt.
V/aststellenof Olpidium brassicae de vektor inde grond isdie het agens
overbrengt.
Vaststellen ofbladnecrose verwant aan of identiek met sla-bobbelbladvirus
(lettuce big vein)is.
Vaststellen of complex necrose,waarbij de freesiaplanten afsterven,het
bladnecrose dat hierbij aanwezig is,verwant is aan de oorspronkelijke bladnecrose vorm.
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Hetzodaniginstandhoudenvangezondenbesmetfreesiamateriaal,datgedurendehetgehelejaaropelkgewenstmomentovergeprepareerdeknollenenkralen
beschiktkanworden
Vaststellenwelkebelangrijketuinbouwgewassendieonderglaswordengeteeld
enwelkeveelvoorkomendeonkruidendoorhetcourgette-geelmozaïekviruskunnen
wordenaangetast.
Vaststellenofkringnecroseinslaveroorzaaktwordtdooreenvirusziekte.
VaststellenofderustsporenvanOlpidiuminhetoppervlaktewater voorkomen
enzojaofhetoppervlaktewatereenverspreidingsbron isvoorbobbelbladvirusenkringnecrose.
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ia. Virusziekten van paprika

!

Vers gewonnen"zaad van zieke paprikaplanten, geïnfecteerd met de paprikastammen
1 (Pil)of 2 (P8),werd gedurende drie,vijf of zeven dagen in een oven bij70C
verhit.Een behandelingsduur van vijf dagen bleek voldoende voor een algehele
ontsmetting van het zaad.
Ineen afzond
behandeld gel
deels eerstg
een week bij
werd uitgevoe
waarbijhet z
de behandelin
noch tussen z
deld zaad.

erlijke proefwerd
aten, deels onmidde
edurende een weekb
70 C verhit.Een z
rd,mislukte wegens
aad in het geheeln
gen uitgevoerd,wer
aad van gezonde en

vers zaad van gezonde en zieke planten deelsonllijk gedurende een week bij70 Cverhit,
ij40 Cvoorgedroogd en vervolgens gedurende
aaiproef,die onmiddellijk nadeze behandelingen
deongewoon hoge kastemperaturen van ca.50 C,
iet kiemde. In een zaaiproef,drie maanden na
den geenverschillen in kieming waargenomen,
zieke planten,noch tussen behandeld enonbehan-

Als compensatie voor demislukte zaaiproef in de zomer werd in het najaar zaad
uit een rassenproef inde praktijk betrokken. Van zes rassen werd zaad gedurende eenweek bij70 Cverhit. Vergeleken met onbehandeld zaad kiemde hetbehandelde zaad slecht enongelijkmatig, waarbij een vertraging van ca.vijf dagen
optrad. Erwerden tussen de rassen verschillen in gevoeligheid voor dewarmtebehandeling vastgesteld.
Van de paprika TMV-stammen 1 (Pil)en 2 (P8)was bekend dat ze door een vaak
herhaalde passage door respectievelijk Capsicum baccatum enC^ frutescens
'Tabasco' het oorspronkelijke vermogen tot infectie van Nicotiana tabacum
'Samsun' en Lycopersicon esculentum 'Moneydor' hadden verloren.De mogelijkheid
van een dergelijke verandering in pathogeniteit werd nagegaan bij twee paprika
TMV-isolaten,waarvan de geelmozaieksymptomen benut zouden kunnen worden voor
toetsingswerk door resistentieveredelaars.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblod gebrulkei
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Beide isolaten gaven op 'Tabasco'aanvankelijk aanleiding tot lokale,necrotische vlekken en enige systemische necrose. Gebruikmakend van dezesystemische infecties werden na herhaalde passage door 'labasco'sub-isolaten
verkregen,die mozaieksymptomen veroorzaakten.
Bijvergelijking met de oorspronkelijke isolaten bleek de pathogeniteit
van de sub-isolaten voor 'Samsun' en Petunia nyctagyniflora niet verloren
te zijn gegaan,hoewel desymptomen in deze toetsplanten duidelijk zwakker
waren, terwijléén van de sub-isolaten nog in staatwasom 'Moneydor'symptoomloos te infecteren,bleek het andere sub-isolaat dat vermogen verloren
tehebben.
b. Virusziekten van tomaat
Onderzoek naar de effecten van waardplantpassage op de pathogeniteit van
isolaten van het tomatemozaiekvirus (ToMV)werd opnieuw ter hand genomen
om naverificatie van de reeds in 1976 verkregen gegevens (zie IPO-jaarverslag 1976,p.66)tot publicatie ervan over te gaan.Stammen van het
toMV staan in een gen-om-gen relatie tot resistentiegenen bijtomaat.Dit
biedt demogelijkheid ornmet behulp van een herhaalde passage door waardplanten van een bekend genotype stammen van een daaraan aangepast pathotype te selecteren. Drie isolaten,waarin de aanwezigheid van de ToMVstammen 1en 2werd verondersteld, werden elk in twee parallel verlopen
series onderworpen aan passage door de tomaatselecties 'CStMW-18'
(lm-1/îm-l)en 'Pérou-2' (lm-2/lm-2). Voor elk van deoorspronkelijke
isolaten werden sub-isolaten van de pathotypen 1en 2verkregen.Voortzetting van de passage met sub-isolaten uit 'Pérou-2'door detomaatselectie 'GCR 254' (Tm-l/Tm-l.Tm-2/Tm-2) leverde bovendien twee sub-isolaten
op met een gecombineerde pathogeniteit, de toMV-stam van het pathotype
1.2. Uit een ander isolaat werden de pathotypen 1en 2 verkregen alsresultaat van een moeizaam verlopen,afwisselende passage door de tomaat
cv. 'Sonato'ende voor vermeerdering dienende tussenwaardplant Nicotiana
clevelandiï.
c.Virusziekten van au'erqine
De IMV-isolaten Al uit aubergine en FO uit paprika vertoonden verschillen
in de reactie van een aantal toetsplanten, hoewel ze serologisch niet van
elkaar waren te onderscheiden (Tóbiaset al.,1982,Neth. 3. PI. Path.
88: 257 -268).Door gebruik temaken van passage door verschillende waardplanten kon dewaardplantreactie van beide isolaten beter met elkaar in
overeenstemming worden gebracht. Gewoonlijk veroorzaakt Al inhet aubergineras 'Black Beauty' een systematische necrose,die debetrokken plantenbinnen tweeweken doet afsterven.Enkele passages door het peperras 'WestlandseLange Rode'deden de virulentie voor 'Black Beauty' afnemen, zodat eerst
lokale,necrotische vlekken werden gevormd, voordat een systemische necrose
met een aanmerkelijke vertraging optrad. BijFO,oorspronkelijk aanleiding
gevend tot lokale,necrotische vlekken,nam na enkele passages door grote
wegbree (Plantaqo major)de virulentie voor 'Black Beauty' toe,zodat deze
door een systemische necrose tot afsterven werd gebracht.
Voor Al en FO werd een relatie tot Holmes'weegbreemozaiekvirus verondersteld, omdat beide isolaten zowel weegbree als Cyphomandra betacea systemisch infecteerden.
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Integenstelling tothetweegbreemozaiekviruskunnenzeechtertomaat
nietaantasten.Passagedoorverschillendewaardplantenkondaargeen
verandering inbrengen.
ProfessorC.WettervandeUniversiteitvanSaarbrückenvondgeenserologischeverwantschappentussenenerzijdsAlenFOenanderzijdsdrieisolatenvanhetweegbreemozaiekvirus.
Voordrachten/publikaties
Studiesoninterferencebetweentobamovirusesoftomatoandpepperas
apreliminary tocrossprotectionofpepper.Proc.VthMeeting
EucarpiaCapsicumandEggplantWorkingGroup,4 - 7 July1983,
Plovdiv,p.134-138.
B. Plannenvoor1984
Paprika
1.Voortzettingonderzoek effectenwarmtebehandeling vanzaadbij70 C
opvirusgehalteenkieming.Verschilleningevoeligheidtussenrassen.
2.Onderzoek naardereactievanhandelsrassenopinfectiemetaardappel
-Y-virusi.h.b.hetpathotypeAuitMontfavet(Insamenwerkingmet
Dr.J.A.deBokx,IPO,Wageningen)
3.Waardplanteffectenopveranderingen inpathogeniteit i.h.b.van
gelestammen.
4.Beëindiging interferentieproefmettweepaprika-eneéhtomatestammeningemeenschappelijk vatbarepaprika('EarlyCaliforniaWonder').
5.Instandhouding enzuiveringvanstamment.b.v.resistentieveredeling.
Tomaat
1.Instandhouding enzuiveringstamment.b.v.resistentieveredeling.
2.Onderzoeknaaroverdrachtdwergvirusziekte.
Aubergine
1.AanvraagS.melongenaherkomstenuitdeV.S.voortoetsingmet
auberginestam.
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A. Verslag afgelopen jaar (1983) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1983

a.Bestrijding Botrytis en Rhizoctonia in sla
Inhet onderzoek werd aandacht besteed aan:
1.De toepassingsmogelijkheden van furmecyclox,tolclofos-methyl en dichloran/
captan.
2. Deze bovengenoemde middelen incombinatie met thiram ofiprodione.
3.De mogelijkheid iprodione voor het uitplanten, als grondbehandeling, toete
passen eventueel in combinatie met thiram of iprodione nahet uitplanten.
4. Fijnvernevelen invergelijking met spuiten (met iprodione).
ad 1) Furmecycloxiseen nieuw fungicide met een goede werking tegen Rhizoctonia. Nagegaan werd of dit middel alsgrond- of als gewasbehandeling
moet worden toegepast. Van furmecycloxwasreeds bekend, dat hetgespoten op de plant phytotoxisch kan zijn,bijgrondbehandelingen waren geen
problemen geconstateerd.
De gewasbehandeling werd uitgevoerd bijeen plantgrootte van+ 10cm 0
en met een concentratie van 0,16 gwb/m2. De grondbehandeling werd uitgevoerd voor het uitplanten met een dosis van 0,8 gwb/m2. Het effect
van de gewasbehandeling was nihil. In vergelijking met onbehandeld was
er zelfsmeer aantasting opgetreden. Tevenswerd schade,verbrandingsvlekken op debladeren, geconstateerd.
Het resultaat van de grondbehandeling was beter,dan van de gewasbehandeling,maar dit middel zal in sla nooit alleen gebruikt kunnenworden,
het moet gecombineerd worden met een middel tegen Botrytis.Zie tabel 1.
Tussen 1976 en 1980 is reeds onderzoek verricht met het middeltolclofosmethyl (voorheen 5 3349). Het iseen Rhizoctoniamiddeldat zowel alsgewas- en als grondbehandeling werd toegepast.Bijbeide methoden werd een
dosis gebruikt van 1,5 g wb/m2 en de gewasbehandelingen werden uitgevoerd
bijeen plantgrootte van+ 10cm 0.Het effect van de grondbehandelingen
isgering ten opzichte van onbehandeld. De resultaten van degewasbehandelingen zijn wisselend, maar duidelijk minder dan van iprodione (zie
intern jaarverslag 1978). Ook dit middel kan niet gebruikt worden zonder
toevoeging van een Botrytismiddel. Zie tabel 1.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgblad gebruik»)
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Dichloran/captan isin het onderzoek opgenomen inverband met degrondontsmettingsproblematiek. Door de verminderde mogelijkheden bijdeontsmetting van de grond isdekansop aantasting door Botrytis enRizoctonia vergroot. Om het risico van een hogeaantastingte verkleinen wordt
gekeken naar een extra mogelijkheid van bestrijden. Dichloran/captan
wordt voor het uitplanten gestrooid (0,96/0,72 gwb/m2)en geeft
enige bestrijding van Botrytis en Rhizoctonia,maar gecombineerd met
iprodione of thiram zijn de resultaten duidelijk beter. Zie tabel 1.

label 1.Aantastingsgegevens in %van onbehandeld (gem. over 3 proeven)
Behandeling
onbehandeld
furmecyelox (grond)
teolclofos-methyl(grond)
tolclofos-methyl (gewas)
dichloran/captan (grond)
iprodione (grond
iprodione (gewas)
thiram

