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iA.verslagover1982
\
In1982heeftgeenspeciaalverdampingsonderzoekplaatsgevonden.Alletijdwerd
|
besteedaanverslaggevingvanverdampingsonderzoekovervoorafgaandejaren,ontwikkelingvannieuweplannenvoorverdampingsonderzoekennadereuitwerkingten
aanzienvanplannentotautomatiseringvanverdampingsmetingenenbewerkingvan
gegevens.
B.plannenvoor1983.
Metingvandeinvloedvanalofnietschermenopde (evapo)transpiratiebij
eenstooktomatenteelt.Automatiseringvanhetverdampingsonderzoekmetbehulp
vaneenaantalelectronischeweegschalenwelkewordenaangeslotenopeenmicrocomputer.
Publikaties1982
aeGraafR:Metingenvandeevotranspiratie bijeenvijftalchrysantenteelten
in1972-1974.ProefstationTuinb.o.Glas,Naaldwijk,InternVerslagnr.28,1982
deGraafR:Onderzoek naardeverdampingvaneenstookaubergineteelt in1981.
Proefstation Tuinbouw o.Glas,Naaldwijk.InternVerslag29,1982.
deGraafR:Berekeningvanhetverschilingasverbruik tusseneenteeltinde
grondenopsubstraat.ProefstationvoorTuinbouwonderGlas,Naaldwijk,1982
Nota.
debGraafR:Metingvandeevapotranspiratiebijeenherfstchrysantenteeltin1980.
Proefstation Tuinb.o.Glas,Naaldwijk.InternVerslag1982
deGraafR:Verdamping enwatergeven.
Tuinderij62 (1982)nr.2a (26januari)

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei

PROJECTVEfcSLAG
ProefstationNaaldwijk
A3
Chemischgrondonderzoek voorylasteelten

Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel «

Onderzoekers)

J.vanden Ende

Projectleider
Afdelingshoofd

ir.J.vandenEnde

=fi=

,C.SonnevelctenW.voogt.

Besteding over het afgelopen jaar (19
Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
„
„ -materieel f

Registratie nr.:

)

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

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
ƒ

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1982

gedurendehetteeltseizoen
gehalten inhet1:2volume
monsterswerdenonderzocht
enookdoormiddelvanhet
overdetotalehoeveelheid
opfosfaat.Deresultaten
datereenverbandbestaat
gewas.Ooklijktereenve
endieinhet1:100extrac

zijnopeenaantalbedrijvenmethogeenlagefosfaatextract-grond-engewasmonstersverzameld.Degrondopfosfaatdoormiddelvanhet1:2volumeextract
1:100 volumeextract,teneindeinformatietekrijgen
oplosbaar fosfaat.Degewasmonsterswerdenonderzocht
zijnnognietgeheelgereed.Eeneersteindrukleert
tussenhetgehalteindegrondenhetgehalteinhet
rbandtussendefosfaatgehalteninhet1:2extract
t.

B.Plannenvoor1983:
Onderzoeknaarderelatiestussendeanalyseresultatenvanbodemvocht,verzadigingsextracten1:2volume-extract.

Achterzijde niet beschrijven, Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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a.AlstroemeriaophetmeerjarigNenK-proefveld.
Indenazomervan1981werdophetmeerjarigeN-enK-bemestingsproefveld
onderglasophetProefstation teNaaldwijkAlstroemeriauitgeplaftt.Het
lagindebedoelingdeverschillendebemestingsniveau',stehandhavendoor
bijmestenviaderegenleiding.Doorhetzeerintensiefberegenenlukte
dezeopzetslechtstendele.Enkelekerenisdaarom ingegrepenenzijnmeststoffenmetdehanduitgestrooid.Deopbrengsten zijnapartvoordedriecultivairsgenoteerdmaarnognietverderverzameldenuitgewerkt.
b.StikstofDemestingsproevenmetAmaryllis=Hippeastrum.
Opvierpraktijkbedrijven zijnstikstofbemestingsproevenvaneenvoudige
opzetuitgevoerd;vierN-trappen indrievoud.Doorgrondmonsterstenemenenenigemalenbij temesten isgestreefdnaarhethandhaven vande
verschillenontstaandoordediversevoorraadbemestingen.Vantweeproefveldenwerdenbloemengeoogst.Debloemproduktiebleekniettewordenbeïnvloeddoordebemestingstoestand vandegrondwaarindebloeibarebollen
werdenuitgepoot.Bijhetoprooien zijnvan70à80plantenperveldjehet
gewichtaanloofenbolbepaald.Voorhetgemiddeldgewichtperbehandeling
ziedetabel.
Tabel:Bol-enloofgewichtperplantingram.
Proefveld

ON

IN

2N

4N

Wiskundige
verwerking

V

bol
loof

521
563

537
550

545
564

501
495

G

Dol
loof
bol
loof
bol
loof

J69

384
252
393
417
311
78

359
242
402
447
316
84

347
243
395
440
344
170

n.s.
4Nvs1t/m22N
P=0,02
n.s
n.s
n.s
n.s
n.s
P<0,01

B
H

226
408
383
342
101

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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Vervolg t a b e l :

bol
loof

ON

IN

2N

4N

Wiskundige
verw.

410
319

406
324

406
334

297
337

n.s
n.s.

Van deproefvelden isplantmateriaalverzameld voor chemische analyse en
uiteindelijk hetopstellen van eenmeststoffen
.voor deze teeltwaarbij in depraktijk het loof doorgaans ter plaatse blijft liggen en door de
grond wordt heengewerkt.Er staan gemiddeld 30planten per m2. Uitgaande
van degemiddelde zoalsbijgaande tabel diegeeft leert een eenvoudig rekensommetje dat er 1000 kg loof achterblijft en ongeveer 1200 kg aan bollen
wordtvervoerd. Een voorlopige schatting van debemestende waarde van het
achterblijvende loof geeft:50kgorganische stof,1,5 kgNo,5kgP2O5en
5 kgK 2 0per 100 m 2 .
c.Voeding.sziektenbijanjer.
Vanuit depraktijk werd slechts één geval gemeld van schade in anjersna stomen.
Deoorzaak van hetplaatselijk afsterven van planten konnietworden achterhaald.
Uit degewasanalyse bleek datovermaat aan bromide in ieder gevalniet deoorzaakwas.
Een artikelover voedingsziekten bij anjer kon worden gepubliceerd. Het verkrijgen vanoverdrukken, en dus eventueel verzamelen en bundelen van dit soort artikelen bleek niet goed realiseerbaar.
d.Bemestingsadviezen via computer
Op hetProefstation teNaaldwijk isper 1 april gestartmet hetvia de computer
uitbrengen van bemestingsadviezen, voorlopig alleen nog voor potgrond. Aan andere
schema's wordt gewerkt; inhet bijzonder dieuitgaande van een goede kwaliteit
gietwater.Veel tijd vergde ook de aanpassing van de administratie aan deautomatische verwerking van degegevens.Erwordt naar gestreefd begin 1983 een eerste
aanzet tekunnen geven voor automatische verwerking plus advisering voor diemonsters waarbij regenwater (=bassinwater) als irrigatiewater wordt gebruikt.Enkele
programma's werden opgesteld voor het berekenen van voedingsoplossingen voor teeltenop steenwol bij diverse gewassen.
Elders (IWIS-TNO)verscheen een rapportover uitbijteranalyse,opgesteld aan de
hand van gegevens van 225grondmonsters afkomstig van praktijkbedrijven.
Publikaties:
Spaans,L:Vergelijking vanop verschillende wijzen uitgebrachte adviezen voor de
concentratie van voedingsstoffen bij bemesting via de regenleiding van komkommer.
Proefstation Tuinbouw Glas,Naaldwijk, Intern Verslag 42,1982,5pp.
Elders verschenen:
Jansen,M.J.W.:Analyse van grondmonsters:hetopsporen vanuitbijters.
IWIS-TNO,D82ST 65 35,DenHaag,aug. 1982 ,11pp+appendices.
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RoordavanEysinga,J.P.N..L.&M.Q.vanderMeijs:Destikstof-enkali-bemesting
vanmeloen:resultatenvantweeproeven.ProefstationTuinbouwGlas,Naaldwijk,
InternRapp.27,1982,9pp.
RoordavanEysinga,J.P.N.L.&M.Q.vander Meijs.:Bemestingvanmeloen.
GroentenenFruit36 (1982)10 (17sept.)53en55
RoordavanEysinga,J.P.N.L.&M.Q.vanderMeijs:BemestingvanGypsophilaonder
glas.Vakbl.Bloemisterij37 (1982)20 (21mei)34-35.
RoordavanEysinga,J.P.N.L.&M.Q.vanderMeijs :Herkennenenbestrijden.
Gebreks-enovermaatsverschijnselenanjer.Vakbl.Bloemisterij37 (1982)34 (27aug)
44-46.
RoordavanEysinga,J.P.N.L.:Bemestingsonderzoek bijAmaryllis.Floralia8 (1962)
32 (dec.)12.
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a.ZoutgevoeligheidAlstroemeria
Dit jaarwerdde teeltvanAlstroemeria,waarmeein1981isgestart,voortgezet.
Indeproefwaren tweerassenopgenomen: 'Rosario'en 'PinkPanther'.Vanafapril
werdenbloemtakkengeoogst.Injuniisdeproefgeëindigd.Deopbrengstresultaten
vandegeheleteeltzijnvermeld intabel1.
Tabel1:Opbrengstresultaten vandeAlstroemeriaoverdegeheleteelt
Behandeling
ECgietwater
0.1
0.7
1.2
2.1
3.0
3.9
R.l
3.0

Toegediend
zout

Aanta
Pi.Pa
PantherRosario

Totaalbloemgewichting/pl.
Pi.PantherRosario:

geen
mengsel

117.4
103.9
89.6
89.8
77.4
60.4
103.7
76.9

3917
3259
2647
2614
2161
1473
3061
1913

ii

n
n
M

NaCl
NaCl

78.6
76.8
76.7
67.8
60.4
49.3
66.2
63.0

3087
2719
2766
2252
1726
1196'
2245
1875

Hetblijktdatdeproduktieafneemt doorstijgingvandeECvanhetgietwater.
Uitgedruktinprocenten,neemtdeproduktiepermS-cm -1afmet14.7en15.4%
voorresp.'PinkPanther'en 'Rosario'.HiermeebehoortdeAlstroemeria totde
gewassendietamelijk zoutgevoeligzijnenkomtwatdatbetreftovereenmetgerberaenHippeastrum.DeAlstroemeria isnietspecifiekgevoeligvoorkeukenzout.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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b.SpecifiekezouteffectenAnthuriumandreanumengerbera
In1981iseenproefgestartwaarindespecifiekezoutgevoeligheidvanAnthumuriumandreanumwordtnagegaan.Degroeiisslechtgeweestenertradveel
uitvalop.Ook tradveelbladverbrandingop.Deoorzaak vandeslechtegroei
isdetelagerelatievevochtigheidsgraad indeproefruimte.Beginjuniisde
proefvoortijdigbeëindigd.
Injulizijngerbera'sgeplant.Tweerassenzijnindeproefopgenomen,'
'Veronica'en 'AppleBlossom'.Vanafseptemberwerdenbloemengeoogst.Hetgewasheefternstig telijdengehadvaneenmineervliegaantasting.Verdertradentussendebehandelingengrotegroeiverschillenop.Intabel2zijndeproduktiegegevenstot1januari1983opgenomen.
Tabel2:Aantal
Zoutenen
concentratie
Controle
NaCl 1
2
KCl
1
>2
CaCl2 1
2
MgCl2_ 1
2
Controle
NaN03 1
.2
NaCl11
2
Na2SO.1
2 4
2
NaHC031
2

bloemenperbaken
de gemiddelde diametervan gerbera
Veronica
Apple Blossom
Diameter
Aantal
Diameter
Aantal

26
19
19
10
11
12
6
22
11
22
14
9
9
8
14
10
4
0

11.0cm
11.2
10.3
11.4
9.5
10.4
10.7
10.9
10.3
10.9
10.2
12.7
13.7
9.5
10.6
9.4
9.2
-

64
38
46
24
18
27
26
34
35
33
35
31
34
21
23
26
12
0

10.5
9.4
9.5
10.2
9.7
9.8
9.5
10.1
9.2
9.9
10.6
9.6
10.0
9.0
9.6
10.8
8.2

Uitderesultatenblijktdatdegerberaspecifiekgevoeligisvoorbicarbonaat.
Bijdeanderezouten isalleeneenconcentratie-effectaanwezig.Zouttoediening
heeftvooraleffectophetaantalbloemenperplant.Bijconcentratie tweeneemt
hetaantalbloemenineenaantalgevallennietverderaf.

Publikaties
SonneveldC,MookE
Heteffectvanenkelezoutenophetoptredenvanrand
bijsla.ProefstationTuinbouwGlas,Naaldwijk,InternVerslag20 (1982)
Plannenvoor1983
Voortzettingvandeproefmetspecifiekezouteffectenbijgerbera.
Afronding vanhetzoutgevoeligheidsonderzoek meteenpublikatieoverdezoutgevoeligheidvansnijbloemgewassen.
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a.Stikstofvoeding bij deopkweek van tomaten
In eenpotgrondproef met als toetsgewas tomaat isbestudeerd of hetstikstofniveau en-destikstofvorm invloed hadden op degroei en dekwaliteitvan deplanten. Er werden viermeststoffen vergeleken, zwavelzure ammoniak,kalksalpeter,
ammoniumnitraatenureum.Van elkemeststof werden vijfverschillende hoeveelheden gegeven: 120,240,360,480 en 600gram stikstof perm 3 . Depotgrond was
eenmengsel van 65%tuinturf en 35%turfstrooiselmet perm 3 veenmengsel 7kg
Dolókal,350 g tripelsuperfosfaat, 650 g zwavelzure kali en 50g Libremix
(spoorelementen-meststof).De tomaten werden opgekweekt in kunststofpotten die
een innoud hadden van.1 liter.Op 21januari isdeproefopgezet.Op drie data
zijn deplanten beoordeeld teweten, 26 februari,8maart en aan het eirïdvan
deproef,16maart.Op deze data zijn ondermeer deplantgewichten (bovengrondsedelen) vastgesteld. Op2,6februari bleek datkalksalpeter en ammoniumnitraat
aanmerkelijk betere resultaten hadden gegeven dan zwavelzure ammoniak en ureum.
Ditwas eveneens hetgevalopde8 stemaart.Deop die datum verkregen resultaten zijn in tabel 1gegeven:
gN per m 3

120
240
360
480
600

plantgewichting perplant.
zwavelzure
Kalksalpeter
ammoniak

53,6
63,1
54,3
48,0
37,8

65,3
83,5
87,3
83,3
76,6

Ammoniumnitraat

59,3
80,5
91,8
86,8
85,1

Ureum

54,5
68,0
69,3
59,3
37,1

Achterzijde niet beschrijven. BlJ onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Bijdegewasbeoordelingwerdgeconstateerd datbijhogedoseringenureummaar
vooralbijzwavelzureammoniakdeplanteneenlichtebladkleurhadden.Dezelichte
bladkleurmoestmedeworden toegeschrevenaandeaanwezigheidvanchlorotische
vlekjesindebladeren.Hetonderzoek is,zoalsreedsisopgemerkt,op16maartafgeslotenenuithetopdiedatumverkregen cijfermateriaalkonwordengekonkludeerd
datdebesteresultatenwarenverkregen indepotgrondendiewarenbemestmetkalksalpeterofammoniumnitraatenwelbijeenniveauvan480gstikstofperm .Deze
plaatsenwogengemiddeld119g.Bijdevergelijkbarebehandelingenmetzwavelzure
ammoniakwashetplantgewichtcirca40%lagerenbovendienwarendebladerenvrij
ernstigchlorotisch.Ookeenvoorraadbemestingmet480g stikstofindevormvan
ureumwasnietergsuccescol.Ookhierblevendeplanten tenopzichtevankalksalpeterenammoniumnitraatachteringroei.Debladerenwarenbovendiennietgeheel
vrijvanchlorosezijhetdatdezeminderernstigwasdanbijdebehandelingmet
zwavelzureammoniak.
b.Gebruikswaarde'VUreaformN-p-K"meststoffen
Eendrietalmengmeststoff
en20+5+8,16+8+10.en15+5+17,diealsgemeenschappelijkkenmerkhebbendatdestikstofvooreendeelalsureaform (langzaamwerkend)aanwezig is,werden ineenpotgrondproefmetalstoetsgewastomaatopgebruikswaardeonderzocht.Vanelkproduktwerdendriehoeveelhedenvergelekente
weten3,4en5kgperm3potgrond.Voortswasergeenstandaardpotgrond indeproef
die,zoalsgebruikelijk,wasbemestmet1,7 kg Pgmix (14+16+18+spoorelementen)perm^.Depotgrondwaseenmengselvan70%tuinturfen30%turfstrooisel
metperm 3 7kgDolokal.en40gLibremixB (spoorelementenmeststöf).AandestandaardpotgrondmetPg-mixisgeenLibremixtoegevoegd.Detomateplantenwerdenopgekweekt inplasticpottendieeeninhoudhaddenvan1liter.Op12oktober isde
proefopgezet.Op17novemberenaanheteindvandeproef-1december-zijnde
plantenbeoordeeldendebovengrondsedelen zijngewogen.Deresultaten zijnin
tabel2weergegeven.
Tabel2:
1december

17november
Behandeling

Standcijfer Plantgewicht
gperplant

1,7kg Pg-mix

8,5

3kg20+5+8
4kg20+5+8
5kg20+5+8

7,2
7,2
6,7

StandcijferChlorose

Plantgew;
gperpi.

48

8,8

38
40
36

5,7
5,3
5,3

vrijveel
veel
veel

80
86
87

geen

115

3kg16+8+10
4kg16+8+10
5kg16+8+10

6,3
6,7
5,7

36
34
30

5,7
6,5
7,3

weinig
weinig
flink

79
84
88

3kg15+5+17

7,2

40

7,3

87

4kg15+5+17
5kg15+5+17

7,5
7,5

42
40

6,8
7,3

zeer
weinig
weinig
weinig

96
104
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Hetcijfermateriaalintabel2leidttotdekonklusiedat.destandaardpotgrond
met1,7kgPg-mixdebesteresultatenheeftgegeven.Bijd&'.';N-P-K meststoffenvaltopdatdeplantenvandebehandelingmet20+5+8ernstigchlorotisch
waren.Vandemeststof16+8+10kanwordenopgemerktdatdézeop17november
bijeendoseringvan5kgperm 3 eensterknegatiefeffekt hadopdegroeivan
jongetomateplanten.Vandedriegetoetste"UreaformN-P-K"meststoffenheeft
15+5+17hetbestvoldaan.
c.Boriumbemestingbijdeopkweek vantomaten.
Aaneenpotgrondopbasisvan2delentuinturfen1deelturfstrooiselwerdenoplopendehoeveelhedenBoraxtoegevoegd,zodanigdatperM 3minimaal0,25g-en
maximaal12gboriumaanwezigwas.Doorbekalking wasdepHvandepotgrondop
5,8gebracht.Erwarendriepotgrondenwaarindeboriumbëmestingwasweggelaten.
Aandezepotgrondenwasmeerofminderkalk toegevoegdmetalsresultaatpH's
van5,1 ,5,8en6,1.Hetproefgewaswastomaat.Deplantenwerdenopgekweektin
plasticpottendieeeninhoudhaddenvan1liter.Tijdensdeopkweekperiodeis
ergegotenmetwaterdatviahetzogenaamdeomgekeerdeosmoseprocespraktischzoutvrijwasgemaakt.Op16aprilzijndejongetomateplantjesopgepot.De13emeizijn
deplantenbeoordeeldenishetgewichtaanbovengrondsedelen (plantgewicht)
vastgesteld.Intabel3zijnderesultatengegeven.
Tabel3:
gborium
perm 3
potgrond

analysedjfers
ymolBin
het1:1%v.e.'

plantgewicht
gper plant

0pH5.1

60.0

0pH5.8

59.0

0pH 6.1

54.7

0.25
0.5
1.0
2.0
4.0
8.0
12.0

5
11
18
39
101
230
382

65.1
63.5
65,1
64.5
63T2
66.4
66.9

opmerkingen

weinigBgebrek
ietsBgebrek
flinkBgebrek

Boriumovermaat

Uitdeplantgewichten blijktdatwaargeenboriumwas toegevoegd,degroeiachterbleef.DitwasvooralhetgevalindepotgrondmetdehogepH.Waardeboriumbëmestingwasweggelatenhaddendeplanten zichtbaarboriumgebrek.Ookhierwas
deinvloedvandepHduidelijk aanwezigindiezindatnaarmatedezehogerwasde
plantenernstiger boriumgebrek hadden.Bijdehoogsteboriumdosering (12gBper
m )werdenovermaatverschijnselen waargenomen.Bijeennaderebeschouwingvande
gewasanalyseskanwordengekonkludeerd datereenduidelijkerelatieistussende
aandepotgrond toegevoegdehoeveelheidboriumendeopnamedoorhetgewas.

analyse
cijfers
gewas
ymolperkg
1.06
0.82
0.76
2.24
2.80
3.15
3.36
4.76
8.40
12.36
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Op28meiishetonderzoek afgesloten.Waargeenboriumwastoegevoegdhadden
deplantenvrijernstigboriumgebrekditvooralalszijwarenopgekweektin
depotgrondwaardepHhethoogstwas. Overmaatverschijnselenwerdennietalleenwaargenomen bijdebehandelingmet12gBperm 3maarnuookbijdebehandelingwaarperm 3 8gBwastoegevoegd.Bijdebehandelingenwaargeengebreksziektenvoorkwamenwashetgemiddeldplantgewicht258g.Waardeplantenernstig
boriumgebrek haddenwogendeplantengemiddeld 204g.
d.Gebruikswaardevancellulose
Nagegaan isofhetdoormengenvancelluloseinpotgrond invloedhadopdegroei
van tomateplanten.Voorts, isnagegaanofcellulosedewaterhuishoudingbeïnvloedde .Aaneenpotgrondopbasisvan2delentuinturfen1deelturfstrooisel
metperm 3 7kgDolokalen1,7kgp9-mix (14+16+18+spoorelementen)werdeendrietalcelluloseprodukten-afkomstigvanHercules b.v.~toegevoegd.Door:defabrikantwarendezeproduktenalsvolgtomschreven:
a.Aqualon
SPX1154
b.GuarGumTH1
c.1Natrosol 250HR
Perm 3 potgrond is2kgproduktgegeven.Detomateplantenwerdenopgekweektin
plasticpottendieeeninhoudhaddenvan1liter.Op12oktober isdeproefopgezetenop17november iseenaantalplantenafgekniptengewogen.Deresultatenzijnintabel4vermeld.
Tabel4:
Behandeling

Plantlengtecmperplant

Plantgewichtgper
plant

Standaardpotgrond,
geencellulose
Standaardpotgrond+
Aqualon
Standaardpotgrond+
GuarGum
Standaarpotgrond+
Natrosol

43,2
43,7
41,0
46,2

45,5
46,3
47,2
50,2

UitdecijfersvandezeeersteproefmetcelluloseinpotgrondkanwordengekonkludeerddathetdoormengenvanAqualon,GuargumenNatrosolgeen,ofanderseen
lichtpositiefeffektheeftgehadopdegroeivantomateplanten.TijdensdeopkweekperiodekwamopdepotkluitenwaarAqualonenGuarGumwarendoorgewêkt enige
schimmelvorming voorhetgeenalsnadeligmoetwordenaangemerkt.Op17novemberis,
omeenindruk tekrijgenomtrentdeinvloedvandewaterhuishouding,vanelkebehandelingeenaantalpotkluitenmetdaarin tomateplantendoorhettoevoegenvana
meerofminderwateropgelijkgewichtgebracht (750gperpot).Gedurendevijf
dagen isergeenwatergegeven.Deplantenvandebehandeling zondercellulosevertoonden toenduidelijk tekenenvanvochttekortenwerdendusslap.Enigeurenlaterwarendezelfdeverschijnselen zichtbaarbijdeplantenwaarwelcelluloseaande
potgrondwastoegeveogdwaaruitkanwordengekonkludeerd dathetdoormengenvan
2kgcellulose-produktslechtseenzeergeringe invloedheeftopdewaterhuishouding.
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e . F y s i s c h e l a b o r a t o r i u m o n d e r z o e k potgronden

Hetfysichlaboratoriumonderzoek vanpotgrondmonsters isin1982voortgezet.
Nagegaan isofopbasisvanhetverkregencijfermateriaalkwaliteitseisenkondenwordenopgesteldwaaraanhandelspotgronden zoudenmoetenvoldoen.Hetlaboratoriumonderzoek vandepotgrondmonsterswerduitgevoerdvolgensdezogenaamde "I.B.routine-methodemetmechanisch samendrukken".Stalenringenmet
eeninhoudvan250mlwerdengevuldmetpotgronddiewerdsamengedruktmeteen
drukvan0,1kgpercm2.Daarnawerden zijineenpP-bakgeplaatst.Naverzadiginggedurende (24uur)werdeenonderdruk van100cm (pF2.0)aangelegdwaarnadepotgrondandermaalwerdsamengedruktechternumeteendrukvan0,5kgper
cm2 .Wederom werden zijverzadigd ennuwerdeenonderdruk aangelegdvan
31,6cm. (pF1.5).NaeenetmaalindepF-bak tehebbengestaanwerdenderingen
plus";grondgedroogdengewogen.Opbasisvanweeg-enmeetresultaten koneen
aantalfysischegroothedenwordenberekend.
Indeperiodehalfmaart-beginmeizijnopvijfverschillendedatatelkens
vijf"handelspotgronden bemonsterd.Intabel5iscijfermateriaalgegevenbetrekkinghebbendeopdeze25monsters.
Tabel5:
Gemiddeld
analysecijfer

Bepaling
vocht %

organischestof
vandedrogestof%
volumegewicht
gper1.

69

70

poriënvolume %
volume % water pF 1 . 5
volume % l u c h t pF 1 . 5
A - c i j f e r pF 1 . 5

volume%krimp

Hoogste
analysecijfer
76

90

228
87,2
65,3
22,1
290

27,2

Laagste
analysecijfer
63

54

283
89,7
70,6
25,7
390

34,5

167
85,1
60,1
18,1
228

18,3

Uithetcijfermateriaalblijktdatertussendehoogsteendelaagstewaarden
vrijgroteverschillen zijn.Opgrondvandeonderzoekresultaten iseenaantal
kwaliteitseisenopgesteld waaraanpotgrondenmoetenvoldoen.
1.vochttenhoogste75%
2.organischestofvandedrogestof,tenminste50%
3.poriënvolume,tenminste85%
4.waterbijpF1.5,tenminste55volumeprocenten
5.luchtbijpF1.5,tenminste20volumeprocenten
6.krimpnadrogen,tenhoogste30volumeprocenten
f.Fysischegesteldheidvandepotgrondbijdeopkweek vantomaten
Tomateplantenwerdenopgekweektinverschillendeveensoortenenverschillende
veenmengsels waarvandestructureleeigenschappennogaluiteenliepen.Hetdoel
vandeproefwasnategaanofdefysischegesteldheidvanhetopkweeksubstraatvaninvloedisopdegroeivantomaten.Deproefopzetendelaboratorium~
cijfersdiebijdeverschillendebehandelingen zijngevondenzijngegevenin
tabel6.
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Tabel 6 ;
Laboratoriumonderzoek

Veensoorten
Behandeling

Zwart
veen

A

3/3

Tuinturf

B

3/3

C

2/3

D

2/3

E

2/3

F

1/3

Bonkveen

Lucht
pF1.5

230

86.8

17.6

34.3

182

88.8

22.5

25.4

184

88.7

22.0

26.8

164

89.4

22.8

22.1

1/3

166

89.7

21.6

15.8

1/3

140

91.3

25.4

9.7

1/3
1/3
1/3

Krimp
%

Poriënvolume

Turf- Veen
strooi gew.
sel

Volumegew.

Uitdegegevensintabel6blijktdatereengoedecorrelatieistussendelaboratoriumcijfersendekwaliteitvandeveensoorten.Immersnaarmateminder
verteerde veensoorten zijnverwerktneemthetvolumegewichtafenhetporiënvolumetoe.Hetzwartveenheefteenlaagluchtgehalteeneenhoogpercentage
krimp.DaarentegenheeftmengselF-eenmengselmetgoede stuctureleeigenschappen-eenhoogluchtgehalteeneenlaagkrimppercentage.Detomateplantendieinplastik pottenwerdenopgekweektzijnop16aprilopgepot.Op
13,19en28meizijndeplantenbeoordeeld.Opdezedriedatawashetgemiddeldplantgewichtgerekendoverallebehandelingen respectievelijk72,161en
280g.Tussende6behandelingenwarenpraktischgeenverschillenhetgeenkan
wordenverklaarduithetfeitdatgedurendedeopkweek zeerregelmatigwater
isgegevenenwelzodanigdatvochttekort en-overmaatnietzijnvoorgekomen.

Publikaties:
Boertje,G.A. ImportgrondenuitWest-Duitsland.Tuinderij62(1982)
7 (30maart)32-33
Boertje,G.A. Stikstofbemesting bijdetomatenopkweek"•Tuinderij62 (1982)
23 (9november)15-17
Boertje,G.A. Richtlijnenvoorhetsamenstellenvanpotgronden.Proefstation
TuinbouwGlas,Naaldwijk.Informatiereeks73mei198228pp.
Boerde,G.A. Fysischlaboratoriumonderzoek vanpotgronden.ProefstationTuinbouwGlas,Naaldwijk verslagnr.49oktober1982.12pp.
Boertje,G.A. OnderzoekresultatenvanpotgrondoptweeNederlandseen14
buitenlandselaboratoria.ProefstationTuinbouwo.Glas,Naaldwijk.InternVerslagnr.57november 1982 39pp.
vanDijk,W.H.M.Degebruikswaardevaneenaantalcelluloseprodukteninpotgronden.ProefstationTuinb.o.Glas.InternVerslagnr.1
januari19835pp.
vanDijk,W.H.M.Gebruikswaaardevan "UreaformN-P-K-"-meststoffen inpotgrond.Proefst.Tuinb.o.GlasNaaldwijkl.InternVerslag,ter
perse.
Plannenvoor19S3
Voor1983zijngeenproefplannengemaakt.Deproefruimtezalwordenbenutvoor
onderzoek inhetkadervanprojektA13 (opkweek insteenwol).
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Besteding over het afgelopen Jaar (1982)
Besteding In geld
Directe kosten-personeel ƒ
„
„ -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

j Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
i
B. Plan komende Jaar.
; A. Verslag over 1932

Aanditprojectisinverslagjaarnietgewerkt.
Hetprojectwordtafgesloten (per31december1982)

Laatstepublikatie:
Meijs,M.Q.vander.Wortelontwikkelingbijchinesekool.
Tuinderij,20 (1980)20 (3sept.)47.
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A l2

Gewasonderzoek bij kasteelten

Onderzoekers)
Projectleider

C. Sonneveld enW.Voogt.

Afdelingshoofd

ir.J. van den Ende
Besteding over het afgelopen Jaar (1982)
Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
ƒ

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 19 8 2

Verslag Silicium onderzoek.
Ditvoorjaar zijn op bedrijven met uiteenlopende grondsoorten en substraten gewas -en grond -,of watermonsters verzameld.Nagegaan isof het wortelmilieu
waarin geteeld wordt invloed heeftop het siliciumgehalte van hetgewas.Verder ishet siliciumgehalte bepaald invoedingsoplossing en ingrond (doormiddelvan het 1:2 en1:13$volume extract). Gewasmonsters werden genomen door jong
volgroeid blad teverzamelen,van tomaat en komkommer.Degewasmonsters werden
gesplitst ineen gedeelte datwerd gespoeld en eengedeelte datnietwerdgespoeld"..Inonderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven.
Siliciumgehalten inhetwortelmilieu en het gewas
Grond/,
mmol. 1-1
Komk.
Tora.

Gewas
gespoeld
Tom.
Komk.

mmol./kg_l
niet gespoeld
Tom.
Komk.

:

D.31.1:2ext

).81 1:2 ext

13

102

14

80

Zandgrond

0.16

0.22

12

58

13

71

Steenwol

0.18

0.13

12

18

15

20

Oasis

0.14

0.16

12

40

13

32

Veen

Q.101:13sext

14

-

12

-

Voedingsfilm

0.12

16

—

17

—

—

Er blijken verschillen tebestaan insiliciumgehalten tussen deverschillende substraten en grondsoorten. Inklei ishetgehalte beduidend hoger dan in zand. Tussen steenwol,oasis envoedingsfilmbestaangeen duidelijke verschillen. Inveen
(1:13svolume extract) lijkthetgehalte wat lager dan inqrond (1:2volume extract).

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiket
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Debepalingen ingrondextractofvoedingsoplossingwarenredelijkbetrouwbaar.Ditisniethetgevalmetdebepalingen ingewas.Dezezijnopverschillende
manieren uitgevoerdendeverschillen tussendeuitkomstenwarenvooralsnog
tegroot.Deresultatengevenaanleiding teveronderstellendatdegehaltenvan
ingrondgeteeldegewassenwathoger zijndanvaninsubstraatgeteeldegewassen.
Plannenvoor1983
Onderzoeknaardemeestjuiste uitdrukkingswijzevangewasonderzoek;op
basisvandrogestof,versgewichtofplantesap.
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Het

:

C.

Sonneveld, W. Voogt en G.A. B o e r t j e .

; Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

g e b r u i k van s u b s t r a t e n b i j k a s t e e l t e n .

ir.

J . van den Ende
Besteding over het afgelopen Jaar (1982)
Tijdbesteding van direct bij het project betrokken
Hoger personeel
—
Middelbaar personeel
—
Lager personeel
—

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

personeel:
mandagen
mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1982

Kationenverhoudingen bijtrosanjersgeteeldinwatercultuur.
Dezeproefwerdopgezetteneindeinformatie tekrijgenoverdeeisendiedaanjer
steltaandesamenstellingvandevoedingsoplossing.Indeproefwerdenvijf
verschillendekationenverhoudingen opgenomen.Deanjerswerdengeteeldin
steenwolineensysteemmetrecirculerendevoedingsoplossing.Intabel1zijn
debehandelingenweergegevenalsmededeopbrengstresultaten.
Tabel1:Opbrengstresultatenvandeanjerteelt'
Behandelingen

O p b r e n g s t t/m 3 0 / 6

O p b r e n g s t t/m 1 2 - 1

N H 4 + + K+

Aantal
takken
p e r m^

Aantal
takken
per m

Totaal
bloemgewicht
p e r m^

Ca++

Mg++

Totaal
bloemgewicht
p e r it|2

1

0.25

8.75

2.5

0.5

23

762

149

3500

2

0.25

7.75

2.5

1.0

27

852

155

3

0.25

6.75

2.5

1.5

31

989

167

3799
4252

4

0.25

6.95

3.5

0.4

41

1483

170

4675

5

0.25

5.35

3.5

1.2

40

1322

172

4525

Deproduktiewordtnadeligbeïnvloeddooreenlaagcalciumgehalteindevoedingsoplossing.Diteffectwordtversterktdoorhoogkalienlaagmagnesium.Bijde
behandelingenmeteenhoogcalcium zijndeverschillen tussenbeidekalismagnesium
verhoudingen gering.Kennelijk isdeanjernietgevoeligvoorlaagmagnesium.De
afnemendeproduktie bijtoenemendekali:magnesiumverhoudingbijbehandeling1
totenmet3isdaaromveroorzaaktdooreenhoogkaligehalte.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblod gebrulkei
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pH-trappenenfosfaat-toediening bijkomkommersgeteeld insteenwol.
Naaraanleidingvanvoorgaandonderzoek isopnieuwgekekennaardeinvloedvan
fosfaatophetoptredenvanchlorose.TevensisnagegaanofdepHhierbijeen
rolspeelt.Deproefomvatteeendoorteeltkomkommers.Hetbleeknietgoedmogelijk degewenstepHwaarden indesteenwolmattehandhaven,desteenwolmatten
reageerdenbasisch.Intabel2zijndebehandelingendeopbrengstresultaten
weergegeven.
Tabel2:Opbrengstresultaten vandekomkommerteelt.

Behandelingen
pH
H2PO4 SO^

Vroegeoogst (t/mapril)
stuks/m2
gem.v.gew.

Totaal
stuks/m^

gem.v.gew

4.5

0.5

1.375

24.7

476

122

492

5.5

0.5

1.375

27.5

476

118

491

6.5

0.5

1.375

27.0

466

114

486

4.5

1.25 1.0

29.0

475

142

481

6.5

1.25 1.0

29.3

489

131

493

Uitbovenstaandegegevensblijktdatereenduidelijk verbandbestaattussenhet
fosfaatgehalteindevoedingsoplossing endeopbrengst.Bijlaagfosfaatwas
deproduktiebijdevroegeoogst10%enbijdetotaleoogst18%lagerdanbij
hoog fosfaat.Deproduktiedaling wordtveroorzaaktdoorhetaantalvruchten
perm2.Hetbleekookdatdeverschillen tussenpH4.5endeoverigepHwaardenbetrouwbaarwaren.DitzalsamenhangenmethetfeitdatbijeenhogepH,
fosfaatminderbeschikbaar isvoordeplant.Chlorosewerdnagenoegnietwaargenomen,zodatwatditaspectbetreftdeproefgeenresultatenheeftopgeleverd.
Kationenverhoudingen bijpaprikageteeld insteenwol.
Invoorgaandeproevenmetkationenverhoudingen werdenkomkommersenaubergines
geteeld.Ditjaarwerden indezelfdeproefpaprika'sgeteeld.Tijdensdeteelt
werdenaanhetgewasgeenverschillenwaargenomen tussendebehandelingen.In
tabel3zijndebehandelingen alsmededeopbrengstresultatenweergegeven.
Tabel3:Opbrengstresultaten vandepaprikateelt.

3ehandelingen
<
Ca
Mg

stuks/m

Totaal opbrengst
kg/m^
% stek

7.0

4.0

0.5

107

17.1

21

5.0

4.0

1.0

106

17.0

21

5.0

4.0

1.5

104

16.7

20

8.75

3.0

0.625

106

16.8

20

7.5

3.0

1.25

110

17.8

19

6.25

3.0

1.875

107

17.1

'20
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Hetblijktdatdekationenverhoudingenvrijsterkuiteenkunnenlopenzonder
merkbareinvloedopdeproduktie.Hetpercentageafwijkendevruchten (stek)
isvrijhoog.
d.EC-trapppenbijtomaatopsteenwol.
Eenkortlopendeproefwerdopgezetteneindeinformatietekrijgenoverde
invloedvandeECopdegroeienontwikkelingvanhetgewas.ECwaardenvan
2,6 en10m5.cm~lwerdengehandhaafd.HetbleekdatbijtoenemendeECwaarde,degewaskleurdonkerderwordt,de lengtegroei afneemt,hetgemiddelde
vruchtgewichtafneemtenhetpercentageneusrottoeneemt.DeEChadgeeninvloedophetdrogestofgehaltevanbladenvruchten.
e.Ureum indevoedingsoplossing bijtomaatopwatercultuur.
Tijdenseenkorteteeltvantomatenopwatercultuurwerdnagegaanofureum
bruikbaar isomals meststoftedienenbijsubstraatteelten.Indeproef
werdendriebehandelingenopgenomen:0,10en20%vandestikstofalsureum
perliterwater.Hetbleekdatbijtoenemendureumgehalte,minder zuurnodig
wasomdepHophetgewensteniveau tehouden.Aanheteindevandeteelt
(nadriemaanden)tradbijdebehandelingenmetureumgeelkleuringopinde
bladpunten.Verder tradengeenverschillenopingewasontwikkeling eninde
produktieofdekwaliteitvandevruchten.
f.Veenalssubstraatbijdeteeltvantomaten.
Bijeenkortdurende tomateteeltisnagegaanofdesubstraatsamenstelling ende
substraathoeveelheid invloedhaddenopdeopbrengstendekwaliteitvandevruchten.Detomatenwerden geteeld
polystyreenbakken dieeeninhoudhaddenvan
24liter.Inelkebakstonden tweetomateplanten.Deproefopzetwasalsvolgt:
A Veenplaten (fabrikaatHasselfors)
B Mengsel50%turfstrooisel,50%perliet
C Mengsel30%groveturfstrooisel,30%turfstrooisel,40%zwartveenvezels.

I 10literperbak
II 20literperbak
Indetweedeweekvanmeizijndeplanten inhetsubstraatgezet.Op26juliis
ervoordeeerstemaalgeoogst.Op20september ishetonderzoek afgesloten.De
resultaten zijngegevenintabel1.
Tabel1:
Behandeling

Produktie
kgperplant

Gemiddeld
vruchtdjew.

Neusrot
%

Veenplaten101
Veenplaten 201
Turfstrooisel+perliet101
"
+
" 201
Grovets+ts+vezel
101
"
+" + "
201

4.66
4.63
4.71
4.87
4.66
4.88

63
59
65
63
66
67

5.1
3.9
1.9
3.0
2.7
3.2

Uitderesultatenblijktdatertussendesubstraatsoorten slechtsgeringeverschillenwaren.Deinvloedvandesubstraathoeveelheid wasbijdezekortdurende
tomateteelteveneensgering.
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Publikaties :
B o e r t j e , G.A.*
B o e r t j e , G.A.
B o e r t j e , G.A.
B o e r t j e , G.A.
v.Dijk ,W.H.M.

V o o g t , W.

V o o g t , W.
V o o g t , W.

Zwinkels,A.
Zwinkels,A.
Sonneveld,C.
Sonneveld,C.
Sonneveld,C*
Sonneveld,C.
Sonneveld,C.
Voogt,W.
Sonneveld,C.
Sonneveld,C.
Voogt,W.

Voogt,W.

Pratenoversubstraten ineenFransdecor.Tuinderij62(1982)
7 (30maart)26-29
Spoorelementen bijtomatenopveen.Tuinderij62(1982)
13 (22juni)46,47,49.
BelgischetomatenopFinseveenplaten.Tuinderij62 (1982)
16 (3augustus)16,17,19.
Opkweek tomatenvoorde substraatteelt.Tuinderij62 (1982)
19 (14september)30-31
Verslagvaneenproefnaardegeschiktheidvaneenaantalveensubstratenbijdeteeltvantomaten.Proefst.Tuinb.o.Glas
Naaldwijk.InternVerslagnr.484pp.
Voedingsoplossingenvoorpaprikageteeld ineenrecirculerend
systeem.Praktijkonderzoek 1980en1981.Proefst.Tuinb.o.
GlasNaaldwijk.InternVerslagnr.10,198210pp.
Substraatkeuzebijrecirculatiesystemen Tuinderij62 (1982)
1 (5jan)32-33.
Voedingsoplossingenvooraubergines inrecirculatie.Praktijkonderzoek 1982.Proefst.Tuinb.o.GlasNaaldwijk.InternVerslagnr.17198210pp.
ECtrappenbijtomaatopsteenwol.Proefst.Tuinb.o.Glas
Naaldwijk.InternVerslagnr.31,19829pp.
Ureumalsmeststofbijtomaatopwatercultuur.Proefst.Tuinb.
o.GlasNaaldwijk.InternVerslag32,19829pp.
Amethod forcalculating thecompositionofnutrientsolutions
forsoillesscultures (translated edition).Proefst.Tuinb.o.
Glas,Naaldwijk.Informatiereeks57.
Voedingsoplossingenvoordetomateteeltinrecirculerendwater,
(teelt1981)Proefst.Tuinb.o.GlasNaaldwijk.InternVerslag
nr.11,1983
Boriumtoedieningbijtomaatinsteenwol.Proefst.Tuinb.o.Glas
Naaldwijk.InternVerslagnr.40 (1982).
Debemestingvan tomaatbijverschillendesubstraatsystemen.
Proefst.Tuinb.o.GlasNaaldwijk.InternVerslag 36 (1982).
Voedingsoplossingen voordeteeltvanpaprikaJ,nsteenwol.Proefst.
Tuinb.o.GlasNaaldwijk.Informatiereeks76.
Voedingsoplossingen voordeteeltvanauberginesinsteenwol.
Proefst.Tuinb. o.GlasNaaldwijk.Informatiereeksnr.77.
Defosfaatvoorziening bijkomkommersinsteenwol.Proefst.Tuinb.
o.GlasNaaldwijk.InternVerslag53 (1982).
Demolybdeenvoorzieningvankomkommersinsteenwol.Proefst.Tuinb.
o.GlasNaaldwijk.InternVerslag54 (1982)
Kationenverhoudingenbijkomkommersenauberginesinsteenwol.
(teelt1980en1982)Proefst.Tuinb.o.GlasNaaldwijk.Intern
Verslag64 (1982)
Voedingsoplossingen voordeteeltvanaardbeien ineenrecirculerend
systeem.Praktijkonderzoek 1982.Proefst.Tuinb.o.GlasNaaldwijk.
InternVerslag69.
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Plannenvoor1983
Voort7<=ttingvanhetonderzoeknaardeoptimalekationen.Verhoudingvoorde
'teeltvananjersinsteenwol.
Kationenverhoudingen bijsnijboongeteeiainsteenwol.
EC-trappenbijaardbeienopsubstraat.
Silicium toedieningaandevoedingsoplossing bijkomkommersinsteenwol.
Organischestoftoedieningbijkomkommersinsteenwol.
Voortzettingvanhetonderzoek bijdeteeltvantomatenmetverschillendesoorten
veensubstraatensubstràathoeveelheden.
Nagaanwatdeinvloed isvanijzerbijdeopkweekvanpaprika'sinsteenwolpotten.
Deinvloedvandemestconcentratiebijdeopkweekvanpaprika'sin steenwolpotten
bestuderen.
Nagaanwathetmeestgewenstzaaimedium.isvooropkweekvan tomatenenpaprika's
inzogenaamdetrays.Ookdeinvloedvandemestconcentratie zalwordenbestudeerd.
Opkweekonderzoek-gekoppeldaanlaboratoriumonderzoek -naardegebruikswaarde
vanverschillendesoortensteenwolpotten.
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Besteding over het afgelopen Jaar (1962)
Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f

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
f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1982

IJzerenmangaanverhoudingenbijaubergines insteenwolinreeiculatie.
Ineendoorteeltauberginewerdnagegaanofeninwelkemateijzerenmangaanelkaarbeïnvloedenmetbetrekking totdeopnamedoorhetgewas.Drie
ijzer-entweemangaanniveau's werdenvergeleken.Hetijzerwerdtoegediendafhankelijkvandeconcentratie inheürecirculerende water.Mangaan
werdcontinu invasteconcentraties toegediend.Tijdensde teeltwerdgeen
ijzerofmangaangebrekgeconstateerd.Intabel1zijndeopbrengstresultaten
weergegeven.
Tabel1:Opbrengstresultatenvandeaubergineteelt.