+ iprodione

41
53
46
67
79

+ thiram

afzonderlijk

54
60
58
64
72
36

100
90
87
80
79
60

De proeven zijn opgenomen ineen kas.waarin na een grondontsmetting
vijfmaal sla werd geteeld. De aantastingsgegevens van tabel 1zijngebaseerd op de laatste drie proeven, die daar werden genomen.
De mate van aantasting door Botrytis en Rhizoctonia was toen vrij
groot.
Uit de tabel isaf te lezen dat alle middelen afzonderlijk deaantasting maar matig terugdringen, zelfs iprodione (0,2 gwb/m2)geeft
tegenvallende resultaten bij deze hoge aantasting. Ihiram (0,8gwb/m2)
heeft het in deze proeven echter goed gedaan.
ad 2)

Deaantastingvan sla wordt veroorzaakt door een complex vanschimmels,
waarvan Botrytis en Rhizoctonia debelangrijkste zijn. Iprodione iseen
middel met een zeer goede werking tegen Botrytis en met een redelijke
nevenwerking tegen Rhizoctonia. Thiram iswerkzaam tegen Botrytis en
lagere schimmels,zoals Pythium. Dichloran/captan werkt tegen Botrytis
enSclerotinia entolclofos-methyl enfurmecyeloxzijn Rhizoctonia-middelen. Uit tabel 1blijkt dat de combinatie van een middel werkzaam tegen
Rhizoctonia en van een middel werkzaam tegen Botrytis een duidelijke
verbetering van de resultaten te zien geeft,waarbijmoet worden vermeld
dat decombinatiesmet iprodione iets beter zijn dan met thiram,waarschijnlijk in verband met de nevenwerking die iprodione heeft opRhizoctonia.
Er isnauwelijks verschil tussen de grond- engewasbehandeling met tolclofos-methyl,maar de resultaten zijn ietsminder goed dan die van
furmecyelox.Dichloran/captan gecombineerd met iprodione of thiram heeft
een iets geringer effect op de aantasting dan beide voorgaande middelen.
De beste resultaten zijn behaald met de combinatie iprodione (gewas)en
thiram (gewas).
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ad 3)

Uitde cijfersvantabel 1blijkt dateengrondbehandeling met iprodione
gevolgd door eengewasbehandeling metiprodione ofthiram voor depraktijk niet geschiktis.
Alsgrondbehandeling heeft iprodione totaal geen effect.Hetresultaat
van degrond- engewasbehandeling isgelijk aandatvanalleen eengewasbehandeling.

ad4)

Fijnvernevelen invergelijking metspuiten metiprodione.
Doel vanditonderzoek iseenhoeveelheid werkzaam bestanddeel perm2
te vinden, lager dannormaal,waarbij goede resultaten kunnen wordenbehaald bijdebestrijding vanBotrytis enRhizoctonia.
label2.
Behandeling

Concen trstie

Spuiten

0,2
0,15
0,075
0,025

Fijnvernevelen
(spec, product)

Fijnvernevelen
(spuitp. inwater)

wb/m'2 47
q
ti
62
n
71
H
77

0,2

M

0,15
0,075
0,025

M
H
M

0,2

H

0,15
0,075
0,025

H

Onbehandeld

Aantasting in %vonb.

H
H

52
69
65
80
57
52
49
76
100

Het onderzoek fijnvernevelen invergelijkingmetspuiten metdeconcentraties vermeld intabel 2isafgerond. Voor spuiten en fijnvernevelen
methetspeciaal geformuleerde product luidt deconclusie,datniet
met minder werkzaam bestanddeel perm2kanworden gewerkt dan0,2g
(praktijkdosering).Bijfijnvernevelenmetspuitpoeder inwater zijn
de resultaten vandeverschillende concentraties gelijk,behalvevan
0,025gwb/m2. Deze hoeveelheid werkzaam bestanddeel isduidelijk te
gering voor eengoede bestrijding. Hetlijkt erechter opdatbijdeze
laatste methode welminder middel gebruikt kanworden.Om daarover
meer inzicht tekrijgen zalverder onderzoek verricht worden metdoseringen,dieliggen tussen 0,075gwb/m2 en0,025gwb/m2.
b. Incidenteel voorkomende ziekten bijglasgewassen

(N.A.M,van Steekelenburg)

Mergnecrose bijchrysant
De laatste jaren wordt erbijdebeworteling vanchrysantestekken steeds meer
hinder ondervonden vanhetholtrekken enhetbruin totzwart verkleurenvan
hetmerg.
Via isolatie,inoculatie,herisolatie endeterminatie,waarna deze cyclusnog
een keer werd uitgevoerd, ismethulp vandeafdeling Bacteriologie vande
Plantenziektenkundige Dienst vastgesteld datErwinia carotovora subsp.
carotovora deveroorzaker wasvandeze verschijnselen tijdens debeworteling
van chrysantestekken.
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De inoculatie werd uitgevoerd door de stengelbasis v/ande onbewortelde stekken
in debacteriesuspensie te dompelen. Een concentratie van 10 of 10 bacteriecellen per ml suspensie-,resulteerdeniet tot verschillen inaantasting; bij
een concentratie van 10 cellen per mlwas de aantasting betrouwbaar lager,
maar toch nog aanzienlijk. Erwerd een verschil ingevoeligheid tussen cultivars vastgesteld. 'Cassa'was gevoeliger dan 'Regoltime' en 'Westland'. De
mogelijke invloed van debemesting op degevoeligheid van het stek werd nagegaan door moerplanten te telen op stromend water met een geleidingsvermogen
(EC)van 0,75 tot 6,0. Tussen stekken van de verschillende EC-niveaus werden
echter geen duidelijke verschillen in gevoeligheid voor E.carotovora vastgesteld.
B. Plannen voor 1984
a. 1.Proeven met daarvoor inaanmerking komende fungiciden ter bestrijding van
Botrytis en Rhizoctonia insla.
2. Aandacht zalworden besteed aan debestrijding van Rhizoctonica inradijs.
3. Verder onderzoek zalworden gedaan naar de mogelijkheden tot vermindering
van de hoeveelheid middel en dehoeveelheden spuitvloeistof bij diverse
methoden.
4. Indien daartoe aanleiding bestaat zal op (nieuwe)ontwikkelingen inde
praktijk worden ingespeeld.
b. - De invloed nagaan van deherkomst c.q. conditie van het stekmateriaal,
van debewaarduur van het onbeworteld stek en van de temperatuur tijdens
debewortelingsfase op het optreden van mergnecrose.
Nagaan ofPseudomonas cichoriï tijdens debeworteling al afwijkingen kan
veroorzaken.
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a.De gevoeligheid van de roofmijt,Phytoseiulus persimilis,voor pesticiden
In laboratoriumproeven zijn twee fungiciden,bitertanol en fenarimol,beide
werkzaam tegen meeldauw in komkommer,getoetst op hun effect op Phytoseiulus
persimilis.De LD50bijbitertanol ligt rond de 10.000mgwb/1 (praktijkdosering is 300mg wb/1)en de tD50bij fenarimol is+ 300mgwb/1 (praktijkdosering 60mg wb/1). Beide middelen kunnen zonder problemen worden gebruikt
in een geïntegreerd bestrijdingsschema voor komkommer.
Ineen laboratoriumproef isde gevoeligheid van Phytoseiulus persimilisgecontroleerd voor organische fosforverbindingen. Sinds+ 1973 heeft de praktijk
debeschikking over een roofmijt,die resistent isvoor deze groep vanmiddelen. Nagegaan werd in hoeverre de resistentie was veranderd (de laatste controle vond plaats in 1977).
Naast de op het Proefstation gekweekte roofmijt (komt zelden of nooit inaanraking met bestrijdingsmiddelen) werd een stam uit de praktijk getest.Het
bleek dat de resistentie onveranderd was gebleven enbijde stam uit depraktijk ietswas versterkt.
b. De gevoeligheid van witte vlieg, Trialeurodes vaporariorum,voor pesticiden
Ineen semi-laboratoriumproefwerd het middel NL4140 (voorheen R101618,
zie Intern Jaarverslag 1982,p. 150)getoetst op larven en poppen van witte
vlieg. Alle stadia werden behandeld met drie concentraties; 125 ppm,62,5ppm
en 31,25 ppm en deze werden vergeleken met onbehandeld.

stadium

concentraties NL 4140 (in ppm)
62,5
31,25
onbeh. 125

ie

16,5

100

100

100

2e

10,7

100

100

100

sterfte

3
4

e

e
e*

4,5

75,4' 100

7,6

76,0

83,5

94,1"
46,9

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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hierbijwaséénbladwaarschijnlijk nietgoedgeraakttijdenshetspuiten,
wantopalleanderebladerenwerdengeenlevendelarvengevonden.
* veellarvenwarenalinhetpopstadium veranderdendepoppenzijnongevoeligvoorditmiddel.
Conclusie:Allelarve-stadiazijnzeergevoeligvoorNL4140.
c.Degevoeligheid vanAmblyseiuscucumeris,roofmijt,voorpesticiden
Ditjaarzijninsemi-laboratoriumproeveneenaantalpesticidengetoetstop
Amblyseiuscucumeris.IndetabelzijnweergegevendeLD50(mgwb/1)voor
A.cucumerisinvergelijkingmetP.persimilis.

Amblyseius
cucumeris

Phytoseiulus *
persimilis

10

1000 (1983)

tetrachioborvinfos

7

2600 (1978)

parathion

0,7

2000 (1983)

17(1962)

90

500 (1977)

90(1961)

fenbutatinoxide

7200

3800 (1977)

iprodione

6000

6000 (1978)

triforine

650

1100 (1977)

LD50
middel
diazinon

dicofol

Phytoseiulus**
persimilis

* resistentvoororganische fosforverbindingen
**oorspronkelijke,gevoeligestam
Degevoeligheid vanA.cucumerisvoorinsecticiden,vooralorganischefosforverbindingeniszeergrootenvergelijkbaarmetdievanP.persimilisuithet
verleden.Ditgeldtookvoorhetacaricidedicofol.Opvallend isdetotale
ongevoeligheid voorfenbutatin-oxide.Defungicideniprodioneentriforine
hebbengeeneffectopderoofmijten.
d.Degevoeligheid vandeschimmel,Aschersoniaaleyrodis,voorpesticiden
A.aleyrodisiseenschimmelterbestrijdingvanwittevlieg,Trialeurodes
vaporariorum.
Dezevormvanbestrijdingkan,gecombineerdmetdesluipwesp,Encarsia
formosa,mogelijkhedenbiedenvoordebiologischebestrijding vanwitte
vlieginkomkommer.Omechtereenredelijkebestrijdingtekrijgenzalzeer
regelmatigmeteensporensuspensiemoetenwordengespoten,omdatherinfectie
ineengewasnietplaatsvindt.
Hetuitgangspuntbijhetonderzoek isdezemethodebruikbaartemakenvoor
depraktijk,doortezoekennaardemogelijkheid desporensuspensie temengen
metverschillendemeeldauwmiddelen,dieeveneensregelmatigmoetenwordengespoten,zodatdetuindermetéénmaalspuitenzowelzijnmeeldauwalszijnwittevliegkanbestrijden.
Metkiemtoetsenzijndevolgendemiddelengetoetst:
-triforine
:totalekiemremming
-bupirimaat :geenkiemremming,maardegroeivanhetmyceliumwordtgeremd
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-pyrazofos