Behandeling
Fe
Mn

t/mapril
kg/m^

vruchtgewicht

Totaal
kg/m^
vruchtgwicht

1. 10"

10

3.7

224

26.4

277.

2. 20

10

3.7

224

25.9

263

3. 30

10

3.8

225

26.7

267

4. 10

20

3.5

211

22.7

245

5. 30

20

3.3

210

23.6

258

Hetblijktdateenhoogmangaangehalteinde voedingsoplossingeennegatief
effectheeftopdeproduktie.
b. IJzerenmangaanverhoudingen bijtomaten invoedingsfilm.
Ineendoorteelttomatenwerdnagegaanofeninwelkemateijzerenmangaanelkaarbeïnvloedenbijdeopnamedoorhetgewas.Drieijzerentweemangaanniveau's
werdenvergeleken.

Achterzijde niet beschrijven, Bij onvoldoende ruimte vervolgblod gebrulkei
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Hetijzerwerdtoegediendafhankelijk vandeconcentratieinhetrecirculerende
water,mangaanwerdcontinu indezelfdehoeveelheden toegediend.Tijdensde
teeltwerdregelmatigchlorosewaargenomen.Chlorosekwambijallebehandelingenvoor.Hetminstbijdebehandelingenmethoogijzer.
Intabel2zijndeopbrengstresultatenweergegeven.
Tabel2;OpbrengstresultatenvantomatenbijuiteenlopendeFe/Mnverhoudingen.

Fe

Mn

Totaal

t/m1juli

Behandelingen
umol.1"!
aant./m2

kg/m2

gem.v.gew.

aant/m2

kg/m2

gem.v.gew.

1. 10

25

218

12.2

56.1

430

27.4

63.6

2. 25

10

237

15.5

65.5

474

32.4

68.4

3. 50

10

227

14.1

62.2

439

29.6

67.6

4. 10

25

229

13.4

58.5

456

27.2

59.6

5. 25

25

222

13,2

59.5

433

28.1

64.8

6. 50

25

233

14.6

62.6

475

31.0

65.2

Laagijzerheefteenverlagingvandeopbrengsttotgevolg.Delagereopbrengstis
zowelveroorzaaktdooreenlagergemiddeldvruchtgëwïchtalsdoor-eenkleineraantalvruchten.

Publikaties:
Voogt,W.
Sonneveld,C.
Sonneveld,C.
Sonneveld,C.

Substraathoeveelheden enijzeropnamebijtomaat.Proefst.
Tuinb.o.GlasNaaldwijk.InternVerslag12 (1982)9pp.
Toedieningvanijzeraandevoedingsoplossingvoortomatenin
steenwol.Proefst.Tuinb.o.GlasNaaldwijk.InternVerslag8
(1982).
De 'ijzertoedieningaandevodingsoplossingvoor tomaatenhet
ijzergehaltevanhetgewas.Proefst.Tuinb.o.GlasNaaldwijk.
InternVerslag16 (1982).
Deijzertoedieningaandevoedingsoplossing voorpaprikainsteenwol.Proefst.Tuinb.o.GlasNaalwijk.InternVerslag26 (1982).
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Bestedlng over het afgelopen jaar (1982)
Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel ƒ
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

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

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 19 8 2

Hetinhetvoorjaarvan1981gestarteonderzoeknaarhetwater-enmeststoffenverbruikbijjaarrondchrysantenwerdinhetnajaarvan1982afgesloten.Op36bedrijvenwerdengedurendeeenjaargegevensverzameld.Hetwaterverbruik lagtussen
eenminimumvan650mmeneenmaximumvan1600mmper«jaarperbedrijf.Hetverbruikaankunstmestverschildeeveneenssterkenlagtussen2000en9500kgper
ha.Erbleekeenverband tebestaantussenhetmestverbruik endewatergift.
Bedrijvenmeteengrotewatergiftkwamendoorgaansuitopeenhoogkunstmestverbruik.
Eensoortgelijkonderzoek werd tijdenshetteeltseizoen1981verrichtbijtomaat,
komkommer enpaprikaopsubstraat.Gegevensoverhetwater-enmeststoffenverbruikwerdenverzameldopeenvijfendertigtalbedrijven.
InsamenwerkingmethetIOBenhetI.M.G.-TNOwerdopeenbedrijfeenzestal
foliënonderzochtopdematewaarinbijgebruikvandiefoliënalsafdekmateriaal
bijontsmettingmetmethylbromide,emissievanmethylbromidenaardeluchtoptreedt.
Doorhetopstellenvaneenbromidebalans kondeomzettingvanmethylbromidein
bromidewordenberekend.Viadezebalansenookviaeenaantaldirectemetingenin
dekasluchtkondeluchtemissiewordenbepaald.Deresultatenvanhetonderzoekzijn
opgetekend ineenI.M.G.-TNOrapport.
Debemonsteringvanoppervlaktewater endrainwater inverbandmetonderzoeknaar
hetvoorkomenvanbestrijdingsmiddelen werdvoortgezet.Hetonderdeelvanhet
onderzoek datbetrekingheeftopteelteningrondzalwordengepubliceerd ineen
IOBrapport.
Evenalsvoorgaandejarenwerdhetoppervlaktewater inhetHoogheemraadschapvan
Delflandbemonsterdvoorbepalingvanhetbromide-gehalte.Hetaantalmonsterpuntenwerdverminderd totnegen.Metbehulpvandeanalyseresultaten envande
gegevensoverde waterhuishoudingvanditgebied zaleenbromidebalansworden
opgesteld.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Püblikatie:
Burg A.M.M, van der en Ph. Hamaker (ICW, Wageningen)
De water- en mineralen
huishouding van een bedrijf met een komkommerteelt op
steenwol.
Plannenvoor1983
Degegevensvaneendrietalinhetkadervanditprojectverrichteonderzoekingen
zullenwordenverwerktenineenverslagwordenvastgelegd.Hetbetrefthetonderzoeknaar de.water-en mineralenhuishouding opeentomateteeltbedrijfopkleigrond,hetonderzoeknaarhetwater-enmestverbruik bijchrysanteneenzelfde
onderzoek bijtomaat,komkommerenpaprikageteeldopsubstraat.
DesamenwerkingmethetIOBmetbetrekkingtothetonderzoekvanbestrijdingsmiddelen inhetoppervlaktewater zalwordenvoortgezet.Ookdebemonstering
vanhetoppervlaktewater voorbepalingvanhetbromidegehaltezalwordengecontinueerd,.
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ir.J.vandenEnde
Besteding over het afgelopen jaar (1982)

Besteding In geld
Directe kosten-personeel ƒ
„
,, -materieel f
Seml-dlrecte kosten

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

f

—
—

mandagen
mandagen

Omslag algemene kosten f
Totaal
f
Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (19 82) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 19 8 2

In1982isdoorhetresearchlaboratorium onderzoekverrichtaandevolgende
Projekten:
••'
a.Bromidebepaling inwaterengrond.
Debepalingsmethodedoormiddelvancontinuous flowisverderontwikkeld
Naarhetzich thanslaataanzieniseenvrijingewikkeldechemischeanalyse
vollediggeautomatiseerd.Dezemethodedienttervervangingvande
chemischemethodemetbehulpvaneenionselektieveelektrode.Zoalsreeds
eerderisvastgesteldwasdezemethodeniettoepasbaar ingestoomdegronden.
Doornaderonderzoek isvastgestelddatdeaanwezigheidvanspoortjesjodide
wellichtdeoorzaak zijnvandeonbruikbaarheidvandebromide-elektrode.Als
ondersteunende techniek bijditonderzoek iseind1982totaanschaffingvan
HPLC (High PressureLiquidChromatography)apparatuurovergegaan.Deeerste
resultatengeveneengoedeovereenstemming tussencontinuousflowenHPLC.
b.Bepalingvansuikerenzuurintomaten.
Inhetkadervanhetkwaliteitsonderzoek zijnvoorschriften opgesteldvoorde
bepalingvansuiker (elektrotéchnischemethode)enzuur (titmetrisch)intomaten.
Dezevoorschriftenzijnontleendaanbestaandenormvoorschriften.Enkelehonderden
analyseszijninditverbandverricht.
c.Nitraatbepaling ingewas.
Doorinvoeringvaneennormeringvandenitraatgehalten indiversegroentegewassen
isdebehoefteaaneengoedeensnellenitraatbepaling toegenomen.Vooronderzoekdoeleinden iseengeautomatiseerdemethodegeïntroduceerd doormiddelvancontinuous
flowenreductiemetbehulpvaneencadmiumkolom.
Voorbereidendonderzoek isverrichtnaareenvoorbewakingsmethodevanversegroenten
omnitraattekunnenbepalenvoordepraktijk.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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d.Molybdeen invoedingsoplossingeneningewas»
EenmethodeomMotebepaleninvoedingsoplossingen eningewasdoormiddelvan
AAS (AtomicAbsorptiumSpectromtrybyflame)isontwikkeld.Hoewelzeerlage
concentraties (ca.0.5ymolperliterinvoedingsoplossingen en5-50 ymolper
kgluchtdroog gewas)moetenwordenaangetoondisdetoepasbaarheidvandeze
•Techniek,."toereikendgebleken.DestoringvanCa,SO^enPwordtgeëlimineerd
doordetoevoegingvanAlendoorhetgebruikvaneenN2O-C2H2-vlam.
Debepalingsgrens ligt opongeveer0,2ymolMoperliter.
e.Fysischpotgrondonderzoek.
Hetlaboratoriumonderzoeknaarhetvaststellenvandefysischegesteldheid
vanhandelspotgronden isafgerond.Naaraanleidingvandeverkregenresultaten
zijnanalysevoorschriftenopgesteld.Vanaf1januari1983isdemogelijkheid
geopendomdefysischegesteldheid telatenvaststellen tenbehoevevande
praktijk.Hiertoe iseenpakketsamengestelddatdevolgendeanalysesomvat:
-Vochtenorganischestof,
-Volumegewicht,
-Poriënvolume,
-DevolumepercentagevanluchtenwaterbijpF=1,5
-Percentagekrimp
f.Metalen indegrondnastomen.
DatMn + + nastomenvrijkomtindegrondisreedslangetijdbekend.Opbeperkte
wijzeisonderzoek verrichtnaarhetgedragvandemetalenFe,ZnenCu-tijdens
hetstomen.Hierbijisgeblekendat -Fetoeneemtnastomen,ongeveerverdubbeling.
-Mnsterk toeneemtnastomen,ongeveer
veertienvoudiging.
- Znisweinigmobielenblijftvrijstabiel
-Cuneem toenastomen,ongeveermet50%.
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a.Stikstofbemestingsproeven.
Omopnieuwgeoriënteerd tezijnoverdeinvloedvandestikstofvoorzieningop
opbÈangstennitraatgehaltevanslazijnenzulleneenaantalbemestingsproevenmetgenoemdgewaswordengenomen.Ookmetanderegewassen (ijsbergslaen
spinazie)werdenofwordenproevenuitgevoerd.
Metijsbergslawerdenoppraktijkbedrijven indeherfsttweeproevenverzorgd.
Zehaddeneenteleurstellend resultaat:dekwaliteitvanhetproduktliette
wensenoverenertradveelbolrotop.Hoewelhetstikstofgehalte-indegrond
voordeaanlegvandeproeven laagwas (kleinerdan0,t>mmolNO3/Igrondextract)reageerdehe±gewasnietduidelijk inopbrengstopverschilinN-gift.
Alsoorzaakkunnen tweefactoreneenrolhebbengespeeld:hogetemperaturen
enteruimwatergeven inhetbeginvandeteelt.Ookhetnitraatgehaltein
hetgewas (rond2200mgNOß/kgvers)reageerdenietduidelijkopeenproefveld
(vanhetandereproefveld ishetgehaltenognietbekend).Ook toedieningvan
Didin,samenmetzwavelzureammoniak,werdbeproefd.Opeenproefveldgafdit
eenverhoging,ophet andereeenverlaging inproduktie.DeKwaliteit gingachteruitdoordatwatmeerdroograndoptrad.Deinvloedophetnitraatgehaltewas
(opeenproefveld)miniem.
Metspinaziewerden tweeproefveldenverzorgd.Eenproefgafweinig invloedop
deproduktietezien,deanderegafeenpositiefeffectvandestikstoftrappen
eneennegatiefvantoepassingvanDidin.Tweeproeven zijnlopend.
Metslawerden tweeproefveldenverzorgd,tweeproeven zijnlopend,verderezullen
wordenaangelegd.
b.Nitrificatieremmers.
Ineenproefmetslaonderglasopeenpraktijkbedrijf opzavelgrondgafstikstof
indevormvanAlzodin (zwavelzureammoniakplusdicyaandiamide)eenevengrote
produktiealskalkammonsalpeter (slavanongeveer 20kgper100stuks).Demet
Alzodinbemesteslawasietsdonkerder enmeeropgerichtvanvorm.Dezeslahad
eenietslagernitraatgehalte (3900mgNO3perkgversgewicht))dandiebemest
metkalkammonsalpeter (4400mgNO3).
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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OokdooreenaantaltuinderswerdAlzodinvergelekenmetdevoordatbedrijf
normalebemesting.OpdriebedrijvengafAlzodingeenverlagingvanhetnitraatgehalte (datvarieerdevan3200tot5500mgNO3perkg versgewicht),opvier
bedrijven liephetgehaltebijnormalebemestinguiteenvan3050tot4200mg,
tegenover 2700tot3500mgNO3,bijbemestingmetAlzodin.Procentueelkwamde
verlagingneerop0tot48%,met2.0%alsgemiddeld.Alzodinhadgeenduidelijke
invloedopdeproduktie,welgingdeuiterlijkekwaliteitietsachteruit,ookde
gevoeligheidvoorrandnamietstoe.
Intweekassen,éénlichtenéénzwaarverwarmd,werdeenaantalzeldengeteeldegroentegewassenverbouwdenwerdtoedieningvanzwavelzureammoniak,welen
nietvoorzienvandicyaandiamide,beproefd.Hetbleekdatdezenitrificatieremmerbijveelgewassenverbrandingvandebladrand (koolsoorten,o.a.paksoi)
ofvandebladpunt (uienprei)veroorzaakt.
Injectiemetammonia.
Slawerdgeoogstvaneenproefveldopeenpraktijkbedrijfwaardeinvloedvande
dieptevaninjectievanammonia werdbestudeerd.DeON-veldjes-diealsvergelijkingwarenopgenomen-blevenduidelijk achter ingroeienleverdensla
van15kg (per100stuks),ondiepinjecteren (5cm)leverdezwaresla (21,5kg);
bijdiepinjecterenbleefdeproduktieduidelijk achter (slavan17,5kg).De
resultatenvandezeentweeeerdergenomenproevenmetinjectievanammonia
werden toteenpublikatieverwerkt.Deinstralingopdedrieproefveldengemeten
overdelaatstedecade voordeoogstisvergelekenmethetnitraatgehalteinhet
gewas (zietabel).

Proefveld

Instraling
J/cmVdecade

Nitraatgehalte ingewas
mgNO3perkgversprodukt

K

4036

4000

Q

7899

2800à3000

D

17230

1800à2500

d.Rassenproeven
Monsterswerdengenomenvooranalyseopnitraatvanrassenproevenmetradijs,
bloemkool,bonenenpaksoi.Inhetalgemeenkomenertussendegangbarerassen
kleineverschillen innitraatgehalte inhetgewasvoor.Bijpaksoi,datvrij
veelnitraatbevat,gemiddeld 3500mgNO3perkgvers,bijoogstbeginnovember,bevattehetrijksteras20%meer,hetatmste20%mindernitraat.
e.Inventarisatie
Vanweinigverbreidegroentenwerdenmonstersverzameldenopnitraatgeanalyseerd.Ookopanderewijzen zijngegevensverzameldovermeer gangbaregewassen.Eenvrijvolledigoverzichtvanalleglasgroenten isthansaanwezig.Wel
ontbreektvoordemeestegewassen-slaenradijsvormeneenuitzondering-een
beeldvanhetverloopvanhetriitraatgehaltegedurendehetjaar.
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f.Teeltvanradijsopgrind.
Inverslagjaar isenigemalenachtereenvolgensradijsgeteeldopgrindwaardoor
heenenkelemalenperdageenvoedingsoplossingwerdgeleid.Dezeteeltwijze
bleek goedmogelijk.Hetgrindmoetineenlaagvan tenminste ±hcmdikte
worden toegepastomalgengroei tevoorkomen.Hetgrindmagniettefijnzijn
(nietbeneden2mm). Doorhetweglatenvandestikstofuitdevoedingsoplossing
enigetijdvoordeoogstwerdgetrachthetnitraatgehalteinhetgeoogste
duktteverlagen.Ditluktindewinterslechtsmatig,indezomerdaalthet
nitraatgehaltebinnenenkeledagenaanzienlijk.Deoorzaakvoorditverschil
isvermoedelijkmeerledig:delekvannitraatuitdevacuoleislichtafhan-r
keiijk (meerlichtmeer "lek"),groteregroeisnelheid enduseenverdunningseffectindezomer.
g.Langzaamwerkendeureum (Osmocote)
EeneenvoudigproefjemetradijsleerdedatOsmocote40,opbasisvanureumen
3à4maandenwerkzaam,eenzelfdeeffecthadopdeopbrengstenhetnitraatgehalteindeknollenalsgewoneureum.ToepassingvanureumofOsmocote40biedendusgeenmogelijkheidhetnitraatgehalte inditgewasteverlagen.
h.COp-dosering.
Doorslaoptetelen inemmersgevuldmetmestveenkondenhalfwasplantengedurendedrieweken inkooienwordengeplaatstwaarindiverseC02-concentraties
werdengehandhaafd.Deopbrengstreageerdeduidelijk gunstig,totruim20%
meeropbrengsttenopzichtevannormaalC02~gehalte (0,03%).Hetnitraatgehalte
ingewas (rond3800mgN03/kgvers)werdnietduidelijkbeïnvloed.
i.Nitraatenbromide.
InsamenwerkingmethetCentraalBureauvanTuinbouwveilingen zijnmonstersverzameldengeanalyseerd,voorheteetbaredeeldoorCIVOteZeist,voorhet
overigedeeldoorhetProefstation teNaaldwijk.Ditlaatstehoudtinbladmonstersbijtomaat,loofbijradijsenpeenenverdergrondmonsters.Degegevens
van tomaatzijnnognietverwerkt,dievanradijstendele.Injanuarit/mmaart
werden42radijsmonstersverzameld,inmeit/mjuli53.Devolgenderegressiever
gelijkingenwerdenopgesteld:
jan/maart y=204X +1909
r=0,30
mei/juli
y=571X +1257
r=0,50waarin X=mmolNO3/Igrondextract,en
y=mgNO3perkgversprodukt.Hieruitblijktdatindewintermaandenhetnitraatgehalte inhetgewashogerligtdanindezomerendathetnitraatgehalte
indegrond 'szomerseengrotereinvloedheeftdanindewinter.Voorbromide
ingrondengewaswerdookeenverbandgevondenmaarditkonaanzienlijkworden
verbeterddoorookhetnitraatgehalte inderegressieberekening tebetrekken:
y=1,3a -8,7b+13,9 r=0,69,waarina=ymolBr/lgrondextract,
b=mmolNO3/Igrondextracteny=Brperkgversprodukt.Meernitraatinde
grondverlaagtdushetbromidegehalteinderadijsknol.
Monsterspeen (loofenwortel)werdenverzamelduitkassenenvanplatglas
(gelicht peen).Hetverbandtussennitraatgehalteingrondengewaswas
matig,dattussenbromideingrondengewasredelijk (r=+0,60).Bijpeen
werdgeeninvloed gevondenvanhetnitraatgehalteingrondophetbromidegehalteinhetgewas.
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Resultatenvaneenpottenproefwaarbijdeopname vanbromidedoorslaisvergelekenbij
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(juni1982).Proefstn.Tuinb.o.Glas,Naaldwijk
InternVerslag.63,1982,3pp.
Hetnitraatgehaltevanrassenpaksoi,geteeld
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DeinvloedvanCG^-doseringophetnitraatgehal—
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Plannenvoor1983
Verslaggeving eerderuitgevoerdonderzoek.
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Bestuderenvanheteffectvanherhaaldstomenenspoelenvangrondopdenalevingvanbromide.
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j1)Onderzoek indeperiodejanuari totjuni.
Heteersteonderzoek indeenergiekaswerdgestartop16december1981.Inde
energiekaswerdenmetbehulpvanenkelendubbelglasverschillendeklimaten
gerealiseerd.Inelkvandezeklimaatbehandelingen lagendrieEC-trappenen
tweecalcium-kaliumverhoudingen.DeEC-waardenwerdendirektnaaanvangvande
proefgebrachtnaar15,10en7mS/cm (25°C).Nadatdetweedetrosinbloei
stondwerdendeze afgebouwdnaarresp.4,5 ,3,5en2,5mS/cm (25°C).Detwee
calcium-kaliumverhoudingen diewerden toegediend,waren0,5 en0,3.Degegevens
betreffende hetklimaatendegewasontwikkeling treftuaanondernummerB30.
Tût:beginmaartwasdeverdampingvandeplantenonderdubbelglasca.11%lager
danonderenkelglas.Dedrogestofgehaltenvandebladerenuitdeenkelglasafdelingbedroegengemiddeldover4waarnemingen 10.5%,hetbladuitdedubbelglasafdelingengemiddeld9,9%.Bijdevruchtenwarendezepercentagesvoorenkelglas
5.1%envoordubbelglas5.0%,gemiddeldovereveneens4waarnemingen
EenhogereECleidttoteenhogerdroge stofgehalte .Bijdebladerenbedroeg
ditgemiddeldover4waarnemingenvoordehoogsteEC-trap10,6%envoordelaagsteEC-trap9,8%.
Uitgewasanalysesvanhetbladbleekdatonderenkelglas vooralcalciumerwat
meervoorkomtdanonderdubbelglas.Deoorzaakhiervan isdegroteretranspiratiestroomonderenkelglas.IJzer,mangaan,zinkenkoperkomenonderdubbelglas
watmeer inhetbladvoor.Hetkopergehaltebleekbijnatweemaal zohoogals
onderenkelglas.Indevruchten zijndemeesteelementgehalten,uitgedruktopde
drogestof,wathogeronderdubbelglas.Inzoweldebladerenalsdevruchtennemen,
degehaltenaankalienstikstof toemethetstijgenvandeEC,terwijlhetmagnesiumencalciumgehaltejuistafnemen /''BijeenhogereECwordeneenwaardigeionendus
beteropgenomen,tenkostevanmeerwaarigeionen.Bijdebehandelingmeteenlagecalcium-kaliumverhoudingbevattendebladerenendevruchtenmeerkaliumenmindercalciumdanbijdecalcium-kaliumverhoudingvan0,5.Hetmagnesiumgehaltewasbijdelagecalcium-kaliumverhoudingwathogerdanbijdehogecalcium-kaliumverhouding.Dit!:
kanveroorzaakt zijndooreensterkerantagonismevancalciumopmagnesiumdanvan
kaliumopmagnesium.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Tussendecalcium-kaliumverhoudingenkwamechterookwatverschilinworteltemperatuurvoor.Ookditkanvaninvloed zijngeweestopdemagnesiumopname.NèusrotkwamvooralvoorbijhogeEC-waardenonderenkelglasincombinatiemeteenlagecalcium-kaliumverhouding.Alsgevolgvandesterkereverdampingonderenkelglasishetcalciumtransportnaardevruchtblijkbaar
belemmerd.EenhogeECeneenlagecalcium-kaliumverhouding stimulerende
kali-opnametenkostevandecalciumopname.
Hagnesiumgebrek tradeveneensopbijhogeEC-waarden,vooralonderdubbel
glasenbijeenhogecalcium-kaliumverhouding.Ditwasgoed inovereenstemmingmetderesultaten vanhetgewasonderzoek.BijeenhogeEC,veelcalcium
enonderdubbelglaswerdmindermagnesiumopgenomen.
DeopbrengstenbijdeverschillendeEC-trappenstaanvermeldinonderstaande
tabel:
EC-trap

kg/m2 tot18maart
0,33
0,28
0,29

Totaal
14,4
13,3
11,7

2)Onderzoek indeperiodejulitotnovember.
Dezeproef werdgestartop8juli.Voordezeproefwaren zesvandeacht;
afdelingenmetdubbelglasuitgerustmeteentransparantfoliescherm.Begin .
septemberwerdendeschermbehandelingen,welkebestondenuithetschermoverdaggesloten,hetscherm 'snachtsgeslotenenhetschermcontinu gesloten,
ingesteld Daarnaastwarendebehandelingenmetenkelendubbelglaszonder
schermopgenomen.Inelkeafdelinglagenzes verschillendeEC-trappen.BegonnenwerdmetEC-waardenvan5en2,5mS/cm (25°C). HalfaugustusenbeginoktoberwerdenEC-niveau'svan5verlaagdnaar2,5mS/cmenEC-miveau'svan2,5
verhoogdnaar5mS/cm.Tevenswarenerbehandelingen diecontinu deECvan
5mS/cmof2,5mS/cmbehielden.In de proeflagen2worteltemperaturen,te
weten18°Cen24°C.Degegevensbetreffendedegewasontwikkeling enhetklimaattreftuaanondernummerB30.
AlleendeEC-niveau'sblekenvaninvloed tezijnopdedrogestofgehaltes.In
debladerengafeenEC-waardevan5mS/cmeengemiddelddrogestofgehaltevan
10,5%eneenEC-waardevan2,5mS/cm eenvan9,8%.Indevruchtenwasditresp.
5,4%en4,8%.
Uithetgewasonderzoekbleekdatbijmatverwarmingvooraldetweewaardigeionen
calciumenmagnesiumwatbeterwordenopgenomendanbijgeenmatverwarming.In
debladerenwashetmagnesiumgehaltelagerbijeenhogereEC-waarde.Ditstemt
overeenmetde voorjaarsproef.Indevruchtenwashetcalciumgehalten eveneens
lagerbijeenhogereEC-waarde.Tussendeklimaatsbehandelingen warendegehalttesvanelementenmaarweinigverschillend-Hetnitraatgehaltevandebladstelen
onderenkelglaswaslagerdandievanonderdubbelglas.Ookhetkopergehalte
vandebladerenwaswatlager.
Magnesiumgebrek tradweeropbijhogeEC-waarden.Daarnaastverminderdeeen
hogeremattemperatuurhetenigszins.Hetgebruikvandubbelglas,alofnietin
combinatie meteenenergieschermhadgeeninvloedophetoptredenvanmagnesiumgebrek.Ditisintegenstelling totdeeersteproef,maarkomtgoedovereenmetdeuitslagvandegewasanalyse.
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Neusrot trad ook nu vooral op b i j hogere EC-waarden. Het type glasdek en de
v e r s c h i l l e n d e mattemperaturen hadden ook enige invloed op het optreden van
neusrot.
„
DeproduktiebijeenEC-waardevan5mS/cmcontinu bedroeg9,2kg/m enbii
eenniveauvancontinue2,5mS/cm 10,5kg/m.Eenverlagingvan5naar2,5mS/cm
gedurendedeproefverhoogdedeproduktieenigszinseneenverhoging
van2,5naar5mS/cmverlaagdedeproduktie,dochdezeeffektenwarengering.
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a.O&dérzoek naarheteffectvanverschillendegevelisolatie-materialen opde
produktievanstooktomaten (insamenwerkingmetG.W.H.WellesenG.P.A.van
Holsteijn).
Gevelisolatiewordtindeglastuinbouwsedertenkelejarensteedsmeer toegepast
omonnodigwarmteverliestevoorkomen.In1981isaangetoonddatvoorbeschut
liggendebedrijvenhetenergieverliesdoordegevelca80%bedraagtvanhettotale
gasverbruikperm^grondoppervlak.Tevensbleekuitbedrijfsvergelijkendonderzoeknaarverschillen ingasverbruikopstooktomatenbedrijven,dathetgeveloppervlak eenbelangrijkefactorisindeverklaringvandezeverschillen inenergieverbruik.Uittheoretischeberekeningenwerdafgeleiddathetlichtverliesals
gevolgvanhetaanbrengenvanisolatie-materialenbeperktis.
Genoemderesultatenwarenaanleidingomeenpraktijkproefoptezetten »waarbij
deeffectenvangevelisolatiezoweloophetklimaat (licht,temperatuur)alsmedeop
deproduktievanstooktomatenwerdennagegaan.Erwerdendaartoeopeenpraktijkbedrijf4verschillende-gangbare--isolatie-materialen aangebracht,zowelaan
denoord-alsaandezuidgevel,nl.plasticfolie,gealuminiseerdetempex,polycarbonaatendubbelglas.
Uitdeverkregen resultatenkon
eenaantalconclusieswordengetrokken.Zo
bleekhetlichtverliesbeperktteblijven totca 3meteruitdegevelenwas
voortempexenpolycarbonaatveruithetgrootstachterdezuidgevel.Deverkregen
produktiecijfersstemdenvrijwelovereenmetdegemetenlichtverliezen,d.w.z.
achter tempexenpolycarbonaat,maarookachterdubbelglas,tradt.o.v.het
controle-object (glasmetfolie)eentoenemendabsoluutproduktieverliesop.
Degeconstateerdeproduktieverliezenwerdengedurendedeproefperiode (februariaugustus)metnameachterdezuidgevelsteedsgroter,hetgeenvooraleengevolg
wasvaneenlagergemiddeldvruchtgewichtachtergenoemdeisolatie-materialen.
Ookhetaanbrengenvanfolie (naastdubbelglasalgemeen toegepast)leekenigeproduktiederving teveroorzaken,wanneerdeproduktievergelekenwerdmetdeproduktie,behaald ca10meteruitdegevel.
Voorlopigeeconomischeberekeningen tonenaan,dat opgrondvandeverkregen resultatengevelisolatie,inwelkevormdanook,aandezuidgevelonverantwoordis
enaandenoordgevelalleenpolycarbonaatendubbelglasverantwoordeinvesteringen
zijn.
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Opkweekvantomatenplantenmettweekoppen.
Inverbandmethogeplantkostenneemtdeinteressevoorhettelenmettwee
stengelsperplanttoe.Ineenproefwerdnagegaanhoeindeopkweekeen
plantmet2koppenkanwordengemaakt.Gezaaidwerdop1mei.Plantenwerden
getoptbovendezaadlobbenenbovenhettweede,vierdeofzesdeblad.Bij
allebehandelingenvondeenvlottediefvormingplaats.Bijhetuitplanten
op31meiwarendeplantenvanalletopbehandelingen30cmlangendeniet
getopte45cm.Op30junibloeidevandenietgetopteplanten de4etros:,
envandebovendelobben,het2eblad,het4ebladenhet6ebladgetopte
plantenrespectievelijk de3etros,begin3etros,2etrosenIetros.
Bovendezaadlobben toppengeeftgoedediefvorming endeminsteverlating.
Entmethodenenentbehandelingen ineenstooktomatenteelt, (K.Buitelaar).
Doordebeperkingenbijhettoepassenvanmethylbromidebestaatereentoenemendebelangstellingvoorhetentenvantomaten.Ineenproefwerdnaast
ongeëntdeafzuigentingendeBMieXseentingvergelekenmetdaarbijverschillendetijdstippenvan doorsnijden vandetomatenstamenverwijderenvanhet
onderstamblad.
Vandeplantenvoordeafzuigentingwerdcv 'Abunda'gezaaidop2novemberen
deonderstamop26oktober,geëntwerdop1december.VoordeBrielseenting
werdcv 'Abunda'gezaaidop7novemberendeonderstamop4november;geënt
werdop22december.Uitgeplantwerdop8januari.Deongeënteplantenwogen
toengemiddeld13.2gdeafzuigentplanten12.9gendeBrielseentplanten
13.9g.Hetdoorknippenvandetomatenstamenkeledagenvoorhetuitplanten
gafbijdeBrielseenting24%dodeplantenenbijdeafzuigenting30%.Het
nietof5,15of25dagennahetuitplantendoorsnijdenvandetomatenstam
heeftgeenproblemengegeven.Deproduktiewasbijdezebehandelingenniet
betrouwbaar verschillend.
Bijdeafzuigentingbleeknahetuitplantendatbij23%vandeplantende
onderstamonvoldoendeofgeheelnietverqroeidwasmetdeent.BijdeBrielse
entingwas2%vandeplantennietgoedvergroeid.Deafzuigentinghadeenvroege
produktievan0.72 kgperm 2 eneentotaalproduktievan17.02kg.VoordeBrielseentingwasditrespectievelijk 1.00 kgen17.53kg.Voorongeëntwasdeze
produktieresp.0.84 kgen12.82kg,tengevolgevaneenvrijzwareknolaantasting.
Hetverwijderenvanhetonderstamblad 12,22of32dagennahetuitplantenheeft
geenbetrouwbaarverschilinproduktiegegeven.

Publikaties
Buitelaar,K,1982Proevenmetgeëntetomaten.GroentenenFruit2Z (29):105,107
Buitelaar,K.1982Geëntetomaten inplaatsvangrondontsmetting?
Tuinderij §2 (20): 24,25,27.
WellesG.W.H.,Buitelaar,KenvanHolsteijn,G,1982Gevelisolatie:behalve
voordelenooknadelen?GroentenenFruit37 (33):39-41

Plannenvoor1983
Tomaat
-Voortgezetonderzoek naardeinvloed vanverschillendegevelisolatiematerialenopdeproduktie (praktijk-onderzoek)
-Onderzoek naardeinvloedvanlichtonderschepping opdeproduktieenkwaliteitvanstooktomaten.
-OnderzoeknaardeinvloedvandeC02-concentratieopdegroeienproduktie
-Onderzoeknaar toepassingvandeQuickpillterverhogingvandeuniformiteitvanhetplantmateriaal.
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a.Rassenproeven eerstebeoordeling
2-3hokkige,rondetypenen3-5hokkige,grofrondetypen
-Stookteelt:
Eenentwintignieuwerassenafkomstigvan8verédelingsbedrijven,werdennaast
hetstandaardras cv 'Sonatine'opdrieplaatsen induplobeproefd.Voorverderebeproevingwerdenaanbevolen:655,1128,656,B81802,B81803enB81804.
Hetelucht-enkoudeteelt:
Twintignieuwerassenafkomstigvan8verédelingsbedrijven, werdennaasthet
standaardrascv 'Sonatine'opdrieplaatsenbeproefd.
Alleproevenlageninduplo.Voorverderebeproevingwerdenaanbevolen:655,657,
cv 'Abunda',1128,B81809enB81810.
Laterwerd657nogteruggetrokken.
-Herfstteelt:
Zestiennieuwerassenafkomstigvan9verédelingsbedrijven,werdennaastde
standaardrassencv 'Abunda',cv 'Angela'encv 'Nemato*opdrieplaatsenin
duplobeproefd.Derassenvoorverdere beproeving zijnnognietbekend.
3-5hokkigetypen (grofronde)
Hetonderzoek bijrassenvandittypein1982isnietmeeruitgevoerd.Inhet
vooronderzoek in1982zijnrassenuitdezegroepopgenomen indeproevenmet
rassenvanhet2-3hokkigetypenenmetdedaargehanteerdestandaardrassenvergeleken.Hetkriteriumgrofrondgoldalsbelangrijk bijdezerassen,dochde
fijneresorteringenmoestenookexportwaardig zijn.Erwerdengeennieuwerassen
metperspectiefgevonden.Allerassendieonder A.abijdestook-/heteluchtenherfstteeltwerdenaanbevolenwarenvanhet2/3hokkige,rondetype.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei

vanp 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 19.8?.

vervolgblad nr 1
I Onderzoekinstelling
Projectnummer

:Proefstation Naaldwijk
:B 2

Registratie nr
-46-

Meerhokkige, vlezige typen
-Stookteelt:

Achtnieuwerassen,afkomstigvan4veredelingsbedrijven,werdenop
3plaatsen
induplonaasthetstandaardrascv.'Dombito'beproefd.Voorverderebeproeving
werdaanbevolen:B81.832.
-Herfstteelt:
Negennieuwerassen,afkomstigvan5veredelingsbedrijven,werdennaasthet
standaardrascv'Cantatos'opdrieplaatseninduplobeproefd.Derassenvoor
verderbeproeving zijnnognietbekend.
b.Rassenproeven tweedebeoordeling
2-3hokkige,rondetypen
-Stookteelt:
Eenserievanzesrassen (inclusiefdestandaardrassencv'Sonatine*encv'Abunda')
werdop18plaatsen(opproeftuinenenvooralindepraktijk);meestalinduplo
beproefd.Derassencv'Abunda',cv'Marathon',cv'Sonatine',cv'Wilset'.
B79619,653en
cv'Goldstar'kondenuiteindelijk,aldannietbeperkt,worden
aanbevolen.
Publikatie:
Stolk,J.H.enM.H.Cools (1982).Tomaterassenvoordevroegestookteelt.
GroentenenFruit38 (12):40-41
-Hetelucht-enkoudeteelt:
Eenserievan zevenrassen (inclusiefdestandaardrassencv'Sonatine'en
cv 'Abunda'werdop11plaatsen (opproeftuinenenvooralindepraktijk)
intwee-ofdrievoudbeproefd.Derassencv'Abunda',cv'Sonatine',cv'Rovato',
B80707,B80713en
cv'Goldstar'kondenuiteindelijk,aldannietbeperkt,
wordenaanbevolen.
Publikatie:
Cools,M.H.enStolk,J.H. (1982).Ookin
dehetelucht-enkoudeteeltmeer
tomaterassen.GroentenenFruit38 (21):39-41.
-Herfstteelt:
Eenserievannegen rassen (inclusiefdestandaardrassencv'Abunda',cv'Nemato'
encv'Angela')werdop
8plaatsen (opproeftuinenenvooralin
depraktijk)minimaalinduplobeproefd.Degezamenlijkeresultaten zulleninhetvoorjaarvan
1982wordenverwerktengepubliceerd.
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Meerhokkige,vlezigetypen
-Stookteelt:
Eenserievanzesrassen (inclusiefhetstandaardrascv 'Dombito')werdop6
plaatsen (opproeftuinenenindepraktijk)induplobeproefd.Derassen
cv 'Concreto',cv 'Cantatos'encv 'Dombito'kondenuiteindelijk,aldanniet
beperkt,wordenaanbevolen.
Publikatie:
Stolk,J.H.enJansen,A.B. (1982).Rassenproevenvleestomaatin1982.Groenten
enFruit38 (13):39.

-Herfstteelt:
Eenserievanvijfrassen inclusiefhetstandaardrascv 'Cantates')werdop
6plaatsen (opproeftuinenenindepraktijk)induplobeproefd.Degezamenlijke
resultaten zullenin1983wordenverwerktengepubliceerd.
Overigepublikaties;
Stolk,J.H.enCools,M.H. (1982).Welk tomaterasvoordeherfstteelt•Groenten
enFruit37(45>: 40-41.
Stolk,J.H.enCools,M.H. (1982).Vleestomaterassenvoordeherfstteelt.
GroentenenFruit37 (46):28-29.

B.Plannenvoor1983
a.Rassenproeven eerstebeoordeling
-Intweeteeltwijzen,tewetenstookteelt,,enherfstteelt ,telkensopminimaaldrieplaatsen,proevenmetdeper teeltwijzedoordeveredelingsbedrijven
ingezonden rassenvanhet2-3hokkigerondetype.Eventueelkunnenenkelegrofronderassenopaanvraagaandeseriewordentoegevoegd.
- Indestookteeltenindeherfstteeltkomentelkensopminimaaldrieplaatsenrassenvanhetmeerhokkige,vlezigetype.
b.Rassenproeven tweedebeoordeling
- Indrieteeltwijzen,tewetenstookteelt,hetelucht-koudeteeltenherfstteelt,zullenopzoveelmogelijkplaatsenproevenwordengenomenmetperteeltwijze,aandehandvanderesultatenvandeeerstebeoordeling inhetjaardaarvoorsamengesteldeseriesrassen (vanhet2-3hokkigetypeeneventueelenkele
grofronde typen).Ook zullenderassenophoudbaarheid nadeoogstwordengetoetst.
-Indevoorjaarsteeltenindeherfstteeltzalhetzelfde wordengedaanmetrassenvanhetmeerhokkige,vlezigetype.
-Eventueelzullenalleseriesvoorderassenproeven tweedebeoordelingworden
uitgebreidmetdemeestbelovenderassenvanderassenserie2ebeoordelingin
hetafgelopen jaar.Dusalshetwareeenderdebeoordeling.
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a.GroeienproduktievankomkommersgeëntopCucurbita ficifoliaenopKJ-100.
Vooralbijdekoudeenheteluchtteeltwordtvrijveelgebruikgemaaktvangeënte
planten.HiervoorwordtinNederland totnutoeuitsluitendgebruik gemaaktvan
deonderstamCucurbita ficifolia.SindskortwordteeninAziatischelandenveel
gebruikteonderstamKJ-100indehandelgebracht.Alsvoordelenwordengenoemd,
meer-weerstandtegenlagetemperatuurenmindergevoeligvoorwortelknobbelaaltjes.
Bijeenlatevoorjaarsteelt,planting 20april,kondenin8afdelingenvandekli~
maatkasbeideonderstammenwordenbeproefd.Erwerdgeteeldbijnormaletemperaturenencv 'Profito' (witresistent)isalsentgebruikt.
OphetmomentvanuitplantenwarendeplantendieopKJ-100warengeëntduidelijk
kleinerdandeplantendieopCue.ficifoliawarengeënt.DitwasvooraleengevolgvanhetlaterentenvanplantenopKJ-100.
Quagewasontwikkeling zijntijdensdeteeltgeenverschillengeconstateerd.Bij
deoogstzijnaantalengewichtvandevruchtengenoteerd.Buitenenigvroegheidsverschil (gevolgvanplantgrootteverschillen) zijngeenproduktieverschillengeconstateerd.Bijbeëindigingvandeproef (26augustus))wasvanCue.ficifolia
19,2envanKJ-10019,3kg/m2geoogst.
Metnamedegrotereweerstand tegenaaltjes,welkenietindezeproefkonworden
vastgesteld,maar zowelophetI.V.T.alsopdeProeftuin teSappemeerduidelijk
isaangetoond,maakthetdeonderstamKJ-100waardomverderbeproefd teworden.
b.Tijdelijkvastschermvanplastic foliei.v.m.energiebesparing.
Belangrijkevragen tenaanzienvaneenvastscherm (dagennachtgeslotenplastic
folie)zijn:hoelangkanhetschermgeslotenblijven,watisdeinvloedvanhet
schermopdegroei,opdegezondheidenopdeproduktievandeplanten.Bijeen
vroegestookteelt,plantdatum29december,waarvoor 4afdelingenbeschikbaarwaren,
zijnomwatmeer inzichttekrijgeninbovengenoemdevragen,devolgendebehandelingenopgenomen:ageenscherm,bschermenvanafplanten tot25januari,cschermenvanafplanten tot15februariendschermenvanafplanten tot8maart.
Tenaanzienvanplanttypeofgewasopbouw zijnbijdezeproefgeenverschillengeconstateerd.Hetaantalbladeren totdedraad (+2m)wasongeveergelijkenook
debladlengteen-breedtewarennietverschillend.Bijmetingen tenaanzienvande
plantlengtebleekdatookdegroeisnelheid inde4afdelingenongeveergelijkwas.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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Omeenindruk tekrijgenvandeinvloedvaneenschermopdeverdampingvan
deplanten,isinelkeafdeling vantweeplantenhetwaterverbruikvastgesteld.Hierbijbleek datdeverdampingdoordeaanwezigheidvaneengesloten
schermvanplasticfoliewordtgereduceerd totongeveer 2/3vaneenongeschermdekas (infebruariresp.+0,50en0.75 1perplantperdag) Tenaanzien
vandeproduktiezijninonderstaande tabelhetaantalenhetgewichtperm2
op3peildatagegevenbijde4behandelingen (at/m d)

a
Datum

Stuks

b
Kg

c

Stuks

22-2

3,1

0,93

3,1

22-3

12,2

4,18

13,1

26-4

26,5

10,38

30,8

Kg

d
Kg

Stuks

Kg

Stuks

2,7

0,73

2,2

0,59

4,49

12,5

4,10

11,8

3,81

12,18

28,2

10,83

25,5

9,64

0,9

Hetgedurende4en7weken schermen (benc)heeftgeennadeelgegeven tenaanzienvandeproduktie.Waar,10weken isgeschermd (d)isdeproduktievanafhet
beginwatlagergeweest.

c. Plantsystemenbijdevroegestookteelt.

Bijeenvroegestookteeltisnagegaanofhetplantsysteem datgebruikelijk is
bijtoepassingvanhetbuisrailsysteem,invloedheeft«opdeproduktie vande
planten.In4afdelingen isdaaromvoordehelfthettraditioneledubbeleV
systeem toegepastenvoordeanderehelftisgeplantalsofeenbuisrai.1
aanwezigwas.Ditlaatstebetekendeperkap4rijenplantenenonderdenok
deplanten "kruisen".Hetplantgetalwasbijbeidesystemengelijk.Bijdeze
teeltzijngéénverschillen inproduktiegeconstateerd.

Plantleeftijdenophetmomentvanuitpoten.
Uithetoogpuntvanenergiebesparing kanhetuitplantenvaneengroteplant
aantrekkelijk zijn;bijeenlatereplantdatum kaneengelijkeproduktiewordenbehaald,ófwelhetkaneengroterevroegeproduktiebetekenenbijgelijktijdigplanten.
Ineenproef zijn,bijeenplantdatumvan28december,plantenvan46,39,;
32en25dagenoud,metelkaarvergeleken.Deplantenwarengedurendedeeerste17dagenvandeopkweek 24uurperetmaalbijbelicht.
Inonderstaande tabel is eenaantalwaarnemingen tenaanzienvanhetplantmateriaalopdedagvanuitpoten engegevensbetreffendedeproduktieop3
peildata,weergegeven.
Produkt i e

Waarnemingen D i j
uitplanten

Ar6 _ dgn

59 cm

22 f e b r .
A
a
n
t
V e r s gw
Stuks Kg
blad
1,0
3,8
8,6
32 g

39 dgn

47 "

23 "

6,6

3,6

32 dgn

31 "

13 "

4,6

25 dgn

7 "

6 "

3,0

Plant
leeftijd

Lengte

1 5 maart
?tJ*ÎS Kg

5 april
S t u k s Kg

11

3,4

17

6,0

1,0

11

3,4

17

6,2

2,4

0,7

10

3,1

18

6,5

1,2

0,4

10

3,0

18

6,4
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Bijdezeproefzijnvroegheidsverschillen hetbelangrijkst.Na6wekenoogsten
zijndezeverschillenechterverdwenenenzelfsenigszinsomgekeerd.Ditlaatsteistegengesteldaanresultatenvaneerdergenomenproeven.
Plantsystemenbijeenherfstteelt.
Bijdeherfstteeltwordenverschillende teeltsystemen toegepast.Produktiespreiding,spreidingvandearbeidsbehoefte,hetplantsysteembijdevoorgaandehoofdteeltenhetaanwezig zijnvaneenbuisrailsysteem kunnen aanleiding zijnomvoorhetenedanwelanderesysteem tekiezen.Ineenproef
geplant10augustuszijndesystemen zoalsdieinonderstaandeschetsjeszijn
weergegeven,opgenomen.

Bijdeoogstzijndevruchtengeteldeng-jwogen.Gedurendedeeersteoogstperiodekwambeh.D (twee-stengelsysteem en0,78pl/m2)achter.Dezeachterstandis
echterlateringelopenenbijdebeëindigingvandeproefwarendeverschillen
kleinennietbetrouwbaar.Debesparingaanplantmateriaal (0,78tenopzichte
van1,25plantenperm 2 ) , kandanvandoorslaggevendebetekeniszijnbijdebepalingvandekeuze.
Publikatie;
vanUffelen,J.A.M. (1982).Schermenenenten.GroentenenFruit38(3);71.
vanUffelen,J.A.M. (1982).Eenvastschermbovenkomkommers.GroentenenFruit
38 (18):27
Plannenvoorhetkomendeseizoen;
aInvloedvandeC02concentratie (van150tot2850ppm)opgroeienproduktie
nagaan.
bNagaanwatdeinvloedisvaneenvastplasticschermgedurendebepaaldeperiodenopgroei,produktieenkwaliteit.
cNagaanwatdemogelijkhedenzijnvanverlengdeopkweek.
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Gebruikswaarde-onderzoek bij komkommerrassen

Besteding over het afgelopen Jaar (1982)
Besteding In geld
Directe kostan-personeel f
„
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

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

\ Beknopte weergave van achtereenvolgens
f
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) me* vermelding van publicaties
i
B. Plan komende Jaar.
! A. Verslag over 19 8 2
»

•a * Rassenproeven eerste beoordeling
i

-Stookteelt
Zeventien nieuwe komkommerrassen,afkomstig van:zesveredelingsbedrijven,weréeanaast de standaardrassen cv 'Rebella,cv 'Stereo' encv 'Corona'op vier
plaatsen in duplo beproefd, zowel ingrond alsop steenwol.Vier van denieuwe
rassen waren witresistent.Voor verdere beproeving werden aanbevolen: 703,T15,
T17 (Grandiosa),T826, 040,246/80,15581en Tw87 (Millio). 155/81werd later
teruggetrokken,TW87 was debestewitresistente.
- Hetelucht- en koude teelt:
Drieëntwintig nieuwe komkommerrassen van negen veredelingsbedrijven werden naast
de standaardrassen cv 'Corona'en cv 'Sandra'op drieplaatsen induplo beproefd.
Alle proevenlagen ingrond.Achtnieuwe rassen waren witresistent.De proeven
werden in ernstigemate geteisterd door brandkoppen,waardoor dewaarde van de
resultaten onvoldoende werd geacht om totaanbeveling voor voortgezet onderzoek
tekunnen overgaan.Mogelijk zullen deproeven in 1983 worden herhaald.
- Herfstteelt:
Vijftien nieuwe komkommerrassen,afkomstig van achtveredelingsbedrijven, werden
naast het standaardras cv 'Corona'op drieplaatsen in duplo beproefd.Achtvan
denieuwe rassen waren witresistent.Devoor verdere beproeving aanbevolen rassen
zijn nog niet bekend.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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b. Rassepproeven tweede beoordeling
- Stook t e e l t :
Eenserievanachtrassen (inclusiefdestandaardrassencv 'Rebella'cv 'Stereo'
encv 'Corona',werd indevroegestookteeltop13plaatsen (proeftuinenen
praktijkbedrijven)zowelindeteeltopsteenwolalsindeteeltindevolle
kasgrond beproefd.Deproevenlagenmeestalinduploofintriplo.Derassen
cv 'Stereo'cv 'Corona',cv 'Rebella',cv 'Farona',cv 'Lucinda',E4761en
cv 'Bruneva'kondenuiteindelijk aldannietbeperkt,wordenaanbevolen.
Publikatie
Stolk,J.H.enCools,M.H. (1982).Rassenproeven komkommersindestookteelt
van1982.GroentenenFruit38(18):34-35.
-Hetelucht-enkoudeteelt:
Inoverlegmetdiverse,bijhetgebruikswaarde-onderzoek komkommerbetrokken
personen,werdeenserierassensamengesteldominhetkadervanhetvoortgezetonderzoeknaastdeproevenvooronderzoek tebeproeven,teweten:
cv 'Rebella',cv 'Lucinda',cv 'Bruneva'E4761,cv 'Corona',cv'Sandra',
2837,cv 'Farona',cv 'Uniflora'encv 'Famosa'...Deproevenwerden zwaardoor
brandkoppengeteisterd,waardoor dewaardevanderesultatenmatig zalzijn.
Desalniettemin zullendeproeven injanuari1983wordenuitgewerkten,voor
zoververantwoord enmogelijk is,wordengepubliceerd.
-Herfstteelt:
Eenserievantiennieuwerassen (inclusiefhetstandaardrascv 'Corona')waarvanéénwitresistent,werdoptienplaatsen induplobeproefd.
Deresultaten zullenin1983wordenverwerktengepubliceerd indevakpers.
c.Oriënterenderassenproevenmetminikomkommers
-Herfstteelt:
Achtminikomkommerrassenwerden ineenoriënterendeproefindeherfstteeltop
hetproefstation teNaaldwijk beproefd indrievoud.Hetras 'PicOBello'
bleek voordeherfstteeltverreweghetbestbruikbareras.cv 'PicoBello'
gafeenproduktiediequakg/m2+5%hogerwasdandievancv 'Corona'. Ook
quabewerkbaarheidvanhetgewasenvruchtkleurmoestaancv 'PicoBello'
devoorkeurwordengegevenbovenhettotdan toegebruikterascv 'Esmeralda'.
Overigepublikatie:
Stolk,J.H.enCools,M.H.Rassenproevenherfstkomkommers.GroentenenFruit
37 (48):40-41.
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Plannenvoor1983
Rassenproeven eerstebeoordeling
Indestookteelt,deheteluchtteeltenindeherfstteeltkomen,opminimaal
drieplaatsen,proevenmetperteeltwijzedoordeveredelingsbedrijveningezondenrassen.Hetgrootstegedeeltevandeingezonden rassenzalnogwitvatbaar zijn.Indienwitresistenterassenwordeningezonden,zullendeze
zoverantwoordmogelijk indeproevenwordenopgenomen.Ookzulleninde
zeervroegeteeltachtrassen,daartoedoordeveredelingsbedrijveningezonden ,bijdelageretemperatuur (15°Cnachten18°Cdag)wordenbeproefd.
Rassenproeven tweedebeoordeling
-Indestookteeltzaleenserievanachtrassen (inclusiefdestandaardrassencv 'Lucinda'encv 'Corona')opminimaal13plaatseninduplowordenbeproefd.Eengrootdeelvandeproevenzalopsteenwolwordengeteeld.
-Indeheteluchtteelt zulleneventueelenkeleproevenmeteennognaderte
bepalenserierassen (vooraldeserietweedebeoordeling stookteelt)wordengenomen.
- Indeherfstteeltzalgetrachtwordeneenserierassen (debesterassenvan
deeerstebeoordelingherfstteelt1982)opminimaal10plaatseninduplo
tebeproeven.
-Vanallerassenseriesvoorrassenproeven 2ebeoordeling zalookdehoudbaarheidwordenbepaald.
-Eventueelzullenalleseriesvoorderassenproeven 2ebeoordelingwordenuitgebreidmetdemeestbelovende rassenvanderassenserie2ebeoordeling inhet
afgelopenjaar.Dusalshetwareeenderdebeoordeling.

PROJECTVEfcSLAG
Onderzoekinstelling
Projeclnummer
Projecttitel

P r o e f s t a t i o n Naaldwijk
B5
Teeltonderzoek bijkasssla

Onderzoekers)

R.H.M.Maaswinkel

Registratie nr.:
-54-

Projectleider
Afdelingshoofd
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Bestedlng over het afgelopen Jaar (1982)

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

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

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (19 825 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar,
A. Verslag over 19 8 2

a.Invloedvangrond-enruimtetemperatuuropdekropvormingvanijsbergsla.
Inhetvoorjaarvan1982werddeinvloedvandegrond-enruimtetemperatuur
opdekropvormingvanijsbergslaonderzocht.Deijsbergslawerdgeplantop
11januari1982,(cv 'Cristallo').Erisgeoogstop29en31maart.In3afdelingenwerdendevolgendedag-ennachttemperatureningesteld.
Afdeling1:dagtemp.13°C+3°Clichtverhoging,nachttemp.6-7°C;
Afdeling 2:dagtemp.15°C+3°Clichtverhoging,nachttemp.10°Cna17/2
(beginkropvorming)6-7°C.
Afdeling3:dagtemp.13°C+3°Clichtverhoging,nachttemgs.10°Cna24/2
(beginkropvorming)6-7°C.
Binneniedereafdelingwerdendevolgendegrondtemperaturenaangehouden:
grondtemperatüurtotaandeoogst14°C;grondtemperatuurvanafplanten14°C
waarbijnabeginkropvorming variabel;grondtemperatuurvariabel.
Uitderesultatenbleek,dathetaantalopenkroppenindeafdelingmetde
hoogstedag-ennachttemperatuur hetkleinstwas.
Indeafdelingmeteenietslageredagtemperatuur endaarbijeenvergelijkbarenachttemperatuurwarenermeeropenkroppenénindeafdelingmeteen
lagenachttemperatuur washetaantalopenkroppenhetgrootst.
Deverschillen inopenkroppen
toinnen
éénafdeling tussendegrondtemperatuurobjektenwarengering.
Hetkropgewichtwashogernaarmatedegemiddeldedag-ennachttemperatuurhogerwas.Deinvloedvandegrondverwarmingophetkropgewichtkwamindeze
proefnietduidelijknaarvoren.
b.Vergelijking tussenstilstaandenstromendwater+invloedvanverhoogdetemperaturenvoedingsoplossing bijslageteeld in voedingsfilm
Inhetseizoen1981-1982zijneentweetalproevengenomen,waarbijgekeken
werdnaardeinvloedvanhettelenvanslaineenlaagwatervan+1cm,
al_ dannietstromend tenopzichtevandeteeltinvoedingsfilm.
Tevenswerdgekekennaardeinvloedvaneenverhoogdeworteltemperatuur
(+15,5°C)opdegroeisnelheidbijdeteeltinvoedingsfilm.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik«
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Deslawerdgeplant22oktober1981,geoogst18januari1982 (cv'Columbus').
Uitdeeersteproefbleek,datergeenaantoonbareverschillenwareningroeisnelheidtussenhetobjektmetvoedingsfilmtenopzichtevandeObjektengeteeld
ineenlaagwatervan1cm,aldannietstromend.;.
Degroeisnelheidvanhetobjektmeteenworteltemperatuurvan+15»5°c w a si-n
hetbeginietshogerenindetweedehelftvandeteeltbetrouwbaarlagerten
opzichtevandekontrole.Tevenswarendekroppengeteeldbijhogereworteltemperatuurkwalitatiefzeerslecht.
Detweedeproefwerdgeplant20januari1982,geoogst23maart1982 (cv 'Mir').
Uitdetweedeproefbleek,daterwederomgeenaantoonbaar verschilingroeisnelheidwastussenhetobjektvoedingsfilmenhetobjektlaagjewatervan1cm
stromendwater.Welwasereenbetrouwbaarverschilingroeisnelheid tussenbeide
vorigeObjekten tenopzichtevandeteeltinstilstaandwatervan1cm.Het
kropgewichtvandeteeltinstilstaandwaterwasdaarbijbetrouwbaarlager.
Degroeisnelheidvanhetobjektmeteenworteltemperatuurvan+15,5°Cwasgedurendedegeheleteeltbetrouwbaarhogerdandegroeisnelheidvandeoverige
Objekten.DekwaliteitvandekroppenvanalleObjektenwasgoed.
Publikaties
Maaswinkel,R.H.M.Proevenmetslaopvoedingsfilm:Vergelijking stilstaand
stromendwater.Invloedvanverhoogdetemperatuurvoedingsoplossing.InternVerslagnr.29,1982.
Maaswinkel,R.H.M.Proevenmetslaopvoedingsfilm:oriënterendeproefenproef
met3verschillendeopkweekmaterialen:grond,plant-inensteenwol.
InternVerslagnr.18,1982.
Maaswinkel,R.H.M.Invloedvangrond-enruimtetemperatuuropdekropvormingbij
ijsbergsla.InternVerslagnr.52,1982.
Maaswinkel,R.H.M., 1982,Temperatuur enkropvormingbijijsbergsla.Groenten
enFruit38 (18):28-29
Maaswinkel,R.H.M.,1982,,Hoeisglazigheidbijkropslatevoorkomen?Groenten
enFruit38 (16):23

Plannenvoor1983
-Vervolgonderzoek relatiegrond-enruimtetemperatuuropdekropvormingvan
ijsbergsla.
-Onderzoeknaardeinvloedvanbelichtingopkropvormingvanijsbergsla.
-Onderzoeknaardeinvloedvaneenvast-ensemibeweegbaar schermopdegroeisnelheidenkwaliteitbijbotersla.
-Voortgezetonderzoeknaardeoptimalevoedingsbehoeftevankropsla,geteeld
invoedingsfilm.
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S t i j g e r en W. de Bruijn

Besteding over het afgelopen Jaar (1982)
Besteding In geld

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

Directe kosten-personeel f
„
,, -materieel
Seml-dlrecte kosten
Omslag algemene kosten
Totaal

f
f
f
ƒ

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1982

I.Rassenonderzoekbotersla
a.Rassenproeven eerstebeoordeling:
1.Klassieketypenenopgerichtetypen:
In5voordepraktijk representatieve teeltwijzenwerdennieuwerassenbeproefd
opminimaaldrieplaatseninduploperteeltwijze.Perveredelingsbedrijfmochten
tweerassenperteeltwijzeworden ingezonden.Rassen,dienietresistentzijntegen
deeerste7enhet10efysiovanhet"wit"zijninhetseizoen1980/1981vrijwel
niet ingezonden.
-Vroegeherfstteelt1981:
Standaardrassen:cv 'Columbus'encv'Salina'
Achtnieuwerassenbeproefdvanvierveredelingsbedrijven.Aanbevolenvoorvoortgezetonderzoek:E3460,63554,64174enE5744 (cv'Sitonia')
-Herfstteelt1981:
Standaardrassen:cv 'Panvit'encv'Columbus'.
Achtnieuwrassenbeproefdvanvierveredelingsbedrijven.Aanbevolenvoorvoortbezetonderzoek:3460,cv'Saffier'en64171.
Winterteelt1981/1982:
Standaardrassen:cv'Panvit'encv'Columbus'.
Achtnieuwerassenbeproefdvanvijfveredelingsbedrijven.
gezetonderzoek:3460,801656,1149en2380 (cv'Ciska').

Aanbevolenvoorvoort-

Voorjaarsteelt1982:
Standaardrassen:cv 'Diamant'encv'Mir'('Miranda')encv'Marcia'
Achtnieuwerassenbeproefdvan vijfveredelingsbedrijven.Aanbevolenvoor
voortgezetonderzoek:2675,66532,68810,0192(cv'Nanda')enE5474.
Latevoorjaarsteelt1982:
Drienieuwerassenbeproefdvantweeveredelingsbedrijven.Geenderrassen
werdaaanbevolenvoorvoortgezetonderzoek.
Achterzijde niet beschrijven, Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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2. Opgerichtetypen:
Doordatnadeintroductievanenkelegoedechemischemiddelen terbestrijding
vanBotrytisenRhizoctonia,dezeziektendelaatstejarenvoordetelereen
mindergrootprobleemvormden isookbijdesélecteursdeaandachtvoorhet
kwekenvanopgerichtetypenverslapt.Dientengevolgeisdelaatstejarenbij
kropslageenapartgebruikswaarde-onderzoekaanrassenvandittypeuitgevoerd,
maarwerdenderassenvan hetopgerichtetype/ overigenskleininaantal,
ondergebrachtindeproevenmetrassenvanhetklassieketype.
3. Zwaresla:
-Herfst-/winterteelt1981-1982:
InhetkadervanhetprojectzwareslavandedrieWestlandseveilingen werdevenals in1981eenserieslarassenbeproefd.In1982inhetkadervanhetvooronderzoen.
Standaardrassen:cv 'Columbus'encv 'Panvit'.Achthoofdzakelijknieuwerassen
beproefdvanvierveredelingsbedrijven.Aanbevolenvoorvoortgezetonderzoek:
0192 (cv 'Nanda')en64174.
b. Rassenproeven tweedeenderdebeoordelingklassieketypen
-Vroegeherstteelt 1981:
Elfproefplaatsenmeestalinduplooftriplo.
Beproefderassen:cv 'Topaas'encv 'Marcia'en58.558 (cv'Profit').
Standaardrassen:cv 'Columbus'encv'Salina'.
Aanbevelenswaardig:cv 'Topaas',cv 'Marcia',58.558 (cv'Profit')encv'Salina',
Publikatie
Cools,M.H.enStolk,J.H. (1982).Slarassenvoordevroegeherfstteelt.
GroentenenFruit37 (2):42-43
-Herfstteelt1981:
Zestienproefplaatsenmeestalinduplo.
Beproefderassen:9154,49901,cv 'Bervenda',cv 'Jade',cv 'Juliët',cv'Montana'.
Standaardrassen :cv 'Panvit',cv'Columbus'.
Aanbevelenswaardig;:49901,cv 'Panvit',cv 'Columbus',cv 'Juliët'encv'Montana'.
Publikatie
Stolk,J=H.,Cools,M.H-. (1982).Rassenvoordeherfstteelt.GroentenenFruit
38 (4):44-45.
-Winterteelt1981/1982:
Achttienproefplaatsenmeestalinduplo.
Beproefderassen:3284 (cv 'Amaril'),49901,9154,cv 'Montana' encv 'SaffierV
Standaardrassen:cv 'Panvit'encv'Columbus'.
Aanbevelenswaardig;:3284 (cv 'Amaril'),49901,cv 'Columbus',cv 'Panvit',
cv 'Saffier'encv'Montana'.
Publikatie
Stolk,J.H.enCools,M.H. (1982)Rassenproevenwintersla.GroentenenFruit
38 (5)-32-33
-Voorjaarsteelt1982:
Negenproefplaatsen,6induploen4inviervoud.
Beproefderassen:cv 'Berlando' (4219),cv 'Baccarat' (E6155),cv 'Gemma' (E5455),
52964 (cv 'Rubina'),50801 ('Silvana'),cv 'Montana'en
cv 'Amirant'.
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Standaardrassen:cv 'Mir'(Miranda),cv 'Diamant'encv'Marcia'.
Aanbevelenswaardig:cv 'Baccarat' (E6155),52964 (cv 'Rubind'),cv 'Mir'(Miranda),cv 'Diamant',cv 'Marcia',cv 'Montana' encv'.ami^ant

Publikatie
Cools,M.H.enStolk,J.H. (1982).Bijvoorjaarsslaveelkeusoprassengebied.
GroentenenFruit38 (16):20-21c
-Latevoorjaarsteelt1982:
Achtproefplaatsen indrievoudmetinhettotaal23parallellen.
Beproefderassen:E5819,58654,58558 (cv 'Profit'),cv 'Sitonia'(E5774)en
cv 'Leona' (1254).
Standaardras :cv 'Salina'.
Aanbevelenswaardig:cv 'Salina',58558 (cv 'Profit),cv 'Sitonia' (E5744)en
cv 'Leona' (1254).
Deresultaten zullen indeloopvan februari1983wordengepubliceerd.

II.Rassenonderzoekijsbergsla.
a.Rassenproeven eerstebeoordeling
In2voordepraktijk representatieve teeltwijzenwerdennieuwerassenbeproefd
opminimaaldrieplaatsenper teeltwijze.Perteeltwijzekondoordeveredel\
lingsbedrijven eenruimaantalnieuwerassenwordeningezonden.
-Herfstteelt1981
Standaardras:cv 'Cavallona'
Zesnieuwerassenbeproefdvandrieveredelingsbedrijven.Aanbevolenvoor
voortgezetonderzoek:cv 'Fórmidana',cv 'Sonia^en2920
•

9

-Voorjaarsteelt1982
Standaardrassen:cv 'Cristallo'encv 'Aubade'.
Negennieuwe rassenbeproefdvanvierveredelingsbedrijven.Aanbevolenvoor
voortgezetonderzoek:cv 'Fórmidana',184 (cv 'Kelly'),2375,2920,1681/80
(cv 'Mabello'),
Overigepublikaties:
Cools,M.H.enStolk,J.H. (1982).Salinablijfthoofdras.GroentenenFruit
37(32):37.

B.Plannenvoor1982/1983
I.Botersla
a.Rassenproeven eerstebeoordeling.
- Klassieketypen:
IndeonderA.Ia.1.genoemdeteeltwijzen zullenrassenproeven eerstebeoordeling worden ',genomeninhetseizoen1982/1983«
- Opgerichtetypen:
Deaangeboden rassenvandittypezullenindeproevenmetrassenvanhet
klassieketypewordenopgenomen enbeoordeeld.
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b.Rassenproeven tweedebeoordeling
Klassiekeenopgerichtetypen:
Deonder respectievelijk A.I.a.1.genoemderassenvoorverderonderzoek zullen
opeen flinkaantalplaatsenwordenbeproefdnaastper teeltwijzevasttestellenstandaardrassen.Degegevens zullencentraalwordenverwerkt (Proefstation
Naaldwijk)engepubliceerd indevakperseninderassenlijstvoorglasgroentegewassen.
II.Ijsbergsla
Rassenproeven Iebeoordelingentweedebeoordeling indeherfstteeltvan1982enin
devoorjaarsteeltvan1983.
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TeeltonderzoekbijpaprikaenSpaansepeper.

Bestedlng over het afgelopen jaar (1982)
Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
,,
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
ƒ

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

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1982

Bijdeteeltvanpaprika'sbehoortdekwaliteitophetmomentvandeoogsttot
grootsteproblemen.Ditgeldt vooralvoordeteeltdiewordtgeplantvanafhalf
november tot+1januari.Kwaliteitsafwijkingen zijnonderandere:stip,krimpscheurtjesenstaartjes.
Bemestingsonderzoek heeftaangetoonddatcalciumeenrolspeeltbijhetoptredenvanstip.Tenaanzienvandeanderekwaliteitsafwijkingen zijnechtergeen
aanknopingspunten,hooguitvermoedensvoorhandenwaareventueleoorzakengezocht
zoudenmoetenworden.
Krimpscheurtjesbehoren totdemeestvoorkomendeenernstigstekwaliteitsafwijkingen.Alsmogelijkeoorzaakwordtwelgenoemd,eenrelatiefhogeworteldruk
opmomentendatdevruchtwand inelastischisenonvoldoendemeegroeitwaardoor
kleinescheurtjesindevruchthuidontstaan.Dezeveronderstelling isontstaan
doordatdekwaalhetmeestoptreedtbijonregelmatigegroei.Dezeonregelmatigheidkanenerzijdswordenveroorzaaktdoorhetheersende (buiten)klimaat,maar
ookdooreenzwarevruchtbelasting en/ofwisselingen inbodemmilieu.
Daarom iseenproefopgezetdietotdoelhadomnategaanoffactorendiede
worteldruk beïnvloedenofinvloedkunnenhebbenopderegelmaatvandeuitgroei
vandevruchten,verschillen teziengevenindematevanhetoptredenvankrimpscheurtjes.Eveneensisnagegaanofdebehandelingen invloedhaddenophetoptreden
vanstipenstaartjeseninhoeverredeproduktieerdoorwerdbeïnvloed.
a.Schermenmetplasticfolie.
Door teschermenmetplastic foliewordtdeuitwisseling vankas-metbuitenlucht
sterkafgeremd.Deluchtvochtigheid indekaszaldaardoorsterkkunnenoplopenen
deverdampingvandeplantenkunnenwordenafgeremd.Verschillen inverdampingsmogelijknedenkunneninvloedhebbenopdevochtspanning indevrucht.Vooralals
tenaanzienvanditlaatsteplotselingeovergangenoptreden,zoudatconsequenties
kunnenhebbenvoorhetoptredenvankrimpscheurtjes.Devolgendebehandelingen
zijndaaromopgenomen:
1 Schermenmetplastic folie vanafplanten (7-12-'81)tot27-3-'82
2
"
"
"
"
"
"
"
tot20-2-'82
3
"
"
"
"
" 20-2-'82tot27-3-'82
Bijdezewerkwijze (erwerddagennachtgeschermd)ontstondenopverschillende
momentenflinkeovergangen inhetklimaat.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Er zijn ten gevolge van het schermen of hetverwijderen van het scherm geen
duidelijke verschillen ingroei of gewasontwikkeling opgetreden.
De invloed van het schermen op deverdamping bleek vrij groot.Het waterverbruik
van deplanten bleek onder een scherm 30 tot 25%lager te zijn danwaar niet
werd geschermd.
Voor dewaarnemingen ten aanzien van dekwaliteit zijn inde 2 e totenmet de
5 e week van deoogstwaarnemingen gedaan.Daarbij zijn cijfers gegeven van 0
tot9, waarbij 0geheel vrij van debetreffende kwaal en 9een zware aantasting
betekende.Deoverige oogstdata zijn ten aanzien van kwaliteitswaarnemingen
buiten beschouwing gelaten omdat nauwelijks afwijkingen optraden.
Inde kaswaar het scherm op 20-2 isverwijderd traden hetmeeste krimpscheurtjesop.Stip zagen we in deze afdeling hetminste.
Het lijkt echter gevaarlijk om hieraan conclusies t& verbinden.De produktie
in debetreffende afdeling was nl. op 13mei + 0,5 kg hoger dan inde andere
afdelingen (2,9 kg tegen 2,4 en 2,3 kg).Bij een groter "zetsel" (grotere
produktie) zienweveelal een ernstiger aantasting van krimpscheurtjesenminder lastvan stip.
Het verschil inproduktie (zetting)moet'mogelijk worden toegeschreven aan
(gemeten)verschillen in koolzuurgasgehalte gedurende de tweedehelftvan
januari en begin februari.
Concentratie van devoedingsopiLossing.
Deconcentratie van devoedingsoplossing die deplanten wordt toegediend
heeft invloed op de.worteldruk.Door deconcentratie tewisselen zalook de
worteldruk wisselen.Bij oplopende concentratie zou deworteldruk afnemen endaarmeeook dekansopkrimpscheurtjes kunnen verminderen terwijl bij afnemende concentratie door deverhoogde worteldruk juistméér krimpscheurtjes verwacht zouden kunnen worden.Hiervanuitgaandezijn devolgende behandelingen opgenomen:
1 Concentratie van devoedingsoplossing steeds 4mS.cm"!
2
"
" "
"
"
aanvankelijk 4,later 2mS.crn"1
3
"
" "
"
"
aanvankelijk 2,later 4mS.cm -1
4
"
'
"
steeds 2mS.cm"1
Bij de behandelingen 2en 3 zijn dewisselingen uitgevoerd op hetmoment datde
eerstevruchten groen oogstbaar waren.Degenoemde waarden zijn streefwaarden
in demat.
Ten aanzien van krimpscheurtjes traden kleineverschillen opwaarbij een lichte
tendens,dateen lage EC en danmetname hetplotseling zakken van 4naar 2mS.cm"
de kwaalverergert. Dewaarderingscijfersvan de behandelingen 1 totenmet4
waren resp.0,7, 0,12, 0,8 en 0,9.
Dewaarderingen ten aanzien van stipaantastingen waren wat duidelijker. De cijferswaren resp.0,9, 0,10, 1,4 en 2,2.Continu 4mS.cm geeft dus duidelijk
minder stip dan continu 2.Staartjes traden in alle behandelingen nagenoeg
even ergop.
De invloed van deze behandelingen op devroege produktie was gering.Later in
het seizoen zijn wél verschillen ontstaan.Op 26augustuswasvan debehandelingen 1 totenmet 4resp.12,5, 12,5, 11,1en 11,6 kg/m2 geoogst.Hierbijmoetworden opgemerkt datvan dezeproduktie resp. 4,0, 1,2, 1,2 eno,8%
neusrotte vruchten waren.Hiermee rekening houdend heeft behandeling 2het bestevoldaan.Men zalechter,tervoorkoming van krimpscheurtjes inhet eerste
zetsel,niet tévroegmet deconcentratiemogen zakken.
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Belastingmetvruchten.
Deaanwezigheidvanvruchtenvraagtveelassimilaten waardoordegroeivande
plantsterkafneemt.Vooralindeperiodedatdevruchtenuitgroeien isdat
goedwaarneembaar energernaarmatehetaantalvruchtengroteris.Ookhetwortels-telselisbijeenzwarevruchtdrachtmindervitaal.Zodra ergeoogst
wordtzienwedegroeiverbeteren.enwordenweernieuwewortelsgevormd.Deze
onregelmatigheid betekentdatdelaatstevruchtenvaneen"zetsel",delaatste
periodevoordeoogstmeteenverhoogde worteldruk temaken (kunnen)krijgen
hetgeendeinmiddelsstuggewordenvruchthuidnietmeerverdraagtenerscheurtjeskunnenontstaan.
Ineenproefje isdevuchtbelasting beïnvloeddooropeenbepaaldmomentde
helftvandeaanwezigevruchtenteverwijderen.Debehandelingenwaren:
1Géénvruchtenwegnemen
2 Dehelftvandevruchtenwegnemendirectnazetting
3 Dehelftvandevruchtenwegnemenalseerstevruchtengroenoogstbaarzijn
_4Dehelftvandevruchtenwegnemenalseerstevruchtenroodoogstbaarzijn
Debehandelingen 1,2en3gaven tenaanzienvankrimpscheurtjesgeenverschillen tezien (waardering +1).Bijbeh.4tradenechterbelangrijkminder
krimpscheurtjesop.Tenaanzien vanstipwacendecijfersbijdebehandelingen
1 totenmet4resp.1,4, .2,3, 2,47en1,8.Erwasgeenverschilinhetoptredenvanstaartjes.
Hetwegnemenvanvruchtenhadwelinvloedopdeproduktie,hetgemiddeldvruchtgewichtenhetpercentageknopen (minderwaardigenklein).Inonderstaandetabelzijndeproduktiegegevensweergegeven.

beh. kg/m2
1
2
3
4

2,6
2,2
1,8
1,9

13mei
gvg ïkn
158
191
169
156

kg/m2
14
1
4
8

4,5
4,2
3,9
3,8

10juni
26aug
gvg%knkg/m2gvg%kn
175
199
180
177

9
2
4
6

11,5
12,1
10,6
11,1

182

189
176
181

5,7
3,5
6,9
5,3

Hetwegnemenvanvruchtenblijkt zowelopdeproduktie,ophetgemiddelde
vruchtgewichtalsopdekwaliteitinvloedtehebben.Hetlijktdanookdemoeiteommeeronderzoektedoenaandezefactor.
d.Wortelvolume.
Deworteldrukwordtuiteraardmede-bepaald doordegroottevanhetwortelstelsel
Indezeproefisopverschillendemomentenhetwortelstelselgehalveerd.Depot
waarindeplantwasopgekweektenhetblokjesteenwolwaardezepotop'stond
zijndaartoevertikaaldoorgesneden.
Debehandelingenwaren:
1Géénwortelsnoeitoepassen
2Wortelstelselhalverendirectnazetting
3
"
"
"
opmomentdateerstevruchtengroenoogstbaarzijn
4 "
"
"
"
"
"
"
"
roodoogstbaarzijn
Deverschillen tenaanzienvankrimpscheurtjes,stipenstaartjeswarente
verwaarlozen klein.Ookdeinvloedopdevroegeproduktiewasergklein.
Wortelsnoeibleekvoordetotaalproduktiewéleennadeligeinvloedtehebben.
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e.Bladhoeveelheid.
Dehoeveelheidbladbepaaltvooreenbelangrijk deeldeverdampingsmogelijkhedenvandeplant.Indeproefisvanbepaaldeplantenopeenbepaaldmoment
hetbladoppervlak +gehalveerdendaarmeezijndeverdampingsmogelijkhedenvan
dieplantensterkverminderd.Mogelijk zouditdevochtspanning indevruchten
vergroten enaanleiding zijntotdevormingvankrimpscheurtjes.Debehandelinqenwaren:
1Allebladeren handhaven
2Dehelftvandebladerenverwijderenophetmomentdatdeeerstevruchten
groenoogstbaar• waren.
Bijdeoogstbleekbovenstaandehypothese nietbevestigd teworden,integendeel.Dewaarderingscijfersvoordebeh.1en2warenresp.1en0,6.Ten
aanzienvandeanderekwaliteitskenmerkenwarenergeenopvallendeverschillen.
Wegnemenvanbladbleekvoordevcoegeproduktienietnadelig,maardetotaal
produktiewasbijdezebehandeling ruimeenkg/m2lager.
Plannenvoorhetseizoen1982/83.
a Invloedvan (lage)machttemperatuuropgroei,produktieenkwaliteit
b Mogelijkhedenvanverlengdeopkweeknagaan
ç InvloedECopdekwaliteit
d Invloedvanvruchtdunningopproduktieenkwaliteit
e Mogelijkhedenvandrietenopzichtevantweestengelsperplantnagaan
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Introductieenverbeteringvannieuwegroente
gewassenvoordeteeltonderglas.

Bestedlng over het afgelopen Jaar (1982)
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 (19 82) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1 9 8 2

I

a. Paksoi
a.1Winterteelt.Voordezeteeltisergezaaidop7oktober1981engeplantop 5
november1981.Indeproefzijnnaasteenzestalrassenookvierplantafstanden
opgenomenVoordeplantafstandenisgebruikgemaaktvaneenras,datindevoorgaandeteeltgoedhadvoldaan.Helaasbleekditrasonderwinterseomstandighedenmetvrijweiniglichtgevoelig tezijnvoorschieten.Doordatca.100%is
gaanschieten,washetonmogelijk eengoedegewichtsbepalinguittevoeren.
Inhetrassenvergelijkingsonderzoek werdenenkelerassenalsgoedgekwalificeerd,hoewelaanalleopgenomen rassennegatieveeigenschappenkleefden.Als
eventueelbruikbarerassenkwamennaarvoren:Pak-choy (R.S.2701),Pak-choy
TAI-SAIenJapanesegreen:TAISAI (Gianttype).Deoverigerassenwareningenoemdeperiodeteschietgevoelig.
a.2Vroegevoorjaarsteelt
Voordevroegevoorjaarsteeltisop 22december1981gezaaidenop29januari1982
geplant (gebruikteplantafstand25x25cm=16pi.perm 2 ) .Ookbijdezeproefis
naasteenrassenvergelijkingwaarbijeen11-talrassenwarenopgenomeneenplantafstandenproef aangelegd.Hetplantaantal varieerdevan13,2tot25pi.per
m .DeopgenomenrassenwarenalleafkomstigvanhetI.V.T.Deelfopgenomenrassenverschildenvrijsterkvanelkaar,envoldedennietquagebruikswaarde.Veel
vanhetmateriaalhadeenteafwijkendgroeipatroonof!.kwamveeltesnelinbloei.
Hetras603Ching-Chiang (Know-YouSeed,Taiwan)bleeknietschietgevoelig,maar
hadeenkortegedrongengewasgroeimetbredegroenebladstelen,waarindenerven
duidelijk zichtbaarwaren.
HelaasWasbijdeplantafstandeneenrasopgenomen,datindegenoemdeteeltperiode
zeergevoeligvoorschietenbleek tezijn.Daardoorkondendeoogstwaarnemingen
nietplaatsvinden.Welisuithetgeschotenmateriaaleenselektiegemaakt,dieop
hetI.V.T.vermeerderd zalworden.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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a.3Latevoorjaarsteelt.
Voordelatevoorjaarsteeltisop9aprilgezaaidenop27apriluitgeplant.
Deplantafstandbedroegooknuweer25x25cm.Een8-talrassen zijninde
proefopgenomen.Vandezerassenwasminofmeerbekend,dathetteoogsten
materiaalaandeverwachte eisen zouvoldoen.Debladstelenmoetenduidelijk
witvankleur zijnenniettelang.Deoogstvondplaatsop2juni.Naast
derasseniswederomeenplantafstandenproef aangelegdmettweerassenen
4plantafstanden,variërendvan13,2tot25plantenperm 2 .Bijhetrassenonderzoekwerdvastgesteld,datvoorpaksoimetdegewenstevormenkleur
ergeengebruikmoestwordengemaaktvandeTAISAItypen.Dezetypenwerden
inverhouding telangenteslap.BovendienwasvanTAISAIdekleurveelal
tebleekengevoeligvoor 'rot'aandeonderkantbijwarmeomstandigheden.
Bijdeoogstblijktdevariatietussendeindividuelekropgewichtenvrijgroot
tezijn,zowelbijderassenalsde plantafstanden .Debetrouwbaarheidvan
deresultatenwasdaardoorgering.Degemiddeldegewichten schommelentussen
de300en500g.
a.4Vroegeherfstteelt.
Voordevroegeherfstteeltisop10augustusgezaaidenop1septembergeplant.
Deplantafstandwerdeneveneensop25x25cmgehouden.Deoogstvondplaatsop
29septemberen6oktober.Indeproefwaren12rassenopgenomenen4plantafstandenm ethetrasPak-choy.Ook indezeteeltwerdgeconstateerd,datde
TAISAItypenmindergoedvoldeden.Hetgewaswerdtelangendebladkleurviel
tegen.Deselektiesuitproevenvanhetvorigeseizoenvoldedengoed.Zowelde
bladkleur alsdevormwarengoed.
Degemiddeldegewichtenwarenooknusterkverschillend.Degewichtenvarieerden
van350tot500g.
Uitdeplantafstandenproef bleekgeenduidelijk optimumnaarvoren tekomen.
Bijdehuidigevraagnaarkroppenvanca.350g lijktdeplantafstandvan
25x25cmgoedtevoldoen (16plantenperm 2 ).
a.5 Late_herfstteelt.
Voordelateherfstteeltzijnop13september8rassengezaaidenop14oktober
geplant (16plantenperm 2 ) . DeTAISAI-typenwarenuithetrassenvergelijkingsonderzoekweggelaten.Ookindezeproefwerdendeselektiesvanhetvorigeseizoengoedgewaardeerd.Daarindeproefruimtegestoomdmoetworden,ishetmateriaalvroegtijdig geoogst.Hetgemiddeldgewicht opoogstdatum 6december
bedroegca.170g.
Deverschillen tussendegewichtenvandeplantafstandenproefwarenopdezeoogstdatum zeerklein.Degewichtenvarieerden tussen140en180g perkrop.
b

Bosknolselderij
Voordeteeltvanbosknolselderij zijn21rassen,diedoorhetI.V.T.zijnverzameldop15februari gezaaidenop8aprilindekasuitgeplantbijeenplantafstandvan20x25cm.Bijditonderzoek stondvooraldegebruikswaardevande
verschillenderassencentraal.Uitonderzoekvanvorigjaar (zieJV1981pg66)
wasvooraldelooflengteen onvoldoendeknolvormingeenprobleem.Uitdeproef
vanditvoorjaar isnaarvorengekomendatdevolgenderassenvoordezeteeltwijzebruikbaar zijn:'Iram'vandefa'sVatterenClauseen'Pomona' (Royal
Sluis).Erisop30junigeoogst.
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Stengelui
Voordeteeltvanstengeluienisop5januarigezaaidenop13apriluitgeplant.
Doordatdezaaidichtheid indezaaibakjestehoogisgeweest,werdenvrijkleine
plantjesuitgeplant.Alsplantafstandwerd25x10cmaangehouden.Indeproef
werden48rassenopgenomen.Op6juliishetmateriaalgeoogst.Tussen hetmateriaalwerden zeergroteverschillenaangetroffen.Naastdeechtestengelui,
dieinfeitegeenbolvormt,werdenookbieslookachtigeProduktenaangetroffen.
Daarnaastwerdengroteverschillengevonden inbladopbouw,bladlengteenstevigheidvanhetgewas.Bovendien zatenookechte bolvormende uien tussenhetmateriaal.
Deteeltvanstengeluionderglasduurtlang.Deopkweek islangenvraagtveel
aandachti.v.m.plantkwaliteit Omeenlangewitteschachtteverkrijgenmoet
diep (ca15cm)wordengeplanteneventueelenkelekerenindeteeltwordenaangeaard.Voordezeteeltkomen inaanmerkingdecv's 'Alliumfistulosum' (Welsh
Onion)vanDobynateeltI.V.T.,envanBarhamnateeltI.V.T.,Bunchingonion
(Japan),Iwatsuki (Tokita)en"Hikawa"Flhybridebunchingonion (Tokita).
Stengeluibiedtechteropgrondvandeeerdergenoemdenadelenweinigperspectievenvoordeteeltonderglas.

d. Kouseband
d.1Zomerteelt
Voordeteeltvankouseband isop20aprilgezaaidenop29apriluitgeplant.
(Plantafstand80x40cm).Integenstelling totvorigjaar (zieJV1981,pg72)
warenergeenproblemenmetdeweggroei.Destrekkingvandehoofdstengelvond
direktnamitplantenplaats.Deeerstebloeiwerdnaca.8wekenwaargenomen.
Deoogstvondplaatstussen22junien19augustus.ErwerdenuitsluitendselektiesvanhetI.V.T.gebruikt.Ditmateriaalisaangevuldmetmonstersuit
Indonesië.Onderdeselktiesbevonden zichteenaantalafwijkendetypen.Dieuit
Indonesiëwaren tekortentebleekvankleur,deproduktieingenoemdeperiode
varieerdesterk enliepuiteenvan0,62 tot3,34kgperm 2 .De I.V.T.-selektie
81099gafdehoogsteproduktie.Metnameaande gewasbeheersing zalindekomendetijdmeeraandachtmoetenwordenbesteed.Bovendienlijktdetotnutoe
gebruikteplantafstand teklein.
d.2Herfstteelt
——
^
Voordeherfstteeltvankouseband isop22juligezaaidenop29juliindekas
uitgeplant (Plantafstand125x50cm).Debesteselektiesvandezomerteeltwerden
voorditonderzoek gebruikt.Daarnaastwerdeenplantafstandenproefopgenomen,
waarbijhetaantalplanten perm 2 varieerdevan7.5 tot11planten.Bovendien
werdeen snoeiproefaangelegd.Ook indezeherfstteeltwerdnaca.8weken
deeerstebloeiwaargenomen.Degewasgroeiwasbyzondersterk bijdeObjekten
waargeengewassnoeiwasuitgevoerd.Degewassnoeibestonduithetwegnemenvan
dezijscheutenvandeeersteorde.Bijdiegroepplantenbleefdegewasgroeisterk
achter.Vaneenbeheerstegewasgroeiwashelaasgeensprake.Ookindeherfstteelt
bleek deselektie81099debestetezijn.Inverbandmetzaadwinningwerdin
dezeproefgeenproduktiebepaald.Deeerste bloeiwerdpaseindseptember/
beginoktoberwaargenomen.Deindrukbestond,datnaarmatedetijdvoortschreed
debloeienproduktietoenam.Mogelijk,datdedaglengteinvloedheeftopde
bloei (kortedag).
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e.Knolvenkel.
Herfstteelt
Voordeherfstteeltrassenproefvanknolvenkelisop22juligezaaidenop8
septembereenvrijgroteplantuitgeplant (plantafstand 30x35cm).Vooralde
problemenmetdematigeknolkwaliteitvanhetmeestgebruikterasZEFA-finowas
aanleidingomeengrootaantalrasseninditonderzoekoptenemen.Invergelijkingmethetgeïmporteerdeitaliaanseprodukt bleek deZEFA-finoeen
teplatteknoltegeven.Indeproefwaren16rassenvandiverseherkomsten
opgenomen.Bijdeoogstop9decemberisnaastdehoogteenbreedteookdedikte
vandeknolgemeten.Deverzameldegegevensmoetennogverwerktworden.Bijde
visuelebeoordelingop25novemberkwamendevolgenderassenalsgoedbruikbaar naarvoren:'Wädenswiler'(Tozer), 'Florance'(Tozer)en •Domino' (Clause).
Plannenvoor1983
-Kouseband:-Rassenvergelijkingsonderzoek metI.V.T.materiaal.
-Onderzoek naarverschillendeteeltsystemeni.v.m.eenbetere
ruimtebenutting.
-Knolvenkel Eveneenseenrassenvergelijkingomderasgevoeligheidvoor
schieten vasttestellen.
-Broccoli

-Paksoi

Eenrassenvergelijkingomnategaanofinhetwareldsortimentrassenvoorkomenmeteengroterehoofdknop.
Voortgezetonderzoeknaarbeterrasseningeheleseizoen.