:geenkiemremming,maardegroeiv/anhetmyceliumwordtookhier
geremd.
Naastdezekiemtoetsenzullenspuitproevenonderpraktijkomstandighedenmoeten
wordengenomenomnategaanofereenverbandbestaattussenderesultaten
vandekiemtoetsenendetoetsenineengewas.
e.PhytotoxiciteitsproefmetdrieInsectGrowthRegulators(IGR)
DemiddelenCGA-72662,Ro155223enCME13406werdenverspotenindiverseconcentratiesopjongekomkommer-,tomaten-,paprika-enaubergineplanten.
CME13406geeftgeenschade,CGA-72662geefteenwitverkleuring aandebladrandenbijkomkommerentomaat,Ro135223geeftverbrandingsvlekken ophet
bladbijkomkommerenaubergineenoppaprikaontstaatmisvormingvande
jongstebladeren,diegespotenzijn.
Plannenvoor19B4
1.Proevennaardegevoeligheid vanspint,Tetranychusurticeaen
Tetranychuscinnabarinus.
2.Idemvoorroofmijten,Phytoseiuluspersimilis,Amblyseiuscucumerisen
Amblyseiusmackenziei.
3.Idemvoordesluipwesp,Encarsiaformosa.
4.Idemvoordeschimmel,Aschersoniaaleyrodis.
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a. Stomen met onderdruk
Temperatuurmetingen werden verricht op een bedrijf met dalgrond,waar metonderdruk werd gestoomd, op een bestaande,polypropeen, open drainage,met 1buis
per 3.20 m.De stoomtoevoer en het afzuigen vonden beide plaatsbijhethoofdpad.Hoewel de grond 70 cm diep was gespit,bleef de temperatuur op 30cm dieptesteken tussen 47 - 100 C, afhankelijk van deafstand van het meetpunt tot
de buis. De drainbuis lag onvoldoende ver uit het grondwater,waardoor tijdens
het afzuigen grondwater werd opgezogen en mede hierdoor de buis vol water
liep en deonderdruk wegviel.
Op een bedrijf met lichte zavelgrond werden temperatuurmetingen verricht bij
het stomen met onderdruk. De stoomtoevoer enhet afzuigen vonden beide plaats
aan het hoofdpad. Erwerden 2metingen uitgevoerd,waarbijbleek,dat tot op
30cm diepte de grond voldoende (minimaal 70 C)werd gestoomd, terwijl op
40 cm diepte een temperatuur van ongeveer 50 Cwerd bereikt.Aangezien deze
grond 35cm diep was gespit en er geen meting plaatsvond met de stoomtoevoer
aan de ene kant en het afzuigen aan de andere kant van de kap,isniet duidelijk geworden of de grondbewerking of het vooraan afzuigen en stoominbrengen,
ofbeide,van invloed zijn geweest op ditmatige resultaat.
Temperatuurmetingen werden verricht op een bedrijf met zavelgrond, datwas
gespit tot 35cm diepte. Zeilen stomen werd vergeleken met het stomen met
onderdruk. Het temperatuurbereik op40 cm diepte lag tussen de 50 -80 C,
voor beide stoommethoden. Het gasverbruik was bijhet zeilen stomen
4.65 m /m en bijhet stomen met onderdruk 4.1 m/m.
b. Stomen van steenwolmatten
1.Containerstomen
Steenwolmatten zonder hoes (100-30-7.5 cm)werden 19 lagen hoog opgestapeld
op pallets met 4matten per laag.Negen pallets werden ineen container
geplaatst,waarna stoom werd ingebracht,geleverd door een ketel van
500.000 kcal, en een druk van 0.6 -0.7 ato.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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De thermokoppels werden zowel in natte als in drogere delen van demat gestoken.
Na een half uur tot 3/4 uur stomen waren deverschillen in temperatuur ineen
o
en dezelfde mat soms wel 5 0 - 6 0 C.Na ruim 1uur bereikte de temperatuur overo
al een waarde van 100 C. Het advies isom nog 1kwartier te stomen,nadat alle
meetpunten 100 C registreren.
2. Zeilen stomen
Temperatuurmetingen werden verricht op een bedrijf,waar zowel ingehoesde matten alsmatten zonder hoeswerden gestoomd. De steenwolmatten (100-15-7.5 cm)
lagen 17 lagen hoog opgestapeld, met 6of 8matten per laag. Na 2uur stomen
waren:demeetpunten in de matten zonder hoes allemaal 100 C; na 3uur stomen
varieerde de temperatuur bijde droge,ingehoesde matten tussen 92- 100 C
en bijeen natte, ingehoesde mat van 85 -93 C.Bijeen tweede meting op dit
bedrijf werden alleen ingehoesde matten gestoomd. Inhet hart van de pallet
lag een laag natte matten met meetpunten, de overige matten waren goed droog.
Na 3uur stomen varieerde de temperatuur in de droge matten van 64- 100 C
afhankelijk van de afstand tot de stoomtoevoer; onderin en bovenin de stapel
was de temperatuur het hoogst,inhet midden van de stapel het laagst.De
meetpunten in de natte mat,inhet hart van de stapel,bereikten een waarde
van resp.33en 58 C.Dematige temperatuursverdeling,zowel horizontaal
als verticaal,komt waarschijnlijk door de aaneengesloten stapeling, waardoor
de stoom niet snel overal kan doordringen. Het gasverbruik bedroeg 0.07 m/m.
Op een ander bedrijf met steenwolmatten (100-20—7.5 cm)werden eveneens temperatuurmetingen verricht.De ingehoesde matten waren in 12lagen op pallets
gestapeld, met 4 of 5matten per laag. Tussen alle matten was ruimte gelaten
voor een optimale stoomtoetreding. Na 2 |uur stomen was de temperatuur overal
tussen de85 en 90 C.Doordat op dit tijdstip storing optrad, heeft het
stoomproces langer geduurd (6|uur)dan normaal nodig zou zijn geweest (5uur).
Nadat de stoomtoevoer was gestopt,was de-,temperatuur overal inde stapel
99-100 C.Het gasverbruik bedroeg 0.13 m /m.
c.De invloed van stomen van de grond op deproduktie van chrysanten
Inde chrsyantenteelt bestond behoefte aan informatie over de wenselijkheid
van het stomen ten aanzien van de produktie. Innovember 1982werd een onderzoek gestart in samenwerking met A.P..v.d. Hoeven. Indit onderzoek werden op
4 bedrijven (1lichte zavel,2zware zavel,1kleigrond)de volgende behandelingen uitgevoerd: 0 uur,Iuur en 6 uur stomen,deze laatste al dan nietgecombineerd met grondbewerking. De tijdsduur werd berekend vanaf het moment
dat het zeil helemaal bol stond. Na elke teelt werden deze behandelingen al
dan niet herhaald. Temperatuurmetingen werden verricht tijdens het stomen
voor de eerste teelt van deze proef. Oogstwaarnemingen (taklengte entakgewicht)werden bij de oogst van de eerste teelt (eind februari -begin maart)
tweede teelt (eind mei -begin juni)en de derde teelt (eind augustus -half
september)verricht. Verder werd gekeken naar dehoudbaarheid op de vaas,
Mn-water en Mn-gewaswerden bepaald, evenals het bromide-gehalte in de grond
enhet percentage drooggewicht.
Er isgeen duidelijke noodzaak aangetoond om testomen ten behoeve van de
produktie.Alleen op kleigrond was bij de oogst van de tweede teelt het takgewicht bijde onbehandelde kap duidelijk lager dan het takgewicht bijdegestoomde grond. Helaas zijn op dit.bedrijf bijde derde oogst geen waarnemingen
verricht.
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Grondbewerking isuithetoogpuntvanstructuurbederfnietgewenst.Redenom
weltestomenkandeaanwezigheid zijnvanbepaaldepathogenen,zoals
Verticillium,Sclerotinia,Japanseroestofmineervlieg.Ookvoorhetverterenvanchrysanteresten vandevorigeteeltkanstomengewenstzijn.Er
zijngeenverschillengeconstateerd inhoudbaarheid, %drooggewichten
Bromide-gehalteindegrondtussendediversebehandelingen.
Naarmatelangerisgestoomd,ishetMn-gehalteinhetgewasbijdeoogst,
hoger.InhetalgemeenwerdnahetstomeneentoenameinhetgehaltevanMnwaterwaargenomen.Opgeenenkelbedrijfwarendezegehaltesverontrustend.
BijdeoogstwarendegehaltesMn-waterteruggelopentotzeerlagewaarden
ofzelfstot0.
Publikaties
Stomen.GroentenenFruit39(27):27-30,1983.
Stomenvansteenwolmattenenhaaltjesveen.Tuinderij63(16):23,1983.
Arecentdevelopment insteamsterilisation.ActaHorticulturae152,1983.
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a. Irips
Ineen komkommergewas werden kunstmatig geïntroduceerde spinthaarden geïnoculeerd met Ambylseiusmckenziei ofA. cucumeris. Het spintwerd opdegebruikelijke wijze onder controle gehouden met Phytoseiulus persimilis. Hoewel ook
A.mckenziei niet geheel uit het gewas verdween,handhaafde A. cucumeris zich
duidelijk beter,nam in aantal toe en koloniseerde samen met het spint ook
de aangrenzende planten.Dehaarden waren zo ver van elkaar verwijderd, dat
competitie tussen beide Amblyseius soorten niet aan de orde kan zijn geweest.
Toen later in het seizoen spontaan trips optrad, namen beide soorten inaantal toe enwaren tijdelijk ongeveer even talrijk.Aan het einde van het seizoen wasA. cucumeris weer demeest talrijke soort,ditmaal mogelijk wel door
competitie.Hoewel beide predatoren op de duur mengpopulaties vormden,was
het oorspronkelijke introduktieschema na vier maanden nog herkenbaar. In
augustus veroorzaakte bovendien de schimmel Entomophthora parvispora enige
sterfte onder de tripsen. Inde determinatie-preparaten uit die periode werden roofmijten aangetroffen met 'anadhesive spores'vermoedelijk van dit
pathogeen aan hun poten gehecht,maar aantasting van roofmijten door deze
schimmel werd nooit waargenomen.
In twee komkommerkassen met een spontane tripsaantasting werden per plant 40
resp.400 roofmijten van de soort A. cucumeris geïntroduceerd. De gewassen
werden wekelijks bemonsterd op de aanwezigheid van zowel trips als roofmijten
via een bladspoelmethode,enalle verzamelde roofmijten (ruim 6.000)werden
gedetermineerd (bijna alle exemplaren van Phytoseiulus persimilis konden onder het binoculair uit demonsters worden verwijderd vóór het vervaardigen
van demicroscooppreparaten). Kort na introduktie bedroeg het aantal teruggevonden roofmijten minder dan 10 %van het aantal geïntroduceerde, hetgeen
niet door demonstermethode kon worden verklaard. Wel was de verhouding tussen de roofmijtpopulaties inbeide kassen in overeenstemming met degeïntroduceerde verhouding 1:10. De proefwerd getroubleerd door het niet-homogeen
optreden van andere Amblyseius soorten (A.mckenziei,A.potentillae ?,
A. aurescens). Inde kasmet de lage introductie werd de tripsdichtheid uiteindelijk 2à3maal zo hoog als in de andere kas.inbeide kassen werd de
tripspopulatie onderdrukt zodra in de spoelmonstersca 10roofmijten (excl.
P. persimilis)per blad werden aangetroffen.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulke*
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De cijfers zullen worden gebruikt ter verificatie van een populatiedynamisch
model,waarvoor door Dr. Ir.M. Sabelis c.s.,Dieroecologie LH,de benodigde
gegevensworden verzameld uit literatuur eneigen laboratoriumproeven.
Op een paprikagewas met spontaan trips en A.mckenziei,werd in juni in sommige rijen A. cucumeris geïntroduceerd. Indecember kon A.mckenziei niet
meer worden teruggevonden. Indebehandelde rijen domineerde A.cucumeris,
indeandere rijen een niet-geïntroduceerde soort,vermoedelijk A.potentillae.
Op een bedrijf met 1,2 ha paprika op steenwol werd A.cucumeris geïntroduceerd inmaart,zodra was vastgesteld dat er verspreid spint aanwezigwas.
De hiermee beoogde preventie bestrijding van trips slaagde volledig. Ook
spint werd biologisch bestreden (met P. persimilis), evenals bladluis.Tot
het einde van de teelt werd tot slechts 1xpleksgewijs tegen spint en 1x
volvelds tegen bladluis gespoten.Op een vergelijkbaar bedrijfwerden in
dezelfde periode 12behandelingen met een insecticide ofacaricide uitgevoerd,waarvan 5volveldse bespuitingen.
Door Koppert BV werd dit jaar een kleiner aantal (6)komkommerbedrijven behandeld met eengroter aantal (100per m )roofmijten van de soort
A.mckenziei.De tripsbestrijding werd als redelijk geslaagd beschouwd, zij
het datmeestal nog een beperkte chemische correctie nodigwas.
De gevoeligheid van A. cucumeris voor bestrijdingsmiddelen werd getoetst
volgens de bijP. persimilis gebruikelijke methode. Zie voor de resultaten
projectverslag D4.
Pogingen om dekweekopbrengst van A. cucumeris op tevoeren door hetwegvangen van de zich ophopende C0„ met natronkalk,hadden geensucces.
Zowel A. aurescens als A. potentillae (?)bleken inprincipe opmeelmijten
tekunnen worden gekweekt.A. aurescens isinmiddels alsderde soort in
kweek genomen.
Levende cultures van A.mckenziei werden op aanvraag toegestuurd aanonderzoekers inCanada,CS5R,Denemarken,Polen en USA.
b. Bladluis
2
Indrie proefkasjes van 20m werd getracht de verhouding tussen populaties
van bladluizen en de predator Aphidoletes aphidimyza op paprika testabiliseren door het periodiek toevoegen van een metMyzuspersicae bezettepaprikaplant per kasjemet tussenpozen van respectievelijk 2,3en 5weken.De
frekwentie van 5weken bleek te laag,debeide andere voldoende voor een
blijvende bladluisbestrijding.
Ineen paprikakas van 70m werd een soortgelijke proef uitgevoerd, met
dien verstande dat een plant met bladluiswerd toegevoegd 'naarbehoefte',
d.w.z. als er inhet gewas weinig ofgeen bladluizen meer werden gevonden.
Ook hier slaagde de bestrijding.
Op een paprikabedrijf van 1,2 ha werden in april -na het vinden van enkele
kleine bladluishaarden -zowel debladluisparasiet Aphidius matricariae als
de predator Aphidoletes aphidimyza kunstmatig geïntroduceerd. Vooral Aphidoletes viel op door het snel lokaliseren van ver verwijderde bladluishaarden.
De bladluizen werden onder controle gebracht zonder chemische ingreep,waarbijwel inde haarden tijdelijk hinderlijke honingdauwvorming optrad. Gedurende de resterende teeltperiode (tot oktober)bleef debiologische bestrijding in principe intakt,maar trad twee maal een sterke aantalstoename van
debladluizen op. Injuniwerd hiervoor eenmaal met pirimicarb gespoten;
bijde tweede piek in de nazomer werd een chemische ingreep niet noodzakelijk geacht.
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c. Insektenpathoqen
Op enkele tomate-en komkommerbedrijven werden proefbespuiten uitgevoerd met
Verticillium lecanii (Mycotal)tegen witte vlieg.De resultaten waren zwartwit: soms zeer goed,meestal nihil.Een zeer geslaagde bestrijding werd uitgevoerd op een tomatebedrijf in oktober.Debestaande indrukken over depraktische toepasbaarheid van ditmiddel werden bevestigd: mogelijk toepasbaar
inhet begin van de teelt,afhankelijk van de ontwikkelingen ophet gebied
van deklimaatbeheersing; veel kans opmislukking invoorjaar enzomer;
goede slagingskans inherfst.
Opeenbeperkt aantal tomate-,komkommer-en auberginebedrijven werden proefbespuitingen uitgevoerd met conidiënsuspensies van hetwitte-vliegpathogeen
Aschersonia aleyrodis,waarvan dit jaar eenbescheiden massaproduktie bestond
met een topcapaciteit van ca 10 conidiën perweek.Wegens nog onopgeloste
problemen rond debewaarbaarheid van ditmateriaal werd geadviseerd uitsluitend met vers geoogste conidiën tewerken.Debetreffende tuinders bestreden
witte vlieg in principe met Encarsia formosa,maar hadden te kampen met
meestal plaatselijke pieken indewitte-vliegaantallen.De resultaten varieerden vanmatig (minder dan 50 %doding)tot goed (meer dan 90 %doding). Door
met katoenblauw gekleurde epidermisstripsmicroscopisch te onderzoeken werd
getracht de kwaliteit van debladbedekking achteraf tebeoordelen.Deze leek
nogal tevariëren tussen de Objekten.
Erwerd een begin gemaakt met het onderzoek vandemogelijkheid conidiënsuspensies vanAschersonia mee tegeven met debespuitingen tegen komkommermeeldauw. Allereerst zal het effekt van demeest gangbare fungicides wordennagegaan ineen eenvoudige kiemtoets. Zie verder projectverslag D4.
d. Diversen
Omdat deverschillende Noctuiden-soorten niet even gevoelig zijn voor Bacillus
thuringiensis,ishet met oog op deadvisering wenselijk de rupsen van dein
aanmerking komende soorten tekunnen onderscheiden. Debestrijding kan meestal
niet worden uitgesteld tot er vlinders zijn uitgekweekt. Om deze reden werd
een verzameling aangelegd van de kopkapsels van de verschillende larvestadia
van Chrysodeixis chalcites,Lacanobia oleracea,Mamestra brassicae, Spodoptera
exigua en S.littoralis.
Zowel bijeen tuinder alsop het Proefstation werd inseptember parasitering
van rupsen door degrégaireectoparasiet Eulophus pennicornis (det.Gijswijt)
vastgesteld. Inbeide gevallen was geruime tijd geen chemische bestrijding
uitgevoerd tegen andere plagen.Degastheer was in het ene geval vermoedelijk
Mamestra brassicae, inhet andere geval onbekend. Per gedode rups werden
50à60 larven ofpoppen van de sluipwesp aangetroffen. Deparasiet kon in
het laboratorium worden verder gekweekt. Rupsen van Chrysodeixis bleken ongeschikte gastheren; deze 'schijnspanners'werpen de parasiet afdoor een
slingerende beweging met het achtereind.
Regelmatig wordt op paprika naast Myzus persicae een kleinere bladluisaangetroffen,mogelijk
Aphis gossypii (det. Prinsen).
Aphis gossypii was voorheen alleen een probleem op komkommerachtigen. Op een
paprikabedrijf was deze bladluis verantwoordelijk voor het falen van pirimicarb (Ditprobleem trad nooit op bijkomkommer)enmoest worden overgeschakeld ophet minder selektieve heptenofos.
e.Biologische bestrijding van de tomatemineervlieq
Insamenwerking met de firma Koppert,producent van natuurlijke vijanden,
werd opeen aantal tomatebedrijven (planting indecember 1962)Opius pallipes
Wesmael losgelaten tegen Liriomyza bryoniae Kalt., detomatemineervlieg.