Publikatie
Mol,Cl.1983.Verbreiding indekoolfamilie.Tuinderij63 (5):22-23en
Tuinderij63 (6):19.
Mol,Cl.1982.Totaleoppervlaktevankleinegewassenal2500ha.
GroentenenFruit38(10):23-27.
Mol,Cl.1982.Overzichtkleinegewassen.GroentenenFruit38(25):37-39,
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Bestedlng over het afgelopen Jaar (1982)
Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen

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

Middelbaar personeel
Lager personeel

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
ƒ

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (19 82) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1982

a.BespuitingmetcalciumbijChinesekoolendeinvloedvaneenvastscherm(plastic
folie)ophetoptredenvanrand (K.Buitelaar).
Vorigjaartradineenbespuitingsproefmetcalcium inhetgeheelgeenrandop.In
eennieuweproefwerdnaastonbespotengedurendedriewekenéénkeerendriekeer
perweek gespotenmet0,04Mcalciumnitraat.Tevenswerdafhankelijkvandeweersomstandigheden (lagervenveelwind)gespoten.Debespuitingenvondenplaatsvan
5tot26februari.De cv 'Nagaokaearly' werdop15januarigeplantin2kasafdelingen,waarbijéénafdelingmetplastic foliebovenindekaswasdichtgemaakt.
Aanvankelijk bleefdefoliegeheeldroog,nahalffebruariwerdwatcondensvorming
tegendefoliewaargenomen.Derandwaarnemingen staanindetabel.
Gemiddeld %plantenmetrand
9/2

12/2

14
19
8
17
22
6

23
29
7
31
33
15

15/2

18/2

22/2

78
83
54
85
73
92

86
93
81
87
84
97

1

Onbespoten
1xperweek
3xperweek
Weersafh.
+foliescherm
Ongeschermd

71
75
37
80
64
86

Decalciumbespuitingenenhetfolieschermhebbenhetoptredenvanrandonvoldoendetegengegaan.
b.PlantstadiumenhetoptredenvanrandbijChinesekool (K.Buitelaar).
Bijhetbespuitenvanhetgewasmetkalksalpeter i.v.m.hetoptredenvanrandmoet
hetmomentvanrandgevoeligworden,bekend zijn.Voorhetbepalenvandittijdstip
werdcv 'Nagaokaearly'gezaaidop3,9,16en23december.Deplantenvandeeerstezaaidatumwerdenop15januarigeplantenvandeanderezaaidataop22januari.
Op22januariwarendegemiddeldeplantgewichten respectievelijk 3.0g,3.2g,1.6g
en1.3q.Op9februariwerdrandgeconstateerd.Degrootstebladdiameterwasopdie
datum12cm,10*scmen9*scm.Hetoptredenvanrandisweergegeven indetabel.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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%plantenmetrand

Zaaidatum

9/2

12/2

15/2

18/2

22/3

3dec.
9dec.
16dec.
22dec.

36
18
2
1

52
37
8
4

93
92
79
75

96
93
83
90

96
96
93
94

Tweeàdriewekennahetuitplantenwarendeplanten inhetrandgevoeligestadiumgekomen.Deplantendienenduseersteenbepaaldegroottetebezitten
voordatrandopkantreden.
c. PlantselektiebijChinesekool (K.Buitelaar)•
Nagegaanwerdofdoorplantselektiebijhetuitplantendeuniformiteitvande
koolbijdeoogstkanwordenverbeterd.
Op5januariwerdnormaalengegradueerd zaadvancv 'W.R.50'gezaaid.Op
deplantdatum1februariwerdendeplantenuitnormaalzaadin4partijen
verdeeld (grote,normale,kleineenongesorteerde).Deplantgewichtenwaren
respectievelijk 1.12g,0.S7g,0.71gen0.90 g.Deplantenuitgegradueerd
zaadwogen1.00 g.Devariatiecoëfficiëntenwarenrespectievelijk11.2%,
10.6%,13.3%,16.1%en22.6%.
Doordrogeplekken inhetproefveldwerddeongelijkheidvandeplantenvergroot.Bijdeoogstop6aprilwerdendientengevolge geenbetrouwbareverschillen
(P<0.20) tussendebehandelingengevonden.
Publikatie;
Buitelaar,K.1982.ProevenmetChinesekoolonderglasin1982.Groentenen
Fruit38;(20):34-35
d. Deinvloedvandevoedingsconcentratieopproduktieensuikergehaltebijmeloen.
(K.Buitelaar).
Produktieverhoging enkwaliteitsverbeteringzijnnodigvooreengoederendabele
meloenteelt.Ineenproefwerdenbijeenteeltopsteenwolvoedingsconcentraties
van2,4en6mS.cm"! aangehouden.Tevenswerd tijdensdevruchtgroeideEC
veranderdvan2naar6envan6naar2mS.cm-1.Daarnaastwasookeenteeltin
stromendwatermet2mS.cm-1.
Decultivar 'Haon'werduitgeplantop1april.Deoogstbegonop31mei.Inde
tabelzijnderesultatenvermeld.
EC v o e d i n g s w a t e r
Opzet
Gerealiseerd
2
4
6
2-6
6-2
2 water

2.4
6.1
7.8
2-7.5
7-4.5
3.3

Vruchten/plant
16/7
9/6

Vruchtgewicht

1.14
0.36
0.21
1.39
0.54
1.00

794
806
736
730
793
842

5.61
5.61
4.68
6.32
5.07
4.11

g)

S u i k e r g e h a l t e (%)
t/m 2 3 / 6
t/m 7 / 6
9.0
9.7
9.6
9.4
9.2
9.3

VerhogingvandeECgafeenverlatingvande oogsteneenlageretotaalproduktiemeteenwatlagervruchtgewicht.DeinvloedvandeECophetsuikergehalte
wasgering.

9.1
9.7
9.7
9.5
9.3
9.3
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e. Teeltsystemenbijmeloen (K.Buitelaar).
antenvoordat
In1981kwam ineenproefmetteeltsystemenzoveelwegvalvanpi
deproduktiecijfersonbetrouwbaarwerden.In1982werddaarom eensoortgelijke
proefgenomen.Desystemenwaren:
1. Tweerijenper3.20mkapaandegootkant,50cmopderij,dekopvande
plantoverdedradeninhetmiddennaarbenedenleiden.
2. TweerijenperkapinV-vormopgeleid,50cmopderij,nadeeerstesnede
blijvensnoeienindedoorteelt.
3. Alssysteem2maardannietsnoeienindedoorteelt.
4. Vierrijenperkaprechtomhoog,opderij60cm,nadeeerstesnede2middenrijenverwijderen.
5. Tweerijenperkap,40cmopderij,plantenomenomnaardenokende
goot.omhoognadeeerstesnededeplantenomenomverwijderenenderest
doortelen.
6. Alssysteem5,maardan30cmopderij.
7. Tweerijenperkaplangsdegoot,60cmopderij,enéénrijonderdenok
30cmopderijschuinuitgebonden,dezerijnadeeerstesnedeverwijderen.
8. TweerijenperkapinV-vormopgeleid,70cmopderijmettweestengels
peri.planti.
9. TweerijenperkapinV-vormopgeleid,50cmopderij,nadeeerstesnede
opnieuwplanten.
Cv 'Haon'werdop11meiuitgeplant.Geoogstwerdvan12julitot8oktober.
Op29juliwerdendewijkerplantenverwijderd.Per2augustuswashetaantal
geoogstevruchtenperm invqlgqrdevandeteeltsystemen 3.3,3.2, 3.3,
4.6, 3.3, 3.5, 3.9, 3.1en3.5.Degemiddeldevruchtgewdchten lagentoen
tussen1140en1277gramenbijsysteem8op1337gram.Tot 8oktoberwashet
aantalvuchtenperm 2 involgordevandeteeltsystemen 9.3, 9.0, 9.2, 10.2,
8.2, 8.7, 9.2 en9.0.Systeem9heeftdoorslechtegroeivanhetnieuwegewasnietvoldoendegeproduceerd.Devruchtgewichten lagentot8oktobertussen
922en998gram.
Systeem1en4zijnaanbevelenswaardig.Systeem8kani.v.m.lagereplantkosten
interessantzijn.
f.

Invloedvanhetklimaatopvruchtbaarheid enkwaliteitbijmeloen (K.Buitelaar).
Intweeafdelingenwerdenmeloenencv 'Haon'uitgeplantop2,12,22aprilen
1mei bijeennachttemperatuurvan20°Ceneendagtemperatuurvan23°c .
Twintigdagennadelaatste plantdatumwerddenachttemperatuur inéénafdelingverlaagdnaar150Comtezienofditeffekthadopbloeienzettinq
enopdesuikeropbouwvandevrucht.Doordehogebuitentemperatuur inmeien
junikondelagenachttemperatuuronvoldoendewordengerealiseerd.Erzijn
danookgeenwaarnemingengedaan.

g.

InvloedvandematevanscheutsnoeiopdevruchtkwaliteitvanOgenmeloen.
(G.WellesenK.Buitelaar).
Inhetnajaarvan1981werdeenproefopgezetmetcv 'Haon'waarinviersnoeibehandelingenwerdenopgenomen (zieInternjaarverslagblz68en 69).Uitde
verwerktegegevenskondendevolgendeconclusiesgetrokkenworden:
1.Deuitgroeiduurvandevruchtenbepaalthoehooghetsuikergehalte is.Bij
debehandelingwaarnietgesnoeid is,hangendevruchtengemiddeldlanger
aandeplantenhebbenmededaardooreenhogersuikergehalte.
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2. Wegnemenvanhetvruchtbladgeeftgeenverminderingvandekwaliteitvan
devruchten.
3. Eenbetrouwbaarverband tussendeuitgroeiduur enhetgemiddeldvruchtgewichtalsmedetussenhetgemiddeldvruchtgewichtenhetsuikergehalte
werdnietaangetoond.
4. Hetteveelsnoeienvanmeloeneplantenmoetuit kwaliteitsoogpuntworden
ontraden (gemiddeldrefractiewaardenvande vruchtenbijde4behandelingen resp.11.9, 10.6, 8.1en8.2%).
Publikatie
Welles,G.W.H,enBuitelaar,K.,1982.Invloedvandiversesnoeibehandelingen
opdekwaliteitvanOgenmeloenineenherfstteelt (1981). Intern
verslag44.

h. Opkweektemperaturenbijbroccoli (Cl. Mol).
Bijbroccoliisnagegaanwatdeinvloedvandeopkweektemperatuurisopvroegheidenproduktie.Hiertoewerdbroccoligezaaidop29oktoberenop18decemberuitgeplantbijeenplantafstandvan40x40cm.Deopkweekvondplaatsbij
8,12, 16en20°C.Deoogstwasvan22maarttot27april(cvS.G.-l).
Deplantenbijdehoogsteopkweektemperatuur kwamenhetvroegstinproduktie
zowel watbetreftdehoofdknopalsdezijknoppen.Ookwashetgemiddeldgewichtvanzoweldehoofdknoppen alsdezijknoppenbijdehoogsteopkweektemperatuurhethoogst.Detotaleproduktiewasbij8°C0.99 kgenbij20©C
1,23 kgperm 2 .
Î. Zaaitijden bijbroccoli (Cl. Mol).
Bijbroccoliisnagegaanwatdeinvloedvandeplantleeftijdenophetmoment
vanuitplanten isopvroegheidenproduktie.Voorditonderzoek isgezaaidop
12,16,20en24novemberengeplantop13januaricv 'Oktal'.Deplantleeftijdvarieerdedaardoorvan50tot62dagen.Alsplantafstand is40x40cm
aangehouden.Deoogstvondplaatstussen14aprilen3mei.Uitdeproef
kwamnaarvoren,datbijhetgebruik vaneenoudereplantdeoogstvroeger
plaatshad.Daarnaastisgebleken,datdeproduktiebijgebruikvaneen
oudereplanthogerwas.Deproduktiewasbij50,54,58en62dagenoude
planten resp.1.3, 1.4, 1.4en1.5kgperm.
j. Plantafstanden bijbroccoli (Cl. Mol).
Nawiskundigeverwerkingvanderesultatenvandeplantafstandenproefbij
broccoli (zieintjaarverslagpg66)isgeblekendathetgemiddeldgewicht
vandehoofdknopafneemtbijeengroteraantalplantenperm 2 .Detotale
produktieisechterbijdegrootsteplantdichtheid (8.2pl./m )hethoogst
(1.03kg/fil2). (p<0.01).Tenaanzienvandegewichtenvandezijspruiten
zijngeenbetrouwbareverschillengevonden.
k. Effectvan plantgrootteopdeproduktievanknolvenkel (Cl. Mol).
Voordeteelvanknolvenkelisopvier zaaidatauitgezaaid,nl.24en27februarien2en5maart.Erisgeplantop15april (plantafstandvan30x30cm)
Deoogstvondplaatsop18juni.Bijhetuitplantenwarendeplantenresp.
50,47,44en41dagenoud.Bijdeoogstishetknolgewichtzonderloofde
hoogtevandeknol,endebreedtevandeknolbepaald.
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Hetknolgewichtnamtoenaarmateeenjongereplantwerduitgeplant,terwijl
dehoogteafnamendebreedtetoenam.Ditbetekent,datdevormvandeknol
beterwerd.Eenoudeplantgeefteenmindermooieknolenislichteringewicht.
Deopkweekvanknolvenkelmagingenoemdeperiodenietlangerdurendanca.
6weken.
1. Invloedvandeplantafstandopdeproduktievanknolvenkel (Cl. Mol).
Nadewiskundigeverwerkingvanderesultatenvaneenplantafstandenproef
(zieinternjaarverslag 1981,pg66)isgeblekendathetgemiddeldknolgewichtafnamvan458gbij8pl/m2tot362gbij16pl/m2.Tussendeknol;
hoogteenbreedtewerdengeenbetrouwbareverschillengevonden,terwijlhet
percentageschietersduidelijk toenamnaarmateerdichterwerdgeplant.
m. Herfstteeltvankoolrabiopstilstaandenstromendwater (Cl. Mol).
BijhetonderzoeknaardeteeltmogelijkheidopwateriskoolrabiineenherfstteeltopvoedingsfiiLmopgezet.Voordezeteeltisop6augustusgezaaiden
op31augustusgeplant,(cv 'Prado').IndeopstellingwerdenvierECtrappen
aangelegd,,nl1.5, 3.0, 4.5 en6.0mScm .Naaststromendwaterwerdeen
objektmetstilstaandwateraangelegd.Degroeienontwikkelingverliepvoorspoedig.Bijmetingenvandediametervandeknolindetijdkwamvastte
staan,datdeknolperdagmet1,5 tot2,0mmtoenam.BijdelageECtrad
beginoktoberchloroseinhetbladop.Uiteenbladanalysekwamvastte
staan,datmogelijkgebrek aanMnofFedeoorzaakvanditverschijnselwas.
Deoogstgegevensmoetennogverderverwerktworden.
n. Herfstteeltvanpaksoiopstilstaand enstromendwater (Cl. Mol).
Naastdeteeltmogelijkheid vankoolrabiopwaterisgetrachtookpaksoiop
water tetelen.Voordezeproefwerdgezaaidop13september enop22oktober
meteengroteplantuitgeplant.Ookditgewasbleekopwaterbijzondergoed
tegroeien.Erwaren tussendeECtrappent.w.1.5;3.0;4.5en6.0mS/cmverschillen ingroeisnelheid.BijdehoogsteECwaardewarendebladerendonkerdervankleureniets.gedrungener vanopbouw.Op28decemberwerdgeoogst.
Degegevensmoetennogverderuitgewerktworden.
o. EffectvanCCCopproduktieenkwaliteitvansnijbonen (Cl. Mol).
Voordeteeltvansnijbonen isgezaaidop1maartengeplantop5maartbij
eenplantafstandvan80x40cm (1plantperpol).Deoogstvondplaats
tussen22aprilen1juli.
DegroeiremmerCCCwerdopverschillendetijdstippen eninverschillendeconcentratiesophetgewasgespotenmeteenzeerfijnenevel.Debespuitingen
werdenuitgevoerd tussen9maarten3aprilmetalsuitersteconcentraties
1000ppm (=2ml/l.)en500ppm (=1ml/l.).Aandeoplossingwerd0.5ml/l
agrallalsuitvloeier toegevoegd.
Uitlengtemetingenwerden zeerduidelijk effekten zichtbaar.Bijdeonbehandeldeplantenwerdenca.4bladparenonderdedraadgeteld,terwijlbijdebe*
handeldeplantenca.8bladparenwerdengeteld.Uitderesultatenvandeoogst
kwam zowelt.a.v.devroegeproduktiealsdetotaleproduktiegeenenkelbetrouwbaareffectnaarvoren.HettoepassenvanCCC-bespuitingen isnogafgezienvaneventueleresiduproblemen ,gezienheteffectopdeproduktieniet
zinvol.

vervolgblad nr 5
Onderzoekinstelling
Projectnummer

van projectbeschrijving/projectverslag 19Q.2..
:ProefstationNaaldwijk
:B H

Registratienr
-73-

p. Bloei-induktiebijkasbloemkool (Cl.Mol).
Naaraanleidingvanderesultatenvanvorigonderzoek naardetoepassingsmoge^
lijkhedenvanbloeiinduktie (zieinternjaarverslag '80pg62en '81pg65)
isditjaarbloei-induktienahetuitplantentoegepast.Daartoezijninde
opkweekverschillendetemperatuursbehandelingentoegepast,nl.8,12,16en
20°C.Doordezeverschillen inopkweektemperatuur was erbijhetuitplanteneenverschillendaantalbladerenafgesplitst,waardoordebloei-induktie
indekasineenverschillendplantstadiumkonplaatsvinden.
Voordeteeltisop7oktobergezaaidenop15decemberuitgeplantbijeen
plantafstandvan50x40cm.Deoogstvondplaatstussen11maarten20april.
Devroegsteproduktiewerdbereiktbijeenopkweektemperatuurvan12°C.Met
deOpkweek.temperatuur van8°C gafditeenverschilvan6dageninhetvoordeelvande12° behandeling ..Deoogstduurlijktbij8°Ckorter tezijndan
bijdehogeretemperaturen,maar 20^Cgafweereenkortereoogstduurdande
8°Cbehandelingen.Deuniformiteitwasbij12°Condanksdevroegheidniet
groter.Degemetenverschillen indiameterengewichtwarenbijzonderklein
ennietbetrouwbaar.
q. Effectenvanrassen,zaaitijden enpianbafstanden bijeenherfstteeltvan
bloemkool(Cl.Mol).
Derassenvoordeherfstteeltvanbloemkoolzijngezaaidop5augustus en
geplantop7septemberbijeenplantafstandvan50x50cm.Voordezaaitijdenproefisop5,9,13en17augustusgezaaidenop7septemberbijdezelfdeplantafstand.Deopkweekheeftnahetverspenenbuitenplaatsgevondenom
eenstevigeenafgehardeplantteverkrijgen.Deverwerkingvandegegevens
moetnogplaatsvinden.Naastdezeproefiseenzelfdeproefindepraktijk
aangelegd.Bijdieproefzijnnaastrassenenzaaitijdenookplantafstanden
enpotgroottenopgenomen.Ookderesultatenvandezeproefzijnnognietverwerkt.Welkangesteldworden,datdeherfstteeltvanbloemkooltotdemogelijkhedenbehoort,maarerdoenzichmeer ziektenenproblemenvoorinvergelijking totdevoorjaarsteelt.
B. Plannenvoor1983.
-Snijboon;Heteffectnagaan vanbodemtemperatuurenverschillendeECniveau's
bijdeteeltopsubstraat.
-Courgette:Opeenpraktijkbedrijfzalbemestingsonderzoek wordenuitgevoerd.
-Paksoi :Heteffectnagaanvanópkweektemperatuurenplantafstand.
-Kouseband:Heteffectnagaanvanverschillende teeltsystemenopdegroeienontwikkelingvankouseband.
-Meloen:
a.;Onderzoeknaardeinvloedvanverlaagdenachttemperatuuropdevruchtbaar!«
heid,zetting,produktieenkwaliteit.
Indienmogelijk ineenvoorjaarsteeltheteffectvanhetaantalzijscheuten
opdekwaliteitnagaan.
-Chinesekool:
a. Voortgezetonderzoeknaardeinvloedvancalcium-bespuitingentoepassing
vaneenvastschermophetoptredenvanrand.
b. Toetsingvaneenaantalhybridenopgebruikswaardeenhoudbaarheid.
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a.Aubergine
5Ê§fËüEE§ËYêïï_2e_beoordeling
Eenserievanvijfrassen,hoofdzakelijknieuwereFlhybriden,werd,inhetka^
dervanhetvoortgezetonderzoek,indestookteeltop8plaatsenmetinhettotaal32herhalingenbeproefd.Deproevenlagen zowelopsteenwolalsingrond.
Hetstandaardras 'Adona'maaktdeeluitvandeserie.Behalvehetrascv'Lange
Violete','Claresse'kondenallerassenwordenaanbevoleni.
Publikatie
Stolk,J.H.enJansen,A.B. (1982).Auberginerassen
enFruit38 (9):40-41.

voordestookteelt.Groenten

b.Bloemkool;
Rassen2£oeven_eerste_beoordeling
Indevoorjaarsteeltonderglas (weeuwenteelt)werden17hoofdzakelijk
reedsbestaande,selectiesvandebloemkoolrassenAlphaenMechelsebeproefd.
Erwerdentweeproevengenomenmetinhettotaal vijfherhalingen.Opbasisvan
oogstengewaswaarnemingen (kwaliteit,produktie,vroeqheidenbewerkbaarheid)
kondenerachtvoor verderonderzoek in1983wordenaanbevolen,teweten:
-vandecv 'Alptva':'Kassa', 'Junal','Jubro', 'Prekasa','AlphaV'
en649.
-vandecv 'Mechelse':80913 en'Malinex'.
Erwerdgezaaidop7oktober1981.
Erwerdgeplantop20december1981enop5januari1982.
Erwerdgeoogsttusseneindmaarten12mei1982.
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c.Boon-Stoksnij
Rassengroeven_eerste_beoordeling
Indevroegestookteeltonderglaswerdenacht,meestalnieuwe,snijbonerassen
opdrieplaatsen induplobeproefd.Hetstandaardrascv 'H^lda 'maaktedeel
uitvandeserievanachtrassen.Allerassenwaren zonderdraad.Opbasis
vanoogst-engewaswaarnemingen (kwaliteit,produktieenbewerkbaarheid)kondenderassen852,853,cv 'Supermarconi',98-4en 'Helda'voorverderonderzoekin1983wordenaanbevolen.
d.Paprika
1.Rassen£roeven_eerste_beoordeling
- Stookteelt
Groen/rodeengroen/gelerassen:
Eenserievanachtnieuwerassen,vijfgroen/rodeendriegroen/gele,
afkomstigvanvierveredelingsbedrijven,werdopdrieplaatsen induplo
beproefd.Destandaardrassen,waarmeedenieuwerassenwerdenvergelekenwarencv 'VerbeterdeGlas' (selektie 'BruinsmaWonder')encv'Propa' (selektie 'Propenza')voordegroen/roderasseneencv'Goldstar'
voordegroen/gelerassen.Devolgenderassenwerdenaanbevolenvoor
voortgezetonderzoek teweten:81318 ('Capri'),81318A,755en756bij
groen/roderassenenE2140enE2123bij"degroen/gelerassen.
-Herfstteelt
Groen/roderassen:
Eenserievan9nieuwerassenafkomstigvan6veredelingsbedrijvenwerd
op3plaatsennaastdestandaardrassencv 'BellBoy'encv'Propa'
(selektie'Rumba')in.duplobeproefd.Derassenvoorverderonderzoek zulleninhetvoorjaar 1983bekendworden.
2.Rassengroeven tweedebeoordeling
-Stookteelt
Groen/roderassen
Eenserievannegenrassen,inclusiefdestandaardrassencv'Verbeterde
Glas' (Selektie 'BruinsmaWonder')encv 'Propa' (selektie 'Propenza'),
werdoptwaalfplaatsen,zowelindepraktijkalsopdeproeftuinen/proef
station ,opsteenwoleningrondbeproefd.EenaantalnieuweFlhybriden
leekgoedeperspectieven tebieden.
Publikatie
Stolk,J.H.enCools,M.H. (1982).Nieuwehybriderassenbijrodepaprika
doenhetgoedindestookteelt.GroentenenFruit38 (11):52-53.
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-Herfstteelt
Groen/rode-,groen/gele-enwit/oranjerassen.
Vangenoemdedrietypenrassenwerdenrespectievelijk twee,drieen
tweenieuwerassenvergelekenopzesplaatsenmetderespectievelijke
standaardrassencv 'BellBoy',cv 'Propa' (selektie'Rumba'),cv'Goldstar'encv 'Mldal'.Deresultaten zulleninhetvoorjaarvan1983wordenverwerktengepubliceerd indevakpers.
e.Radijs
Rassengroeven_tweede_beoordeling
-Winterteelt1981/1982
Eenserievan10nieuwerassenenselektiesvanhettyperonderode inclusief
het standaardrascv 'Rubino',werdopzesplaatsen induplobeproefd.Enkele
nieuwerassenenselektiesleken zeergoedeperspectieventebieden.
Bijallerassenwerduitgegaanvandefractie2,50-2,75mmenerwerdmet
eenEschwegemachineprecisiegezaaid.Erwerdtussen9december1981en5januari1982gezaaidentussen26februarien17maart1982geoogst.
Publikatie
Cools,M.H.enStolk,J.H. (1982).Ookvoordewinterteeltnieuweradijsrassen.
GroentenenFruit38 (17):48-49.
- Voorjaarsteelt
Eenserievan11nieuwerassenenselektiesvanhettyperonderode (inclusief
hetstandaardrascv 'RondeRodeBroei'selektie 'Novired')werdppzesplaatsen
induplobeproefd.Enkelenieuwerassenenselektieslekenzeergoede perspectieven tebieden.Voor zaadfractieenzaaiwijzeziewinterteelt.Erwerdtussen26januarien11februari1982gezaaidentussen 24maarten8aprilgeoogst.
Publikatie
Coóls,M.H.en Stolk,J.H. (1982).Nieuweradijsrassenvoordevoorjaarsteelt.
GroentenenFruit38(25):24-26.
- Zomerteelt
Eenserievanzevenrassenenselektiesvanhettyperonderode.(inclusief
standaardrascv 'RondeRodeBroei'selektie 'Radar')werdopachtplaatsen
induplobeproefd.Enkele, nieuwerassenenselektiesleken zeerveelperspectieftebieden.
Voor zaadfractieenzaaiwijzeziewinterteelt.Erwerdtussen10junien
10augustus1982gezaaidentussen6julien7september1982geoogst.
Deresultaten zulleninhetvoorjaarvan1983wordenverwerktengepubliceerdindevakpers.
Overigepublikaties;
Paprika:Stolk,J.H.enCools,M.H..Rassenproeven herfstpaprika.Groentenen
Fruit37(43):24-25.
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:Stolk,J.H.enCools,M.H.Nieuweradijsrassenvoordeherfstteelt
GroentenenFruit38(6):32-33.
:Stolk,J.H.,Jansen,G.A.enRol,W.Augurkenrassen.Groentenen
Fruit37 (34):26-27.
:Cools,M.H.enStolk,J.H.Ookindeheteluchtteeltdoennieuwe
koolrabihybriden hetgoed.GroentenenFruit37 (27):38-39.
:Stolk,J.H.enJansen,A.B.Kroterassenvoordevroegeglasteelt.
GroentenenFruit37 (29):110-111.
:Cools,M.H.enJansen,A.B.Ruimerassenkeuzebijvoorjaarsspinazie.GroentenenFruit37 (29): 113-114.
:Stolk,J.H.Substraatenderassenkeuze.GroentenenFruit
37 (34):26-27.

f.Vergelijkingvanenkelemeloenrassen (K.Buitelaar).
Naastdecv 'Haon'werdendecv's 'Suiker' (Nederland) 'Galia' (Israel)en
'SkyRocket' (Taiwan)opgenomen.Geplantwerdop22april.Geoogstwerdvan
28junitot21juli.Deresultaten zijnvermeldinonderstaandetabel.
Aantal vruchten per iri2

Gem.vruchtgew.

Cv

t/m 9/7

t/m 21/7

'Suiker'
'Sky Rocket'
'Galia'
'Haon'

0.1
0.9
2.9
2.9

t/m 21/7
2.8
2.5
3.4
4.2

% suiker

2728
1917
1800
1072

7.8
13.1
11.5
11.0

Cv 'Haon'heeftgoedvoldaan,'Galia'en 'SkyRocket'gevenwattegrote
vruchten ,. Dezerassenkunnentoch.mogelijk bijeenteeltopsubstraatinteressantzijn.'Suiker'geeftergzwarevruchtenmeteentelaagsuikergehalte.
g.Vergelijkingvancherry-tomaterassen (K.Buitelaar).
MethetnormaleronderasSonatinewerdenvergeleken '81x125' (deRuiter)en
'Heppes wonder' (herkomstonbekend).Bijlaatstgenoemdraswerdaandezeer
langetrossen trossnoei toegepast (tot10vruchtenpertrosoverhouden).Geplant
werdop16april.Deresultaten zijnvermeldinonderstaandetabel.

t/m 14/6
81 x 125
Heppes wonder
Heppes wonder met
Trossnoei
Sonatine

t/m 30/6

Gem. vruchtgew.

% Suiker

1.16
0.81

2.28
2.01

17
13

5
6

0.83
2.61

1.49
6.97

13
89

6H
4h

81x125hadeenwatdikkestuggevruchtwandenwasgevoeligvoorscheurenen
heeftnietvoldaan.Heppeswondergafzeergrotevertaktetrossenmetkwalitatiefeengoedetomaat.
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Buitelaar .

VanNederlandse,JapanseenAmerikaansezaadbedrijvenwerd eenachttiental.
hybriden ineenproefvergeleken.Gezaaidwerdop5januarienuitgeplant
op1februari.De koollengtevarieerdevan33tot48cmenhetkoolgewicht
van923tot1085gram.Deproduktieperm^varieerdevan9.3 tot12.5kg.
Tijdensdebewaringbij17°Cen90%RVwarenerflinkeverschillentussen
derasseningeelkleuringenrotaantasting.
Meteencompactegeslotenkropvormeneenredelijkekleurenhoudbaarheidheeft
eencv 'W.R.Green 60'hetbestevoldaan.
B.Plannenvoor1983.
a.Aubergine
Rassenproeven derdebeoordeling indestookteelt.
b.Bloemkool
Rassenproeven tweedebeoordelingindevoorjaarsteeltonderglas;.
c.Boon (Stoksnij).
Rassenproeven tweedebeoordeling indestookteelt.
d.Koolrabi.
Rassenproeven eerstebeoordeling indestookteeltenindeheteluchtteelt.
e.Paprika.
Rassenproeven eersteentweedebeoordeling indestookteeltenindeherfst-r
teeltbijgroen/rodeengroen/gelerassen.
f.Meloen.
Vergelijkingvanenkelemeloenrassen.
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Teeltonderzoekbijchrysant.

A.P.vander Hoeven
C.M.M,vanWinden.
Bestedlng over het afgelopen jaar (19 8 3

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f

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

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

Middelbaar personeel
Lager personeel

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1982

a.Chrysantenteeltbijverschillendebuisverwamingssystemen
Aansluitendophetonderzoek invoorgaandejaren (zieInternJaarverslag1981
blz.81-82)zijnproevengenomenmetverschillendebuisverwarmingssystemen bij
chrysanten indewinter.Indrieafdelingenkwamendevolgendesystemenvoor:
Afd.1:Verwarmingbovenhetgewas.
Afd.2:Gewasverwarmingmettwee stalenbuisjesvan27mmdiameterperbed
van1.12mbreed.
Afd.3:Gewasverwarmingmettweealuminiumbuisjesvan22mmdiametermet'ribben'perbedvan1.12mbreed.
Dewatertemperatuur indebuizenwasnietbegrensdenkonzonodigtot80§Coplopen.Op14oktober1981zijnstekkenvandecv's'Horim', 'Spider','Westland'en 'Snapper'indrieplantverbandengepoot (gelijkeplantaantallen):
A=derijenmazenbijdeverwarmingsbuisjesleeg
B=dehelftvandemazenbijdeverwarmingsbüisjesleeg
C=allemazenbijdeverwarmingsbuisjesvolgeplant
Dezeplantsystemen zijnopgenomenomnategaanofdeheteverwarmingsbuisjes
nadelig zijnvoordeplantenindenabijheidervan.Deoogstvielinfebruari.
Inafd.1bloeidehetgewasenkeledagenvroegerenhaddendecvs 'Horim'en
'Spider'meerbloemenpertakdanindeandereafdelingen .Verderkwamener
bijdeoogstgeenverschillenvoor.BijplantverbandAkwamdeminsteenbij
dievanCdemeesteuitsaltengevolgevanverbranding tegenbuisjesvoor.Verderzijngeenverschillen tussendeplantverbandenwaargenomen.
ResultatenvanklimaatswaarnemingenwordenvermeldonderprojectvB28.
b.Vergelijkingstekherkomstbijdecv'Snapper'.
Opeenaantalbedrijvenkwamenproblemenvoormetdebloeivandecv 'Snapper'.
Opdezebedrijvenverliepdeknopvorming zeertraagendeplantenbloeidendaardoorerglaat,ongelijkenopenkele<bedrijvenkwamhetgewashelemaalnietinbloei.
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Indepraktijkheerstedemeningdatdezeslechte bloeivooralvoorkwam
bij stekkenvaneenbepaaldeherkomst.Omnategaanofhierbijinderdaad
destekherkomstvaninvloedis,zijnstekkenvanverschillendestekfirma's
ineenzomerteeltonderlingvergelekenbijeenlangedagperiodevantweeen
vierweken.Vanéénfirmawaren zowellosalsin perspotbeworteldestekken
indeproefopgenomen.
Tussendestekpartijenvandeverschillende firma'skwamengeenverschillenin
knopontwikkeling enbloeivanbetekenisvoor.
Alleenhetgewasvandelosbeworteldestekkenkwamlaterenongelijk inbloei.
Vande vierwekenlangedagperiodewarendeplantenbijdeoogstongeveer30cm
langer,40gzwaarder,veeldiepervertakt (gesplit),bloeiden17dagenlater
enongelijkmatiger dandievantweewekenlangedagperiode.Indezeproef,en
ook indepraktijk,isdeindrukverkregendatbijdecv 'Snapper'bijeente
sterkegroei,zoalsbijdeplantenvandévierwekenlangedagperiodeenvooral
bijdelosbeworteldestekken,deknopontwikkeling tragerenongelijkmatiger
verloopt danbijeenzwakkeregroei.Invloedvandestekherkomstopdebloei
isindezeproefnietwaargenomen.
c. Produktie-enkwaliteitsvergelijkingvanchrysantengeteeldbijbuis-enbijinfraroodverwarming.
Aansluitendophetonderzoeken1981 (zieInternJaarverslag 1981blz.81)zijn
metingenverrichtbijchrysantengeteeldbijbuis-(CV)enbijinfraroodverwarming (IRV).DeCVbestonduittweestalenbuisjesvan27mm uitwenigediameter
perbedvan1.25mbreed(gewasverwarming)enéénbuisvan51mm uitwendigediameterperbedbovenhetgewas.Hetverwarmingscircuit bovenhetgewaswerdautomatisch ingeschakeldalsdecapaciteitvandegewasverwarmingonvoldoendewas.
IndeIRV-afdelingkwamperzesbeddenéénwarmtestraler bovenhetgewasvoor.
DeingestelderuimtetemperatuurindeCV-afdelingwas :dag17°Cennacht16°C
enindeIRV-afdeling2°Clager.
Op19oktober zijnstekkenvandecvs 'Dramatic','Spider'en 'Horim'uitgeplant
inplantdichthedenvan32,40,48,56en64stekkenperm 2 bed.Deoogstviel
infebruari.Metingen t.a.v.klimaatenenergieverbruik zijnuitgevoerddoorhet
IMAGteWageningen (zieVakbladBloemisterij44 (1982):46-49).Zowelgedurende
deteeltalsbijdeoogsthaddendeplantenvandeCVeenhogerpercentagedroge
stofdandievandeIRV.Deplantdichtheidhadinbeideafdelingeneengroteinvloedopdekwaliteitbijdeoogst:naarmatedichtergeplantwas,warendetakkenlichter,korterenwashetaantalbloemenkleiner. Exkwamgeen.iinteractie
voor tussenverwarmingsmethodeenplantdichtheid.IndeIRV-afdelingwarende
takkenbijdeoogstietskorter,zwaarder,enkeledagenlaterinbloeieniets
betervankwaliteitdanindeCV-afdeling.HetgewasbijdeIRVwasnahetberegenensnellerdroogdan bijdeCVi Tussendecultivarskwament.a.v.deverwarmingsmethodengeenbelangrijkeverschillennaarvoren.
d. Mergnecrosebijchrysantenstekken.
Bijdebewortelingvanchrysantenstekkenwordt,vooralindezomer,veelhinder
ondervondenvanhetholtrekkenenbinneninbruinwordenvanstekken,zgn.mergnecrose.Dezeaangetastestekkenblijvenachteringroeiofrottengeheelweg.
Bijernstigeaantastingen indepraktijkwasvaakmeerdan50%vandestekken
aangetast.
Overdeoorzakenvanhetoptredenendeomstandighedenwaaronderdeaantasting
plaatsvindt,isweinigbekend.Omdieredenisineenserieproevendeinvloed
vaneenaantalfactorenophetoptredenvandezekwaalnagegaan.Ditonderzoek
vondplaatsindeperiode september-decemberopeenbewortelingsbedrijf.
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Uitditonderzoek kwamnaarvorendatmergnecroseoptewekken isdoorde
stengelbasisvandestekken tedopeninofhetstekmediumtebespuitenmet
eensuspensievan ziekmateriaal.Binnenvierdagennahetstekstekenzijn
deeerstes-ymptomenwaartenemen.Bijbeworteling inperspottenwashetpercentageaangetastestekkenhogerdanbijstekkenbeworteld inlossegrond.
Meervocht,alsgevolgvaneenlangereneveltijdofvanmeerwateraande
potgrondbijhetpersen toevoegen,bevorderde hetoptreden.
UithetziekemateriaalzijndoordePlanteziektekundigeDienst7bacterieisolatengehaald.Eenervanbleek zeerinfectieustezijnendeandereniet.
Toedieningvan0,15%streptomycinesulfaat,verminderdedeaantasting.Het
onderzoek wordtvoortgezet.
e. Onderbrekingsbehandelingenbijchrysanten indepraktijk.
Naaraanleidingvanproevenmetenkeleonderbrekingsbehandelingen bij
chrysantenopenkelebedrijven indepraktijk (zieInternJaarverslag
1981blz.80-81)zijnindewinterperiodevan1981/82oriënterende
proevengenomenmetgroteverschillen tussendeonderbrekingsbehandelingen.
Opdriebedrijven,metdecvs' 'Snapper','Lapana'en 'Horim'zijndevolgendebehandelingenuitgevoerd:bij 'Snapper'na16,20en24kortedagen (KD)
6,10en14langedagen (LD);bij 'Lapana'na13,17en21KD12,16en20
LD;bij 'Horim'na12,16en20KD12,16en20LD.Bij 'Snapper'en'Lapana'
vieldeoogstindetweedehelftvanfebruarienbij 'Horim'indeeerste
helftvanmaart.
Deverschillen inbloeitijd,lengtevanhetgewasenkwaliteittussendebehandelingenwarenopalledriedebedrijven,evenalsvorigjaar,ergklein.
NaarmatedeLD-periode (=onderbreking)langerwas,warendeplantenvande
cvs 'Snapper'en 'Lapana'enkeledagenlaterinbloei,ietszwaardereniets
langer.Deverschillen tussendebehandelingenvielen tegen.Deresultatenzijn
ooknietinovereenstemmingmetdeervaringen indepraktijk.Waarschijnlijk
ismeerfundamenteelonderzoeknoodzakelijk omdejuisteeffectenvanonderbrekingsbehandelingen tekunnenvaststellen.
f. Beoordelingchrysantencultivars.
Evenalsindevoorgaandejaren (zieInternJaarverslag 1981,blz82-83)zijn
ookin1982nieuwecultivarsbeoordeeldophungebruikswaardevoordejaarrondteelt.
Ineenvoorjaarsteelt (bloeiinmaartenapril)zijn25nieuwecvsméten
zonderonderbreking vandekortedagbehandelinggeteeld.
Ineenzomerteelt (bloeiinaugustus)zijn38nieuwecvsmétenzonderonderbrekingvandekortedagbehandeling enmétenzonderremstofbespuitinggeteeld.
Indevoorjaarsteeltheeftdecv 'Cassa'zeergoedvoldaan.Decvs'Janancy'
en 'Haga'voldedengoedendecvs 'YellowRewilo','Carella','Orca','Repin',
'Renine','Janaste','Camel','Caprice','Carden','Clinstar','Jambo',
•YellowLyla'en 'Laron'matig totgoed.Deoverige9cvszijnvoordevoorjaarsteeltnietgeschikt.
Indezomerteelth<=bbendecvs 'GoldenWinter','Cassa','Delta','Flyer',
'Fleur','YellowRewilo',nr31ennr±6zeergoedendecvs
'Caprice', 'Orca','Gelac','Pinac','Blenda','Carameila','Affuit','Tox',
'Guilderland', 'Topper'ennr81254goedvoldaan.Deoverigecvszijnindeze
zomerteeltalsmindergoedgewaardeerd.Allegenoemdecvshaddeneenhoudbaarheid (vaasleven)vanmeerdan14dagenmetuitzonderingvan 'Laron'dieslechts
eenvaaslevenhadvan10dagen.
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Publikaties
Bergman,JenHoeven,A.P.vander (1982).Chrysantenteelt bijinfrarood-en
centraleverwarming.InternVerslagnr.13Proefst.Naaldwijk.
Buis,H.C.E.M.enHoeven,A.P.vander (1982).Onderzoeknaarmergnecrosebij
chrysantenstek.InternVerslagnr.60Proefst.Naaldwijk.
Heij,G.enHoeven,A.P.vander (1982).Chrysantentemperatuur (1,2,3en4)
VakbladBloemisterij38:28-29;41:34-35;47:38-39;49:26-27
Hoeven,A.P.vander (1982).Nieuwtijdperkchrysantenrassen.VakbladBloemisterij43:65-67.
Mol,C.enHoeven,A.P.vander (1982).Combinatie verduisterings-/energiescherm
raaktin.Vakblad Bloemisterij23:28-31.
Hoeven,A.P.vander (1982).BestrijdingmineervliegenJapanseroestbijstekproduktie.VakbladBloemisterij22:22-23.
Hoeven,A.P.vander (1982).Onderzoekvisiechrysant (jaarrondteelt)1982.InternVerslagnr.30Proefstn.Naaldwijk.
Anonymus (1982).Verslagvandemicrosantentest.VerslagPVS,afdelingmarktonderzoek DenHaag.