vervolgblad nr

3

Onderzoekinstelling
Projectnummer

van projectbeschrijving/projectverslag 1905,
:ProefstationNaaldwijk
:D7

Registratienr.
182

Hetaantalsverloopvanplaagenparasietwerdgevolgdtotindezomerperiode.
Tweedingenkwamenheelduidelijknaarvoren.1.Inverscheidenekassenbleken
zoweldeplaagalsdenatuurlijkevijandendewinterovergebleventezijn
vanuitdeherfstteelt.2.DedosislosgelatenOpiuspallipesbleekveelhoger
temoetenzijndaneerderwerdafgeleiduitdegevallenvannatuurlijkebestrijdingin1980en1981.
f.BiologischebestrijdingvandeFloridamineervlieg
Tomaat
Vanmaarttotjuli1983werdeenproefgedaanterregulatievandeFlorida
mineervlieg,LiriomyzatrifoliiBurgess,metdeparasietChrysocharis
parksiCrawforduitCalifornie.Indriekasafdelingenmetdichtheden van
100-200mijnenperplantindetweedegeneratiewerdenChrysocharislosgelaten,resp.0,20en100wijfjesperafdelingmet170planten.Dieafdelingenteldentoenresp.25.500,36.500en16.500mijnenintotaal.In
alledriewerddeplaagin2-3maandenuitgeroeid.Indeonbehandeldegebeurdedatvoornamelijk doorhetspontaanoptredenvandeectoparasiet
DiglyphusisaeaWalker.IndetweeafdelingenwaarinChrysochariswaslosgelatenwerdhetoverheersendeeffect (uitroeiing)doorChrysocharisgerealiseerdenondersteund doorDiglyphysisaea.OokDacnusasibirica Telenga
enOpiuspallipesWesmaeltradenspontaanop,hoewelzegeenrolvanbetekenisvervuldenindebestrijding.
Indeloopvanjuliwerdeennieuw
tomategewasgeplantindetwee
afdelingen,waarinChrysochariswaslosgelaten.OndanksaangebrachteinfectiesvanL.trifoliiwerddeplaagniettalrijk.DeoptredendeD.isaeaen
C.parksiidruktendeplaagdekopin.Hetmaximaleaantalmijnenperplant
laginaugustusenseptemberopenkeletientallenperplant (<20dodemaden
plus<20legemijngangen).Naseptemberwasernognauwelijkseenmadein
hetgewastevinden.
Gerbera
IneenkasmetGerberacv's 'Veronica'en 'Appelbloesem',welkeeindjuni
geplantwaren,vondspontaneparasiteringplaatsvanLiriomyzatrifolii.De
parasiteringdoorDiglyphusisaeaeliepopvan12 %beginaugustustot
72 %beginseptember.Indemaandaugustuswerdenwekelijks10tot50nieuwe
mijnenperplantgeteld.HetaantalmadenhiervandatgedoodwerddoorgastheervoedingdoorD.isaeavarieëerdevan8tot40.Medioseptemberwarende
jongerebladerenvrijvanaantastingenwarenergeenmineervliegenmeerte
vinden.
Nadatgedurende4wekenwekelijksmetendosulfanwasgespotentegenstromijt,
TyrophagusnutrescentiaewerdgeenparasiteringdoorD.isaeameervastgesteld.IntroductiesvanChrysocharisparksiivondenplaats13,20en33dagen
nadelaatstebespuiting.Erkongeenparasiteringvastgesteldworden.De
aantallenmineerdersnamentoe.
Publikaties
Ramakers,P.M.J.,1983.MassproductionandintroductionofAmblyseius
mckenzieiandA.cucumeris.Bull.0ILB/SR0P1983VI/3:203-206.
Ramakers,P.M.J.,1983.Aschersoniaaleyrodis,aselectivebiological
insecticide.Bull.OILB/SROP1983VI/3:167-171.
Ramakers,P.M.J.,1983.Chemischebestrijding,probleemvoordebiologische
bestrijding?GroenteenFruit,21oktober1983(Opkweèk-Special):38-39.
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Linden,A.vander,1983.Najunispontaan optredenvanmineervlieg-parasieten.Tuinderijno.12,5mei1983:16-17.
Ravensberg,W.J.,Lenteren,J.C.vanandWoets,J.1983.Developmentin
applicationofbiologicalcontrolingreenhousevegetablesinthe
Netherlandssince1979.Bulletin IOBC-WPRS1983/VI/3:36-48
(Publ.nr.311).
Woets,J.andLinden,A.vander,1983.ObservationsonOpiuspallipes
Wesmael(Hym.,Braconidae)asapotentialcandidate forbiological
controlofthetomatoleafminerLiriomyzabryoniaeKalt.(Dipt.,
Agromyzidae)inDutchgreenhousetomatoes.Bull.IOBC-WPRS1983/VI/3:
134-141(Publ.nr.312).
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Toepassing van bestrijdingsmiddelen

Onderzoekers)

M.v.d. Staay
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Projectleider

L. Bravenboer

Afdelingshoofd

Besteding over hst afgelopen Jaar (19
Besteding In geld
Directe kosten-personeel f

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
Lager personeel

„
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f

Totaal

)

—
—

mandagen
mandagen

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1983) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1983

a.Bedekking van en doordringing inhet gewas van bestrijdingsmiddelen
Het onderzoek naar de bedekking
het gewaswerd voortgezet.
Evenals vorig jaar werd d.m.v.
del (iprodione)op de plant ter
resultaten van debestrijding v
Het residu op blad en steeltjes
deling en na 1xregenen i.v.m.
houding berekend tussen dehoev
du opdesteeltjes.
Behandelingen

en doordringing van bestrijdingsmiddelen in
residuonderzoek op sla nagegaan waar hetmidecht komt enofdit terug tevinden is inde
anBotrytis en Rhizoctonia,
werd afzonderlijk bepaald direct na debehandeherverdeling. Met deze cijfers isdevereelheid residu opblad en dehoeveelheid resi-

residu steeltjes ;residu blad

2
2
Spuiten 200 ml/m ,0,4 g/m
direct na behandeling
na 1xregenen

8,0
6,7

Fijnvernevelen 45 l/ha
(speciaal product)
direct na behandeling
na 1xregenen

64,0
94,9

Fijnvernevelen 45 l/ha
(spuitpoeder in water)
direct na behandelingen
na 1xregenen