B. Plannenvoor 1983
-Temperatuuronderzoek bijchrysantenindeklimaatkas
-Gebruikswaardeonderzoek I ebeoordelingnieuwecultivars
-Chrysantenteeltbijverschillendeverwarmings-enenergieschermmethoden
-Normaalteeltchrysantenbijverschillendetemperaturen
-Onderzoeknaarsnellerebewortelingsmethoden
-Voortzettingonderzoek naaroorzaakenoplossingvanmergnecrosebijchrysantenstekken
-Voortzettingonderzoek naareffectenvanverschillendeKD-onderbrekingsmethoden
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J.C.Doorduin
C.M.M,vanWinden.
Besteding over het afgelopen Jaar (1982)

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
ƒ
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

1

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

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1 9 8 2

a.Invloedvanschermenopbloeitijdstip,kwaliteitenproduktievanfreesia'svoor
herfstbloei.
Freesiakassenwordenindezomer zwaargeschermdom tehogegrondtemperaturen
tevoorkomen.
Overdegevolgenvanhetzwareschermenophetfreesiagewasisweinigbekend.
Omdeinvloedvanhetschermen (lichtwegnemen)ophetgewasnategaanwerdendrieafdelingen zwaar,matigenlichtgeschermd.Erwerdgeschermdvanafdeplantdatum (26m '82)toteindaugustus;ditwashetmomentwaaropbij
hetlaatsterasdebloemknopvoldoendewasaangelegd.
Degrondtemperatuurwasgeenonderzoekfaktor.Degrondkoelingwerdgebruikt
omeenoptimalegrondtemperatuurnatestrevenendeverschillen tussende
3afdelingen zogeringmogelijk tehouden.Hetverschilingemiddeldegrondtemperatuur tussendezwaarenlichtgeschermdekaswasgedurendedekritieke
periodevanknopaanlegnietgroterdan1°C .Indeproefwaren3rassenopgenomen: 'Ballerina', 'BlueHeaven'en 'Rosalinda'.Alsuitgangsmateriaal
werden kralen ziftmaat4gebruikt.Deenehelftvanhetuitgangsmateriaal
werddirektnadepreparatiegeplantop26meiendeanderehelftwerdgedurende
3wekenbij14°Cen90%RVnabehandeldengeplantop9juni.
Op3tijdstippen,mettussenpozenvan4wekenentebeginnen8weken,nade
vroegsteplantdatumwerdenplantlengte,vers-endrooggewichtendrogestof
percentagebepaald.
Deplantenwarenlangernaarmatezwaarderwasgeschermddochdeverschillen
tussen zwaarenlichtgeschermdwarennietgroterdan10%.
Hetvers-endrooggewichtendrogestofpercentage nam toemetresp.61,85
en15%naarmateerminder zwaarwasgeschermd.
Degemiddeldebeginbloeidatumwasvoordezwaarenmatiggeschermdekas
24september envoordelichtgeschermdekas1oktober.Debeginbloeidatavoor
derassen '•Rosalinde',Ballerina'en 'BlueHeaven'waren resp.4en25september
en18oktober.
Denabehandelde'Rosalinde1'en''Ballerina'bloeidenresp.10en8dageneerderdan
denietnabehandelde,terwijldenabehandelde 'BlueHeaven'4dagenlaterbloeide.
Dekonklusieisdatmeerlichttoetredingeenbetereplantkwaliteit totgevolghad.
Hetbloeitijdstipwerdbepaalddooreenkombinatievangrondtemperatuur,rasentemperatuurbehandeling vanhetplantmateriaal.
Achterzijde niet beschrijven, Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Lichtwasindezeproefnietbepalendvoorhetbloeitijdstip.Aanheteindevan
hetverslagjaarwasdeproefnognietvolledigbeëindigd.Alleslijkterechter
optewijzendatkwaliteitenproduktie gunstig wordenbeïnvloeddoormeer
licht,mitsaandevereistegrondtemperatuurkanwordenvoldaan.
Resultatenoverkwaliteit enproduktieverschijnen ineenvolgendjaarverslag.
b. Gebruikswaarde-onderzoek freesiavoorherfstteelten.
Op26meizijn36nieuween10vergelijkingsrassen geplantterbeoordelingop
demogelijkhedenvoorherfstbloei.
Hetuitgangsmateriaalwasgeteeldonderdezelfdeomstandigheden enbestonduit
ziftmaat3Vop.Nadepreparatiezijndekralen3wekennabehandeldbij14°C
en90%RV.Ondanksde warmezomerkondegrondtemperatuurvoldoendeworden
beheerst.
Eindaugustusbloeidendeeersterasseneneindseptemberdelaatsterassen.
Vanäemeesterassenwasdekwaliteitvandebloeiwijzebovenverwachtinggoed.
Aanheteindevanditverslagjaarwasditonderzoeknognietteneinde.Naverwerkingvandegegevenszullenderesultaten inhetvolgendejaarverslagworden
gepubliceerd.
c. RassenonderzoekAmaryllis (Hippeastrum).
InsamenwerkingmetdeKon.Alg.Ver.voorBLoembollencultuur,deKon.Mij
vanTuinbouwenPlantkundeenhetR.I.V.R.O.zijnop26januari1982een
grootaantalAmaryllisrassenui-tgeplant.Deovergrotemeerderheidvan
dezeopplanting bestonduiteenkollektievan240rassen,dienendalsvergelijkingsmateriaaleninstandhoudingvangenemateriaal.
Vooreeneerstebeoordelingwerden23rassengeplantvooropnaamstellingen
9 rassenvoorhetverkrijgenvaneengetuigschrift.Detweedebeoordeling
zalin1983plaatsvinden.
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Teeltonderzoekbijsnijgroen

A.P. vanderHoeven
C.M.M. van Winden.
Besteding over het afgelopen jaar (1982)
Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen

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

Middelbaar personeel
Lager personeel

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1982

Plantdichtheidsonderzoek bijsnijgroen.
Inaugustus1981iseenplantdichtheidsproefbijsnijgroenopgezetopeenbedrijfindepraktijk.Devolgendeobjectenkomenindrievoudindezeproef
voor:19,25,31,37en43plantenperm^bedoppervlakte.Erisgeoogstop
2maart,19meien5oktober.
Uitdeoogstgegevenstotenmet5oktoberblijktdatbijdeeersteeninmindere
matebijdetweevolgendeoogstendeproduktiehogerwasnaarmateerdichtergeplantwas.Uiteenberekeningvolgensgeschatteverkoop(veiling)prijzenenkostenvanplantmateriaal, (oogst-)arbeidenafzetistotdelaatsteoogstdatum
dichterplantendan25plantenperm^bednietrendabel.
Deoogstwaarnemingenwordenvoortgezetendeproefzalbegin1983wordenafgeslotenwaarnadeeindresultatenvermeldkunnenworden.
B Plannenvoor 1983.
Voortzettingplantdichtheidsonderzoek bijsnijgroen.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Besteding over het afgelopen Jaar (1982)
Besteding In geld

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

Directe kosten-personeel f
„
,, -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 8 2

a.Ooqstwaarnemingenbijwelennietbelichte (L.D.-behandeling) trosanjersinde
praktijk.
Optweebedrijvenwerden trosanjersmetenzonderbelichtinggeteeld.Omeenindruk teverkrijgenvandeeventueleeffectenvanhetbelichtenopbloeienproduktiewerdenaantaltakken,taklengteen-gewichtbijdeoogstgenoteerd.Op
bedrijf1,metcv 'Rodoni'is15september (1981)geplantenvanaf26januari
gedurende14dagenbelicht.Opbedrijf2,metcv 'SilveryPink',isop15oktobergeplantenvanaf15februarigedurende14dagenbelicht.Erisbelichtmet
gloeilampenvan17.30 tot08.00uur;hetgeïnstalleerdevermogenwas10Watt
perm.
Degemiddeldebloeivandeeerstesnedewasbijdebelichteanjersvroegerdan
bijdenietbelichte,-opbedrijf1tweedagenenopbedrijf 2tiendagen.Op
beidebedrijvengavendebelichteanjersaanmerkelijkmeeroogstbaretakken
vandezelfdelengteentweegramgemiddeldlagergewicht.
B.Plannenvoor1983.
-Voortzettingoogstwaarnemingenbijwelennietbelichtetrosanjersindepraktijk.
-Onderzoek invloedvanlangedagbehandelingopbloeienproduktiebijeenaantalanjercultivars.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Besteding over het afgelopen Jaar (1982)
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
f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1982

a.Kwaliteitsonderzoek bijkomkommers.
Metnameindezomermaandenkunnendekomkommersindehandelsfaseproblemenopleverenvanwegeeenonvoldoendelangehoudbaarheid.
Daarom isin1981,evenalsinvoorgaandejarenveelaandachtbesteedaande
houdbaarheidvankomkommers.
Devruchten zijnindebewaarproeven steedsbewaardbijeentemperatuurvan
20OCen+90%RV.Dekomkommerswerdenbeoordeeldopkleurenrotbijinzet,na7en14dagenbewaringvolgensdekleurschaal1-9,waarbij9=donkergroen,4=50%geelen1=volkomengeel.
Indeproevenwaarspecifieknaarhetoptredenvanrotisgekeken,zijndekomkommersgecontroleerdopvruchtrotna3en8dagenbewaring.
a.1Invloedvan energiebesparendemaatregelenopdekwaliteitvankomkommers.
Geziendebelangstellingvanuitdepraktijk voortoepassingvanenergiebesparendemaatregelen endeeventuelegevolgendaarvanopdekwaliteit,zijnin
1982veelbewaarproevenmetkomkommersuitgevoerd.
a.1.1
Invloedvaneenenergieschermopdehoudbaarheidvankomkommers.
Inhoudbaarheidsproeven iszowelnaarheteffectvaneenvastalsvaneenbeweegbaarschermopdehoudbaarheidvankomkommersgekeken.
-Metkomkommersuiteenproefophetproefstation,waarhetvasteschermop3
verschillendedatawerdverwijderd,zijn3maalbewaarproeven ingezet.Uitgroeivandevruchtenondereenvastschermbleekeennegatiefeffecttehebbenopdehoudbaarheid,terwijlhet%droge-stoflagerbleek tezijn.
-Van1praktijkbedrijfen2proeftuinenmeteenvergelijking tussenwelen
geenbeweegbaar scherm zijnintotaal15xvruchtenbewaard.Bijinzetenbewaringblekenernauwelijksverschillen tezijninvruchtbaar tussendekomkommersafkomstiguitdegeschermdeennietgeschermdeafdelingen.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgblad gebrulkei
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a.1.2.Invloedvaneendubbelglazenkasdekopdehoudbaarheidvankomkommmers.
Ineenmeeruitgebreidonderzoek danin1981 (zieInternJaarverslag1981,
blz90)isin1982heteffektvandubbelglasopdehoudbaarheidnagegaan.
Inditonderzoek warenpraktijkbedrijven,proeftuinenendeDenarkasopgenomen.
- Van5praktijkbedrijven,waareenvergelijking tussenenkelendubbelglas
aanwezigwas,zijnvanafmaartt/moktober 12maalkomkommersverzamelden
bewaard.Intotaalzijnhierbijmeerdan2000 vruchtenbeoordeeldopkleur
enrot.
Gemiddeldwashetkleurcijfervandevluchten geteeldonderenkelglasbij
inzet ,na7en14dagenbewaringresp.7.6, 7.1en5.6.Dekomkommersgeteeld,onderdubbelglaskregeneenkleurcijfer vanresp.7.4, 6.8,en5.2.
Dekomkommers,afkomstiguitdedubbelglazenkassen,waren zeerbetrouwbaar (p 0.01)korterhoudbaaralsgevolgvaneenlichterekleurbijde
oogstalsmedeeengroterkleurverliestijdensdebewaring.Hoeweldebedrijvenonderlingverschillenvertoonden,wasopelkbedrijfminofmeerdezelfdelijnwaartenemen.
- Terondersteuningvanvoorgaandonderzoek zijnregelmatigkomkommersvan
deproeftuinenBreda,VleutenenSappemeerbewaard.MetnameopdeproeftuinVleuteneninminderemateopdeproeftuinBredawarendevruchten
uitdedubbelglazenkassenwatkorterhoudbaar invergelijkingmetde
komkommersuitdeenkelglazenkassen,alofnietincombinatiemeteen
beweegbaar, scherm.BijdeproeftuinSappemeerwasdekleurvandevruchtenonderenkelglas+scherm endubbelglasongeveergelijk.Doorhet
aanbrengenvanMelinextegenhetdekwerddehoudbaarheidvandekomkommersduidelijkverkort.
- Evenalsin1981zijnvaneenherfstteeltindeDenar-kasvruchtenbewaard.
Dehoudbaarheidsverschillen tussende3kastypenwarenmindergrootdanin
1981.Heteffektvanhetkastypeopdehoudbaarheidwasechterbetrouwbaar.
Dekleurna2wekenbewaringwasvoordevruchtenuitdeacrylkas,de
futuristischekasendeVenlokasresp.3.8,4.5en4.0.Hetdroge-stof
gehaltevandevruchtenuitde3kastypenwasresp.2.9,' 2.96en2.88%.
Hetdroge-stofgehaltevandekomkommersuitdefuturistischekaswasbetrouwbaarhoger.
a.2

Invloedvanhandlingophetoptredenvanvruchtrotbijkomkommers.
Omdateenrottevruchtnietlangerverkoopbaar is,isrotvorminggedurende
dehandelsfaseweldemeesternstigekwaliteitsafwijking.Inbewaarproevenblijkenersteedsweergroteverschillen tussendeherkomsten tezijn
inhetoptredenvanrot.Eenvandeoorzaken zoudematevanbeschadiging
tijdensoogsten,sortereneninpakkenkunnenzijn.
- Opeenpraktijkbedrijfisdeinvloedvanhandlingophetoptredenvan
vruchtrotnagegaan.De3behandelingen,tewetenA:voorzichtigoogsten,
B:door tuinderoogstenenC:doortuinderoogsten,sortereneninpakken
blekenna8dagenbewaringeen%vruchtrot(puntrótenrotplekken)tegeven
vanresp.10,18en37%.
Hieruitblijktduseenduidelijk effectvaneenruwebehandeling tijdens
oogstenensorteren.Opvallendwashethoge%vruchtenbijallebehandelingenmeteenrottenek,nl.resp.23,33en25%.
- Bijhetsorterenwordtopvelebedrijvendeplukkistmetvruchtenleeggegooidopdeopvoerband,hetzgn.storten,=opanderebedrijvenwordende
vruchtenmetdehandopdeopvoerbandgelegd,hetzgn.opleggen.
Stortenbiedtenigearbeidskundigevoordelen,maar zouechtermeerbeschadigingendaardoorvruchtrotkunnengeven.
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Ditlaatsteaspectisin4proevennagegaan.
Hetaantalvruchtenmetrotplekjeswasnaruim1weekbijstortenenopleggen resp.20en12%.Op2vande4inzetdatawarende4verschillen
significant.
a.3

Invloedvandesteellengteophetoptredenvansteel-ennekrotbijkomkommers.
Inbewaarproevenblijktersomsinernstigematesteel-ennekrotopte
treden.Ineenoriënterendeproefisheteffektvanmes-envruchtontsmettingm.b.v.spiritusophetontstaanvansteel-ennekrotnagegaan.Er
bleekgeenduidelijkeinvloedvandezebehandelingopdematevanrotvorming
tezijn.
Inenkeleuitgebreideproeven isdaarnaheteffektvandesteellengteop
hetoptredenvansteel-ennekrotonderzocht.Vandevruchtenmeteen
steellengtevan+2mm,7mmen15mmblekennaruim1weekbewaringresp.
15,75en90%aangetasttezijndoorsteel-ennekrot.Devruchtenoogsten zondersteeltjesgafnogminder rot,terwijleenstukvandenek
afsnijden evenalshetschuinafsnijdenvanhetsteeltjesderotvorming
juiststimuleerde.

a«4

Droge-stofgehaltevankomkommersbijteeltopsteenwoleningrond.
Bijeeneenmaligebepaling inaugustus1981bleek het%dsvandesteenwolvruchtenbeduidendlager tezijndanbijteeltingrond (zieIntern
Jaarverslag1981,blz90).
Indeeerstehelftvanhetjaar1982zijn2maaldroge-stofbepalingen
verricht.Het%dsbijteeltopsteenwolbleekgemiddeld 3,0%tebedragen,bijteeltindegrond3.2%;een ignificantverschil.
TijdensdeherfstteeltindeDenarkasisregelmatighet%dsbepaald.De
steenwolvruchten haddeneendroge-stofgehaltevan2.8%,deingrond
geteeldevruchteneen%dsvan3.1%.

b.

Kwaliteitsonderzoek bijtomaat.
Ook in1982ishoudbaarheidsonderzoekverrichtmet tomaten.Devruchtenwerdensteedsbewaardbijeentemperatuurvan20°Cen80-90%RV.
Dagelijksisbeoordeeldopkleurenstevigheid,zodatdedoorkleuringenhet
uitstallevenkonwordenvastgesteld.Dedoorkleuring ishetaantaldagen
tussenoogstenhetbereikenvankleurstadium 100%oranje.Hetuitstalleven,
ookweleetbareperiodegenoemd,ishetaantaldagentussenvruchtkleur
100%oranjeenzachtworden.

b.1

Invloedvanenergiebesparendemaatregelenopdehoudbaarheidbijtomaten.
In1982isveelonderzoek gedaannaardeinvloedvanenergiebesparendemaatregelenopdekwaliteit.In1981washierook reedsaandachtaanbesteed
(zieInternJaarverslag 1981,blz91).

b.1.1 Invloedvaneenenergieschermopdehoudbaarheidvantomaten.
Zowelvanproeftuinen alsvanpraktijkbedrijven,.waarbijeenvergelijking
gemaaktkonworden tusseneenbeweegbaarofvastschermenzonderscherm,
zijnregelmatig tomaten ingezetvoorbewaring.
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Het gebruik van een beweegbaar scherm in de stookteelt op 2praktijkbedrijvenbleek hetuitstalleven tereduceren met 20%.Een lamellenscherm bij één
herkomst gaf geen verschillen te zien.Een vast scherm, welke vanaf de
start van de teelt ruim 5weken isgebruikt, gafop één praktijkbedrijf
een kortere houdbaarheid; op een proeftuin met vlezige tomaten was er geen
verschil.
Van 5bedrijven met een vast scherm in deheteluchtteelt zijn eveneens tomaten bewaard. De invloed van het scherm op de houdbaarheid was afhankelijk
van het bedrijf; gemiddeld was er geen verschil.
In een herfstteelt met tomaten op deproeftuin Breda bleken de tomaten uit
dekasmet een beweegbaar scherm ongeveer evenlang houdbaar te zijn dan
uit een kas zonder scherm.
Het gebruik van een energiescherm in de stookteelt heeft dusover het algemeen een korter uitstalleven van de tomaten totgevolg gehad. In deheteluchtteelt- en herfstteelt was ernauwelijks effekt van het scherm op de
houdbaarheid.
b.1.2 Invloed van eendubbel kasdek op de houdbaarheid van tomaten.
Opverschillende proefplaatsen isgekeken naar de invloed van een dubbel
kâsdek opvoornamelijk deproduktie bij tomaten.Hierbij zijn regelmatig
tomaten bewaard om dehoudbaarheid te bepalen.
Evenals vorig jaar bleek het telen van vlezige tomaten onder dubbel glas
in een stookteelt op deproeftuin Venlo geen effekt tehebben op de houdbaarheid. Daarentegen was hetuitstalleven van (ronde) tomaten afkomstig
van dubbel glas op deproeftuin Breda ruim 30% korter, dan bij enkel glas
Het telen onder een kunststof dek van acryl bij deDenarkas bleek evenals
in 1981 een betrouwbaar (p= 0.02) negatieve invloed tehebben op de
houdbaarheid.
Zowelvan stook-als herfstteelt zijn tomaten bewaard afkomstig uit de energiekasop het Proefstation. In de stookteelt waren de tomaten geteeld onder
dubbel glas betrouwbaar (p=0.02) korter houdbaar dan bij telen onder enkel glas (resp.13.6 en 15.2 dagen). In deherfst waren er geen verschillen.
In een herfstteelt op deproeftuin Venlo gaf dubbel glas een langere houdbaarheid, op deproeftuin Breda waren deverschillen inuitstalleven tussen
de 2 teeltwijzen gering.
Veelal heeft het telen onder dubbel glas in de stookteelt een negatief
effekt gehad op de houdbaarheid, in de herfstteelt was er geen of zelfs
een wat positieve invloed op hetuitstalleven van de tomaten waar te
nemen.
b.2.

Smaak van tomaten.
Omdat er een vrij sterk verband lijkt te zijn tussen dehoogte van het
suiker- en zuurgehalte en de smaakwaardering van tomaten, isbij tomaten
van diverse Objekten het suiker- en zuurgehalte bepaald.
- rassen
In de stook- (3x),hetelucht- (5x) en herfstteelt (3x) zijn bij tomatenuit
rassenproeven 2e beoordeling bepalingen uitgevoerd aanhet zuur-en suikergehalte
st3o:<teelt;het zuurgehalte van de rassen varieerde van 0.53-0.58%, het
suikergehaltevan 4.6-5.0%.
heteluchtteelt: het zuurgehalte van de rassen varieerde van 0.54-0-59%, het
sui/.ergehaltevan 4.5-4.9%.
herfstteelt;het zuurgehalte van de rassen varieerde van 0.43-0.48%, het
suikergehalte van 3.7-4.1%.
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- dubbeldek
Zowelinhetvoor-alsnajaar isregelmatighetsuiker-enzuurgehalte
bepaaldvan tomatenafkomstiguitdeenergiekas-oeverschillen tussen
devruchtengegroeidonderenkel-endubbelglaswarenuitermategeringennietbetrouwbaar.DitgeldteveneensvoordebepalingenverrichtbijdeDenarkas.
- steenwol
BijdeDenarkaskoneveneensdevergelijkinggemaaktworden tussendeteelt
opsteenwoleningrond.Deverschillen insuiker-enzuurgehaltes waren
dermateklein,datdesmaakwaarschijnlijknietofnauwelijkswerdbeinvloed.
- voedingsniveau
Indevroegestook-enherfstteeltzijnregelmatig tomatenbemonsterdop
zuur-ensuikergehalte,diewarengeteeldbijverschillendeEC-niveau's.
BijeenECvan2.5,3.5en4.5 mS.cm-1washetzuurgehalteresp.0.46,
0.53 en0.59,hetsuikergehalteresp.5.0, 5.2en5.3
IndeherfstteeltwasbijeenECvan2.5en5mS.cm_1hetzuurgehalte
resp.0.49 en0.56,hetsuikergehalteresp.4.7en5.2.
Doorverhogingvandevoedingsconcentratiekanmenhetsuiker-enzuurgehaltecq.smaakdusduidelijkverbeteren.
- plukstadium
Hetonderzoeknaardeinvloedvanhetplukstadiumophetzuur-ensuikergehalteiszowelindestook-alsherfstteeltin1982voortgezet (zie
InternJaarverslag1981,blz92).
Van2ronderassenen2vleestomatenrassenzijnintotaal11maaltomaten
gepluktin3kleurstadia,nlgroene/lichtgekleurdeenroodgekleurdetomaten.
Denieteetrijpetomatenwerdennabewaard totdatzegoedrooddoorgekleurd
waren.Hetzuurgehaltebijgroen,oranjeenroodoogstenwasresp.0.53,
0.53en0.52%,hetsuikergehaltewasresp.4.2,5.7en4.9%.Deverschilleninsuiker-enzuurgehalteswarenzodanigklein,daternauwelijksof
geeneffektvanhetplukstadiumopdesmaakverwachtmagworden.
- bewaarduur
Somskunnen tomatenerglanghoudbaarzijn.Devraagisechterofdeze
langhoudbare tomatennaeenbepaaldeperiodenogeengoedesmaakbezitten.
In2proefjesishetzuur-ensuikergehaltebepaaldgedurendedebewaarperiode.Hetzuurgehaltenamna3wekenbewaring t.o.v.1weekbewaring
afmet+25%.Deverandering inhetsuikergehaltewasslechtsgering.
b.3.

Invloedvandevoedingsconcentratieopdehoudbaarheidbijtomaten.
Hetisbekenddatmendoorveranderingvandevoedingsconcentratiedevruchtkwaliteitkanbeinvloeden.Naarheteffektopdehoudbaarheid isechternog
weiniggekeken.
Indevroegestook-enherfstteelthebben indeenergiekasophetproefstationtomatengestaanbijverschillendeEC-niveau's.Dezewarenbijde
stookteelt:A-startteelt7mS/cm,later2.5mS/cm,B-startteelt10mS/cm,
later3.5enC-startteelt15,later4.5mS/cm.
EenhogereECversneldededoorkleuring enverlengdehetuitstalleven.Het
effektopbeidewaszeersignificant (p<0.01).Dedoorkleuringbijde3ECniveau'swasresp.3.8,3.5en3.2dagen,hetuitstallevenbedroeg12.6,
14.5en16.0dagen.
IndeherfstteeltwashèteffektvandeECeveneenszeerbetrouwbaar.ConstanteEC-niveau'svan2.5en5gaveneenuitstallevenvanresp.9.1en
11.8dagen.Verhogingvande lageEChalverwegedeteelthadeveneenseen
positiefeffektophetuitstalleven.
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Invloed teeltmediumopdehoudbaarheidvantomaten.
Uiteerderonderzoek (zieInternJaarverslag 1980blz85)wasgebleken
datdeverschillen inuitstalleven tussendetomatenvandiverse.teeltsystemenergkleinwaren.
In1982konbij2herkomsten devergelijkinggemaaktwordentussende
teeltopsteenwoleningrond.
Na3maalbewarenvantomatenafkomstigvandeproeftuinVenlowarende
steenwolvruchten zeerbetrouwbaarlangerhoudbaar.
VandeDenarkas zijn8maaltomatenbewaard.Teleninsteenwolt.o.v.
teleningrondverlengdehierhetuitstalleven met30%;uitstalleven
resp.13.2en10.2dagen.

b.5

Invloedplukstadiumopdehoudbaarheidvanvleestomaten.
Vanhandelszijdekwamenerberichtenalszoudengroenevleestomatenkorter
houdbaar zijndanroodgeplukte tomaten.Ineenonderzoekmet5herkomsten
isditnagegaan.
Nabewaringbleekhetuitstallevenvangroenenroodgeoogste vruchten
gelijk tezijn.Dedoorkleuringbijgroenplukkenduurdelanger,zodat
groenoogstenhettotaallevenverlengdemetruim2dagen.

c.

Kwaliteitsonderzoek bijpaprika.

cl

Staartjesbijpaprika.
Voornamelijk indevoorjaarsmaandendoetzichbijpaprika'shetverschijnselvoorvan uitgroeiende puntjes,aandebloemeindenvandevruchten,de
z.g.staartjes.Bijhetoogstenensorteren kunnendezestaartjesgemakkelijk beschadigdworden,waardoor devruchtennaenkeledagentotrotting
overkunnengaanenconsumptie-ongeschiktworden.
Inenkeleproeven isnagegaanofhetmogelijk isomdestaartjestijdensde
teeltteverwijderen enofditaanleiding totrotvormingnadeoogstzou
geven.
Destaartjesineenvroegstadiumverwijderengafhetkleinstelitteken.
Tijdensdebewaringbleek ergeenrotoptetredenopdeplaatsenwaarde
staartjeswarenverwijderd.

c.2

Deinvloedvandubbelglasophet%droge-stofbijpaprika's.
Van2herkomsten isintotaal6maalhet%dsvandevruchtenbepaald
gegroeidonderenkelglas+scherm invergelijkingmetdubbelglas.
Gemiddeldwasernauwelijksverschilindroge-stofgehalte.Gezien
dezeresultaten isergeengrooteffektvanhettypekasdekopdehoudbaarheidvanpaprika'steverwachten.

c.3

Invloedvansubstraatopdeinternekwaliteitvanpaprika's.
Evenalsbijanderegewassenwordtbijpaprika'sdesteenwolteeltsteeds
meeruitgebreid tenkostevandegrondteelt.Doordezeoverschakeling
opsubstraatzoudeinternekwaliteitkunnenveranderen.Daaromisin
enkeleproeven zowelnaarhet%droge-stofalsmedenaarhetvitamineCgehaltegekeken.
- Bijeenvergelijking tusseneenteeltopsteenwoleningrondbleeker
geenbetrouwbaarverschil tezijnin%dsvandevruchten tussende
beideteeltmedia.
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- Inhetnajaar isopenkelebedrijvenwaardeteeltplaatsvondingrond
enopsteenwol,2maalhetvitamineC-gehaltevanrodepaprika'sbepaald.
OpbeidedatawashetvitamineC-gehaltevandesteenwolvruchten+10%
hoger.Ditverschilwaszeerbetrouwbaar.
d.

Houdbaarheid-vanChinesekool.
Hetisbekenddatergroteverschillen zijninhoudbaarheid tussendeChinese
koolrassen (zieInternJaarverslag 1981,blz92).Daarom isin1982het
houdbaarheidsonderzoekmetditproduktvoortgezet.Intotaal17rassenzijn
ineenproefgetoetstopbewaarbaarheid,waarbijerbeoordeeldisopkleur
enrotaantasting.Debewaringvondplaatsbij17°Cen+90%RV.Totdebest
houdbarerassenbehoorden 'JS84', 'Kingdom65','WRVictor'en 'WRGreen60'.
Deslechtsthoudbarerassen indezeproefwaren 'Sunkiss'en'Summertime'.

e.

Houdbaarheidvanpaksoi.
Inhetkadervansortimentsverbredingvantuinbouwgewassenwordtdeteelt
vanpaksoibeproefd.Overdehoudbaarheid,watbelangrijk isbijintroduktievaneennieuwproduktopdemarkt,wasnognietsbekend.Daaromzijn
in1982oriënterendenoudbaarheidsproevenuitgevoerdmetpaksoi.Deverschillenvoorwatbetreftvergeling,rotaantastingeninminderemate
stevigheidgedurendedebewaring tussenderassenwarengroot.
Publicaties
Janse,J., 1982.Mogelijk ietsmeerkleurverlies,maarminderrotbijsteenwolkomkommers.Tuinderij62 (4):28-29.
Janse,J., 1982.Tomatenoogsten,transporteren ensorteren.Tuinderij62
(10):30-33.
Janse,J., 1982.Energiebesparing bijkomkommerskankwaliteitkosten.
Tuinderij62 (17):22-23.
Janse,J.,1982.Energiebesparendemaatregelenenhoudbaarheidvantomaten.
GroentenenFruit38 (3):38-39.
Janse,J., 1982«Energiebesparing enhoudbaarheid.GroentenenFruit38
(23):28-29.

B.

Plannenvoor1983.
Komkommer
-Invloedvanenergiebesparendemaatregelenopdekwaliteit.
-InvloedvanC02-concentratieopdehoudbaarheid.
- InvloedvanEC-niveau opdehoudbaarheid.
-Houdbaarheidsonderzoek bijrassen.
-Effektvanhetaantalstamvruchtenopdehoudbaarheid.
-Sorteermachineonderzoek.
-Weekendkoelingm.b.v.nattedoorstroomkoeling
-Houdbaarheidminikomkommers.
- Invloedoogsttijdstipophoudbaarheid.
Tomaat
- Invloedvanenergiebesparendemaatregelenopdekwaliteit.
- InvloedC02-concentratieopdehoudbaarheid.
-Vaststellenhoudbaarheidbijnieuwerassen.
-Sorteermachineonderzoek
-Voortzetting smaakonderzoek.
-VitamineC-gehalte bijteeltopsteenwolenondervastscherm.
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Sla
- Invloed vast scherm op de houdbaarheid.
-InvloedC 0 2 concentratie op de houdbaarheid.
Paprika
- Vitamine C-gehalte bij teelt op steenwol.
- Effekt van nattedoorstroomkoeling op de kwaliteit
Chinese kool,broccoli, paksoi
- Houdbaarheid rassen.
Meloen
- Opsporen van deoorzaak van bruinverkleuring schil.
Koolrabi,bloemkool,chinese kool,bosradijs
- Effekt natte doorstroomkoeling op de houdbaarheid
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: Teeltonderzoek b i j

aubergine

: R.H.M. Maaswinkel
:
: c . M . M . van Winden
Besteding over het afgelopen Jaar (1982)

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
,,
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

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

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1982

a.Plantafstanden ensnoeibehandelingen indeherfstteelt.
Voorproefopzet:zieInternJaarverslag1981.
Uitderesultatenbleek,datbijcv 'Adona'erslechtskleineverschillenwaren
inkgproduktietussendeverschillendeplantafstanden.Welbleekdatuit
bedrijfseconomischoogpuntdemeestoptimaleplantafstand+70cmisbijeen
4rijen/2stengelsysteem.
Bijcv 'Claresse'bleekeveneensdaterslechtskleineverschillenwareninkg
produktietussendeverschillendeplantafstanden.Ookbijditrasligtbedrijfseconomischdeoptimaleplantafstandbij70cm.
Bijdetweesnoeibehandelingen bijcv 'Adona'bleek,datbijdesnoeibehandelingen
waarbijdezijscheutenverwijderdwerdendekgopbrengstbetrouwbaarhogerwasen
devruchtenbetrouwbaar zwaarderdanbijdesnoeibehandelingwaarbijgesnoeid ;•:
werdopéénbladenéénbloem.Bijcv 'Claresse'warenergeenaantoonbareverschilleninproduktieengemiddeldvruchtgewichttussenbeidebehandelingen.Indienbeiderassenvergelekenworden,blijktdatbijdeplantafstandenproefer
geenbetrouwbareverschillen zijninkgopbrengst,welblijktdatdevruchten
vancv 'Adona'betrouwbaar zwaarder zijndandevruchtenvancv 'Claresse',tevens
blijktdathetpercentagevruchten<100gramvancv 'Claresse'hogerisdanvan
cv 'Adona'.
Bijdesnoeiproefblijktdatop2septemberdekgopbrengstvancv 'Adona'betrouwbaarhoger is,danvancv 'Claresse';op17november ishetproduktieverschil
nietbetrouwbaar.Welbijkt,dathetpercentagevruchten4^100gramvancv'Claresse' hoger isdanvancv 'Adona'endathetgemiddeldvruchtgewichtvandevruchten
vancv 'Adona'betrouwbaarhogerisdanvancv'Claresse'.
b.Plantafstanden,snoeibehandelingen enentenindeherfstteelt.
Inhetnajaarvan1982werdhetonderzoek vannajaar1981voortgezet.Tevenswerdendevolgendeentbehandelingenopgenomen:nietenten,Brielsemethode1juli
doorsnijden afzuigenten21julidoorsnijden,afzuigenten1julidoorsnijden,
afzuigenten11julidoorsnijden.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgblad gebrulkei
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Plantdatum 1juli1982 (cv 'Adona').
Degegevensvandezeproefmoetennogverderuitgewerktworden.
e

Temperatuur-onderzoekbijaubergineindestookteelt.
Inhetvoorjaar ishetonderzoek van1980voortgezet.In5afdelingenwerden
devolgendetemperaturenaangehouden:dagtemperatuur inafdeling1t/m 421°C
+3^Clichtverhogingeninafdeling524°C+3°Clichtverhoging;nachttemperatuurafdeling1en219°C,afd.316°C,afd.4130Cenafd.516°C.
Afdeling 1wasvoorzienvaneenvastfoliescherm.Detemperaturenzijn
16februariingesteld.
Erisgezaaidop20oktober,27oktoberen3november,geplantop5januari,
19januarien2februari.Opgenomen indeproefcv 'Adona'encv 'Claresse'.
Degegevensvandezeproefmoetennogverderuitgewerktworden.
Publikaties
Maaswinkel ,R.H.M.Plantafstanden-ensnoeiproefindeherfst (1981)bij
aubergine.Internverslagnr.38

B. Plannenvoor1983
-Belichtingsonderzoek
-Voortgezetonderzoeknaardemogelijkhedenvaneenherfstteelt (stengelsysteem,
scheutsnoei).
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Teeltonderzoekbijradijsenwitterammenas.

C.M.M,vanWinden
Bestedlng over het afgelopen jaar (1982)

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

•

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

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties

j
B. Plan komende Jaar.
j A. Verslag over 1982

1. Radijs:
a. Enquête_praktijkbedrijven.
DeproblemenmetderesiduvanP.C.N.B. enP.C.N.B.-bevattendemiddelenwarenaanleidingeenenquêteonderderadijstelerstehouden.Inverbandmetdetolerantievangenoemdemiddelen inradijswasdevraaginhoeverredemiddelengebruikt
werdenenwelkeeffectenerwerdenbereikt.Déenquêtehadeenlandelijkkarakter,
zodatdemeesteradijstelers konden wordenbereikt.Erwerden136formulieren
terugontvangen.Deresultaten zijnvervolgenswiskundigverwerkt. Enkele
resultatenvandegehoudenenquêtewaren:
1.DejaarrondtelershebbenmeerlastvandeschimmelRhizoctoniadantelers,die
behalveradijsnogeenandergewastelen.
2.Hoevakermenontsmet,hoeminderlastmenheeftvandeschimmel.
3.Bovendien isgebleken,datergeenverschilinwerkingistussenPCNBbevattendemiddelenenRovral.
Naaraanleidingvanderesultaten isinsamenwerkingmetbetrokken instantieseen
Praktijkadviesopgesteld enverzondennaarderadijstelers.

b.Zaadkieming.
Naaraanleidingvankiemingsproblemen indepraktijk zijndiverseradijs.zaadmonsters
vanverschillende rassenenzaadfractiesonderzochtopkiemkrachtenkiemsnelheid.
Ditgebeurdein petri-schalenbijeenconstantetemperatuur.Uitditonderzoek
isnaarvorengekomen,datdemonstersinhetalgemeenvoldoenaandegestelde
eisen. Bijdepartijenlaghetkiempercentagebijna altijdbovende90%.Er
werdgeenverschilgevondeninkiemkracht enkiemsnelheid tussendegebruikte
frakties.Bijhetvervolgonderzoek zijndezadenbijvijfverschillendetemperaturengekiemd,t.w.bij8,13 18,23en30°C.Daaruitkwamnaarvorendatbij
temperaturenonderde13°Cdekiemingsterkwerdvertraagd,dochhettotaalaantalgekiemdezadennietbetrouwbaarwerdbeinvloed.
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Naar"aanleidingvanhetregelmatigoptredenvanhet 'zwart'opdeknol,isop
eenpraktijkbedrijfmetbehulpvaneen 24-puntsschrijvergedurendeeenaantal
dagenhettemperatuurverloopindegrondenindeknolgaregistreerd.Deze
metingen levereneengrootaantalcijfersop,diemomenteelinbewerkingzijn.
Degegevenswordenineenvolgendjaarverslagvermeld.
d.Substraatteelt.
Medenaaraanleidingvandeproblemenmethettelenvanradijsindegrond
(o.m.residuenvanPCNB/Nitraatenbromide)isdevraagontstaanomonderzoek teverrichtennaarhettelenvan.radijsopsubstraat.Bovendienwarenal
eenaantalradijstelershiermeeopkleineschaalaanhetexperimenteren.Bij
hetonderzoek isradijszaadopeenviltmatje uitgezaaid ineenlaagjestromend
water.Dekiemingverliepzonderveelproblemen,maar zodradezaadlobbenvoldoendewarenuitgegroeidvielendeplantjesom.Blijkbaarheeftdewortelvoldoendestevigheidnodigomtekunnenblijvenstaan.Dewortelpuntkwamboven
water testaanenverdroogde.Bijeerderekleinschaligeproevenopsteenwol
vieldekiemingergtegen.
e.Toe£assin2_van_CCC_bij_radi^s.
Bijhetonderzoek isgetrachtdooropverschillendetijdstippen (14,21,28
en35dagenna zaaien)meteenviertalconcentraties(0,0,50,0,75én1,00ml/lCCC)
delooflengtevanradijstebeïnvloeden.Nawiskundigeverwerking (zieIntern
Jaarverslag 1981,pg98)wasdeheterogeniteitbinnendeproefvakkendermategroot
datgeenenkelbetrouwbaareffectkonwordenaangetoond.
2.IJspegel/Halflangewitpuntradijs.
a.Zaadfrakties.
Voordeteeltvanijspegelendehalflangewitpuntradijs isop15januarigezaaidenop3maartgeoogst.Voordeijspegelishetras488gebruiktenvoor
dehalflangewitpuntradijsS.G.485.Degebruiktefraktieswaren2,25-2.50,
2.50-2.75 en2.75-3.00mm.Bijdeoogstzijndeknolgewichten,bladgewichten
enhetaantalnietenbepaald.Uitderesultatenkwamnaarvoren,datnaarmate
defraktiekleinerwashetknol-enbladgewichtafnamenhetaantalnieten
toenam.
Plannenvoor1983
-Bijradijszaldemogelijkheidvoordeteeltopsubstraatwordennagegaan
i.s.m.hetIMAG.
-GroeianalyseinhetkadervanhetC02-onderzoekindeklimaatkas.

PROJECTVEfcSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel «

Registratie nr.:
P r o e f s t a t i o n Naaldwijk
-99B 22
Teeltkundigonderzoeknaarhetkwantitatieve
gewasgedragoplangeenkortetermijnt.b.v.deregeling
vanhetkasklimaat.

Onderzoeker(s)
Projectleider

J.v.d.Vooren,Th.Strijbosch.

Afdelingshoofd

C.M.M,vanWinden
Besteding over het afgelopen Jaar (1982)

Besteding In geld

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

Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel
Seml-dlrecte kosten
Omslag algemene kosten
Totaal

f
f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

f
f

| Beknopte weergave van achtereenvolgens
j
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
j
B. Plan komende Jaar.
j A. Verslag over 19 8 2
j

Hetgrootstegedeeltevandeonderzoekactiviteiten heeftplaatsgevondenophet
CABO,Wageningen.HetdoorDr.Schapendonkontwikkeldemodelisgetoetstmetde
werkelijkeuitkomstenvanvroegereexperimenten inNaaldwijk.Moeilijkhedenwerdenondervondenmethetniveauvandeproduktie.Ditgafaanleiding totverder
onderzoek naarhetfysiologischgedragvandekomkommerplant. Aandefysische
kantdedenzichproblemenvoorbijdelichtonderscheppingdoorhetgewasinde
kas. Ditzalverderuitgewerktworden ineennieuwprojectophetPS'Naaldwijk
door Ir.E.Nederhoff.
Overhetonderwerp 'Optimaliseringvangroeienproduktiebijkomkommers'iseen
aantallezingengehoudeneneendemonstratiepcogrammaopeenHP85 (insamenwerking
metCABO).DitwerdgedemonstreerdopdeopendaginhetPS-Naaldwijk.
Deonderzoekresultaten enideëenditprojectbetreffendezijngepresenteerdop
hetISHS-'InternationalCongress' teHamburg.
Inhetvoorjaarwerdeenvergadering bijgewoondvanAgrimedinAvignon/Perpignan,
ZdFrankrijk.Deopzetwasopvallend.Delaatstehandwerdhiergelegdaan
ActaHort."CulturalmethodsinEECexperimentsonprotectedcultivation".
Deinformelekontaktgroep 'Onderzoekmethodiekenplantenteelt'kwamtweemaal
bijeenophetCABOenPAGV.
Plannen
Dit p r o j e k t wordt in de h u i d i g e vorm beëindigd en v o o r t g e z e t binnen h e t p r o j e k t . B 32
(E. N e d e r h o f f ) .

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgblad gebrulkei

PROJECTVEfcSLAG
Onderzoekinstelling
Pro]ectnummer
Projectlllel

ProefstationNaaldwijk
B23
Ontwikkelingvan algorithnienvoorde
computerregelingvanhetklimaat.

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

J.v.d.Vooren,Th.Strijbosch,G.v.Steekelenbu

Registratie nr.:

-ïnn-

rg

C.M.M,vanWinden.
Besteding over het afgelopen jaar (1982)

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
Lager personeel
—
mandagen

Omslag algemene kosten f
Totaal
ƒ
Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 8 2

a.

Verwarmingsregeling.
Indebloementeeltenintoenemendemateindegroenteteeltwordtgebruik
gemaaktvanmeerdereverwarmingsnettenvoordetemperatuurregelingvan
dekaslucht.Doordeeisdemogelijkheid tehebbeneenvolgordevan
gebruik intestellen-bveerstonder-verwarming,daarnabovenverwarmingwerdhetverwarmingsalgorithmeaangepast,waarbijhetaantal begrenzingen
sterkwerdaangepast.
Verderwerdeentijd-enlichtafhandelijkeminimum buistemperatuur algorithmenontwikkeldengeprogrammeerd.
Voordeontwikkelingvaneeneenvoudig regeltechnischmodelwerdonderzoekgedaannaarhetdynamischgedragvandekasverwarming.Ditleverdevoor
defaktor tkas/ tb u £ s bij30°Cbuistermperatuur0.16 bij60°C0.22op.
Deproportioneleaktievanhetverwarmingsalgorithmekanhiermeegekorrigeerd
worden.
Hetonderzoeknaardeverwarmingsregeling,samenwerkingsverbandmetLH,Natuur
enWeerkunde,heeftgeresulteerd ineenproefschriftoverditonderwerp.

b.

Ventilatieregeling.
TerondersteuningvandeontwikkelingvanalgorithmeszijnuitgebreideventilatievoudmetingengedaanmetCO2alstracergas.Deresultaten zijngepubliceerdalsstudentenverslag.Dewijzevanmetenisnadergeëvalueerddoor
TNO, metalsconclusieN2Oalstracergas.AandePuzzy setregeling isin
1982nietgewerkt.

c.

Sturingluchtvochtigheid
DitonderwerpzalwordenbehandeldbijprojectB31.

vervolgblad nri
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 19.8.2.
•"P r o e f s t a t i o n Naaldwijk
: B 23

Registratie nr.
-101-

dr. Verbetering ventilatieregeling (G.v.Steekelenburg).
Door deventilatieregeling worden ook bijgrote raamopeningen vaak kleineraamverstellingen verricht,diegeenmerkbare invloed op het kasklimaat hebben.
Ditveroorzaaktonnodige slijtage aan hetmechaniek. Een aanvulling op het
algorithme voor deventilatie isontworpen en getestom hetaantalverstellingen teverminderen; een verstellingmoetgroter zijn dan een minimale
(instelbare) waarde,welkeop zijn beurt afhankelijk isvan deactuele raamstand (minimale relatieve verstelling).

Procescomputer systeem.
InNaaldwijk is een 4-talkassenm.b.v. decentralemikro's aangesloten.
InAalsmeer zijnnu 5mikro's aangesloten.
Publikaties
Nederhoff,E.M., 1982.Meting ventilatievoud in kassen onder praktijkomstandigheden.LH-Wageningen VakgroepNatuur- enWeerkunde. 47pp+
bijlagen.
Nederhoff,E.M., Van deVooren,J., Udink tenCate,A.J.
A practical tracer gasmethod todetermine ventilation in green
houses (invoorbereiding).
Plannen voor 1983
Door hetvertrek vanJ.v.d.Vooren en Th.Strijbosch wordthetproject dus
voortgezet door G.v. Steekelenburg. Een deelvan hetprojectwordtuitgevoerd door ir.J. Bakker binnen projectB31.

PROJECTVEfcSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

ProefstationNaaldwijk
B24
Ontwikkelingvanregelstrategieëntenbehoeve
vanhetkasklimaat,gerichtopefficientenergiegebruik.

Onderzoekers)
Projectleider

Th. StrijboschenJ.v.d.Vooren.

Afdelingshoofd

C.M.M,vanWinden.

Registratie nr.:
-102-

Bestedlng over het afgelopen Jaar (198 2)
Besteding In geld
Oirecte kosten-personeel f
„
„ -materieel ƒ
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

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

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (19 82) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 19 8 2

Voordeverschillendeseizoenenwerden regelstrategieënontwikkeldwaarbij
zonnewarmtezoveelmogelijkwordtbenut.Deventilatiewordtgrotendeels
geregeldopbasisvanbuitentemperatuur.Resultaatisdatderaambeweging
sterkwordtverminderd (mindermechanischeslijtage)omdatdebuitentemper
ratuurminderenlangzamerverandertdandeeerdergebruiktekastemperatuur.
Bovendienwordtbijtoenemendeinstralingdetoenamevandeventilatieverminderdomdatdebuitentemperatuurhierbijveellangzamerstijgtdandekastemperatuur.Ditmaakthetmogelijk eengroterdeelvan detoegevoerdezonneenergiealswarmteindekasopteslaan.
Voorkassenmetbuisverwarmingisvoordezeregelwijzeeenbasisreceptopgesteldwaarindeporameterinstellingenvoordeverschillendeseizoenen
zijnaangegeven.Voordeheteluchtteelten werdditonderwerpvoorheteerst
ineenproefgestartmaarmoestwordenbeëindigdwegenshetnietlangerbeschikbaar zijnvaneenproefruimte.Degegevensvandezeeneproefzijn
nietvoldoendeomeenadviesvoordepraktijkoptestellen.
Plannenvoor1983
Doorhetvertrekvanbeideonderzoekers zullendeactiviteitenpasvoortgezetwordenwanneernieuwemedewerkerszijnaangesteld.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei

PROJECTVEfcSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

ProefstationNaaldwijk
B25
Bepalingventilatievoudenvoorgewassen.

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

Bokhorst.

Registratie nr.:
-103-

C.M.M, van Winden.
Besteding over het afgelopen jaar (1982)

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel ƒ
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
ƒ

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

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1982

In1982zijnerinhetkadervanditprojectgeenactiviteitenmeergeweest.
Ditprojectzalin1983 nietwordenvoortgezetvanwegehetvertrekvan
deonderzoeker.Deelaspecten vanditprojectzijnondergebrachtbij
projectB31.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei

PROJECTVEfcSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Pfojecltllel

P r o e f s t a t i o n Naaldwijk
B 26

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

D. Bokhorst

Registratie nr.i
-104-

Onderzoek naar signalen voor automatische
klimaatregelingen.

C.M.M,vanWinden.
Besteding over het afgelopen jaar (1982)

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
ƒ

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

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1982

In een aubergineproef in 4afdelingen met verschillende combinaties van
alofniet schermen bijverschillende temperaturen isonderzocht in hoeverre:een DAI-dataloggermet toebehoren inonderzoek gebruikt kan
worden.Tevens zijnonderzoekersbegeleid bijhetgebruik van dedatalogger. De datalogger bleek goed bruikbaar te zijn.Op enkelepunten isnog
verbetering en/of uitbreidingmogelijk. Zobleek deklok-nauwkeuriger te
moeten(en tekunnen)worden geregeld. De datalogger zalworden uitgebreidmet een kaart,waarmee kleinere signalen gemeten kunnen worden.
Publikaties
Bokhorst,D, 1982,Meer duidelijkheid over stralingsmeters.
Tuinderij §2 (24):65-67.
Bokhorst,D, 1982,Goedestralingsmetingstruikelblok bij kimaatregeling.
Vakblad van deBloemisterij 21_(5):56-59.
Plannen voor 1983
-Nog geen concrete plannen door vertrek van deonderzoeker.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket

PROJECTVEfcSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel "

j Onderzoekers)
Projectleider
Afdelingshoofd

Registratie nr.:

P r o e f s t a t i o n Naaldwijk
B 27

-105-

Onderzoek naar de invloed van geschermde kasdekke1
op klimaat engewas.

G.P.A.v.Holsteijn.
C.M.M,vanWinden.
Bestedlng over het afgelopen Jaar (19 82)

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
ƒ
Omslag algemene kosten ƒ
Totaal
f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1 9 8 2

Alsvervolg O Dhet schermonderzoek van de afgelopen jaren enom de toepassing
van energieschermen in depraktijk verder testimuleren zijn het afgelopen
jaar vijf bedrijven metvroege stooktomaten begeleid bijhetgebruik van energieschermen.Hierbijwerd tegelijkertijd een grootaantalwaarnemingen verricht
aan gewas en klimaat.Ditwas zinvolomdatop alle bedrijven naasthet geschermdegedeelte een goed vergelijkbaar kasafdeling zonder schermwas.
Vier bedrijven dievoorditonderzoek waren geselecteerd hadden een beweegbaar
scherm. Een bedrijf had een vast scherm van zogenaamd anti-condens folie.Dit
scherm was vanaf hetplanten,28 december, tot11 februari geheel dicht,boven
hetgewas,gespannen.De beweegbare schermen bestonden respectievelijk uit de
volgendematerialen:polyethyleenfolie,polyester breisel,vezeldoek met aluminium coating (Tyvek) enpolyester lamellen (ENKA).
Uit dewaarnemingen op deze bedrijven kono.a. worden geconcludeerd, dat de
bloeisnelheid envruchtzetting, door een energiescherm nietof nauwelijks beïnvloed wordt.Deverschillen in snelheid bedroegen maximaal drie dagen.Soms was
degeschermde kas ietsvoor,soms deongeschermde.Deze geringe verschillen konden worden verklaard uit kleine temperatuurverschillen tussen de afdelingen.
Het bleek dat deplanten onder het scherm ietsmeer vegetatief groeiden.Bijhet
uitpoten en3 respectievelijk 6weken later werd van een aantal planten het versgewicht bepaald. Inallegevallen waren deplanten vanonder het scherm zwaarder,
en langer dan van decontrole.Deverschillen waren hetgrootst op het bedrijf
met vast scherm.
Energiebesparing isslechts op een bedrijf directgemeten.Op andere bedrijven
werd ditbenaderd aan de hand van de gemiddelde buis- en luchttemperatuur.
Onder hetvaste scherm werd de besparing becijferd op 5à6m 3 gasperm 2 grondopppervlak. Zowel uitdedirecte alsde afgeleidemetingen kan worden becijferd
dathet energiegebruik door een gesloten scherm van poly etheen foliemetongeveer 40 à 45%werd gereduceerd. Debesparingmet gealuminiseerd doek (Tyvek) kon
op 50à 55%worden becijferd.
Bij devroege oogst kon op geen vancidebedrijven eenmerkbare oogstreduktie als
gevolg van het scherm worden geconstateerd. Later,na half april,werd op twee
bedrijven metbeweegbaar scherm, geleidelijk 5-10%minder geoogstvan onder het
scherm.Bijvolgende proeven zal daarom speciaal aandachtworden geschonken aan
de gevolgen van het schermpakketop deproduktie in de zomer.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei

PROJECTVEfcSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

P r o e f s t a t i o n Naaldwijk
B 28

Onderzoeker(s)

G.P.A.van Holsteijn

Projectleider
Afdelingshoofd

C.M.M,van Winden!

Registratie nr.:

-106-

Doelmatig energiegebruik in kassen

Besteding over het afgelopen jaar (198 2)
1

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

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

Beknopte weergave van achtereenvolgens
Â. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
I
B. Plan komende Jaar.
; A. Verslag over 1 9 8 2

IA.Onderzoek naar degebruiksmogelijkheden van gewasverwarming.

;

Hetonderzoek naar depraktischemogelijkheden van gewasverwarming werd in 1982
voortgezet. Indrie kasafdelingen werd de traditionele verwarming hoog in de kas
vergeleken met twee typen gewasverwarming. Ditwaren respectievelijk stalen
buisjes 0 27mm en aluminium buizen,0 7">. mmmet vinne", typeAlcoa 73078. De buisjes, 2per bed,,van 110cm,lagen'feuerenhetgewasop 10cm hoogte.„-Degewasverwar^
ling werd gebruikt alsprimaireverwarming zonder enige temperatuurbegrenzing.De
watertemperatuur kon oplopen totongeveer 85°C.
Uit dezeproef bleek duidelijk datmet gewasverwarming gebruikt zoals indeze
proef,minstens 20%energiebesparing kan worden behaald. Ditwordt bereiktdoor:
a. Gewijzigd verticaal temperatuurpatroon
Gewasverwarming gaf hoog indekas een aanzienlijk lagere en tussen
hetgewas een hogere temperatuur.Deverschillen werden groter naarmateer harder gestooktmoestworden en alshetgewas hoger en dichter
werd.Welkeverandering in temperatuur optreedtwordt duidelijk gemaakt indevolgende tabel.
Gemiddelde temperaturen tussen 18 en 6uur,2of 3 februari1982.
Meethoogte
10cm
25cm
120cm
240cm

Verwarmingshoog

15.6° C
16.4° C
17.2° C
17.0° C

Gewasverwarming

Verschil

U

17.3 C
16.5° C
13.3° C
12.4° C

+
+
-

0.7° c
0.1° C
3.9° C
4.6° C

b. Korte responstietijd
Bijvoorbeeld: afkoelen van dewaterluchttemperatuur van 80°C tot 20°C
van:
stalen buizen 0 51mm: 2.5 à 3uur
stalen buizen 0 27mm: 0.75 à 1uur
aluminium typeAlcoa 73078: 0.5 à0.75 uur.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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c. Maximumwatertemperatuurmeerdan80"C.Zodoendekanbijdezeproef
ruim90%vandetotalewarmtebehoeftedoorgewasverwarmingworden
gedekt.
Dehogewarmtebehoeftedoorgewasverwarming heeftgeenmerkbaregroeistagnatie
gegeven.Uitvaltradalleenopbijplantendiestijftegendebuizenstonden.
Ineenvolgendeproefzalwordengetrachtdittevoorkomendoorwatgrotere
plantafstandtotdeverwarmingsbuizen.
B.Lichtmetingen.
Ookditjaarwerdenverscheidenemetingengedaanaandelichtdoorlatendheidvan
kassen,zowelinkassenmetdubbeledekkenalsmetenergieschermen.Demeeste
metingenbevestigdenvroegeremetingen (zieJaarverslag1980,pagina100).Belangrijkenieuweinformatiewasdatdelichtdoorlatenheid vaneennieuwontwikkeldekas,meto.a.glasvan1mbreed,75%bedraagt.Inzo'nkasmeteengeopend
schermvanTyvekwerdeenlichtdoorlatenheidvan71%gemeten.Ditisevenveel
alsbijdeminstschaduwgevendekassen-zonderschermgebouwdvoor1982.
Eenbelangrijkeontwikkeling blijktdeproduktievananitcondensfolie(antifogging)voorenergieschermen tezijn.Alsditfolie natis,onderschepthet
aanmerkelijkminderlichtdannormaalfolie.Terillustratiedeonderstaande
meetresultatenvaneenbedrijfwaarverschillendesoortenpolytheenfolie's
alsvastenergieschermwarengeïnstalleerd.
-Kaszonderscherm 63%lichtt.o.v.buiten.
-Kasmetnormaal
folienat
46%

- Kasntat a . c . folie
typeInat
-Kasmeta.c.folie
typeIInat

52%
54%

C.Invloedvanhetbuitenklimaatenenergieschermenopdehoogtevandebuistemperatuur.
Optweebedrijvenmetenergieschermenwerdoverongeveer 60nachtenberekend
hoedebuistemperatuurafhankelijk isvanhetbuitenklimaatenhetgebruikvan
hetscherm.Dezeberekeningenwordengebruiktomdeverhouding inenergiegebruik
tusseneengeschermdeennietgeschermdeafdeling tebepalen.Verderkanhiermee
inzichtwordenverkregen indeinvloedvanhetbuitenklimaatop de kasteeltin
verschillendekassenmetenzonderscherm.Tenslottekunnendezeberekeningenwordengebruiktomdeautomatischeregelapparatuurvoordeverwarming enenergiescherm teverbeteren.Devolgendeverbandeawerdengevonden.
BedrijfI,schermvanpolytheen folie,14verwarmingsbuizen 0 51mmper3.20m.
zonderscherm A ti=3.2At 2+1.0V-4.8 (*i=0.78)
metscherm À t x=1.6At 2+0.4V+0.4 ("*t=0.76)
Bedrijf II,schermvanTerylene 55;5verwarmingsbuizen 0 51mmper 3.20
zonderscherm A t^=2.7At 2 +1.2V-5.0 (t=0.89)
metscherm A t]_=1.4At 2+0.3V+3.4 (*c=0.83)
t =correlatiecoëfficiënt
A£,=verschil tussenbuistemperatuur enluchttemperatuur indekas
Afo,=verschiltussenluchttemperatuur indekasenbuiten
V =windsnelheid inmperseconde.

PROJECTVEfcSLAG
Onderzoekinstelling
Projeetnummer
ProjectIIlel

P r o e f s t a t i o n Naaldwijk
B 29
Verbeteringvanhetkasklimaatonderzomerse
omstandigheden.

Onderzoekers)
Projectleider
Afdelingshoofd

G.P.A.vanHolsteijn

Registratie nr.:

-108-

C.M.M,vanWinden
Besteding over het afgelopen Jaar (198 2)

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

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

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (19 82) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 19 8 2

Oppapier iseenprototypekasdekreinigerontworpendoorBrinkman inoverleg
methetIMAG.Hetprototypeisindewerkgroep 'Glasreiniging'besprokenen
daarnaaangepast.In1983zalmetdebouwvanhetprototypewordenbegonnen.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Proefstation Naaldwijk
B 30
Mineralen en waterhuishouding van kasgewassen
in relatie tothet kasklimaat.

G.W.H.Welles,K. Buitelaar
C.M.M,van Winden
Bestedlng over het afgelopen jaar (198 2)

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
f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (19 82) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 19 8 2

1.Onderzoek naar demineralen- enwaterhuishouding van stooktomaten,geteeld onder
verschillende ventilatietrappen bij enkel en dubbel glazen kassen.
Op 16 december 1981 konmet het eersteonderzoek in deenergiekas gestartworden.
In tweevoud werden devolgende klimaatsbehandelingen ingesteldminimam ventilatie
bij een buitentemperatuur van 6, 8, 10 en 12°Conder dubbel glas en 8°Conder
enkel glas.Binnen elke klimaatsbehandeling werden in tweevoud 12 wxtrtelmilieubehandelingen gerealiseerd. EC-trappen (15,10 en 7,na 6weken resp.4.5, 3.5
en 2.5 m S . c m - 1 ) , worteltemperatuur (controle en 21°C) enCa/K verhouding
(0.50 en 0.28). Tengevolge van enkele kinderziekten in deklimaatregeling (microcomputer) en het koudeweer in januari en februari,werden de klimaatsbehandelingen maar zeergedeeltelijk gerealiseerd.Ook in de wortelmilieubehandelingen
bleek een fout te zijn qeslopen:deCa/K-trappen bleken verstrengeld met de
worteltemperatuurtrappen.
Aan deplanten (cv 'Abunda', 20 januari doorgeworteld) werden zowel devegetatieve alsgeneratieve ontwikkeling gevolgd.
Deplanten onder dubbel glas bleken sneller weg tegroeien danonder enkel glas
(9% hoger versgewicht en 13%verschil in lengte). Ook werd gemiddeld een dunner
blad onder dubbel glas gemeten (11%verschil);het.bladoppervlak leek onder enkel
glas iets groter te zijn danonder dubbel glas.Hetwaterverbruik wasonder enkel
glas ca.11%hoger.Het drogestof gehalte van hetblad endevruchten bleek onder
enkel glas systematisch hoger teliggen.
Naastneusrot trad in de loopvan demaandmaartMg-gebrek op.Onder enkel glasin
combinatiemet dehoogste ECwerd degrootsteneusrotaantasting gevonden, terwijl
onder dubbel glas bijde hoogsteEC,Mg-gebrek het sterksteoptrad.Bij debehandeling worteltemperatuur 21°C/Ca/K-verhouding 0.28 trad geenmagnesiumgebrek op,
zelfsniet bij de hoogste EC.Aangezien deworteltemperatuur-verschillenmaar beperkt zijn gerealiseerd, lijkt vooral deCa/K verhouding hierbij een grote rolge
speeld tehebben (zieverslag projectA19).

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei

van projectbeschrijving/projectverslag 198.2.
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Deproduktiegegevens zijninonderstaande tabelsamengevat:
Behandeling
Datum
Enkelglas
Dubbelglas
Controle/
Ca-K0.50
21°C/Ca-K0.28
EC15-4.5
10-3.5
7-2.5

Produktie (kg/m2)

Gemiddeldvruchtgewicht

18-3

23-4

3-6

18-3

23-4

3-6

0.41
0.27

5.03
4.51

15.0
12.7

52
53

62
56

69
62

0.30
0.30
0.29
0.28
0.33

4.53
4.70
3.99
4.72
5.12

12.8
13.5
11.8
13.3
14.4

57
49
42
54
63

56
58
50
58
62

62
65
58
64
68

\

Hetproduktieverliesonderdubbelglasbleekindetijdsterk toetenemen,
evenals bijdehoogsteECt.o.v.delaagsteEC.Degevondenverschillenin
produktieblekenvoornamelijk eengevolgvanverschillen ingemiddeldvruchtgewicht.Devruchtzettingbleek immersonderdubbelglasalleenbijdeeerste
2trossenwatlager tezijn,terwijldezaadzettingnietbetrouwbaarverschildetussendubbelenenkelglas.
Erwerdengeenbetrouwbareinteractiesvastgesteld tussenkastype (klimaat)
enwortelmilieu.
Dehoudbaarheidvandevruchtenonderdubbelglaswasgemiddeld 1.5dagkorter
danonderenkelglas (uitstalleven);eenhogeEC (15-4.5)gafgemiddeldeen
4dagenlangeruitstallevendaneenlageEC (7-2.5),terwijldevruchtenbij
dehoogsteECeenhogersuiker-en zuurgehaltebezaten (d.w.z.eenbeteresmaak)
Onderzoeknaardemineralen-enwaterhuishoudingvanherfsttomaten,geteeld
bijluchtvochtigheidsniveaus.
Inaansluitingophetonderzoek inhetvoorjaarwerdenwederom5verschillende
klimaatsbehandelingen intweevoudingesteld,nl.enkelglas,dubbelglas,dubbelglas+continu vastplasticscherm,dubbelglas+schermenoverdag endubbelglas+schermen 'snachts.Deschermbehandelingenwerdengestartop30september.
Op8juliwerden tomateplanten (cv''Abunda')op12verschillendewortelmilieubehandelingenperafdelinguitgeplant,nl.6EC-trappenen2worteltemperaturen.
Debloeisnelheidwasevenalsindevoorjaarsproefonderdubbelglaswathoger
danonderenkelglas.Beginseptember traderneusrotop,metnamebijdebehandelingenmetdehoogsteEC.Ookmagnesiumgebrekkwamnaarvoren,zowelonderenkelglasalsonderdubbelglas envooralbijdehoogsteECtrappen (behandeling 1,2en6,zietabel).Matverwarmingtot24°Cgafenigereductiein
Mg-gebrek.
Deproduktiegegevens zijnin onderstaande tabelsamengevat
Behandeling
Datum
Enkelglas
Dubbelglas
Dubbelglas+
continu:scherm

Produktie (kg/m2)

Gemiddeldvruchtgewicht

30-9

21-10

5-11

30-9

21-10

5-11

5.55
5.07

8.34
7.35

10.88
9.46

75
67

70
62

65
59

4.96

7.45

9.61

68

63

59

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 1 98.2.
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Behandeling
Datum
Dubbelglas+scherm
overdag
Dubbelglas+scherm
nacht
Géénmatverwarming
(18°C)
Matverwarming
(24°C)
EC1 5 5 5
2 5 5/.2.5
3 5 2.52.5
4 2.52.5 2.5
5 2.52.55
6 2.55 5
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Produktie (kg/m2)

Gemiddeldvruchtgewicht

30-9

21-10

30-9

4.87

7.44

9.78

69

64

60

5.03

7.30

9.47

67

62

58

5.08

7.51

9.78

69

64

60

5.12
4.85
4.81
4.69
5.44
5.47
5.33

7.64
7.22
7.28
7.52
7.75
7.70
8.00

9.91
9.21
9.47
•9.48
10.45
10.25
10.17

69
65
66
69
73
73
69

64
61
61
65
69
68
63

60
57
58
62
64
62
59

5-11

21-10

5-11

Wanneerdemattemperatuurop24°CwerdgehoudenbleekeenEC-daling (behandeling
2en3)eenmeerpositieve invloed tehebbenopdeproduktiedanwanneergeen
matverwarmingwerdtoegepast.
EenhogeECtijdensdelaatsteteeltfasegafnauwelijksproduktieverlagingterwijldevruchtkwaliteitpositiefwerdbeïnvloed.
Publikatie.
Buitelaar,K.,1982.Tomatenonderzoek indeenergiekasinNaaldwijk.
GroentenenFruit38 (28):61-65.
Plannenvoor1983.
Indevoorjaarsteeltvoortgezetonderzoek naarheteffectvanhogeluchtvochtigheden incombinatiemet6EC-niveau'sen2worteltemperaturenopdeproduktie,
kwaliteitenhetoptredenvanfysiogeneafwijkingen.
Ineenherfstteeltonderzoek naarheteffectvanhogeluchtvochtigheden incombinatiemetverschillendewortelmilieubehandelingen ophetoptredenvanfysiogeneafwijkingenbijkomkommer.
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J.C. Bakker
C.M.M,van Winden
Besteding over het afgelopen jaar (1982)

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
,,
„ -materieel f
Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

Totaal

1

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

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 198 2

A.Hetonderzoek wordt gericht ophet effect van verhoogde luchtvochtigheid op het
optreden van afwijkingen.Verhoogde luchtvochtighed in kassen isondermeer een
gevolgvan verminderde ventilatie. In deklimaatkas (B-10)isvan april t/m juni
met hetgewas komkommer onderzoek gedaan naar:

2. ~ ^E_iDYi2S5_Y50_Yf!}£ii5Üf_2E_<3f_Zoc'1ia^Y2f£_yi^_^f_!S5E*
In acht afdelingen isdehoeveelheid afgevoerd vocht berekend uit hetventi*latievoudenhetverschil in luchtvochtigheid binnen enbuiten.
De berekende vochtafvoer vertoont eenduidelijke correlatiemet de instraling
enligtindezelfdeordevan grootte als eerdere lysimeterbepalingen.Verhoging
van hetventilatiesetpoint van 25naar 28°C reduceerde devochtafvoer met
20%.
b -de invloed van verminderde_vochtafvoer og_het_kasklimaati_de_2roeii_groduktie
en het2£treden_van afwijkingen.
In tweevoud zijn devolgendeniveau's vochtafvoer ingesteld (overdag): 3.2,
2.6, 2.0 en 1.2 gafdeling -1 S - 1 . 'sNachts werd geventileerd boven 19°C.
Doordat overdag onafhankelijk van de temperatuur geventileerd werd kon deze
hoog oplopen totca.45 C. Gemiddeld lag dekastemperatuur en RV bij 1,2 g
afdeling"1 S _ 1 hoger dan bij 3.2 gafdeling -1 S - 1 , respectievelijk 3,0°C en
7%.
Degroei enproduktie lagen duidelijk lager bij verminderde vochtafvoer.Bij
delaagsteniveau's tradenmisvormingen op van internodiën envruchten.
c -het_effectvan_een_snelle_opening_van_de_luchtramen^
het_gewas.
Na een snelleopening van de luchtramen op een zonnige dag werd een sterke
bladverbranding rond de bladsteel•'_ geconstateerd. Devochtafvoer steeg
zeer sterk,deRV daalde van 65 tot 35%en liepnaverloop van tijd weerop.
Meting van de bladtemperatuurmet een AGA camera toonde aan dathet deelvan
hetblad rond de bladsteel dehoogste temperatuur heeft.Deverbranding kan
hetgevolg zijn vanextreme verdamping van dit bladgedeelte.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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Tweepublikatiesoverbovengenoemdonderzoek zijninvoorbereiding.
B. Plannenvoor1982.
-Voortzettingonderzoeknaardevochthuishouding inkassenendeinvloedvan
ventilatiehierop.HierbijwordtsamengewerktmetM.Goedhart (bepaling
ventilatievoudenm.b.v.N2O)enG.vanSteekelenburg (vergelijkingventila—
tieregelingendoorsimulatie).
- Invloedvaneenklimaatsovergangophetoptredenvanafwijkingenbijkomkommerentomaat.
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Effektvanenergiebesparendemaatregelenopde
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lichtonderscheppingdoorhetgewasbijdeteeltinkassen.
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E.M.Nederhoff,M.Goedhart
C.M.M,vanWinden
Besteding over het afgelopen jaar (1982)

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

I Tijdbesteding van direct bij het pro|ect 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 (1932) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 198 2

Doelvanditprojektiseensimulatiemodel teontwikkelenvoordegroeien
produktievaneenkomkommergewaseninhetbijzonderdelichtonderschepping
doorhetgewastebestuderenenmodelleren.
Eengroei-enproduktiemodelisinhoudelijkovergenomenvanhetCABOin
Wageningen (Schapendonk enChalla),herschreven (inFORTRAN,wasCSMP)en
opeenaantalpuntenverbeterd.
Desimulatieresultaten zijnvergelekenmetproef-enpraktijkgegevens,waarbijgebleken isdathetmodelnognietgoedfunctioneert.Eenvandebelangrijkeoorzakenhiervan,eenonjuistemodelvormingvandelichtverdelingin
hetgewas,zalkomendjaaronderwerpvanonderzoek zijn.
Eenander aspectvanlichtinkassenisdetransmissiedoorhetkasdek.Na
bestuderingen/ofbesprekingvanenkelebestaandemodellen isbeslotendat
inhetkadervanditprojektnietaanditdeelonderwerpverdergewerktzal
worden.Inhetmodelwordteenbepaaldetransmissiealsgegeveningevoerd.
TenbehoevevanditprojektenprojektB31isditjaarbegonnenmethetoperationeelmakenvaneengasanalysator (MIRAN)mettoebehoren.Dezekangebruiktwordenvoorhetmetenvandeconcentratievaneenbepaaldtracergas,
inditgevalN2Oomdeventilatietebepalen.
Ventilatiebepaling gekombineerdmetmetingvandeC02-concentratiemaakthet
mogelijk omfotosynthesesnelhedenteberekenen.
Plannenvoor1983
Uitvoerenvaneenproefwaarinbijeenkomkommergewasbepaaldworden:
-lichtintensiteitopverschillendehoogtesinhetgewasinrelatietot
hetlichtbovenhetgewas
-groeienproduktie
-klimaatsomstandighedenincl. C02-concentratie
- zomogelijkook snelheidvanC02-opname (fotosynthese)
Metderesultatenvanlichtmetingenkanhetsimulatiemodelophetpuntvan
lichtbenutting aangepastworden.Deverkregengroei-enproduktiegegevens
dienenvoortoetsingvanhetmodel.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Samenwerking
»

ErwordtsamengewerktmetdevakgroepNatuur-enWeerkundevandeLHenmet
hetCABOinWageningen.
Publikatie
Inditprojektgeen.
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Besteding over het afgelopen Jaar (1982)
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A. Verslag afgelopen jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1982

a.Invloedvanhetseizoenopdeproduktiesnelheid vantomaten
Meestalwordtaangenomendatdeproduktiesnelheid vaneenlangetomatenteelt
gedurendehetgeheleseizoenminofmeerconstantis.Onderzoeknaarhetproduktieverloopvaneengrootaantaltomategewassendiewarenopgenomen inhetgebruikswaardeonderzoek overdejaren1977-81leerdedatdeopbrengstinzeerveelgevallen
volgenseenvastpatroonverloopt.Alsbeginvandeoogstwerdaangenomendeweek
waarin0.5 kgperm2wasgeoogst.Alsdeoogstbegon inweek 14,16,21,27of37
namdeproduktiesnelheid toegedurende deeerste5,5,4,5en3wekentot
resp.1.3,1.5,2.0,1.6en1.3 kgperm 2perweek.Gedurendeca.5wekennade
oogstpiek liepdesnelheidweerterug.Bijdeteeltenwaarvanlangerdan10weken
werdgeoogstontstonddaarnaeenminofmeerconstanteoogst-snelheidvanca.0.6
kgperm 2perweek.
Detoename insnelheidgedurendedeeerste5wekengevolgddooreenafnamegedurende
devolgende5weken isinovereenstemmingmetgegevensgepubliceerddoorR.Hurd
et. al.inAnn.appl.Biol. (1979)93:77-89,waarindegroeivanopeenvolgende
tomatetrossenisbeschreven.
Bovenstaandegegevensduidenopeenaanmerkelijkgroteremaximaleoogstsnelheidin
dezomerdaninhetvoor-ennajaar.
Daaruitzoukunnenwordengeconcludeerddatookbijhogeinstralingsniveau'seen
gewastomatennogreageertmetverschilleninopbrengstsnelheid.
OpbrengstgegevensvangroteaantallenbedrijvenafkomstigvanhetL.E.I.over1963-65
en1967-69gevenwelhetzelfdeoogstsnelheidsverlooptezien,maareenveelminder
duidelijkesnelheidspiek indezomer.Demaximalesnelheidkwamookniethogerdan
1.4kgperm2perweek,vergelekenmet2.0kgbijdeoogstgegevensuit1979-81.
Mogelijk isbijdevoortschrijdingvandeteeltverbeteringeneenaantalbeperkende
faktorenweggewerktwaardoor indezomereenbeterelichtefficientiewordtbereikt
Doordatnuveelminderregelmatig overhetgehelejaarmetnieuwe:tomateteelten
wordtbegonnen,zijnerwaarschijnlijk ookonvoldoendegegevensbeschikbaarom
daarmeedestralingsinvloed opdeoogstsnelheid nauwkeurigvasttestellen.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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b.Invloedvandestralingopdeproduktievanvroegestooktomaten
AandehandvanproduktiegegevenszijndoorhetL.E.I-berekeningenuitgevoerd
overhetverband tussendestralinggedurendeca.6wekenvoordeoogstvande
betreffendevruchtenendeproduktiesnelheid bijvroegestooktomaten.Deuitkomstenzijngepubliceerd inTuinderij62 (1982)4:24-27.Deconclusiewas
voordeoogstgedurendedeweeknr.'s12-16:1%meerstralinggeeft3.1%meer
produktie.Voordeweken 17-20wasdit1.1%endeopbrengstindeweken20-26
werdnietbeïnvloeddoordestralingsverschillen.
Naderebestuderingvanhetproduktieverloopvantomaten (zieInvloedvanhet
seizoenopdeproduktiesnelheid vantomaat)leerdedatinalleteeltendeproduktie
gedurendedeeerste5à6weken insnelheidtoeneemt.Inhetvoorjaarzal
gedurendedezewekenvantoenemendeproduktiesnelheid ookdestralingtoenemen
watleiddetotdeconclusievanhetL.E.I.Indeherfstneemtdeproduktiesnelheidgedurendedeeerstewekenookenzelfsnogsterkertoeendanneemtde
stralingjuiststerkaf.Destijgingvandeproduktiesnelheid vanvroegestooktomatengedurendedeeerstewekenvandeoogstmoetduswordengecorrigeerdvoor
hetbiologischegegevendatdeproduktiesnelheid bijtomaatgeleidelijkopgang
komtongeachtdetijdvanhetjaar.Debeschikbaregegevensblekenechter
nietvoldoendetezijnomdezecorrectiesuittevoeren.
c.Invloedvanlichtentemperatuuropdeaanlegvandeeerstedrietrossenbijtomaat.
Gedurendehetwinterseizoen 1981-1982werdhetonderzoeknaardeinvloedvanlicht
entemperatuur opdetrosaanlegbijtomaatvoortgezet (Internjaarverslag1981,
p 114).Weerwerdeenproefopgezetineenkas met natuurlijk lichteneen
vrijhogetemperatuur (W.D.)ineenanderekaswerdzeerveelkunstlichtgegeven
(400WSON/Tper1.5 m 2 ) . Indezeafdelingwerdnagenoegnietgestookt,terwijl
deluchtramendikwijlsopengingenalsdelampenbrandden (KK).Deplantenstonden
'snachts4uurinhetdonkeren's"morgenswerdende lampentussen7.30en9.30uur
uitgeschakeldwegenspiekbelasting.Ditkoeleklimaatwerdgekozenomdebladafsplitsingssnelheid inbeidekassengelijktehouden.Ditisvanbelangomdatde
plantenandersverschillendehoeveelhedennatuurlijkestralingzoudenkrijgenin
eenzelfdeontwikkelingsstadium.Hetverschilinbladaantaltussenbeidebehandelingenzoalsdatmicroscopischwerdwaargenomenwasbijnaaltijdkleinerdan1,terwijl
het,wanneerereenverschilwas,somspositiefensomsnagatiefwas.Regelmatig
werdenplantenwederkerigvanhetenenaarhetandereregimeovergebracht.
Erwerdgezaaid op23oktober,17decemberen10februari1981/1982.Alleenvande
eersteproefzijndegegevensverwerkt.ZezijnsamengevatintabelAenBwaarin
deuitkomstenper14december zijnvermeld.
Trosaanleg
UittabelAblijkt,datwanneerdeplantenmeerdanvijfdagen (totna2november)
koudhaddengestaan,deaanlegvandeeerstetrosgefixeerd isenwelopca.7.7.
bladeren.UittabelBblijktdatdooroverbrengingvanWDnaarKK,detrosaanleg
wordtversneld.PasbijovergangnaarKKnadatdeplanteneerstmeerdan19dagen
(laterdan16nov.)bijWDhaddengestaan,werddepositievandeeerstetros
nietmeerbeïnvloed.Deplantenwarendus(oijdeindezeproefheersendegroeienontwikkelingssnelheid)gevoeligvoorverschuiving indepositievandeeerste
tros,tussen5en19dagennadeopkomst.
AlsdeeerstetrosdoorKKlaagwasaangelegd,(verplaatstnaarWDna2nov.),dan
bleekdetweedetrosdoorverplaatsingnaarWDverhoogd teworden.Ditduurdetot
13november,daarnahadverplaatsinggeeninvloedmeerenwasdusdepositievan
detweedetrosbepaald.DanbleekechterookdederdetrosgevoeligvoordeovergangvanKKnaarWD,zodatookdietehoogkwam.Pasna22novemberwasdepositie
vandederdetrosgefixeerd.Overdepositievandevierdetroszijngeengegevens
beschikbaar,maarhetisnietuitgeslotenteachtendatookdaarinnogverandering
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isaantebrengen,doorovergangvanKKnaarWD.BijdeovergangvanWDnaar
KKtradengeenafwijkingenopindehoogte vandetweedeenderdetros.
Uitdegegevenskonwordenafgeleiddatca.11dagenverlopentussendefixatie
vandepositievandetrosendemogelijkheidomditmicroscopischwaarte
nemen.Gedurendedezeperiodeworden4bladerenaangelegd.Alsdetrosboven
hetachtstebladwordtaangelegd,vindtditdusplaatsalsmicroscopisch4
bladerenwaarneembaar zijn endatisca.5dagennaopkomst.
Vers_gewichten_aantal_trossen
Hetaantaltrossendatwasaangelegdop14decembervarieerdevrijsterk.Alsde
eerstetroshoogwerdaangelegd,bleekhettotaalaantallaagtezijn.Hetwas
echter slechtsdanmaximaalalsdeplantenna2dagenWD,werdenovergebracht
naarKK (tabelB)ofalszetotenmet22november bijKKhaddengestaanvoordat
zeovergebrachtwerdennaarWD.Hetversgewichtverschildeminofmeeropdezelfde
wijze.Hoemeertrossenwarenaangelegdhoehogerhetversgewichtwas.Dehogere
aantallenaangelegdetrossenkwamenbijAvoorbijlangereperiodenKKbijv.
vanafopkomsttot26novemberoflangerbijKK,danwarendeaantallenbladeren
tussendetrossen1en3nl.laag.Debehandelingdieconstant KKkreegweekom
onduidelijkeredenenaf.
OokbijdeovergangvanWDnaarKK (B)washetgewichthethoogstalsdeplanten
langbijKKstonden,datwilzeggenalszewerdenovergezetvóór9november.
HetpositieveeffectvanhetextralichtbijKKwaskennelijkgroterdande
negatieve invloedvandeverlaagdetemperatuur.Hetaantaltrossenwasechteral
tekleinbijdeplantendievanaf 2novembernaarKKgingen,doordatdeeerste
tros,tehoogkwam.
Alshetaantaltrossenvanallebehandelingenwordtuitgezettegenhetversgewicht,
danblijktdatdeplantenbijovergangvanWDnaarKK,dusnaeersteenwarme
donkereperiode,gemiddeld bijeenzelfdeaantaltrossen5à8gzwaarderwaren.
Plantlengte
Delengtevandeplantenop14decemberwasgemiddeldveellagerbijovergang
vanWDnaarKKdanbijdeomgekeerdevolgorde.Ditverschilwaszeergrootnl.resp.
20à30cmtegen60à80cm.Ditgoldwanneerdeplantenvóór30novembervan
regimegewisseldwerden.Bijoverzettingvanaf30novemberwarendeverschillen
kleinenveranderden zelfsvanteken.
Warmtebijnatuurlijk licht (WD)gedurendedeeerstedriewekennaopkomstgaf
geenextraverlengingtenopzichtevandeplantendiebinnendriewekennaarKK
gingen.Pasalsdeplanten langerdandriewekenbijWDstondengingdelengte
proportioneeltoenemenmetdelengtevandeWDperiodenl.van30tot60cmbij
overzettennaarKKvanaf 22november tot14december.Daartegenoverwaren
deplantenvanallebehandelingendieeerstKKhaddengehad langer,behalve
wanneerhetKKregimewerdvoortgezettot5wekennaopkomst.
TabelA.Gegevensinzakedetomateplantendiewerdenovergebrachtvankoel+
kunstlicht (KK)naarwarm+daglicht(WD).