61,6
42,7

De conclusie isgelijk aan die van 1982.Degrotere hoeveelheid vloeistof
bijspuiten zorgt ervoor,dat veelmiddel naar het steeltje zakt.Na regenen
vindt dan ook nauwelijks meer herverdeling plaats.Bij fijnvernevelen met
het speciale product enmet spuitpoeder inwater blijft veel meer middel op
het blad zitten.Na regenen vindt bijhet speciale product geen herverdeling
plaats,het middel heeft zich op het blad vastgehecht en blijft daar.Bij
het spuitpoeder inwater vindtwel enige herverdeling plaats en zakt er middel naar hetsteeltje.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrul
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WelkebetekenisditheeftvoordebestrijdingvanBotrytisenRhizoctoniais
nognietduidelijk.DeresultatenstaanvermeldonderprojectD3.
Hetresiduonderzoek isuitgevoerd doorhetCentraalInstituutvoorVoedingsonderzoekteZeist.
Plannenvoor1984
Hetzoekennaareendoelmatigergebruikvanpesticiden.
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Proefstation Naaldwijk
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Residuonderzoek

Onderzoeker(s)
Projecllelder
Afdelingshoofd

M.v.d. Staay
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L. Bravenboer
Besteding over het afgelopen Jaar (19

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
Lager personeel

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ
Totaal
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1983) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1983

a. Residuonderzoek op sla met efosiet-aluminium
- Door problemen bijdebepaling van efosiet-aluminium zijn nog geenresultaten bekend.
- De residugegevens van de proeven: vergelijking toepassingsmethoden staan
vermeld onder project D 9.
N.B. Het residuonderzoek wordt uitgevoerd door het Centraal Instituut voor
Voedingsonderzoek teZeist.
Plannen voor 1984
Het verrichten van residuonderzoek met pesticiden,diedaarvoor inaanmerking komen.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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Proefstation Naaldwijk
D 11
Corynebacterium-verwelkingsziekte bijtomaat

Onderzoeker(s)
Projectleider

N.A.M,van Steekelenburg enB. Verduyn

Afdelingshoofd

L. Bravenboer
Besteding over het afgelopen Jaar (19

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
Lager personeel

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ
Totaal
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1983) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1983

Al eerder isvastgesteld dat bijhet toetsen van jonge planten bij 'Okitsu
Sozai' en 'IratL3'ongeveer 50 %van de planten symptoomloos bleef (zie
jaarverslag 1981,blz. 140 en jaarverslag 1982,blz. 165).Na het inoculeren
van vruchtdragende planten wierdennagenoeg dezelfde resultaten verkregen,alleen verliep de aantasting trager.Bijdeoudere planten traden de eerste
verwelkingsverschijnselen bijde vatbare cultivars tweeweken later op dan
bijde jonge planten;bijdemeest resistente cultivarswasdit zestot acht
weken later.Uit deplanten die driemaanden na inoculatie nog symptoomloos
waren, kon echter wel de bacterie worden geïsoleerd.
Het isnog niet gelukt om een laboratoriumtoetste ontwikkelen waarbijop
afgeplukte bladeren eventuele verschillen in locale infectie tussencultivars vastgesteld kunnen worden.
De bacterie bleek,onder laboratoriumomstandigheden,minstens een periode
van vier weken in een steriele fysiologische zoutoplossing tekunnen overleven.
Jonge tomateplanten werden geïnoculeerd door het eerste blad afte knippen
en opdewond een druppel suspensie met een verschillend aantal bacteriën
aan tebrengen. Indeeerste proefwaren na vierweken alle planten aangetast, zelfsbijhet lage aantal van 10bacteriën perplant.
In de tweede proefwaren,bij 1bacterie per plant,20 %van de planten
aangetast na vierweken.
Plannen voor 1984
1.Ontwikkeling van een biotoets om lage concentraties van de bacterie
inwaterige suspensies aan te kunnen tonen.
2.De overleving van debacterie inwaterige suspensies onderzoeken.
3.Nagaan ofandere gewassen alswaardplant opkunnen treden.
4. De vermeerdering van de bacterie in vatbare en resistente cultivars
bepalen.
5.Nagaan ofde ziekte wordt overgebracht via het zaad uit vruchten van
aangetaste planten.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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D 12
Didymella-achtigeschimmelsbij tuinbouwgewassen
onder glas

Onderzoeker(s)
Projectleider

N.A.M,van Steekelenburg en B. Verduyn

Afdelingshoofd

L. Bravenboer
Besteding over hst afgelopen Jaar (19

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f

Registratie nr.:
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)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
Middelbaar personeel
Lager personeel

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1983) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar,
A. Verslag over 1983

a.Didymellabryoniae (Mycosphaerella citrullina)bijkomkommer.
Inwendig vruchtrot.Getracht ishet verloop van de infectie van bloem- naar
vruchtweefsel te volgen.Dit isgebeurd door twee,drie en vijf dagen na
bloeminoculatiemicroscopische preparaten temaken van hetbloemweefsel en
het bloemeinde van de vrucht.Een goede methode om de schimmel inde jonge
vrucht aan te tonen,isechter nog niet voorhanden.Door een aantal geïnoculeerde vruchten uit te laten groeien,bleek,afhankelijk van de inoculatiedatum,25tot 70 %inwendig aangetast tezijn.
Inde literatuur isbeschreven dat stoffen alssucrose,glucose,gistextract
en caseïnehydrolysaat, toegevoegd aan de inoculumsuspensie,de bladaantasting
bevorderen. Onderzocht isofdit ook opgaat voor het optreden van inwendig
vruchtrot.Een positief effect van deze toevoegingen werd echter nietvastgesteld.
Het aantal inwendig aangetaste vruchten was nabloeminoculatie bijcultivar
Millio, resistent tegen echte meeldauw, 38 %lager danbijFarbio,die vatbaar isvoor echte meeldauw.
Invloed van het klimaat.Onder geconditioneerde omstandigheden isde invloed
van derelatieve luchtvochtigheid envan de sporenconcentratie op de aantasting
van het blad verder onderzocht door na verwonding met druppels suspensie te
inoculeren (zieook jaarverslag 1982,blz. 167).Bijeen R.V. van 60 %trad
bij10sporen per inoculatieplaats géén ofnauwelijks infectie op.Een hogere
sporenconcentratie verhoogde de infectie tot 20 %bij10.000 sporen per inoculatieplaats.Bij95 %R.V. washet aantal geslaagde inoculaties, afhankelijk
van desporenconcentratie, 30 tot 90 %. De mate van aantasting was bovendien
ernstiger dan bij60 %R.V. Geen verschil inaantasting werd verkregen als
deplanten na inoculatie de eerste twaalf uur inhet donker dan wel inhet
licht stonden.
Door dedruppels geforceerd te drogen gedurende één uur,alvorends de planten
bij95 %R.V. teplaatsen,werd deaantasting niet verminderd.
Ditwas eveneens niet het geval alsverwonding en inoculatie tegelijkertijd
werd uitgevoerd met een kurkboortje besmet met sporenslijm direct van een
agarvoedingsbodem.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Naverwondingvanhetbladisdusgeenextravrijwaternodigominfectiete
verkrijgen.
Deresultatenvandeproefvanvorigjaaroverheteffectvanhettijdstip
vanovergangvandenacht-naardedagtemperatuur,bijwelennietgeïnoculeerdekomkommerplantenonderpraktijkomstandigheden,zijnnadergeanalyseerd.Dezetijdstippenwarenresp.3en1uurvóóren1en3uurnàzonsopkomst.Indebehandeling 3uurvóórzonsopkomstkwamenbijgeïnoculeerde
plantennavierwekengemiddeld2lesiesperhoofdstengelvoor.Ditaantal
namtoetot8lesiesperhoofdstengelbij3uurnàzonsopkomst.Dezeverschillenwerdenlaterinhetseizoenvollediggenivelleerd.Doorinoculatie
groeidenaandesubzijscheuten15 %minderbladerenuit,terwijlhetaantal *
subzijscheutenzelfswastoegenomentenopzichtevannietgeïnoculeerdeplanten.Watbetreftdeaantastingvandegroeipuntenvandezesubzijscheutenwerd
geeneffectvanhetklimaatwaargenomen,maaruiteraardwelvandeinoculatie.
Hetklimaathadgeeneffectopdeproduktie.Doorinoculatietradeenoogstreductieopvan5tot14 %,afhankelijkvandeduurvandeoogstperiode,en
bovendienwerddestekproduktievermeerderdmet15 %.Hoelaternaardedagtemperatuurwerdovergegaan,hoemeerinwendigvruchtrotvoorkwam;bij
3uurnàzonsopkomstkwamdezeaantastingdriekeerzovaakvooralsbij
3uurvóórzonsopkomst.Hetklimaathadgeeneffectophetoptredenvan
uitwendigvruchtrot.Vangeïnoculeerdeplantenwerdenweldriekeerzo
veelvruchtenmetuitwendigrotgeoogstdanvanniet-geïnoculeerdeplanten.
Aanveredelingsbedrijvenwerden55schaleninoculatiemateriaalgeleverd.
b.Didymellalycopersici (kanker)bijtomaat
Voorveredelingsdoeleindenwerden61schaleninoculatiemateriaalgeleverd.
c•Phomadestructivabijtomaat
Vorigjaarwasineenvoorjaarsteeltvastgestelddathetinoculerenvande
hoofdstengelop2en4plaatsengeeninvloedhadopdelengtegroeivande
plantenopdeproduktie (ziejaarverslag1982,blz.168).Deproefisin
eenherfstteeltvanvleestomatenherhaald,waarbijhetaantalinoculatieplaatsenperplanttot8werduitgebreid.Ooknuwerdentussendebehandelingengéénbetrouwbareverschilleninlengtegroeienproduktiewaargenomen.
B.Publikaties
Invloedvanhetkasklimaat,speciaalventilatie,ophetoptredenvan
Didymellabryoniaebijkomkommer.Gewasbescherming 14(1):6,1983.
Epidemiological aspectsofDidymellabryoniae,thecauseofstemandfruit
rotofcucumber.Neth.J.PI.Path.89:75-86,1983.
Optredenziektenindichterekassen.In:Energiebesparing indeglastuinbouw.Landbouwschap,DenHaag:131-132,1983.
Tomaat:Oorzaakenbestrijdingvanvoetrot.Tuinderij63(29):26,1983.
C.Plannenvoor1984
a.Didymellabryoniae (Mycosphaerella^bij_komkommer
-deverschilleningevoeligheidvaststellenwatbetreftinwendigvruchtrot
engewasaantasting tussencommerciëlecultivarswelkevatbaarofresistent
zijntegenechtemeeldauw.
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-dewaardevanhetmeestresistentemateriaalvanveredelingsbedrijventoetsenonder praktijkomstandigheden
-analyserenvanhetinfectieprocesnabloeminoculatie
-deinvloedvandeomstandighedenvóórennàinoculatieopdeaantastingvan
hetbladnagaaninklimaatkasten
-produktievaninoculatiemateriaalvoorveredelingsbedrijven.
b.Didymellalyç.2PËEË^ci_i^Ërj!fËr)en_Phoma_destructiva_bij_tomaat
-onderzoeknaardemogelijkhedenvanchemischebestrijding
-produktievaninoculatiemateriaal voorveredelingsbedrijven.

PROJECTVEfeSLAG
Onderzoekinstelling
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Proefstation Naaldwijk
D 13
Fusarium-verwelkingsziektebijtomaat

Onderzoeker(s)

N.A.M,van Steekelenburg enS.J.Paternotte

Registratie nr.:
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Projectleider

L. Bravenboer

Afdelingshoofd

Besteding over hst afgelopen jaar (19
Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten

f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Leger personeel
—
mandagen

Omslag algemene kosten f
Totaal
f
Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1983) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1983

Ook indit verslagjaar isFusarium-verwelkingsziekte bijtomaat in de praktijk
niet gesignaleerd. De werkzaamheden zijn daarom beperkt gebleven tot leverantie van inoculatiemateriaal aan veredelingsbedrijven; 29 liter van fysio 1en
86,5 liter van fysio2.
Inhet gewas aubergine isFusarium-verwelkingsziekte echter wederom opverschillende bedrijven opgetreden; zowel bijteelten in grond alsopsteenwol.
Ten behoeve van de resistentieveredeling is 3liter sporensuspensie geleverd.
Plannen voor 1984
- Produktie van inoculatiemateriaal voor veredelingsbedrijven.
- Toetsing voor de Raad van het Kwekersrecht en voor het gebruikswaardeonderzoek.
Poster-presentatie
Bijdrage IPO/Proefstation Naaldwijk aan de resistentieveredeling van glasgroenten. Infomarkt Tuinbouwdagen,Wageningen, 25en 26mei1983.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgblad gebrulkei
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Verwelkingsziektenbijgroente

Onderzoekers)

S.J.Paternotte

Projectleider
Afdelingshoofd

L.Bravenboer
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Besteding over hst afgelopen Jaar (19
Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
Lager personeel

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1983) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1983

a.Phytophthoraspeciesbijgroentegewassen
Erzijn20schalenPhytophthoranicotianaeen6schalenP.capsiciaanveredelingsbedrijven geleverd tenbehoevevanresistentieveredeling.
b.Fusariumsolaniinglasgroentegewassen
VorigjaarzijnkleineverschillentussenC.ucurbitacae. ingevoeligheidvoor
Fusariumsolanif.sp.Cucurbitaegevonden (zieInternverslag1982,p.171).
Daaromisdeinvloedvandeinoculumdichtheidopdeaantastingvaneenaantal
Cucurbitaceaebepaald.Erwarenwederomverschilleninmatevangevoeligheid
vanEucurbitaceen voorhetpathogeen.Dezeneemtafvancourgette
( cv."Green')naarcourgette (cv. 'GoldRush'),Benincasacerifera,
R.S.841totkomkommer (cv. 'Farbio').
Tabel1.Percentageziekeendodeplanten2wekennainoculatiemet
Fusarium solanif.sp.Cucurbitae.
Aantallen sporen per mlsus 3en 3ie
1X

Green
GoldRush
Farbio
B.cerifera
R.S.841

100
100
100
100
100

10'6

1X

100
100
67
100
100

10.5

1X

100
100
39
100
88

10.4

1X

100
100
6
54
44

10 3

1x10

2

100
92
0
10

onb.

0
0
0
0
0

Eenlaaginoculumpotentiaalindegrondzoumogelijkkunnenleidentotontsnappingvandeplantenaaninfectie,vooralbijmindergevoeligecucurbitaceaezoalskomkommer.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Courgettezaad kongemakkelijkvooreenhoogpercentagebesmetwordenmethet
pathogeendooreenuitgegroeidevruchtc v . 'Green'teinjecterenmeteen
sporensuspensie.Deschimmelkannaeenuitwendigezaadontsmettingmet
hypochlorietofalcoholtot6maandenzaadwinning (ditwas7maandenna
inoculatie)geherisoleerdworden.8Maandennazaadwinningkonhetpathogeen
nietmeeruithetzaadgeherisoleerdworden.Uitplantenmetnecrotische
plekjesopdecotylen,opgekweektuitzaadvandezelfdepartij,konopdat
tijdstipookgeenFusariummeergeisoleerdworden.Hetopkomstpercentagevan
dezepartijzaadwas50 %envaneencontrolepartij95%.
Verderisonderzochtofer/watdeinvloedvanhetplanttypeopdeaantasting
is.Daartoezijncourgetteplantenverspeendinbemestepotgrondin21
pottenengeplaatstinschoonwaterineennietgeschermdekaseninzowel
schoonwateralsookeenvoedingsoplossing EC5,5ineenzwaargeschermde
kas.Na1,5maandzijndezeplantengeinoculeerd.Plantenopgekweektinde
nietgeschermdekas,ditzijndesterkstgegroeideplanten,wordenhetminst
ernstigaangetast.Alleplantenindegeschermdekasjeszowelinschoonwater
alsookindevoedingsoplossingwarenna14dagenaangetast.Mogelijk ishier
echterhetbemestingsniveau indepotgrondophettijdstipvaninoculatie
vandeplantennognietverschillendgenoeggeweest.
Omnategaanofontsnapping aanaantastingmogelijkisbijhetouderworden
vandeplantzijn2,4,6en8wekenoudeplantengeinoculeerdmetdeschimmel.Na12dagenwarenopalleplantensymptomenvandeziekteaanwezig.
Jongeplantengingenenkelsnellerdood.
Eerderonderzoek inNederlandenV.S.metdezeschimmelinonderstammenvan
komkommerheeftaangetoonddatisolatenuitNederlandtoeninterfertiel
warenmetisolatenuitV.S.enbehoordentothet-matigetype.Denederlandseisolatenwarentoenhermaphrodietofmanlijk.
Isolatenvandeschimmelafkomstigvanziekecourgetteplanten zijnonderling
enmeteenisolaatuitkomkommerafkomstigvanhetCentraalBureauvoor
o
Schimmelculturesgekruist.Deschalenzijngeincubeerdbij25 Cinhetdonker,bijkamertemperatuur inhetdaglichtenineenstoofingesteldop20 C
onderN.U.V.licht.Totnutoeishetgeslachtelijkestadiumnietgeconstateerd.IsolatenvanF.solanif.sp.Cucurbitaeuitcourgettezijnbehalve
invivo(zieInternjaarverslag 1982,pag.117)ookinvitrovergelekenmet
isolatenvanF.solaniuitpaprika.Invitrozijndehabitusvanbeide speciesverschillendmacroscopischquakleurenmaniervangroeienenmicroscopischquasporenvorm.
EriseenenkeleschaalF.solanif.sp.Cucurbitaegeleverdaaneenveredelingsbedrijftenbehoevevanresistentieveredeling.
c Verticilliumbijtomaatenaubergine
ErisditjaarzaadverzameldenvermeerderdvaneenaantalVe-resistente
tomatenrassenmethetdoelnategaanofmetditrassenassortimenteen
geschiktere toetsmethodiekopVe-resistenteontwikkeldkanwordenenof
nieuwefysio'svoorkomen.
Eris991V.albo-atrumuittomaaten l\ Verticilliumuitauberginegeleverdaanveredelingsbedrijven tenbehoevevanresistentieveredeling.
d+e.Rhizoctonia enFusariuminradijs
EriseenaantalschalenRhizoctoniageleverdaaneenveredelingsbedrijf
tenbehoevevanresistentieveredeling.DitaspectvanRhizoctoniaen
Fusariumoxysporumf.sp.conglutinansinradijswordtmedio1983behartigddoorhetI.P.0.

vervolgblad nr
Onderzoekinstelling
Projectnummer

van projectbeschrijving/projectverslag 19.8.5.
:ProefstationNaaldwijk
:D14

Registratienr
194

Publikaties
Paternotte,S.J.Verticilliumresistentiebijtomaat.
GroentenenFruit38(32):45,1983.
Paternotte,S.J. Toetsenvaneenaantalfungicidenophunwerkingtegen
Phytophthorainglasgroentegewassen inhetbijzonderP.capsiciinpaprika.
Internverslagnr.28,juni1983.
Paternotte,S.J.enSteekelenburg,N.A.M.van.ChemicalcontrolofPhytophthora
footandrootrotintomatoandsweetpepper.Med.Fac.Landbouwwet.
Rijksuniv.Gent.48(3):625-631,1983.
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a. Bestrijdingsmiddelen i n steenwol
1.Het fungicide etridiazol (vloeibare formulering)werd getest op fytotoxiciteit bijjonge komkommerplanten en tomateplanten. Elke plant werd met een
halve liter van de gebruikte concentratie van het fungicide aangegoten.De
toegepaste concentraties bijde steenwol waren:25,50,100,200en400ppm
aktieve stof.Vanaf 50ppm a.s. trad schade op,zowel bijkomkommer als
tomaat.Het schadebeeld komt overeen met het schadebeeld, veroorzaakt
door etridiazol-spuitpoeder (zie Intern jaarverslag 1982p.175).
2. Het fungicide propamocarb werd eveneens getest op fytotoxiciteit.De toepassing geschiedde als onder a)l.De toegepaste concentraties waren:175,
350, 700,1400en 2800ppm a.s.Vanaf 350ppm a.s. trad schade op,zowel
bijde tomaat alsbijde komkommer. Afhankelijk van de toegepaste concentratie varieert de schade van verbranding aan debladranden tot verbranding van hethele bladoppervlak.
3.Het insecticide en nematicidemiddel oxamylwerd getest op fytotoxiciteit.
De toepassing was als onder a)l.De toegepaste concentraties waren:50,
200, 500en 2500 ppm a.s. Zowel bijtomaat als komkommer trad na toediening
van 200ppm a.s ofmeer,verbranding op.
b. Bestrijdingsmiddelen invoedingsfilm
1.Het fungicide etridiazol (vloeibare formulering)werd getest op fytotoxiciteit bijjonge paprika- en tomateplanten. Hetmiddel werd in decirculatietank gegoten.Bijde tomateplanten werd na toediening van 25 ppm a.s. geen
schadewaargenomen, na toediening van 50of 100ppm a.s.trad nerfvergeling
op. De genoemde concentraties veroorzaakten geen schade bijdepaprikaplanten.
2. Het fungicide propamocarb werd eveneens getest op fytotoxiciteit. De toepassing geschiedde als onder b)l.De toegepaste concentraties waren:175,
350en 700ppm a.s.Bijde tomaat veroorzaakten alle concentraties schade,
van zeer lichte tot hevige verbranding. Bijdepaprika ontstond schade
na toepassing van 700ppm a.s.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulke«
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3.Hetinsecticideennematicidemiddeloxamylwerdgetestopfytotoxiciteit.
Detoepassingwasalsonderb)l.Detoegepasteconcentratieswaren:50,
125en500ppma.s.Vanaf125ppma.s.tradbijtomaatverbrandingopen
bij500ppma.s.werdschadegeconstateerdbijpaprika.
Vandeonder1,2en3genoemdemiddelenwerdtevenshetconcentratieverloopindevoedingsoplossing onderzocht,zowelbijdeteeltopsteenwol
alsdieopvoedingsfilm.Ookwerdhetresidugehalteindevruchtenbepaald,
0,1,3en7dagennatoepassing inhetvruchtstadium.
Vanditonderzoek zijnnognietallegegevensbeschikbaar.Dezezullen
wordengepubliceerd inhetjaarverslagover1984.
4.Snijbonenwerdenop metvirusbesmettesteenwolblokken ineenrecirculerende
voedingsoplossing geteeld.Omdeverspreidingvanstippelstreepvirusin
snijboon (Helda)doordeschimmelOlpidiumbrassicaetegentegaan,werd
aandevoedingsoplossing uitvloeier (nonylfenolpolyglycolether)toegevoegd.Eenconcentratievan5ppm.a.s.werdresp.eenmaalentweemaal
perweekeneenmaalpertweewekentoegediendeneveneenseenmaalper
tweewekeneenconcentratievan10ppma.s.Hetpercentageziekesnijbonenbedroegbijonbehandeld 50 %enliepteruginomgekeerdeevenredigheidmetdefreguentievantoepassingtot6 %bijeentoepassingvan
tweemaalperweek.
Ontsmettenvansteenwolmattenineenmagnetronoven
Steenwolmatten,besmetmetkomkommerbontvirus)KV2)werdenineenmagnetronovengeplaatstbijverschillende tijdsduren.Demagnetron (type8915/8955)
werdingesteldopstand10,waardooreennuttigvermogenvan560Wwerdverkregen.Desteenwolblokken (10-15-20cm)werdenopeenglasplaatgelegdom
eenzogoedmogelijkewarmteverdelingtekrijgen.Deverhittingstijdenwaren:
10,20,30,60en90seconden.Detemperatuurwerdgemetenmeteenthermometermeteenbereikvan0-160 C,direktnadatdemagnetronwasuitgeschakeld.Inhethartvanhetsteenwolblokwerdongeveer100 Cgemeten,aande
buitenkantzo'n50 C.Desteenwolblokkenwerdenvervolgensbevochtigdmet
1,5literwater (50vol. °ó). Daarnawerdhetvochtuitdeblokkengeperst
enopdebladerenvanjongekomkommerplanten(Sporu)geïnoculeerd.Perbehandelingwerden10plantengebruikt.Hetpercentageziekekomkommerplanten
wasbijdecontrole (gezondesteenwol)-0 %, controle (besmettesteenwol)100 %,10en20sec.-100?ó,30sec.-90?ó,60sec-20 %enbij90sec
50 %ziekeplanten.
Publikatie
SchadegrenzenvanAaterraenPrevicur-N.Tuinderij63(17):38-39,1983.
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a. Bedrijfskundige vergelijking van doorteeltsystemen bij tomaat
Ten behoeve van een aantal presentaties zijn aanvullende gegevens verzameld
en uitgewerkt.
Met de rapportering isbegonnen.
Insamenwerking met een fabrikant iseen nieuwe haspel voor het hoge-draad
systeem beproefd.
b. Het effekt van plant/leidsystemen op de fysieke belasting en dearbeidsbehoefte bijde teelt van komkommer
De groep deelnemers aan de arbeidsboekhouding isuitgebreid met 2steenwolbedrijven. Hierdoor wordt het naar verwachting beter mogelijk een vergelijking temaken tussen de substraat-engrondteelt.
De verleden jaar gedane konstatering dat de gewasverzorging minder frekwent
wordt uitgevoerd als een aantal jaren geleden werd nogmaals bevestigd.
Er iseen begin gemaakt met het meten van de arbeidsbelasting bijeen aantal
oogstsystemen.
c. Arbeidskundig onderzoek bijdeteelt van chrysant
De gegevens van de proef ter bepaling van de trekkracht bijhet oogsten
van chrysanten zijn omgewerkt teneinde zegeschikt temaken voor deverwerking m.b.v. een computer.
d. Taaktijden voor de snijbloementeelt
1.Een aantal arbeidsgegevens van chrysant betreffende de oogst (bosmachine)
en het planten van perspotten zijn tot taaktijden verwerkt en opgenomen
in het taaktijden overzicht.
2. Een aantal jaren geleden verzamelde rozengegevens betreffende de oogst
en de verwerking zijn uitgewerkt.Door de veelheid van gegevens en
variabelen ishierin momenteel nog geen richting inteontdekken.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbled gebrulkei
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3.Waarnemingen zijngedaanbijdegerbera.Hierdoorzijnarbeidsgegevens
verkregenomtrentallewerkzaamhedenbijdezeteelt.Dezegegevenszijn
uitgewerkttottaaktijden.Aandehandhiervanismetprocesgegevens
(rassen,produktie,produktieverloop)eenarbeidsbegroting opgesteld.
4.Arbeidskundig onderzoekheeftplaatsgehadbijdeanjers.Hierbijis
zowelaandeoogstendeverwerkingalsaandegewasverzorgingaandacht
besteed.Dezegegevenszijnnognietuitgewerkt.
e.Taaktijdenvoordegroenteteeltonderglas
1.Vanuithetkomkommeronderzoek zijntaaktijdeninhetnieuwverschenen
taaktijdenboekjevoordegroenteeltonderglasopgenomen.
Publikaties
Hogedraadbiedtaantrekkelijkemogelijkheden.
GroentenenFruit (1983)38(26):33-36.
Efficientsorterenvereistgoedsamenspel.
Tuinderij63(10):32-33.
Arbeidskundigonderzoek indegerberateelt.
StageverslagvanH.HeynenA.v.d.Berg.
VerslagChrysantentrekproef.
StageverslagvanP.VermeulenenY.Driessen.
Krachtpatsersgevraagdvooroptrekkenchrysant.
Bloemisterij38(5):28-29.
TaaktijdenvoordegroenteteeltonderglasII.
I.M.A.G.-publikatie177.
Nieuwtaaktijdenboekjeglasgroenten.
GroentenenFruit (1983)38(31): 31.
Nieuwtaaktijdenboek glasgroentenverschenen.
BoerenTuinder (1983)37 (1818):75. '
B.Plannenvoor1984
- Bedrijfskundigevergelijkingvandoorteeltsystemenbijtomaat
Eenafsluitendepublikatiezalverschijnen.
- Komkommeronderzoek
Afrondingvanhetarbeidskundig gedeeltedoorhetopzettenvaneenoverzichtvanprocesgegevens.Demetingenvandefysiekebelasting(oogstsystemen)wordtvoortgezetwaarnaeenafrondenderapportageplaatszalvinden.
- Taaktijdenvoordesnijbloementeelt
1.Degerberagegevenswordenverderuitgewerktomtoteenkompleettaaktijdenbestandvandezeteelttekomenwaarnazeopgenomenkunnenworden
inhetoptezettentaaktijdenboekvoorsnijbloemen.
2.Voortzettingvandeuitwerkingvanderozengegevens.
3.Hetarbeidskundig onderzoekbijdeanjerswordtvoortgezet.
- Arbeidsbehoeftebijdeaanlegvansubstraatteeltinstallaties indegroenteteeltonderglas
Opeenaantalbedrijven (+45)iseenarbeidsregistratie uitgezetmetals
doelhetbepalenvandearbeidsbehoeftebijhetopruimmenenaanleggenvan
deteelt.Tevenswordtdooreennadereanalysegetrachtmeerzichtopde
toegepastesystemen,vooralt.a.v.debenodigdeinvesteringenteverkrijgen.
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Arbeidskundigonderzoekbijdeteeltvanvleestomaat
Middelseenwerkgroepvantuindersdievleestomatentelenzullenproces-en
arbeidsgegevenswordenverzameld.
Meerlagenteelt(potplanten)
Viaeeninterdisciplinairewerkgroep (I.M.A.G.)zullenaanbevelingengedaan
wordenvoortoekomstigonderzoek.
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1.