Verplaatst
op
28oktober
30oktober
2november
4november
6november
9november
11november
13november

Aantalbladeren
onderIetros
tussen1en2
12.9
12.2
12.7
7.7
7.6
7.8
7.7
7.5

4.0
4.0
4.1
4.8
6.3
6.5
6.3
5.7

tussen2en3
3.0
4.0
3.0
4.0
4.0
4.5
3.6
4.6

aantal
trossen
2.3
2.3
2.1
3.1
2.6
2.4
2.9
2.6

gper
plant
36
32
35
36
27
24
29
27

cmper
plant
61
63
65
61
61
60
62
67
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Aantalbladeren
onder Iestros
7.6
7.8
7.5
7.5
8.0
7.8
7.8
7.8

tussen1

en 2

4.1
4.0
4.0
3.8
4.2
4.2
4.0
4.1

aantal gper
trossen plant

tussen2en3
5.2
5.1
4.2
3.1
3.2
3.1
3.3
3.1

3.0
3.0
3.7
3.6
3.8
3.4
3.9
3.3

29
32
40
46
45
42
46
27

T a b e l B. Gegevens i n z a k e de t o m a t e p l a n t e n d i e werden o v e r g e b r a c h t
d a g l i c h t (WD) naar k o e l + k u n s t l i c h t (KK)

van

Verplaatst
op

28oktober
30oktober
2november
4november
6november
9november
11november
13november
16november
18november
22november
26november
30november
4december
8december
14december

Aantal bladeren
onder I e t r o s t u s s e n 1 en 2

7.8
7.9
8.7
8.9
9.1
9.9
10.8
10.9
11.8
12.2
12.5
12.9
13.6
12.9
12.9
12.9

4.1
3.3
3.3
3.2
3.3
3.1
3.2
3.2
3.1
3.1
3.0
3.1
3.0
3.3
4.4
4.0

warm +

Aantal
trossen

gper
plant

cmper
plant

3.3
3.8
3.4
3.2
3.1
3.0
2.9
2.2
2.1
2.4
2.2
2.1
1.7
2.0
1.9
2.3

27
46
43
41
44
38
42
33
31
34
31
29
22
26
31
36

27
31
26
26
26
26
24
23
25
28
29
37
40
46
53
62

d.Groeienproduktievaneentomategewasonderpraktijkomstandigheden.
Vandegroeivaneenproducerend tomategewasisnagenoegnietsbekend.Hetis
bovendienzeerkostbaaromdegroeitemetendoormiddelvandestructieve
bepalingen.Daaromwerdgetrachtdegroeitebepalendoorvaneentomategewas
gedurendedeproduktieperiodeallestewegenwatvan.deplantwerdverwijderd
(blad,zijscheuten,vruchten).Debedoelingwasdaarmeeachterafdegroeicurven
teconstruerenaandehandvanbekendegroeipatronenvanblad,scheutenvrucht.
DezeoriënterendemetingenvondenplaatsbijDenarkasB.V.Doorallerleioorzaken
zijndegegevensnietalleopdejuistemanier verzameld.Daardoor konniet
wordenbeoordeeld ofdemethodebruikbaar is.Inhetseizoen1982-1983zalweer
eenpogingwordenondernomen.Verderzalindeloopvan1983begonnenworden
metdestructievemetingenaaneentomategewasineenkasophetproefstation.
e.Invloedvanhetseizoenopgroeienontwikkelingvanjongekomkommerplanten
Vanhetonderzoekgenoemd inInternJaarverslag 1981,p116:Invloedvanhet
seizoenopgroeienontwikkelingvanjongekomkommerplanten,iseenverslag
geschreven:
D.KlapwijkenS.A.Tooze,1982.Effectofseasononthegrowthanddevelopnent
ofyoungcucumbers.ProefstationvoorTuinbouwonderGlas,Internverslagnr.43.

cmper
plant
73
77
78
78
65
57
47
27
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f.Temperatuursinvloedopteeltduurenkwaliteitvanchrysanten
Inde24afdelingenvandeklimaatkasisinhetwinterseizoen 1981-1982een
onderzoekgestartnaardeinvloedvaneenhogenachttemperatuur op.degroei
vanchrysanteplanten.
Gekozenwerdvooreennachttemperatuurreeksvan13,17,21en25°Cgecombineerd
meteendagtemperatuurreeksvan13,17en21°C.
Tevenswerdenvierrassenuitgeplant,nl.cv'sSpider,Horim,Westland enPink
Gin.Bovendienwerd inderandbedden, diebuitendeproefvielen,eenvijftal
nieuwerassengeplant,nl.cv'sSnapper,Accent.Palissade,RenineenParliament.
Ombijhetbeginvankortedagbehandeling,(21dagenKD,gevolgddoor10dagen
LD)diebijalletwaalftemperatuurcombinatiesbegonop14december 1981,over
dejuistegewasgrootte tebeschikken,werdopdriedatumsgeplant,namelijkop
22oktober,5novemberen19november1981.
Opdebeddenvannegenmazenbreedwerd iniederemaaseenstekgeplant.Twee,
vier,zesenachtwekennahetplantenwerdenvanelkveldje10plantenperkeer
uitgedund engebruiktvoorhetbepalenvandeplantlengte,hetaantalbladeren,
hetvers-endrooggewichtvanbladenstengelenhetbladoppervlak.Gedurende
deteeltwerd aanvullenddesnelheidvanknopaanlegbepaald.Perveldjewarenbij
hetinbloeikomennog40plantenover.Bijdeoogstwerdendaaraandevolgende
metingenuitgevoerd:hetbepalenvanhetaantalbloemen,knoppen,bladerenenzijtakkenenhetgewichtvanbladeren,stengelenzijtakken.
Deingesteldedag-ennachttemperatuurvan13°Cwerdgedurendedegeheleproef
nietgehaald,degerealiseerdewaardenzijnongeveer 1°Chogergeweest.
Eenaantalkerenwerddegroottevandeeindknopbepaald,waaruitbleekdatereen
optimumnachttemperatuur isvan21°Cendatergeeninvloed isvandedagtemperatuur opdeliggingvanditoptimum.Ditgeldtvoorzoweldevierrassen
alsvoordedrieplantingen.
Uitdelengtsmetingenbleekdatereenlengteverschilistussendedrieopeenvolgendeplantingen,maardatdegroeisnelheid ongeveergelijk w a s . Bi J d e oogst
bleekdatveertiendagen laterplanten,bijSpider,eenongeveer 10cmkortere
stengelgeefttussenplantingen 1en2;hetverschiltussenplantingen 2en3was
teverwaarlozen.DitwerdookgevondenbijPinkGin.BijWestland enHorim
echter leverdeveertiendagenlaterplantentussenplantingen 1en2entussen
plantingen 2en3eencirca13cmkortergewasop.Deoogsttijd liep,per
plantingenbijalletemperatuurcombinatieswelkeeengeslaagdeteelthebben
opgeleverd,ongeveereenweekuiteen.
Detemperatuur invloedopdebladaantallenwasgering.Horimgafbijdederde
planting,bijalletemperatuurcombinatiesca.20bladeren,behalvediewaar inde
nacht14°Cwerdgehouden,daarvindenweerca.25.Bijdenachttemperatuurvan
14°Cincombinatiemetlageredagtemperatuur loopthetaantalbladeren ietsop.
Ditgeldtookbijde2eplanting.Bijplanting Ihebbenalletemperatuurcombinatiespreciesevenveelbladerengegeven.
VoorSpiderenWestlandwasereenzelfdebeeld;14°C 'snachtsgeeftteveel
bladerenvooralbijdelateplantingen.Deinvloedvandedagtemperatuur iste
verwaarlozen»
PinkGingeefthogerebladaantallenbij25°C •snachtsendeverhoging isminder
bijde14°Cnachtbehandelingen,verder isvoorPinkGinopmerkelijk,datdebladaantallenvoordedrieplantingenvrijwelgelijkzijn.
Debladoppervlaktevandevieruiterstetemperatuurcombinatieswerdbepaald.
BijSpidergafalleendederdeplantingenbijde14-14°Ctemperatuurcombinatie
eenkleinerebladoppervlakte tezien.Verderwarendeoppervlaktenbijde
temperatuurcombinatiesperplantinggelijk.
Bijeenvolgendeverslaggeving zalnaderopeenenanderworden ingegaan,daar
nogeenaantalgegevensverwerktmoetworden.
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Heteffectvankoolzuurvoorzieningopstofproduktieenstofdistributievanhetgewasbijkasgewassen.

G.HeijenN.vanBerkel
P.J.A.L.deLint
Bestedlng over het afgelopen jaar (1982)
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Directe kosten-personeel f
„
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
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—
mandagen
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—
mandagen

Omslag algemene kosten f
Totaal
f
Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (19,82) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1982

a.C02-praktijkregistratie
In1982ishetpraktijkonderzoekG02~registratievoortgezet (ziejaarverslag1981,
register nr.118) enverderenigeeenvoudigeberekeningengemaaktnaarhoofdeffecten inderegistraties.
Vanvijfbedrijvenzijnderecorderstrokenverwerktomeenideetekrijgenvande
matewaarindeCC>2-voorzieningonvoldoendewas.Hetgaatomderegistratievan3weken
(8maartt/m 28maart 1982).
Berekend ishetgesommeerdeverschiltussenwateropgenomenzoukunnenzijnals
deconcentratiepermanent0,1%C02wasgeweestenwateractueelopgenomenwasbij
deC02-concentratieaanwezig isgeweest.Degegevenszijnomgerekendnaarliters
CO2perm2peruur.
Gewas

chrysant
komkommer
tomaat
gerbera
heteluchttomaat

Gesommeerdverschilindrogestof
produktie (vastgelegde CO2in
10-21.m-2.h-l)
41.72
73.24
87.79
89.94
115.30

Idem i n %%
14.
. 25.
31.
31.
40.

7
8
0
7
7

Verder isuitderegistratieopeenauberginebedrijfmeteenscherminstallatieberekendhoeveeluurperdagdeC02~concentratielagerwasdan0,03 %CO^.
Ditwasindemaandenfebruarit/mjuni,respectievelijk 0,5;1,4;3,4;7,0en
10,0uurperdag.
Deregistratieopderuim20bedrijvenzalnogtotinhetvoorjaarvan1983voortgezetworden.
Vaneenaantalgegevensuitdezeregistratie is eenaantalpublicatiesinde
vakpersverschenen.
Publicaties;
G.Heij,1982.DeC02~concentratieindekasruimte.Tuinderij,62 (18):42-43.
G.Heij,1982.CO2 voor eenkwartjepermaand.Tuinderij,62 (19):47-48.
G.Heij,1982.CC^-opnameenproduktie.Tuinderij,62 (20):46-47.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimt« vervolgblad gebrulkei
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G.Heij,1982.Hulpmiddelenomgoedtedoseren.Tuinderij62 (21):24-25
G.Heij,1982.Uitgebreid onderzoekinpraktijknaarC02-voorziening.
VakbladvoordeBloemisterij35 (1982):30-31.
G.Heij,1982.CO2enlichtbepalendeproduktie.VakbladvoordeBloemisterij
37:42-43.
G.Heij,1982.Verband tussenCO2enopbrengstvereistmeeronderzoek.
VakbladvoordeBloemisterij39:40-43.
G.Heij,1981.AardgasmeestgeschikteC02~bron.VakbladvoordeBloemisterij
42:46-47.
b.VerdrogingsschadebijgerberadoorCO?
Invervolgophetonderzoekvanvorigjaar (zieinternjaarverslag 1981,p.123)
isopnieuw in12plasticcellenheteffectvanvier(^-concentratiesbij
gerberavergeleken.
Indeeersteplaatsisgekekennaardeinvloedopcv."Marleen"middeninde
winter.Van26novembertot1maartstondeninelkecel9plantenvan1%jaaroud.
Ongeveerdezelfdegehaltenalsinvoorjaar 1981werdenbereikt:gemiddeld400j
800r1600en3400ppm (krachtenseenonderlingeafspraakzullenCC>2-gehalten
voortaaninppmwordenweergegeven).Detemperaturenwarenoverdagcirca19°C
en 'snachts 15°C.De luchtvochtigheidvarieerdevan70-80%.
Ertradbijgeenenkelebehandelingenigeschadeop.Ookwasergeenverschil
inbloemproduktie.
Voortsisnagegaan inhoeverrehogeC02-concentratiesookvaninvloedzijnop
enkelemindergevoeligerassenals"Marleen".Naast"Marleen"werden"Veronica",
"Appelbloesem" (beidemindergevoelig)en"Gosta" (nietgevoelig)indeproef
opgenomen.Inelkecelstondenvierplantenvanelkderrassen,inpottenvan
2.7liter.Deproefduurdevan2maarttot8juli.OngeveerdezelfdeC02~gehalten
alsvorigjaarwerdenbereikt.Gemiddeld 400;800;1600en43400ppmbijdichte
luchtramenen300;500;1200en 2200ppmbijopenluchtramen.Inverreweghet
grootstedeelvandeproefperiodewarenderamenopen.Detemperaturenbereikten
ongeveerdezelfdewaardenalsin1981:dedagtemperatuurcirca25°C,denachttemperatuur 16à17°C.Opdertiendagenlagdegemiddeldedagtemperatuur
bovende30°C.Deluchtvochtigheid lagtussen80en90%.
Vanafhalfaprilbegonnendeoudstebladerengeelteverkleuren,vooralvan
"Marleen".Bij300/400ppmwasergeengeelverkleuring;bij500/800ppmCO2
waseenenkelbladvan"Marleen"aanderandverkleurd;bij1200/1600ppmwas
ergeelverkleuring overhethelebladenontstondenerdodeplekkenbij"Marleen";
bij"Veronica"waserlangsderandenvandebladerenenigegeelverkleuring,bij
"Appelbloesem"enigeroodverkleuring langsderandenvanenkelebladeren;bij
2200/3400ppmC02waserbij"Marleen"ernstigegeelverkleuringmetveledode
plekken,bij"Veronica"vlekkerigegeelverkleuring,vooralaanderandenvande
bladeren,terwijlbij"Appelbloesem "enigeroodverkleuring langsderandenen
aandetopvandebladerenvoorkwam."Gosta"gafnergensverschijnselen.
Hetras"Marleen"reageerdeduidelijkandersdan;deoverigerassen.Bijdehoogste
C02-concentratiewasna12wekenhetaantaldodebladerenduidelijkhogerdan
bijdeanderebehandelingen.Bij1200/1600ppmwashetaantaldodebladeren
hogerdanbijdelagereconcentraties.Ditbeeldveranderdenaderhandniet.
Bijdedrieoverigerassenwarenergeenbetrouwbareverschillentussenhet
aantaldodebladerenbijdevierC02-concentraties.Na12wekenbleefbij
"Marleen"debloemproduktiebijdehoogsteC02-concentratieduidelijkachterbij
deoverigeconcentraties.Aanheteindvandeproefwasdebloemproduktiebij
500/800bijnasignificanthogerdanbij300/400C02.Bijdeconcentratie 1200/1600
ppmlagdezeophetzelfdeniveaualsbij,300/400ppm.Bij"Appelbloesem"was
ertenaanzienvandebloemproduktieeenduidelijkenbetrouwbaarC02-effect
aanwezig.Alleenbijdehoogsteconcentratiewasdeproduktienietverder
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toegenomen.Bij"Veronica"wasdebloemproduktiebijalleconcentraties
C02hogerdanbij300/400ppm,maaronderlingwarenerverdergeenverschillen.
Bij"Gosta"warendeverschillen inbloemppbrengstenbijdeverschillende
C02-concentratiesnietbetrouwbaar.Verderbleekbij"Marleen"ereenrechtlijnigverbandtebestaantussenhetaantalaanwezige levendebladerenaanheteind
vandeproefperiodeenhetaantaldodebladeren.Evenzotussenhetaantalgeoogste
bloemenenhetaantaldode (oflevende)bladeren.
Geziendereactiesvan"Marleen"opverschillendeC02-concentraties invoorjaar
eninwinter zalingeconditioneerde ruimtendeinvloedvanverschillende
temperaturenenlichtintensiteitenbijverschillendeC02-concentratiesop"Marleen"
wordennagegaan.
VoortszaldeinvloedvanverschillendeCC^-concentratiesophetrasMarleen
nogeenswordennagegaanbijjongeplantenonderwinterseomstandigheden.
Publicatie:
N.vanBerkel:BladafstervingbijGerberadoorhogeC02~concentraties,
VakbladvoordeBloemisterij37 (8)1982:35
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ubllcaties

a.Inductievanvrouwelijkebloeibijcourgette
Courgette-planten (gezaaid 21juli)zijninhetzaadlobstatium (26juli)in
heteersteloofbladstadium (30juli)ofinhettweedeloofbladstadiumbespoten
met60,120of240mg/lactievestofethephon.Inheteerstebladstadiumzijn
ookplantenmetaminocyclopropaancarboxylzuur (ACC)bespoteninconcentraties
van25-50en100mg/l.
ACCheefteenverhogingvanhetaantalvrouwelijkebloemengegeven,etheptonwel.
Hetmeestgevoeligestadiumvoorde inductievanvrouwelijkebloeiisheteerste
loofbladstadium,hetminstgevoelighetzaadlobstadium.Dehoogste,concentratie
heeftgemiddelddebesteresponsgegeven.
Inheteerstelofbladstadiumgespoten,gevenalledrie ethephon concentraties
meervrouwelijkebloemen.Deeerstevrouwelijkebloemenwordennaspuitenin
bladoksel4of5gevormd,bijnietspuiteninhet7ebladoksel.
Hettotaalaantalvrouwelijkebloemenperplanttotenmethet8ebladokselligtvoor
de3concentratiesvrijwelgelijk (ca3.5naspuitenen0.5voordecontrole).
Bijdehoogsteconcentratieneemtechterhetaantalvrouwelijkebloementothet
13ebladokseltoe,terwijlbijdelagereconcentratiesdeaanlegvanvrouwelijke
bloemenstagneertbijhet9etot13eà16ebladoksel.Bijdehoogsteconcentratie
treedtdezestagnatiehoger aandeplantop (bladoksel14tot19).
Delaatstebespuiting(2ebladstadium)geeftbijdetweelaagsteconcentraties
voornamelijk tothet10ebladokselmeervrouwelijkebloemen,maarvanafhet14e
bladokselishettotaalaantalvrouwelijkebloemenperplantongeveergelijkaan
onbespoten.Dehoogsteconcentratiedaarentegengeefttothet13ebladoksel
duidelijkmeervrouwelijkebloemen.Ondanksdeookheirbijoptredendestagnatie
invormingvanvrouwelijkebloemen (oksel14t/m 19)blijfthettotaalaantal
gevormdevrouwelijkebloemenca25meerbedragendanbijdeonbespotenplanten
(geteld t/mhet25eokselblad).
b.Verbeteringvandeopbrengstmetgroeiregulatorenbijcouregette
Indezeproefisgetrachtdeoogstteverbeterendoorvervroegdeinductie van
vrouwelijkebloeimetetheptonendoorhetverbeterenvandevruchtzetting
doorhetspuitenvan4CPAindebloemengedurendedeteeltenhetspuitenvan
Curbise.topdeplantentegenheteindvandeteelt.
Inheteersteloofbladstadium isdehelftvandeplantenbespotenmet240mg/l
ethephon (zieook inductievrouwelijkebloeibijcourgette).
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblsd gebruik«
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Dezetting isbevorderddoorhandbestuivingandoorhetspuitenvan4CPA
inconcentratiesvan50mg/l,100
rag/l
ofoplopendeconcentratiesbeginnende
bij20mg/ltot100mg/l (18/8t/m 26/820mg/l,daarnaperweek 10mg/lmeer,
totdemaximaleconcentratievan100mg/lisbereikt).
Handbestuivingen4CPAspuitenis5xperweekuitgevoerd.
Ongeveer éénweekvoordelaatsteoogstiseendeelvandeplantenmetcurbiset
(5mg/la.st.chloorflurunol)bespoten.
Ethrelheeftdevroegeopbrengstverhoogdmetca250gperplant.Deze~oogstvoorsprongblijftgedurendedegeheleteeltbehoudent.o.v.denietmetEthrel
bespotenplanten.
4CPAverbetertvooraldelateproduktiet.o.v.handbestuiving.Dehoge4CPA
concentratieendeoplopendeconcentratievoldoengemiddeld hetbeste.Deniet
metEthrelbespotenplantenhebbenindezeproefhetbesteopde4CPAbespuitingen
gereageerd.
EthrelheeftmeerafwijkendevruchtengegevendandenietmetEthrelbespoten
planten.4CPAheeftindezeproefgeengroeistofschadegegeven,nochaande
plantennochaandevruchten.
Qjrbisétisindezeproefvangeeninvloedgeweestopdelaatsteoogstperiode.
c.Rustdoorbreking bijfreesia
1.Invloed_ethyleengasen_._B_A
Freesiaknollen zijngedurende0-4-8-12of16wekenbij30°Cgeprepareerd.
Voorhetpreparerenstondendeknollenbij2°C.Deknollenzijnonbehandeld
gelatenofzezijngedurendedebewaringofaanheteindvandebewaring
éénmaaldriedagenineenethyleenatmosfeergebracht (10ml/lethyleen).
Deethyleentoediening isbijkamertemperatuur uitgevoerd.Hetmomentvan
e±hyleentoedieningvarieerdevanvlakvóórdebewaringof4-8-12of16weken
later.
Debewaring is10augustusbegonnen,deknollenzijn2decembergeplant.
Ethyleenheeftdekieming
nietduidelijkbeinvloed.Zonderpreparatie
(=0weken30°C)isinhetgeheelkiemingopgetreden,na16weken30°C
kiemdenallegroepen (zonderenmetethyleenbehandeling)binnen14dagenvoor
95-100%.Korterpreparerendan16wekenverlaattedekiemingenethyleengaf
hierbijgeenvervroeging.
TevensisoriënterenddeinvloedvanBA (benzyladenine)nagegaan,alsdeze
stofhalverwegedebewaarperiodewordttoegediend.Ditisdus•inallegevallen
na8wekenbewaringuitgevoerd,bijalle5 (0tot16weken30°C)preparatiegroepen.DeBAbehandelingbestonduit20mg/la.st.inwater.Hierinzijnde
knollen20urengedompeld.
Dekieming isdoordeBAbehandelingnietbeïnvloed,welduidelijkdoorde
preparatie-duur.
II.Invloed_van_cortisonen
Oriënterend zijndeeventuelerustdoorbrekendeeigenschappenvanCortisonen
nagegaan.Voornamelijk ishydrocortisonv(20mg/l,20urendompelen)gebruikt.
Ditisuitgevoerdbijknollen,dieniet4-8of12wekenwarengeprepareerd
(30°Cbehandeling).Direktnahettoedienenzijndeknollenuitgeplant.
Tevensisdezebehandelinghalverwegedebewaringuitgevoerd.
Dihydro-entétrahydro-cot-tison(20mg/l,20urendompelen)2zijntoegediendbij
knollen,dieslechts4wekenwarengeprepareerdendirektnahetdompelen
zijnuitgeplant.
Alscontroleszijn16wekenbij2°Cof30°Cbewaardeknollengebruikt.
Nietéénvandebehandelingenheefteenevensnellekièminggegevenalsde
16wekengeprepareerdeknollen.Halverwegeofaanheteindvandebewaarperiode
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hy<3rocorti«ori toeäienen, geeft g*en of een geringe vervroeging van de
ki«ping. \'.
Deverschillentuaeenhydro-dihydro entetrahydrocortisonzijnklein.
d.VerbeteringyandetrQßkwali^j,tvantomaat«x?tPromalin
Promalinbevateenmengselvan1,8gew.%GA4+7en1,8%N- (fenylmethyl)1-4-purineamide.Ditisopjongetomaattrossen (tros1en2)vroeginhet
jaar (eindjanuari,beginfebruari)toegepast.Erzijn3toedieningswijzen
(deppenmetwatten,smerenmeteenpenseeltjeenspuiten)in3concentraties
(1.5-3en6ml/1)vergeleken.Pertrosvond detoediening5xplaats(achtereenvolgendedagen).Dehoogsteconcentratie istevens3xof2xineenweek
toegediend-Bovendienis12ml/lPromalin1xoptros1en1xoptros2via
eenpenseeltjeaangebracht.
DoorPromalinwordtafhanRelijkvandetoegediendehoeveelheid (d.i.toedieningswijzeenconcentratie)debloemenindetrosveelgroterenstrekkentevensde
overigetrosdelenenhetinternodium bijdebehandelde trosDeinvloedopde
produktie isgering.Deproduktievantros1wordtweinigbeïnvloedenineen
enkelgevalmogelijk ietsverhoogd.Bijtros2isdeproduktievandebehandelde
trossenveelalbenadeeld.Detotaleproduktiewordtweinigbeïnvloed,behalve
naspuiten.Ditgeeftoogstreductie.
e.VerbeteringvandehoudbaarheidvanminikomkommersmetAOA
Minikomkommerszijngedurende0-1-2-of4urengedompeld ineenAOA(aminooxy)azijnzuur)oplossingvan0-5-50of500mg/l.AOAremtdeethyleensyntheseinplantenweefsel
Alleendegedurende1uurinwatergedompelddekomkommerszijnenigzinsbeter
gedurendedebewaringgebleven
dandeonbehandelde komkommers.DuidelijknadeligzijnlangeredompeltijdenenalleAOAconcentraties,vooraldehoogste.
f.Vegetatievevermeerdering,vansnijgroen invjtro
I.InvloedCortisonen
Explantaténbestaandeuiteendoorhknopmetbijbehorendstengelweefselis
geplantQgeenbasisÄe.äium;. bestaandeuitMS halvesterkteverrijktmet
30g/lfsqctqse, 0,01rag/lIAAen8g/lagar.Nagegaan isdeinvloedvanhet
toevoegen-vanhydro-dibydroentetrahydro-cortisoninconcentratiesvan
10-20-40en80mg/l,aandevoedingsbodem.DeCortisonenzijnkoudgestereliseerd
viaeenmilipore-fjlter.Alscontroleishstbasismediumgebruiktenhet
basismediummet1ml/ldiraethylformamid«(in'deconcentratienodigvoorhet
oopiossenvan80mg/lCortison).
Indeproefzijnveelverontreinigingenopgetreden.Dewortelvormingis
doordeCortisonennietduidelijkverbeterd i.o.v.hetbasismedium.In1983
zaleenanderetoedieningswijzewordenonderzocht.
II.Invloedsamenstelling^edium^en^aglengte
Indezeproefzijnsnijgroenexplataten (loomplusstukjestengel)uitgeplant
opeenscheutvormendmediumbestaandeuitM+S helesterkte+1g/l
aktievekoolstof+5g/lPVP40+1mg/lkinetine+0,01mg/lIAA+0,001m.1/1
Ethrel+25g/lfructose+8g/lagar.Bijeen scheutlengtevanongeveer
3cm zijndeexplantaténovergezetopeenwortelinducerendmedium,één
controlebehandelinguitgezonderd.Ditwortelinducerendemediumbestonduit
M+Shalvesterkte+1g/laktievekoolstof+5g/lPVP40+8g/lagar
verrijktmetdiversefructose (5-7,5-10-12,5g/l)enï'AA(0-.0,01-0,050,10mg/l)concentraties.
Ditgeheelisuitgevoerdbij3verschillendedaglengten (16-12-8uur)
encontinu27°C.Bijééndaglengte (16uur)zijnwisselende temperaturen
gegeven (29°Cindelichtperiodeen22°Cgedurendedenachtperiode).
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Ookhierbijwasdegemiddeldeetmaaltemperatuur 27°C.Deproefisnogniet
afgelopen.Devoorlopige indruk is,dattoenemendefructose concentratiesin
toenemendematewortelvorming geven,delaagsteIAAconcentratie (o,01mg/l)
hetbestevoldoetendedaglengtevan12uurteprefereren isboven16uurenzeker
boven8uur.Dewisseltemperatuur heeftgemiddelddeminstewortelinductiegegeven.
Verbeteringvanhetsuikergehaltevanmeloenen
Hoelangermeloen-vruchten aandeplanthangen,destegroter isdekansopzoete
vruchten.
MetAOA (amino-oxy-azijnzuur eenethyleen-remmer)isgetrachtderijping teremmen,
deoogstuittestellenenhierdoorzoeterevruchtenteverkrijgen.
Aanvankelijk isAOAinjongevruchtengeinjecteerd,inconcentratiesvan0-10-20-40en
80mg/l.Ditveroorzaakteinwendige. ••glazigheid,necroseenvruchtrot.Daaromis
laterovergegaantothetspuitenvandejongevruchten.Omookhettegengestelde
effect (versnellingvandeoogstenminder zoetevruchten)nategaanisook
gebruikgemaaktvanACC (1.aminoclyclopropane-1-carboxylzuur)enEthrel.
Gespoten isinconcentratiesvan0-10-100en1000mg/lAOA,0-10en100mg/lACC
en0-1440en2160mg/lEtrhel.
AOAenACChebbenhet momentvanoogstennauwelijksbeïnvloedeninbeidegevallen
ishetsuikergehalteenigszinsverlaagd.
Ethrelleek enigszitxs deoogsttevervroegen (ca.3dagengeenconcentratieinvloed)
enhetsuikergehaltenamnaEthrelspditenenigszinsaf.
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Groeistof-fungicidemengselspuitenterverbeteringvandezettingvanaubergine.
a.Invloedrassenbijeenvroegeteeltingrond
Bijeenvoorjaarsteelt (geplant halffebruari)isbij5rassenvanaubergine
(Adona,Beri'nda,Claresse„Dobrixennr.805110)deinvloedvan bloembespuitingen
nagegaan.Bespoten ismeteenmengselbestaandeuit10ml/lTomatotone en
1g/lRovral (resp.20mg/la.st.4CPA, en500mg/lïpcodione).Tevensisdeinvloedvanhetverwijderenvandedodebloemdelenbijjongeuitgroeiendevruchtbeginselsindeproefopgenomen.Decontrole isonbehandeldgebleven.
Doorhetspuitenmetbovengenoemdmengselwordtdevroegeopbrengstverbeterd
(gemiddeldca.32%na7wekenoogstenmeteenspreidingvan 14%veorAdonaen40%
vanDobrix).Deoogstistothelfaugustusbepaald.Allerassenhebbeneenbetere
kgopbrengstgegevendoorhetspuiten (gemiddeldca.14%,meteenspreidingvan7%
voornr.805110tot23%voorAdona).
Spuitengeeftongeveer30%mindervruchtrott.o.v.nietspuiten.Hetverwijderen
vandedodebloemdelenisvangeen invloedophetoptredenvanvruchtrotofopde
produktie.Overallebehandelingengemiddeldwasnr.805110hetproduktiefsten
üobrixhetminstproduktief.Hetverschilinproduktietussenbeiderassenwas9%.
b.Invloedrassenbijeenherfstteelt ingrond
Ineenherfstteelt (beginjuligeplant)zijn3rassen,Adona ,ClaresseenDobrixen
2behandelingen,welenneitmetgroeistof-fungicidespuiten,vergeleken.Door
groeistof-fungicide opdebloementespuitenisdeopbrengstt.o.v.nietspuiten
verbeterd,Adonamet12%,CTar.essemet24%enDobrixhetminstmet3% .Overbeide
behandelingengemiddeldwasdekgproduktieperplant2,5kgperplantbijAdona,
ruim2,7kgperplantbijClaresseen3,0kgperplantbijDobrix.
c.Invloedrassenbijeenvroegeteeltinsteenwol
Deplantenvoordezeproefzijneindjaiiuarigeplant. Indézeproefzijn4rassen
(Adona,Berinda,Claresseen Dobrix)en3behandelingen (nietspuiten,groeistoffungicidemengselspuitenenspuitenplushetextraverwijderenvandodebloemdelen)

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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vergeleken.Deoogstisvan11maarttot19augustusbepaald.
Na6wekenoogstenhebbenallebespotengroepeneenhogerekgopbrengstgegeven,
tewetenAdona17%,Beri'nda 36%,Claresse20%enDobrix36%.Detotale
produktie isdoorhetspuitenniet(Berinda)tot15%(Dobrix)verbeterdt.o.v.
nietspuiten.Hetaantalrottevruchten isdoordebespuitingenongeveer
gehalveerd.
Hetextraverwijderenvandedodebloemdelengeeftgeenextravruchtrotbestrijdingenisvangeeninvloedopdeproduktie.
Vandegebruikterassenwas,overdedriebehandelingengemiddeld,Adonahet
produktiefstenGlaresaehetminstproduktief.Degewasverzorging (praktijk)in
dezeproefwasuitgesprokenslecht.
d.Deinvloedvanbestuivenenhetmomentvangroeistofspuitenopdeuitgroeivan
auberginebloementotvruchten
Indezeproef isuitgegaanvanafzonderlijkebloemen.Perbehandeling zijnminstens
10bloemengebruikt,5Adona'sen5Glar.essebloemen.Vergeleken zijngecastreerde
enonbestovengeblevenbloemen,gecastreerdebestovenbloemenengavebloemen.
Dezedrie soorten vanbloemenzijnnietoféénmaalbespotenmeteengroeistoffungicidemengsel.Dezeeenmaligebespuitingvondplaatsopdedagvanhetbegin
vandebloeiof 1,2,enztot8dagen (=9ebloeidag)later.Overbeiderassen
gemiddeld ishetpercentageuitgegroeidebloemenzondergroeistof 10%bijde
onbestovengecastreerdebloemenenbijna50%bijdebestovengecastreerdebloemen
endegavebloemen.
Metgroeistof (beidecvsgemiddeld)groeide45%vandebloemenuittotvruchten
naalleencastrerenen55%nacastrerenenbestuivenenbijdegavebloemen.
Bespuitingenopde4ebloeidagofeerderuitgevoerdegevenbijdeonbestoven,
gecastreerdebloemen90tot55%uitgroei,bijdelateruitgevoerdegroeistof
bespuitingen 20tot5%.Debestovengecastreerdebloemenendegavebloemen
gaven85tot50%uitgroeialszetotopde6ebloeidagwerdenbespoten,45-40% •
opde7ebloeidagen25tot10%uitgroeialszelatermetgroeistofwerden
behandeld.
IndezeproefheeftClaressemeervruchtuitgroeigegevenaanAdona,maargemiddeld
washetvruchtgewichtbijAdonaietshoger.Deinvloedvandeverschillende
behandelingenophetvruchtgewichtwasnietduidelijk.
Ditonderzoekwordtvolgendjaar gecontinueerdmetuitsluitendgavebloemen.
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a.Bladbeschadingingbijtomaatbijgebruikvantouw
Indemaandenjanuarienfebruarikwamopeenaantaltomatenbedrijvenernstige
verbrandingvandeoudstebladerenvoor.Erwarenaanwijzigingen,datdeverbranding
weleenstemakenkonhebbenmethetgebruikvaneenbepaaldsoorttomatetouw.
Dittouwisgemaaktvanjuteenheefteenbewerkingondergaanmetmineraleolie.
Vrijkomende dampenzoudendeschadehebbenkunnenveroorzaakt.
Inviercellenvancirca1m^inhoudisnagegaanofdampenvantomatetouwschadekunhengevenaantomatebladeren.Intweecellenwerdperm3ruim20m (45g)touwaangebrachtenvochtiggemaakt.Indebeideoverigecellenwerdeenlaagpolystyeeenkorrelsaangebracht,daarmogelijkookdezekorrelsschadelijkedampenafgeven.
Ineenvandecellenmettomatetouwenpolystyreenkorrelswerdeenverwarmingskabelaangebrachtmetsetpoint25°C.Oudeenjongeplantenvancv."Sonatine"
werden indecellengeplaatst.Toennaeenweeknoggeenschadewasopgetreden
werdnogeens 20mtouwindecellengedaan.Toenbegonnennatweedageninde
cellenmettouwdebladrandenvandeoudstebladerenvanzoweldejongealsdeoude
plantengeelteverkleuren.Deverkleuringbreiddezichmeerenmeeroverhetblad
uitenleiddebijdeergsteaantasting (touw+verhoogdetemperatuur)bijde
jongeplantentothetafvallenvan2bladeren,bijnavolledigegeelverkleuringvan
hetderdebladengeleidelijkmindergeelverkleuringaandehogerebladeren.Inde
celmettouw,zonderverhoogdetemperatuur,tradmindergeelverkleuringop.
Ervielengeenbladerenafendeverkleuringbleefmeertotdebladrandenbeperkt.
Indecellenmetpolystyreenblevendeplantenonbeschadigd.Bijdeoudeplanten
washetbeeldongeveergelijkalsbijdejongeplanten.
Uithetbovenstaandeblijktdataanwezigheidvantomatetouw schadekangevenaan
tomatebladeren.,Hetschadebeeldwasafwijkendvanwatoppraktijkbedrijvenwerd
gezien.Deafwijkendeomstandigheden indecellen (hogeredagtemperatuur,hoge
luchtvochtigheid) biedenmogelijkeenverklaring.Demeerdereschade indecel
metkabelverwarming iswellichthetgevolgvandehogeredagtemperatuur indezecel.
Bovenstaandexperimentisingewijzigdeopzetherhaald.Indriecellenwerdeen
zelfdehoeveelheid tomatetouwaangebrachtalsboven.Ineencelwerdhettouw
regelmatigvochtiggemaaktindetweeanderecellenbleefhetdroog.Inalle
cellenmettouwontstondeenzelfdeschadebeeld alsbovenbeschreven.Indecel
zondertouwontstondgeenschade.Demeesteschadeontstond indecellenmetdroog
touw.Verwarminghadgeeneffectmeer,daardedagtemperaturen inallecellen
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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veelalhogerwarendandesetpointtemperatuur.
b.Randbijchinesekool
Hetonderzoekvan1981isin1982herhaald.Centraalstonddevraagofhet
generatiefwordenvandeplantenmogelijkhetresultaatvandevierbehandelingen
kanhebbenbeïnvloed.Devierbehandelingenwaren:
1.hetnachtelijkvernevelenvanwateromhetbladnattehouden,
2.hetdriemaalperweekbespuitenvandehartebladerenmeteenCa(N03)2-oplossing
0,04M,
3.hetdriemaalperweekbespuitenwandehartebladerenmetgedemineraiiseerd
water (controle)
4.hetnachtelijkafdekkenmetplasticfolie (zieookInternjaarverslag 1981,p.122
Op17februariwerdmetdebehandelingenbegonnen.Hetgebruikteraswas"HongKong".
Deplantenstondeninemmersvan2.7liter.Zaaidatum8december.Na14dagen
tradendeeersterandverschijnselenopbijnachtelijk watervernevelenenbijde
controle.Viermaalwerdoprandbeoordeeld.Steedswarenernieuwerandaantastingen
bijvernevelenencontrole,zijhetdatdematevanaantastingenbijvernevelen
steedslagerwasdanbijcontrole.BijbespuitenmetCa(N03)2blevendeplanten
langetijdvrijvanrand,totdehartenzichgingensluitenendehartebladeren
onbereikbaarwerdenvoordespuitvloeistof.Bijafdekkenmetplasticbleven
deplantentothalfaprilvrijvanrand,toentijdenséénnachthetafdekkenmet
plasticnietplaatsvond.Maarzoalsookvorigjaaropgemerktis,ishetmogelijk
datdoortijdelijkhogetemperaturenonderhetplastic,aanhetbegineneinde
vandedag,hetoptredenvanrandisbeïnvloed.
HetCa-gehaltevandebladeren inhethartvandeplantenwasopde3bemonsteringsdatabijplasticafdekkensteedshethoogst,gevolgddoordeCa(NO3)-bespuitingen,
zolangdehartennietgeslotenwaren.OokbijvernevelenlaghetCa-gehalte
steedshogerdanbijdecontrole.
Hetgeneratiefwordenvandeplanten,werdgedemonstreerddoorhetstrekkenvan^de
stengelbodemenhetzichtbaar zijnvanheelkleinebloempjes.Hetgeneratief
wordenhadgeenmeetbareinvloedophetCa-gehaltevandebladeren (<10cm)
enhetoptredenvanrand.
c.BlauwkleuringvanbloemenvanAnthuriumandraeanum
Aanheteindvan1981ishetonderzoeknaardeinvloedvanCaophetoptreden
vanblauwkleuringbegonnen (zieinternjaarverslag 1981,p.123).Viahetgietwaterworden3verschillendehoeveelhedenCaaandeplantentoegediend.Voorts
wordtdoorhetverhogenvandeluchtvochtigheid gedurendedenachtgetracht
hetwatertransportveroorzaaktdoorworteldruk testimulerenendaarmeedeCavoorzieningvanalleplantedelenteverbeteren.Erzijn4klonen inhetonderzoekopgenomen,waarvanerdrieblauwgevoeligzijn.
Nochhetnachtelijkverhogenvandeluchtvochtigheid,nochdeverschillende
Ca-giftenkondenwordenbeoordeeldophuninvloedopblauwverkleuring,daar
blauwverkleuringvrijweluitbleef.Hettemperatuurniveauvanca17-21°C,
metmaximumtemperaturen totbovende30°Cindezomer,bijeenruimewatervoorziening,bijeenECrondInleiddeniet.totblauwkleuring.
Blijkenservaringkunnenextremen indeluchttemperatuur naarb/ovenlenbeneden
tijdelijkweltotblauwverkleuringleiden.Vandaardateentweedeproefruimte
isingericht,waargetrachtzalwordendoorhetaanleggenvanextremen inde
luchttemperatuur blauwverkleuringopteroepen,omdeeventueleeffectenvan
verschillendeCa-giftenenhogenachtelijkeluchtvochtigheid te kunnenbeoordelen.
Overigensisaanheteindvan1982ditonderzoek (tijdelijk?)gestaaktwegens
ontbrekenvanassistentie.
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Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
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„ -materieel f

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
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Omslag algemene kosten f
Totaal
ƒ

Hoger personeel

—

Middelbaar personeel
Lager personeel

—

mandagen
mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Versjag afgelopen Jaar (19 Q2) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 198 2

Deinvloedvanhetseizoenopgroeienbloemaanlegvantrosanjer
Uiteenliteratuurstudiedieeerderwerdgemaakt (InternJaarverslag 1981p.116),
isdeconclusiegetrokkendaterbehoeftebestaataangegevensinzakehettijdstipvanbloemaanlegbijanjers.OmdatinhetWestlandveeltrosanjersworden
geteeld zalditgewasvoordewaarnemingenwordengebruikt.Indeherfstvan1982
werdenenigeproefseriesopgezetmetplantenvandecv "SilveryPink".Metregelmatigetussenpozenzullengedurendehetgehelejaarplantenwordengetopt.
Vande2bestescheutendieophetoverblijvendeplantedeeluitlopenzalworden
nagegaanhoedegewichtsgroeiverlooptenhoeveelbladparenmicroscopisch
(20x)kunnenwordenwaargenomen.Verderzalwordenvastgesteldwanneerdebloemknopmicroscopischwaarneembaar isenwanneerdebetreffendeknopinbloeikomt.
Hetzalzekertot ver in1984durenvoordatdegegevenscompleetzijn.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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Besteding over het afgelopen Jaar (1982)

Besteding In geld
Dlrecit- kosten-personeel f
„
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Omslag algemene kosten f
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f

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

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (19 8 3 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
| A. Verslag over 19 8 2

Invloedvanhetseizoenenkunstlichtopgroeienontwikkelingvanjonge
tomateplanten
Vandeproefgegevensvermeld inhetInternJaarverslag 1979,pp.99en115is
eenpublikatieuitgebracht:
D.Klapwijk,1982.Effectsofseasonandartificallightonthegrowthand
developmentofyoungtomatoplants.ActaHortic.128:61-67.'

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Indentificatieenbestrijdingvanvirusziekten
bijglasgewassen.

L.Bravenboer
Bestedlng over het afgelopen Jaar (1982)

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
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f

—
—

mandagen
mandagen

] Beknopte weergave van achtereenvolgens
j
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
j
B. Plan komende Jaar.
; A. Verslag over 19 8 2
\

!a. Virusziektenbijfreesia.
BijhetonderzoeknaarbladnecroseinfreesiaisgeblekendatdevektorQ.lpidium
|
brassicaena10jaarbewaring ingrondnogsteedsaanwezig isengezondefree!
sia'snogkanbesmetten.Inééngrondmonsterwordenzelfsdefreesia'svoor100%
j
geïnfecteerd.
HetbladnecrosevrijmakenvandeschimmelAlpidiumviaSolanumvillosumisvoortgezet.
Decombinatiebladnecroseenfreesiamozaïekvirus (complexnecrose)ineenfreesiaplant leiddealtijd tothetafstervenvandebetreffendeplant,gepaard gaandemetknolnecrose.Sindsenkelejarenvaltookdecombinatiewaartenemenwaar|
bijdeplanten nietdoodgaanenookgeenknolnecroseoptreedt.Doormiddelvan
|
preminutieproevenwordtnagegaanofbeidenecrosevormenverwantzijn.
).

Virusziektenbijkomkommer.
Hetmeloenenecroseviruswerdweeropenigebedrijvenwaargenomen.Ineenproef
werdenopdeonderstamCucurbitaficifoliageëntekomkommersuitgeplantopsteenwolmatten,dieverontreinigdwarenmetmeloenenecrosevirusbesmetteOlpidium.
DaarnaastwerdenopCucurbitaficifoliageëntekomkommersuitgeplantwaarvande
komkommerhypocotylnietwasdoorgesneden,dezeplantenhaddendustweewortelstelséls..Bijdezelaatstegroepwerd25%derplanten,doorditvirusaangetast.
Indien tevenskomkommerbontvirus (komkommervirus2)indezeplantenaanwezigwas,
ontstondenernstigevrucht-afwijkingen indevormvaningezonkenlichtgekleurde
plekjesomgevendooreendonkergroenewaterigerand.Indegroepgeënteplanten
waarvandekomkommerwelwasdoorgesneden tradengeenziekeplanten
op.HetvermoedendatCucurbitaficifoliaonvatbaar isvoorhetmeloenenecroseviruswordthierdoorversterkt.