Opbrengsten substraatteelt

1.1. Aubergine
Het opbrengstniveau van substraatbedrijven was per 1oktober in kg 20 %,
in geld 30 %hoger in vergelijking met een grondteelt;bedrijven teelden
in 1982op substraat, tot enmet 1981 nog in grond.
1.2. Paprika
Het opbrengstniveau ligt volgens voorlopige gegevens per 1oktober,
ingeld uitgedrukt,gemiddeld tussen 15en 20 %hoger op substraat vergeleken met 1of 2jaren grondteelt.
1.3. Tomaat
Het opbrengstniveau ligt per 1juli tussen 10en 15procenthoger, ingeld,
alsbedrijven op substraat telen in vergelijking met grond. Een groep substraatbedrijven in de Kring leverde in 1982 14procent hoger opbrengstniveau in vergelijking met grondteelt in1981.
B.

Plannen voor 1984
Substraatonderzoek (zie E 5)
Assortimentsverhouding (continu project).

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Lineaire programmering kleine gewassen
Met het doel inzicht te krijgen in demogelijkheden van lineaire programmering
bijkleine groentegewassen iseenmodel opgezet voor radijs.Voor 104teeltmogelijkheden isvoor een bedrijf van 6000m bekeken watdebestearbeidsbezetting,0, 1of 2man vast personeel naast de ondernemers aangevuld met
lospersoneel,was enwat degevolgen hiervan zijn op het teeltplan en het
liguiditeitsverloop. Voor dit model isgebruik gemaakt van het nieuwe
lineaire programmeringsprogramma van deL.H.:LIND0. Dit programma heeft
de oorspronkelijke opbouw met lineaire vergelijkingen inplaats van de
coördinaten-opbouw van LAND0. Hierdoor isde invoer begrijpelijker. Voor
LIND0 isechter de schaling,de verhouding tussen de coëfficiënten binnen
devergelijkingen, belangrijk.
De verhouding grootste,kleinste getal moet zo klein mogelijk blijven.
Door de scholingsproblemen ismaar één goede uitdraai tot stand gekomen.
Hierinwordt éénman vast personeel opgenomen enwordt vanaf januariwekelijks twee maal 300 tot 400m ingezaaid. Losse bossersworden sporadisch
opgenomen.
Indewinterperiode iser voor devaste kracht een arbeidsaanbod van 80?ó.
Het ondernemersoverschot isnegatiefƒ64.000,=.
Voor het inpassen van andere kleine gewassen zoalsbroccoli,knolvenkel,
koolrabi en rammenas zijn wel de gegevens verzameld, maar er is niet meer
mee gerekend.
B. Plannen voor 1984
Substraatonderzoek
Met behulp van een stagiaire zullen bedrijfsgegevens worden geanalyseerd.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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a.Managementniveau indeglastuinbouw
- NahetuitbrengenvanhetrapportManagementniveau deglastuinbouw (opbasis
vaneenenquette)zijnderesultatenvanhetonderzoekuitgedragend.m.v.
lezingenenpublikaties.
Metdevoorlichting isoverleggevoerdovereenzng.checklistvoorhetmanagementniveaueniseenproefenquettegehouden.N.a.v.hiervanisbesloten
tetrachteneenincidenteelbegeleidingssysteem voordevoorlichtingte
ontwikkelen (zieE7). Hetonderzoek isverrichtmetAlleblasvanhetLEI.
- DoorhetLEI (Alleblas)endeWerkgroepManagementOntwikkeling zijnin
1983deresultatenvanhetonderzoeknognadergeanalyseerd.
Publikaties
Hetmanagementindeglastuinbouw.J.NienhuisenJ.O.W.
Juistebelissingenopjuistemomenten.
Bloemisterij38(5):26-27.
Lange-termijnbeslissingen.
Bloemisterij38(6):38-39.
Teeltplanning vaninvloedopopbrengstniveau.
Bloemisterij38(7):46-47.
Werkvoorbereiding,-invoeringen-controle.
Bloemisterij38(8):22-23.
Betermanagementverhoogthetopbrengstniveau.
GroentenenFruit38(30):20-21.
Lange-termijnbeslissingen.
GroentenenFruit38(33):20-21.
Deteeltplanning.
GroentenenFruit38(34):14-15.
Werkvoorbereiding,uitvoeringencontrole.
GroentenenFruit38(35):14-15.

Alleblas.
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B. Plannen voor 1984
Deelname aan de werkgroep management ontwikkeling door afdelingshoofd.
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Mechanisatie onderzoek

Onderzoeker(s)
Projectleider

Ing. A.T.M. Hendrix,Ir.
Ir. J.C.J. Ammerlaan
Ir. J.C.J. Ammerlaan
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A . J . de V i s s e r

Besteding over het afgelopen jaar (19
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1983) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1983

a. M e c h a n i s a t i e c h r y s a n t
Dewerkgroep 'Mechanisatie chrysant' heeft zich indit verslagjaar bezig
gehouden met het bestuderen van debedrijfskundige aspecten van de jaarrond
chrysantenteelt in goten,de verlengde opkweek en demeerlagenteelt. Uit de
studie naar de teelt in goten blijkt dat demogelijkheden van dezeteeltwijze maar tot een zeer gering bedrijfseconomisch voordeel kunnen leiden.
De tweede studie:verlengde opkweek/meerlagenteeltwaarin vooral naar de
beworteling en de eerste fase daarna isgekeken leidt tot devolgende konklusies:
- debeworteling en opkweek inmagazijnen isniet aantrekkelijk, vooral
door de grote investeringen,die hiermee gemoeid zijn
- debeworteling en eventueel verlengde opkweek ineen meerlageninstallatie leidt nauwelijks tot enig voordeel.Door de geringe opppervlakte
bijtoepassing op het bloemenproduktiebedrijf ishet te realiseren voordeel te gering. Bijtoepassing op grotere schaal (gespecialiseerde stekbedrijven)zijn waarschijnlijk betere perspektieven aanwezig)
- hetzelfde geldt voor de voorbehandeling van het onbewortelde stek
- voor de verlengde opkweek zijn goede mogelijkheden aanwezig
- zelfstek winnen (eigenmoerplanten)kan toteen aantrekkelijke verbetering van het bedrijfsresultaat leiden.
- bijde teelt op voedingsfilm isvooral het teeltschema C aantrekkelijk.
Indien dit reeël isen demechanisatie ,waarvan in deze rapporten is
uitgegaan,wordt gerealiseerd biedt deze teeltwijze goede mogelijkheden
t.o.v. de grondteelt.
Met het verschijnen van het 4 rapport isdewerkgroep opgeheven en het
project afgerond.
b. Kasbenutting
Binnen dewerkgroep kasbenutting zijn debedrijfskundige mogelijkheden nagegaan bijde verlengde opkweek van een aantal belangrijke glasgroentegewassen (tomaat,komkommer,paprika en aubergine).
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik«
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Hierbijisaandachtbesteed aandebedrijfseconomische,technischeenarbeidskundigeaspekten.Uitdezestudieblijktdatdevooruitzichtenvanverlengde
opkweekvooralbijeenvervroeging van dezaaidatumeneenzelfdeplantdatum
goedzijn.Deberekendevoordelenzijndusdaniggrootdatnaderonderzoek
naardeteelttechnischemogelijkhedendringendgewenstis.
Dewerkgroepheeftheteindverslaginconceptgereedgemaakt
c.Werkgroepbedrijfsanalyseroos
Doordearbeidsonderzoeker vandeafdelingwordtdeelgenomenaaneenmultidisciplinairewerkgroepvanuithetProefstationAalsmeer.
Overigensbeginthetgebrekaangoedearbeidsgegevenszichdaaroktewreken
aangezienerdaardoorgeenverantwoordealternatievearbeidsbegrotingenkunnenwordengemaakt.
Publikaties
Ing.A.T.M.Hendrix.Chrysantenteelt ingotenbiedtnogweinigperspektieven.Bloemisterij38(4): 118-121.
Chrysantenoptransporttablettenbiedenweinigvoordelen.
Bloemisterij37(47):34-35.
Bedrijfskundigeaspectenvandeteeltvanjaarrondchrysanten.
DeelIV:Meerlagenteelt (verlengdeopkweek).Internpublikatiesvan
hetProefstationNaaldwijkno.61.
Ing.A.T.M.Hendrix.Economischeevaluatieverlengdeopkweek.
GroentenenFruit (1983),39(4):34-37.
Ing.A.T.M.Hendrix.Verlengdeopkweekbijpaprika.
GroentenenFruit (1983),39(5):35-37.
Ing.A.T.M.Hendrix.Verlengdeopkweekbijaubergine.
GroentenenFruit (1983) 39(7):34-37.
Ing.A.T.M.Hendrix.Verlengdeopkweekbijtomaten.
GroentenenFruit (1983),39(9):28-31.
B.Plannenvoor1984

1. Werkgroepsubstraatteeltgroenteteeltonderglas.
Denieuwewerkgroepzalzichineersteinstantieconcentrerenopdeteelt
vankleinegewassenopsubstraatomdathetnodiglijkthiervoorspecifieke
(aanhetgewasaangepaste)systementeontwikkelen.
2.Werkgroep bedrijfsanalyseroos.
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1983) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar,
A. Verslag over 1983

Het beschikbaar zijn van kwantitatieve informatie blijkt een steedsessentiëlere voorwaarde te zijn voor het functioneren van een bedrijfstak.
Vanuit dit uitgangspunt isin dit jaar gestart met de verzameling, bewerking
enbundeling van kwantitatieve informatie.
Vanwege degrote overeenkomsten tussen deproduktie van bloemen,groenten en
potplanten isdit project uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de
proefstations teAalsmeer en Naaldwijk.
De tot stand gekomen brochure:Kwantitatieve Informatie voor deGlastuinbouw 1983/84omvat de volgende hoofdstukken:
1.Algemene takinformatie
Hierin wordt informatie gegeven over ontwikkelingen op structureel gebied, alsmede over deontwikkelingen aande afzetkant.
2. Algemene bedrijfsinformatie
Dit hoofdstuk behandelt de prijzen van deprimaire produktie factoren,
afgeleide produktiefactoren (duurzame produktie middelen, etc)
eneenindicatie van nieuwwaarde en dedaarmee samenhangende jaarkosten
van enkele bedrijfstypen.
3. Saldobegrotingen
Voor een aantal groente- ,snijbloemen- en potplantenteelten worden
saldobegrotingen weergegeven.
Inoktober isdebrochure aan de voorlichting verstrekt en aan derden te
koop aangeboden.
Publikaties
Kwantitatieve Informatie voor deGlastuinbouw 1983 - 1984.Proefstation
voor deBloemisterij inNederland en Proefstation voor Tuinbouw onder
Glas.
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Plannenvoor1984
Metbehulpvanstageaireszaleennieuweverbeterde enuitgebreidere
uitgavevan"Kwantitatieve Informatie"wordenverzorgd.
Erzalwordenonderzochtopwelkewijzedewerkzaamhedenvoordezeuitgave
kunnenwordengeautomatiseerd.
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1983) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar,
A. Verslag over 1983

a. Investeringsvolqorde
Het computerprogramma Investerinsvolgorde is inhet begin van het jaardefinitiefgeworden.
De voorlichtingsdienst is regionaal daarin geinstrueerd en op de N.T.V. is
mede door de voorlichtingsdienst het programma gepresenteerd.
Inde P.A.0.-cursus -glastuinbouw enEnergie ishet onderdeel Investeringsvolgorde gepresenteerd.
N.a.v. deze cursus zijn er 2brochures verschenen over deze materie - theorie
en een aantal pratische vraagstukken.
Met behulp van het computerprogramma zijn er evaluaties gemaakt vanwarmtepomp+ total energy en van verschillende soorten gevelisolatie.
b. Kosten Informatie Systeem Tuinbouw
Door het IMAG ishiervoor een werkplan ontworpen. Omdat er geen geld voor
beschikbaar isen er zich nog geen geldschieters hebben aangemeld isdit
project in de ijskast gezet.
c. Bedrijfseconomische Advies
Door dewerkgroep iseen nota gemaakt over coderingen om tot een universele
code lijst temaken i.v.m.een eventueel temaken data bank.
Deze code lijst is in grote mate verspreid (veilingsorganisaties, boekhoudorganisaties,banken,instituten etc).Inoktober isdewerkgroep Automatiserings Bedrijfseconomisch Advies voor het laatst bijelkaar geweest.
Vanwege het ontbreken van de nodige mankracht aan dekant van de proefstations kunnen we onze verantwoordelijkheid rn.b.t.dit project onvoldoende
waarmaken.
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Publikaties
J.K.Nienhuis.Economischebeschouwingovergevelisolatie.
GroentenenFruit39(14):50-53.
J.K.NienhuisinsamenwerkingmetH.J.deSterkeenH.Meinders.Haalbaarheidvaneenwarmtepomp.GroentenenFruitspecial39(12):48-51.
J.C.J.AmmerlaanenJ.K.Nienhuis.Hetafwegenvaninvesteringsmogelijkheden.Tuinderij63(3):91-93.
J.C.J.AmmerlaanenJ.K.Nienhuis.Methodevannetto-contante-waarde
efficiëntmiddel.Bloemisterij63(3):94-97.
J.C.J.AmmerlaanenJ.K.Nienhuis.Pratenmetcollega(s)overbedrijfsregistratie.Tuinderij63(3):94-95.
J.C.J.AmmerlaanenJ.K.Nienhuis.Bedrijfsregistratie.
GroentenenFruit38(29):93-95.
J.C.J.AmmerlaanenJ.K.Nienhuis.Bedrijfsregistratiebasisvanbetere
beslissingen.Bloemisterij38(4):92-93.
J.C.J.AmmerlaanenJ.K.Nienhuis.Bedrijfsregistratie enhuiscomputer
centralethemavanN.T.S.tijdensN.T.V.
BoerenTuinder (1816):78-79.
J.K.Nienhuis.WIR-wetInvesteringsrekening.GroentenenFruit38(47):27-30.
J.K.Nienhuis.WerkingWIR-Investeringsrekening.Optimaalgebruikvraagt
vroegtijdigadvies.VakbladvoordeBloemisterij38(23):36-39.
Nota's
Investeringsbeslissingen m.b.t.hettoepassenvanenergiebesparendemaatregelenvoorjaar1983.
I.Theoretischeonderbouw.
II.Enkelepraktischevraagstukken.
B.Plannenvoor1984
Afhankelijk vandeverschillendebeleidsdrscussieszaleenbegingemaaktworden
metdeontwikkeling vangeautomatiseerd BedrijfseconomischAdviesvoorde
voorlichting.
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Handmatige Bedrijfsregistratie
Voor dit project zijn er vele besprekingen geweest met de voorlichtingsdienst om
tot deopzet tekomen van een nieuw Registratie boek.
Dit boek is in september 1983 verschenen,waaraan naast voorlichting enonderzoek ook de N.T.S. en de Rabobank hebben meegewerkt. Het onderwerp isop de
N.T.V. (in de N.T.S.) aan deorde geweest.Naast het handmatig verwerken,
wat inhet verleden reeds geschiedde, isook de automatisering van debedrijfsregistratie aangepakt.
Er isnade N.T.V. o.a. geconcludeerd dat de automatisering van debedrijfsregistratie samen met de ontwikkeling van dehandmatige methoden moet worden aangepakt.
Project Automatisering Bedrijfsregistratie
In samenwerking met de N.T.S., debloemenveiling "Westland" en degroenteveiling "De Kring" ishet project "Automatisering Bedrijfsregistratie" gestart.
Dit project heeft als doel het bevorderen van de uniformiteit vanbedrijfsregistratieprogramma's. Uitgangspunt hierbijdat deze programma's geplaatstworden opmicrocomputers bijde tuinders op het bedrijf. Binnen ditproject zullen inmeerdere fasen dertig microcomputers met een gedeelte subsidie door
tuindersworden aangeschaft.
Inhet voorjaar zijn na contacten met de potentiële leveranciers vanmicrocomputers en registratieprogramma's deeerste uitgangspunten geformuleerd.
Dit heeft uiteindelijk geleid tot de nota "Uitgangspunten voor bedrijfscomputers op glastuinbouwbedrijven". In deze notawordt opbasis van debedrijfsregistratieset een beschrijving gegeven van het bedrijfsregistratiesysteem in
samenhang met de andere bedrijfsvoeringsonderdelen. Verder worden minimum
voorwaarden voor demicrocomputer geformuleerd.
Gelijktijdig isdoor N.T.S. en voorlichting geïnventariseerd welke tuinders
met ervaring inbedrijfsregistratie enbedrijfsregistratiegroepjes interesse
hadden inde aanschaf van een microcomputer voor bedrijfsregistratie. Voor
de eerste fase zijn hiervan de tuinders uit de veilinggebieden van de veilingen deKring enWestland bijeengebracht.
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Metachtgeïnteresseerdetuindersisdeeerstefasegestart.
Aandeledenvande"DICOTU"isinjuligevraagdvooroktoberaandehandvan
dezenotaeenoffertetemakenvoordeleveringvanmicrocomputersmetbedrijfsregistratieprogramma'svoordeeerste fasevanachttuinders.Hierophebben
drieleveranciersgereageerd. Einddecemberzijndedoordezeleveranciers
aangebodenprogramma'senapparatuurgetestopdezeuitgangspunten.Vaneen
leverancier ishetaangebodenpakketafgewezen,terwijldetweeanderepakkettenondervoorbehoud zijngeaccepteerd.Ronddejaarwisseling zijnzevenvan
deachtmicro'sbijdetuindersgeplaatst.
Plannenvoor1984
1.Aanpassing vandeset"Bedrijfsregistratie"voordeglastuinbouw.
2.Ontwikkelingvanhetsysteem "Bedrijfsvoering"voordeglastuinbouw.
3.Ontwikkelingvansystemenvoorbedrijfsvergelijking indepraktijk.In
ditverbandzijnprojectenteverwachtenwaaraanzalwordenmeegewerkt.
4.Automatisering vansystemenvoorbedrijfsregistratieonderandereinhet
kadervanhetautomatiseringsproject vanN.T.S.enveilingen.Tenbehoeve
vanditprojectzaltijdelijkeenmedewerkster (M.Joosten)vandeN.T.S.
opdeafdelinggedetacheerdzijn.
5.Dekoppelingvandezgn.bedrijfscomputermetdeoverigecomputersop
hetbedrijfzalmetmedewerkingvandeafdelingteeltenkasklimaatwordenonderzocht.
6.Automatisering vandebedrijfsvoering. Inditverbandzijnnieuweprojecten
teverwachtenwaaraanmedewerkingzalwordenverleend.
7.Door2stageaireszalbestudeerdwordenopwelkewijzedebedrijfsvoering
ophetplantenopkweekbedrijfaangepaktkanworden.Voordeoptimalisatie
vanhetteeltplanzallineaireprogrammeringwordentoegepast.