-• Virusziektenbijsla.
Hêtpseudo-slavergelingsvirusdatdoordekaswittevliegwordtverspreidkon
wordenovergebrachtnaarmeloenenMariadistel (Silybummarianum).Besmettingvan
voederbiet (Betavulgaris)gelukteniet.
Ditjaarisweeropverschillendebedrijvennecroseinslaopgetreden.Uitproevenisgeblekendatdeziektemetdegrondovergaat.Vanuitdepraktijkwaren
eraanwijzingendatdeziekteindegrondzoukunnenoverblijven.Innovember
1981werdopeenbedrijfwaardezeziektevoorkwam,grondverzameld rondaangetasteslaplanten.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Dezegrond isgedurende11maandenbewaard inplastic zakken.Daarnaisersla
iri:.uitgeplantenzevenwekenlater tradendeeerstenecroseverschijnselenop.
60%vandeplantenisbesmetgeraakt.Deoverbrengervandeziekteblijftdus
indegrondover.Hetiswaarschijnlijk datdezwermsporenvandegrondschimmel
Alpidiumhiervoorverantwoordelijk is.Hetistevenswaarschijnlijk dateenvirusziektedeoorzaak is.Nainoculatiesmetsapvanziekeslabladerenopdetoetsplant
chenopodium guinoa
ontstondenlocallessions.
B.Plannenvoor1983
a.Vaststellenofbladnecrosebijfreesiadooreenviruswordtveroorzaakt.
VaststellenofOlpidiumbrassicaedevektorindegrondisdiehetagensoverbrengt.
Vaststellenofbladnecroseverwantaanofindentiekmetsla-bobbelbladvirus
(lettucebigvein)is.
Vaststellenofbijcomplexnecrose,waarbijdefreesiaplantennietafsterven,
hetbladnecrosedathierbijaanwezigis,verwantisaandeoorspronkelijke
bladnecrosevorm.
Het.zodaniginstandhoudenvangezondenbesmetfreesiamateriaal,datgedurende
hetgehelejaaropelkgewenstmomentovergeprepareerdeknollenenkralenbeschiktkanworden.
b.Vaststellenofplasticmaterialenontsmetkunnenworden tegenkomkommerbontvirus
(komkommervirus2).
VaststellenofdeonderstamCucurbita ficifoliaonvatbaar isvoorhetmeloenenecrosevirus.
c.Vaststellenofnecroseinslaveroorzaaktwordtdooreenvirusziekteenofdeze
ziektewordtverspreiddoordezwermsporenvanOlpidium.
VaststellenofdesporenvanOlpidium inhetoppervlaktewatervoorkomen.
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L.Bravenboer
Bestedlng over het afgelopen Jaar (1982)

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
,,
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
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Semi-dlrecte kosten
f
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—
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mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 19 8 2

a. Virusziekten van paprika
Verszaadvangezondepaprikaplanten,datvooreenweekwerdverhitbij70^C,
kiemdebijnaevengoedalsonbehandeld zaad.Meteenvóórdrogingvaneenweek
bij40u c kiemde67.2%,zondervóórdroging74.8%vanhetverhittezaad.De
bijbehorende,onbehandelde zaadmonsterskiemdenvoorrespectievelijk 73.2en
75.6%.
Bijhetwaardplantonderzoek insamenwerkingmetDr.I.TobiasenD.Z.Maatwerd
vastgestelddatde Amerikaanse
'Sunlatentstrain (SL)endedaarmedenauwverwante,Nederlandsepaprikastam 3 (P14)nauwelijkstotvermeerderingkwamen
indedooronsgebruiktelijnvan 'Samsum'tabak.EennaderhanduitFLoridaontvangenlijnvan 'Samsun'bleekalsvermeerderingswaardplantaanmerkelijkbeter
tezijn.
Deherhalingvaneeninterferentieproef,waarbijdeverhouding tussendepaprikastammen1 (P11)en2 (P8)bijinfectievanpaprikanagelijktijdigeenopeenvolgendeinoculatieswerdnagegaandoorherisolatievan 'singlelesions',leverde
dezelfderesultatenop.Hoeweldestammenelkaarindeplantniet uitsloten,
bleekstam1inlichtemateoverheersttewordendoorstam2.
Insamenwerkingmetmw.W.Th.RuniawerdgevondendatTMVinfectiesvanpaprikaplanten invoedingsfilmviahetwortelstelselbewerktkunnenworden.
Naaraanleidingvandebeproevingvaneenpaprikahybridemetresistentietegen
stam2 (P8)indepraktijkwerden35geinfecteerdebladmonstersonderzochtop
hetvoorkomenvanstam3,dieevenalsP14dieresistentiezouaantasten.Stam3
werdinéénvandemonstersgevonden..
b.Virusziektenvantomaat
Ineenaantaltussenplantingenvanhei:vleesstomatenras 'Dombo',inhetkiemplantstadiumgeinfecteerdmetdezwakkeTMV-mutantMXIV-1,tradennecrotischesymptomenop.Indriegevallenhieldendezeverbandmethetvoorkomenvanhetaardappel-X-virus.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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OpéénbedrijfinDrenthewerdineengewasvanhetvleestomatenras'Firestone'
ernstigeschadeondervondenvanhetaardappel-X-virus.Hetvoorkomenvandit
viruswerdinelectronenmicroscopischonderzoek ophetI.P.O.aangetoond.
Opeenaantaltomatebedrijvendeed zich,verspreid inhetgewas,eenaantastingvoor,diegekenmerktisdooreenernstigechloroseendwerggroei.Bij
electronenmicroscopisch onderzoekophetI.P.O.werdvooralinoorspronkelijkbladmateriaalhetvoorkomenvanlange,draadvormigedeeltjesvastgesteld.
Echternietinbladvantomateplanten,diemetlotenvanaangetasteplanten
warenverent.Mechanische inoculatiesenoverdrachtsproeven.metperzikbladluisenkaswittevlieghebbennoggeenzichtbareresultatengegeven.
c.Virusziektenvanaubergine.
Bijtoetsingvan57herkomstenvandegenenbank collectievanhetI.V.T.met
deTMV-stamuitaubergine (A1)enéénuittomaat (SPS)werdgeenresistentie
tegen,dezestammengevonden.
Bijhetonderzoek insamenwerkingmetDr.I.TobiasenD.Z.MaatwerdgevondendatdeTMV-stamuitaubergine (A1)eensystemische infectiebijweegbree (Plantagomajor)veroorzaakt.Naderhandwerdookeen systemischeinfectievanCyphomandrabetaceavastgesteld.Hierdoor lijkteenrelatietussendeauberginestamen'Homes'weegbreestamnietuitgesloten.C.betacaeis
eenvertegenwoordiger vandeSolanaceae,dieinvroegeronderzoek immuun i.
bleek tezijnvoortabaks-entomatomozaiekvirus.
Publikaties:
Rast.-A.Th.B.,1982.ResistanceofCapsicum speciestotobacco,tomatoand
pepperstrainsoftobaccomosaicvirus.Neth.J.Pi.Path.88:163-169.
Tobias,I.,Rast,A.Th.B.&Maat,D.Z.,1982.Tobaccovirusesofpepper,eggplan±andtobacco:comparativehostreactionsandserologicalrelationships.Neth.J.PI.Path.88:257-268
Voordrachten
ControlofTMVinfruitvegetablecropsintheNetherlands,Ail-Union
InstituteforPlantProtection (VIRZ),Pushkin,SovjetUnie,25juni1982.
An eggplant strainoftobaccomosaicvirus,4thConferenceISHS-Working
Group, onVegetableViruses,Wellesbourne,Engeland,15september1982.
Kanttekeningen bijdeintroductievaneenTMV-resistentepaprikahybride
StudieclubBlêiswijk,Bleiswijk,28september1982.
Verstandigomgaanmetderesistentiebijtomaatenpaprika,Consulentschap
AlgemeneDienst,LandelijkeTakvergaderingGlasgroenteteelt ,Naaldwijk,
2december1982.
Plannenvoor1983
Paprika
1.Voortzetting zaaiproeveni.v.m.zaadontsmettingdoorwarmtebehandelingbij
70ÛC.
2.Zuivering paprikaTMV-isolatenvoorverschillendedoeleinden (instandhouding,veredeling,sérologie).
3.Waardplanteffectenopveranderingen inpathogeniteitvanTMV-stammen.
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Tomaat
1. Instandhouding TMV-stammen t . b . v . r e s i s t e n t i e v e r e d e l i n g , eventueel ook kiemplantinfectie.
Aubergine
1.Bestudering invloedvirusinfectieopvruchtzetting enopbrengst.
2.Voortzetting toetsinggenenbankcollectievanhetI.V.T.
3 . Zaadontsmetting.
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:L . B r a v e n b o e r
Besteding over het afgelopen Jaar (19 82)
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Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f

Totaal

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

personeel:
mandagen
mandagen
mandagen

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag-afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 19 8 2

a.BestrijdingvanBotrytisenRhizoctoniainsla.
Inhetonderzoekwerdaandachtbesteedaandevolgendeonderwerpen:
1.ToepassingvanhetnieuwefungicideSerinai.
2.Toepassingvantolclofos-methyl.
3.Toepassingvanhetmiddelmetaxanine/folpet.
4.Vergelijkingvandecombinatiesquitotozeei/dichloranendichlorancaptan.
5.Fijnverneveleninvergelijkingmetspuitenmetiprodione.
ad.1.Serinaiiseennieuwfungicide,nauwverwantaaniprodione,terbestrijding
vanBotrytis/Rhizoctoniainsla.HetisechtereenspecifiekBotrytis-middel,
terwijliprodioneeennevenwerkingheefttegenRhizoctonia.Heteffectopde
aantasting isgelijk,behalveingevallen,waarbijveelRhizoctoniaoptreedt,
danvallenderesultatenvandeSerinaitegen.Debehandelingenwerdenuitgevoerdbijeenplantgroottevan10cmdoorsnedeenvanbeidemiddelenwerd
0.2,gwl/m2gespoten.
ad.2.In1978en1980ishetmiddeltolclofos-methylalbeproefdinsla.Hetiseen
fungicidemeteengoedewerking tegenRhizoctoniaenwerdgeïntroduceerdals
vervangervanquintozeenEind1982isditmiddelweerinhetonderzoekopgenomen,
maar resultaten zijnnogniettemelden.
ad.3.Metaxanineenfolpetzijnfungicidenmeteenwerking tegenlagereschimmels.Bij
gebruik indeslakandaardoordeaantastingdoorBotrytis/Rhizoctoniaeventueel
worden teruggedrongen.Vanmetaxanineisditreedsbekend,maardanvooralinde
wintermaanden.Inverbandmetresistentie-problemen ismetaxaninedoordefabrikantuitdehandelgenomen,maar incombinatiemetfolpetkomenermisschien
weermogelijkhedenvoorgebruik indesla.
Indeproeven isgekekennaarfolpet,metaxanineennaardecombinatieinvergelijkingmeteenonbehandeld.Debehandelingen zijnuitgevoerdbijeenplantgroottevan+10cmdoorsnedeendevolgendeconcentratieswerdengebruikt.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik*
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Onderzoekinstelling
Projectnummer
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P r o e f s t a t i o n Naaldwijk
D3
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0,0375g wb/m2en0,15gwb/m2
folpet
0,025gwb/m^
g
metaxanine
0,025
metaxanine/
folpet
0,02/0,04gwb/m2
Delaagsteconcentratiefolpethadgeenenkeleffectopdebestrijding,maar
dehogerelaatduidelijk eenverminderingvandeaantasting zien.Metaxanine
enmetaxanine/folpethebbeneenzelfderesultaat,maargevenslechtseengeringe
verbetering indebestrijdingvanBotrytisenRhizoctonia.
3d.4.Decombinatiedichloran/captan strooipoederheeftindeproeveninvergelijking
met.quintozeen/dichloranstrooipoederslechteresultaten.Hetmiddelvermindert
deaantastingwel,maarnietvoldoendeomalsvervangervandequintozeen/
dichloranvoordeslateelttewordenaanbevolen.
ad.5.Hetonderzoek fijnverneveleninvergelijkingmetspuitenmetiprodioneisvoortgezet .Hetdoeliseenhoeveelheidwerkzaan»bestanddeelperm2tevinden,lager
dannormaal,waarbijnoggoederesultatenkunnenwordenbehaaldbijdebestrijding,vanBotrytisenRhizoctonia.
Devolgendebehandelingenwerdenuitgevoerd:
Spuiten
-spuitpoedéï inwater
Fijnvernevelen -speciaalgeformuleerdproduct
Fijnvernevelen -spuitpoederinwater
Debehandelingen zijnuitgevoerdbijeenplantgroottevan+10cmdoorsnede.

Behandeling

Concentratie

Aantasting in%v.onb.

Spuiten

0,2 gwb/m2
0,15 " "
0,075" "

55
75
75

(8)X
(3)
(4)

0.2 gwb/m2
0,15 " "
0,075" "

58
67
72

(7)
(3)
(5)

0,2 gwb/m2
0,15 " "
0,075" "

62
59
60

(5)
(3)
(3)

100

(8)

Fijnvernevelen
(speciaalprod.

Fijnvernevelen
(spuitp.inwater)

Onbehandeld
XAantalproeven,waaropdecijfersbetrekkinghebben.

Deconclusieisgelijkaandievanvorigjaarn.1.datdehoogsteconcentratiehetbesteresultaatgeeft.Minderwerkzaam bestanddeelperm 2 geefteen
mindergoedebestrijding.Opvallendisdaternauwelijksverschilistussen
0,15gwb/m2 en0,075gwb/m2 zowelbijspuitenalsbijfijnvernevelenmethet
specialeprodufct.Bijfijnvernevelenmetspuitpoeder inwaterblijkenalle
concentratieseengelijk effecttehebben.Deoorzaakhiervan isnietbekend
enzalverderuitgezochtmoetenworden.

f

vervolgblad nr 2
—
Onderzoekinstelling
Projectnummer

van projectbeschrijving/projectverslag 1992..
:ProefstationNaaldwijk
:D3.

Registratienr
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b. Incidenteelvoorkomende ziektenbijglasgroentegewassen.
N.A.M,vanSteekelenburg
Wortelafstervingbijpaprika
Dezekwaalissindsvorigjaar (zieinternjaarverslag1981,p.139)bijpaprika
bekend.Heteffectvanhetstomenvanbesmettegrondonderpraktijkomstandighedenwerdbestudeerd.Nietnadrie,maarwelnaviermaandenwerddeschimmelmet
behulpvaneenbinoculairopdewortelswaargenomen.Nazesmaandenwasaantastingvandewortelsmethetbloteoogzichtbaar.Alsdegrondvooreentweede
keermetpaprika'swerdbeplant,zonderopnieuwtestomen,wasnaviermaanden
deaantastingvandewortelsmethetbloteoogwaarneembaar.OphetLaboratorium
voorPytopathologieinWageningenisgetrachtdeafstervingstemperatuurtebepalen.Degrondwerdbehandeld inhettrajectvan50tot120^C.Bijgeenenkele
temperatuurbehandelingwerddriemaandennahetplantendeschimmelopdewortelsaangetroffen.Heteffectvan eenplantgatbehandeling enhetmaandelijks
aangietenvanplanten inbesmettegrondmetchemischemiddelenwerdonderzocht.
Demiddelenbenomyl (Benlate),dimethyrimol (Milcurb),fenarimol (Rubigan)en
zinebhaddengeeneffectopdeaantasting.
Opeenzwaarbesmetbedrijfisnagegaan totopwelkedieptedeschimmelinde
grondvoorkomt.Opeendieptevan50cmwerdnogeenenkelaangetastworteltje
gevonden.Demeesteaantastingkwamechtervoorindebovenste20ar.waarook
demeestewortelsvoorkomen.
Onderpraktijkomstandigheden isnagegaanofernoganderewaardplanten zijnvan
dezeschimmel.Chrysant,komkommerentomaat,geplantinzwaarbesmettegrond
vertoondenna5maandengéénaantasting.Erzijnaanwijzingendatboonenïneloen
eveneensgéénwaardeplantzijn.Uitonderzoek vandePlantenziektekundigeDienst
isgebleken,datallepaprika's, (sier)pepersenauberginesvatbaarzijn.

C. Amaryllis:bplbehartdelingmetfungiciden
W.denBoer
Bijeenziekepartijbollen(aaltjesenStagonospora)werdenvoorhetplantende
volgendebolbehandelingenuitgevoerd:1%jezol (aaglitan),2%zineb/maneb,
1%zineb+1%maneb,1.5%zineb+0.5 %maneb,2%chloorthalonil,0.4%prochlorazen0.4%prochloraz+2%chloorthalonil.Erwerd30secondenondergedompeld.
Erwerden3rassent.:w.OranjeSouvereign,AppleBlossomenMinervagebruikt.
Tijdensdeteeltwerdengeenverschilleningroeigevonden.Bijdebeoordeling
tijdenshetrooienlekenerweinigverschillen.
Naderonderzoek ophetlaboratoriuminLissegafhetvolgendebeeld.
%bollen metStagonospora
Behandeling
Zineb/maneb2%
Chloorthlonil
Prochloraz

OranjeSouvereign
14
7
3

AppleBlossom Minerva
47
40
13

45
23
26

vervolgblad nr 3
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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 1922.
: Proefstation Naaldwijk
: D3

Registratie nr.
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Publikatie:
Wortelafsterving b i j paprika. Folder voor p a p r i k a t e l e r s , september 1982.
Plannenvoor1982
-Proevenmetdaarvoorinaanmerkingkomendefungicidesterbestrijdingvan
BotrytisenRhizoctoniainsla.
-AandachtzalwordenbesteedaandebestrijdingvanRhizoctoniainradijs.
-Verderonderzoek zalgedaanwordennaardemogelijkhedentotvermindering
vandehoeveelheidmiddelendehoeveelheidspuitvloeistofbijdediverse
methoden
- Indiendaartoeaanleidingbestaatzalop(nieuwe)ontwikkelingenindepraktijkwordeningespeeld.

PROJECTVEfcSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
' Projecttitel

Onderzoekers)
Projectleider
Afdelingshoofd

ProefstationNaaldwijk
D4
Biologieenbestrijdingvandierlijkeparasietenbijglasgewassen

Registratie nr.:
-15Q-

M. van der Staay
L.Bravenboer
Besteding over het afgelopen jaar (1982)

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 (19 82) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 19 8 2

a.DegevoeligheidvanderoofmijtyPhytoseiuluspersimilis,voorpesticiden.
Ineenlaboratoriumproefmetbupirimaat ,eenfungicidetegenechtemeeldauwin
komkommer,werdgeconstateerd,datditmiddelbijconcentratiestussende500en
1000mgwb/1,eendodingvanlarvenenvolwassenbeestenkangevenvan50tot
60%.Ineengeïntegreerdbestrijdingsschemavoorkomkommerskanbupiriinaatproblemengeven.
b.Degevoeligheidvanwittevlieg,Trialeurodesvaporariorum,voor pesticiden
Inproevenoplaboratorium-schaalwerdentweenieuwemiddelengetesttegenwitte
vlieg-larven:R152379enR101618.
Indeeersteproefblekendegekozenconcentraties tehoogtezijn (50,100en
200ppm),overalwerdeendodingvan99-100%vandelarvengeconstateerd.Bijde
volgendeproefwerdbegonnenmet50ppmengezaktnaar25en12,5ppm.Deresultatenzijnveelbelovend.
B.Plannenvoor1983.
1.Proevennaardegevoeligheidvanspint,TetranychusurticeaenTetranychus
cinnabarinus.
2.Idemvoorroofmijten,Phytoseiuluspersimilis,Amblyseiuscucumeris,Amblyseius
mackenziei.
3.Idemvoordesluipwesp,Encarsiaformosa.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei

PROJECTVEfcSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel •

Registratie nr.:
-151-

Proefstation Naaldwijk
D5
Bestrijdingvanbodemparasietenonderglas.

Onderzoeker(s)

W.Th.Runia

Projectleider
Afdelingshoofd

L.Bravenboer
Besteding over het afgelopen jaar (1982)

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 (19.82) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1982

a.Stomen_metonderdruk
Dezemethodeishetafgelopenjaaropzo'n100bedrijven toegepastenmeestal
naarwens.Opeenenkelbedrijfwerktededrainagenietvoldoendemetalsgevolg
water inhetsysteem ,waardoordeonderdrukwegvielenhetresultaattegenviel.
Voordiebedrijvenwaargeendrainageligtofdedrainageonvoldoendewerkt
wordtmomenteelhetsysteemopschotingegraven,waarbijhoofdkoker zowelalsde
ribbeldrains ondergrondskomenteliggenenaangeslotenwordenopeenwaterafscheiderdieeventueelvochtinhetsysteemmeteenwegkanpompen.Op3bedrijven
metditsysteemwerddetemperatuurgemetenmetbehulpvanthermokoppels.Totop
40cmdieptewasdetemperatuuroveral100°C,op50cmdieptewerdopdekleigrondgemiddeld zo'n60°Cgemetenenopdezavelgrond (2bedrijven)70-80°C.
Op60cmdieptewerdbijverschillendemetingenopdezaveldetemperatuurgemiddeld45-689C.
Hetgasverbruikwasopdezavelgronden 4m3/m2enopdekleigrond4.2m3/m2.
Opeenbedrijfmeteenpolypropeenstoomdrainagesysteem(gladdebuis,doorlaat
0.8cm2permeterlengte)werdhefdrainstomenvergelekenmethetstomenmetonderdrukviahetzelfdesysteem.Hetdrainstomengafhetbesteresultaatzoalste
verwachtenwas,geziendeproeven in1981 (ziejaarverslag 1981).
Opeenbedrijfmeteenpolypropeenstoomdrainagesysteem (ribbeldrains,doorlaat
12cm2/m)werdeveneenshetdrainstomenvergelekenmethetstomenmetonderdruk
viadestoomdrâinage.Bij hetdrainstomenwerddetemperatuurop50cmdiepte
gemiddeld69°Cenbijhetstomenmetonderdruk 60°C.Indebovengrondwerdbij
hetdrainstomenechteropenkeleplaatsenmaarnauwelijksdegewenstetemperatuur
van70°Cgehaald.Bijhetdrainstomenwerd5.7m3gasverbruiktenbijhetstomen
metonderdruk 4.7m3/m2.
Opeenbedrijfmeteenstoomdrâinagevanaardenkokers (doorlaat+12cm2per
meterbuislengte)werdeveneens hetdrainstomenvergelekenmet hetstomenmet
onderdruk.Op10cmen30cmdieptewasdetemperatuurbijhetstomenmetonderdruk
beterdanbijhetdrainstomen,terwijlop50cmdieptedetemperatuurgelijkwas
bijdebeidesystemen.Stomenmetonderdruk geefthiereenbeterresultaatenmindergasverbruik danbijhetdrainstomen.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei

vervolgblad nr1
Onderzoekinstelling
Projectnummer

van projectbeschrijving/projectverslag 19E2..
Registratienr.
-152-

:ProefstationNaaldwijk
:D5

b. Stomenmettragrekken.
OpeenaardappelsoirteerbedrijfwerdinsamenwerkingmethetPAGVeenproefuitgevoerddoorhetstomenvan zeef-ensorteergrondvanaardappelenmetbehulp
vantraprekken.Metdetraprekkenmetpennenvan32cmlengtekan,mitsgoedgeplaatst,ineenhalfuureengrondlaagvan50cmgoedwordenontsmet (gemiddeld
96-100°C)•Doorhetstoomzeilnogeenhalfuurtelatenliggennahetstomen,is
ookdetijdsduurvoldoendelang.Extreemnatgemaaktegrondleverdemeerproblemen
op (44-100°C).

Naeenoriënterendetemperatuurmetingbijhetzeilenstomenvanveenbalen
bleekdateenveenlaagvan50cmhoogtenietgoedwerdgestoomd.Detemperatuur vatieerdeopdiedieptevan42-99^C.Bijeentweedemetingophetzelfdebedrijfbereiktedètemperatuurop40cmdiepteeenwaardetussende35en
69^C ,op50cmdieptewerdnietmeerdandegrondtemperatuurgemetenvan
17°C.
Opeenvolgendbedrijfwerdhetzeilen stomenvergelekenmethetstomenvia
eenoverdehelelengtevandeveenwalingegravenpolypropeen 'ribbeldrain,
dieaangeslotenwerdopdestoomleiding.Dedrainlagop10cmbovenhetgrondoppervlak.
Hetgasverbruik bijhetstomenvanonderuitdeveenlaag lagcirca20%hoger
danbijhetzeilenstomen.
Bijeenhoogtevan60cmveenwerdbovendebuisoveral90-100^Cgemeten.De
breedtevandeveenlaagmagmaximaal1m zijn,zodataanweerszijdenvande
ribbeldrain 50cmveenkomtteliggen.
Uitvochtbepalingen bleekdathetveenvóórhetstomen 55-70%vochtbevatte,
dusnormaalvochtig totredelijkdroogwas.Hetstomendeeddezegewichtsprocentennauwelijkstoenemen.
Indeonderstaande tabelstaathetresultaatvandetemperatuurmetingen.
Gemiddeldetemperatuur inU Cop
15cm
Zeilenstomen
Stomendooringegraven
ribbeldrain:
meetpunt30-50cmvandebuis
tl

II

II

II

II

20cm

93

H

meetpuntcirca75cmvandebuis

97
100
46

30cm

40cm

49

29

100

79
84
14

§ï°™ëQ_ÏËÏ}_ËÊ!s!Sên_ü!ft_ï e ëD•
Opeenanjerbedrijfwerdentemperatuurmetingenverrichtbijhetstomenvan
bakken,gevuldmeteenlaagvan10-15cmbemestveenmosveen,afkomstiguit
Finland.Detijdsduurvanhetstomenwas 6Huurenhetgasverbruiklaginde
buurtvan2,5m^/m .Aanheteindevandestoomperiodevarieerdedetemperatuuronderindelaagveentussende77en100^c,metuitzonderingvan2meetpunten,dieresp.62"en65^Cbereikten.

diepte

PROJECTVEfcSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel «

P r o e f s t a t i o n Naaldwijk
D6
Chemischeonkruidbestrijding.

Onderzoekers)
Projectleider
Afdelingshoofd

W.denBoer

Registratie nr.:

-153-

L.Bravenboer
Besteding over het afgelopen Jaar (1982)
Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
,, -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1982

Bijbloemkool,chinesekool,koolrabi,radijs,rammenasenviolierishetmiddelTeridox (50%dimethachlor)metonbehandeldvergeleken.Hetmiddelisna
hetplantenofnadeopkomsttoegepast.Voorhetplantenofopkomstgafhet
middelgroeiremmingbijdegewassen.Deresultaten zijnsamengevatindevolgendetabel.
Dosering .l/ha
0
1

2

4

7

-

6

6

Chinese kool (g.per plant)

876

935

914

732

Koolrabi (g.per plant)

513

560

511

564

Rammenas(g.per plant)

200

247

245

192

Bloemkool (standcijfer)

2

Radijs (kgper m )
Violier (g.per plant)

4,64

190

4,41

187

3,90

195

2,40

168

Uitgezonderdhetgewaskoolrabiblijkt41Teridoxperhatehoogtezijn.
Plannenvoor1983
Wannneerermiddelenkomendieperspectiefbiedenwordendieonderzocht.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei

PROJECTVEfcSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel •

Proefstation Naaldwijk
D7
Biologische bestrijding van plagen

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

J.Woets,A.vanderLinden,P.M.J.RamakersenM.J.vanLieburg

Registratie nr.:

-154-

L.Bravenboer
Besteding over het afgelopen Jaar (19 8 9
Tijdbesteding van direct bij het pro|ect betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandegen
Middelbaar pertoneel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1982

a.Biologischebestrijdingvandekaswitte-vlieg.
1.Kaswitte-vliegog_vlezigetomaterassen
Opeenaantalrassenmetvlezigetomatenblijktindepraktijk,datdebiologischebestrijdingvandekaswitte-vlieg doorEncarsia formosamoeilijker
verloopt,danopderonde-tomaterassen.Deveredelingsvoorgeschiedenisvande
betrokkenvlezigerassen (relatiefrecentuitNoord-Amerika)isverschillend
vandievanronde-tomaterassen,dieallangerNederlandseveredelingsprogramma'shebbendoorgemaakt.Dewaardplanteigenschappenvoordekaswitte-vlieg
vanderondecv.'s 'Dombo'en 'Portanto'werdenvergelekenmetdievan c v .
'Moneydor' (rond type).Getoetstwerdoptotaleeilegpervrouwtje,mortaliteitvanadulten,totalemortaliteitvanpre-adultestadiaenontwikkelingsduur.Erwerdenalleenbelangrijkeverschillenvastgesteldbetreffendedetotaleèilegpervrouwtjeopde drierassen:
opc v . 'Moneydor'227,6eieren,opc v . 'Dombo'292,7eierenenopc v . 'Portanto'349,7eierengedurendeeenperiodevannegenweken.
2.Encarsiaformosabij_lageretemgeraturen
Devakgroepoecologie,R.U.Leiden,doetaleenpaarjaaronderzoek aande
biologievandekaswitte-vlieg,Trialeurodesvaporariorum,enzijnparasiet
Encarsiaformosabijindetoekomstmogelijketemperatuurregimes,m.n.lage
nachttemperatuur.De migratievandeparasietmoestgetestwordenbijzo'n
regime.
Ineengroterekaswerdeenopstellinggemaaktvankomkommerplaiiten,dievoor
hetmerendeel vrijwarenvanwitte-vlieg.Slechtseenkleindeelwasbezetmet
larvenstadiavandezeplaag.Detemperatuurvandenacht (16uur)lagop7'0C,
dievandedagop718^C.Bijdeoplopendetemperatuur indeochtendbleken
deEncarsiaactieftewordenvan 13^Caf.Aanheteindevandeproef (3etmalen)blekendeparasietenvoorhetmerendeelvoortekomenopplantenmet
gastheerlarven,maarookopplantenzonderlarvenstadia.Binnendiedriedagen
werdde (indezeproefmaximale)afstandvan5mafgelegd,datwasdeafstand
vanhetloslaatpunttotdeversteplantenmetlarven.Slechts10%vandelosgelatenwespenwasopdeplantenterug tevinden.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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b. Biologischebestrijdingvandetomatemineervlieg.
•*-'vË£i2°P_YÊnÉÉplaag_ineen_tomateteeltinveenbalen
Optweebedrijvenmeteenhoofdteeltvantomaatinveenbalenwerdhetverloopvanhetoptredenvandetomatemineervlieg,LiriomyzabryoniaeKalt,
enzijnnatuurlijke vijandengevolgd.Opbeidebedrijvenwasgeengrondontsmetting uitgevoerd,zodathetnieuwegewasgeinfecteerdkonworden
doorvliegen(degeneratie)uitdelaatstegeneratie (poppen)vanhetvorigejaar.
Ophetenebedrijfwerdendewaarnemingengedaanvanjanuaritotenmet
maart.VanhetbeginafkondendeparsietenOpiuspallipesWesmaalen
DacnusasibiricaTelenga (Èraconidae)inmonstersmaden wordenaangetroffen. HetparasiteringspercentagedoorOpiuspallipesschommelderond65%
vanhalffebruaritotmediomaart,daarnatradeendalingoptot30%.
HetoptredenvanDacnusasibiricaschommeldevan10tot30%.Inmaartlag
deaantastingop30mijnenperplant.Geletopdithogeaantalvoordetijd
vanhetjaarendedalendeparasiteringsgraadwerdgeadviseerd totchemische
bestrijding.
Ophetanderebedrijfwerdendirectnahetuitplanten (januari)alenige
madengevonden,maardaarnakondengeensymptomenmeerwordenvastgesteld
totaanhettussenplanten (juni).Inaugustusteldedegeneratiemineerders
ca. 150mijnen/plant,waarvandehelftwasgedood idoorhost-feedingdoor
DiglyphusisaeaWalker (kortemijntjesmetdodemade).Deparasiteringdoor
D.isaeabelieptoen58%vandevolgroeidemaden.O.pallipeskwam tot25%
parasitering.D.sibiricawerdpasinseptemberaangetroffen (10%).Deaantastingliepinseptember sterk terug.DeparasiteringdoorD.isaealiep>
optot80%,maar zakteinoktoberscherp (tot2%),Demineerderaantasting
bleefdalen tot7,5mijn/plantinnovember.

2•5ë3HiÊMë_YËQ_aË_ï°™a£êüliQÉêEYiiS2_É22ï_aS_2ËïËËiet_2EiHË_EËiiiEêË_êQ
Q2£HH£ÏiÜS_2ÊË£r:'-i^iQ9v ÊQ_aê Ei2Eiä a l5iGeE rv ^ie2
VanwegehetveelvuldigoptredenvandeFlorida-mineervlieg,Liriomyza
trifo3iii.Burgess,optomaatenpaprikasedertmei1980,werdgetracht
hetverloopvandezeplaagtevolgenineenhoofdteeltvantomaat(twee
kasafdelingenvan70m )envanpaprika (eenafdelingvan70m^).voorafgaandeaanhetplanteninfebruari1982wasdegrondgestoomd (doding
vanaanwezigepoppenvanLiriomyza).
Vanhetplantenafbleek inalledriedekassenL.bryoniaeaanwezig.DaartegenwerdOpiuspallipesuitgezetvolgenshetvoorlopigeadvies (Intern
Jaarverslag 1981:149).DezeparasietvanL.bryoniae ismindereffectief
tegenL.triofolii (inkapselingvaneieren).
Hoofdteelttomaat
Indeeneafdelingmettomaatbleefdeaantastingvandetweesoortensamen
aandelagekanttotaanheteindevandeteelt (eindejuli).Globaalnam
L.trifolli 10%vandemijnenvoorzijnrekening.Dehoogstedichtheidvan
mijnenwas2,8mijnenperplant (injuni).Opiiispallipeswerdlosgelaten
op19mei1982,n.1.als24%vandeaantallenmadenvandevoorgaandegeneratie (eindeapril).
Indeandereafdelingwerddehoogstedichtheidvandemijnen,uitsluitend
vanL.trifolli,injunibereikt (17,6mijn/plant).OmdatgeenL.bryoniae
werdgevondenbleefintroductievanOpiusachterwege.Injuniwerdenwel
D.sibirica (31%)enD.isaea (44%)aangetroffen alsparasietenvanL.trifolii.
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Herfstteelttomaat
Eindejuliwerderinbeideafdelingeneennieuwgewasgeplantzonderdat
maatregelen genomenwerdentegenmineerdersindegrondofopdeplant.
IndeeneafdelingliephetaantalmijnenvoorL.bryiniae entrifoliisamen
optot20perplantinde=.septemberg§neratie.Diglyphusisaeatradsterk
naarvorenalsparasiet:totmax.80%opbeidesoorten.Hetaandeelinde
parasitering doorO.pallipes (interneparasiet)werdverkleinddoorde
ectoparasitaireD.isaea.DeparasiteringvanD.sibiricaopL.trifolii
liepterugvan21naar0%.OpL.bryoniaeliepdatopvan6naar17%.In
Octoberennovemberdaaldedeaantastingdöor.parasiteringenhostfeeding
(19mijnen/plant,waarvan6dood).Innovember tradveelvraatopdoorrupsenvanChrysodeixischalcites (Turksemot),hetgeenhetbeeldvanhetmineeroptreden sterkstoorde.
IndeandereafdelingmettomaatnamendeaantallenmijnenvanL.bryoniae
enL.trifolii ^tot max.200mijnen/plant (septembergeneratie).Daarvan
warener122gedood (hostfeeding).Eindeseptemberwasdeparasitering
doorD.iseaeopL.bryoniae80%enopL.trifolii90%.Deparasiteringdoor
D.sibiricableefonder30%voorbeidesoorten.DaarbijleekhetpercentageopL.trifoliiaftenemenenopL.bryoniaeoptelopen.Parasitering
doorO.pallipesopL.bryoniaebleefonderde20%.InOctoberliepdeaantastingterugtot28,2mijnen/plant,waarvaner10doodwaren.Innovember
ginghetomresp.44,2mijnen/plant,waarvan11,6maden/plantdood (door
gastheervoeding).
Hoofdteeltpaprika
InpaprikatradL.bryoniaeop.0.pallipeswerdlosgelatenop19mei
1982, n.1.7stuks (25%van29mijnenop7mei 1982).Hetmaximaleaantal
mijnenwas3,6perplant.Deparasitering door O.pallipesnaminmeien
junitoevan35tot65%.Daarnawastotinnovemberbijnageenmijnmeerte
vinden.D.sibiricatradopvanmei totjuli;deparasiteringverlieptoen
van40naar0%.
OptredenvandeFloria-mineervlieginkassen.
Indriekasafdelingen (tweemettomaatenéénmetpaprika)werdenadulte
Liriomyzatrifolii,Floridamineervlieglosgelaten,opdatdaarnadepopulatieontwikkeling zoukunnenwordengevolgd.Deinfectiehadechteralleen (matig/
succesinhetenetomategewas.L.bryoniaetradveelsterkerop.Ookdegoede
natuurlijkebestrijdingdoorDiglyphusisaeaenDacnusasibiricamaaktebedoeldewaarnemingenonmogelijk.Welwerdeenglobaalbeeldgekregenvandepotenties
vanD.isaeaalsparasietvanL.trifoliiindezomer.Zieverderonderb.2.
(hiervoor).
Publicatiesin1982
Eggenkamp-RotteveelMansfeld,M.H.,J.C.vanLenteren,J.M.Ellenbroekand
J.Woets,1982.,Theparasite-hostrelationshipbetweenEncarsiaformosa
(Hym.,Aphelinidae)andTrialeurodesvaporariorum (Hom.,
Aleyrodidae).XII
Populationdynamicsofparasiteandhostinalarge,commercial
glasshouseandtestoftheparasite-introductionmethodused
intheNetherlands,Z.aug.Ent.93:113-130and258-279.
(Publ.293en301).
Woets,J.andA.vanderLinden,1982.OntheoccurenceofOpiuspallipesWes.
maalandDacnusasibiricaTelenga (Braconidae)incasesof
naturalcontrolofthetomatoleafminerLirionmyzabryoniae
Kalt. (Agromyzidae)insomelargegreenhousesintheNetherlands
Med.Fac.Landbouw.Univ.Gent47:533-540 (Publ. 299).
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d.Bestrijding vantripsmetAmblyseiusspp.
Tripsopkomkommerwerdbestredendoorhetmassaalintroducerenvanroofmijten
opeenmomentdatdetripsaantasting reedseengevorderdstadiumhadbereikt.
Deproefwerduitgevoerdindrieafdelingenvanelk150m 2 ,waardoorgebruikt
makingvanmeeldauwresistenteplantenenbiologischebestrijdingvanspinten
wittevlieg,dechemischebestrijdingkonwordenbeperkttoteeneenmaliggebruikvanPirimorrookdozen.
Perplantwerden inmei1200roofmijtengeïntroduceerd,resp.A.mckenziei,
A.cucumeris,eneenmengselvanbeide. (Tervergelijking:Indepraktijk
vandebiologischespintbestrijding introduceertmengemiddeld3exemplaren
vanPhytoseiuluspersimilisperplant).Deinjunigebuikelijkepiek inde'..
tripsaantallen bleefinalledriedekassenuit.Dezemethodeisveiligerdan
detotnutoegebruikelijkeintroductievanlageaantallen roofmijtenbijeen
beginnendetripsaantastingvroeger inhetseizoen,maarvergtaanzienlijkefaciliteitenvoordemassakweek.Dezuinigemethodedaarentegenvraagteenintensieve begeleidingperbedrijf.
EenvergelijkingvanA.mckenzieienA.cucumeriswatbetrefthungeschiktheid
voor.tripsbestrijdingoppaprikawerdditseizoenvoordederdeenlaatstekeer
uitgevoerd.GedurendehetgeheleseizoenwasinhetkasjemetA.cucumerisde
tripsdichtheidlagerendepredatordichtheidhoger,zowelop vruchtenalsop
bladeren,danindeafdelingmetA.mckenziei.Bijgemengdeintroductieverschoofdesoortenverhouding indeloopvanhetseizoenaltijd inderichtingvan
A.cucumeris,totdatuiteindelijk alleendezesoortnogkonwordenteruggevonden.
Daaroppaprikabijbetrekkelijk geringetripsdichtheidcosmetischevruchtschade
kanontstaan ,wordtdaaromaanA.cucumerisdevoorkeurgegeven,hoeweldeze
soortminderefficientkanwordengeproduceerdengevoeliger isvoorbestrijd
dingsmiddelen.
Opdriepaprikabedrijvenwerden introductiesuitgevoerdvanA.cucumerismet
ophetProefstationgeproduceerdmateriaal.Elketweewekenwerdeenvruchtmonstergenomenomhetaantalsverloop van tripsenroofmijtvasttestellen.
Opeenbedrijfwaseenvers (tweewekenoud)residuvanGardonaaanwezig,
waardoordeintroductiemislukte.Debemonsteringenwerdenhiertochvoortgezet,
omdatA.mckenziei 'spontaan'optrad,dochdeeffectenvanbiologischeresp.
chemischebestrijdingwarennietmeer teonderscheiden.Ophettweede bedrijf
slaagdedeintroductiewel,enverliepdebiologischebestrijdingnaarwens.
OokhierwerdindelateremonstersA.mckenziei. aangetroffen.Detuindergebruikteindeperiodejanuari/juliuitsluitendTorqueenPirimorengeenbreedwerkendemiddelen.InjuliwerdGardonaingezettegenrupsen;hierdoorwerden
zoweldetripsalsA.cucumerisvrijwelgeheelgeëlimineerd,maarA.mckenziei
handhaafde zich.OphetderdebedrijfslaagdedeintroductievanA.cucumeris
eveneens,enverliepdetripsbestrijding geheelbiologisch.
Ineenvereenvoudigdelaboratoriumtoetswerdhetgroteverschilingevoeligheid
vanbeideAmblyseiusspp.voortetrachloorvinphos75%spuitpoeder (Gardona)bevestigd.DeLC50lagindeordevan10p.p.m.bijA.cucumeris,tussen 1.000
n3.000p.p.m.bijPhytoseiuluspersimilis,enboven10.000p.p.m.bijA.mckenziei
Indepraktijkwordtgespotenmetconcentraties tussen300en1.300 p.p.m.
KoppertBVintroduceerdeditjaarA.mckéftziei opeenveertigtalkomkommerbedrijven.Voordebenodigdebegeleidingontbrakevenweldemankracht,zodatmenzich
indeloopvanhetseizoenmoest 'terugtrekken'opzevenalsgeslaagdgequalificeerdebedrijven.Ooklagdefeitelijkgeproduceerdehoeveelheid roofmijten
lagerdanwasgeraamd.
CulturesvanA.mckenziei zijnindeafgelopenjarenopverzoek toegezondenaan
devolgendebuitenlandseonderzoekers:Stenseth (Noorwegen),Schliesske (BRD),
Nedstam (Zweden),Beglyarov (USSR),Popov (USSR),Karg (DDR),Stengard-Hansen
(Denemarken)enMcMurtry (USA).DeindertijddoordePDuitgevoerdedeterminaties
werdenbevestigddoorAshley (Nieuw-Zeeland)voorA.cucumeris,doorKarg (DDR)
voorA.mckenziei.
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e.BestrijdingvanbladluizenmetAphidoletes.
DebladluisparasietAphidiusmatricariae,dieindewintermaanden eeneffectievebestrijdingvanMyzuspersicaekanbewerkstelligen,blijktnietalleen
opdeproductiebedrijven,maarookalbijdeplantenkwèkersalgemeenvoor
tekomen.Omdatbovendieneentijdelijkewanverhouding tussengastheeren
parasietgemakkelijk kanwordengecorrigeerddooreeneenmaligetoepassingvan
Pirimoropeengeschiktmoment,wordthetstimulerenvankunstmatigeintroductiesindepraktijkmomenteelnietoverwogen.
Dooreenmalige introductievandebladluispredatorAphidoletesaphidimyzakunnenbladluispopulatieswelwordengereguleerd,maardekwaliteitvandezebestrijdinglaatwattewensenover.Mettussenpozenontstaanopflakkeringenvan
debladluispopulatie,dieweliswaardoordegalmuggenweerwordenonderdrukt,
maarnietdannadatenigehinderlijkehoningdauwvormingheeftplaatsgehad (zie
jaarverslag1980).Deschommelingenlijkentewordengeïnduceerd,doordat
bladluisuitroeiing doordepredator somsbijnavolledig is,waardoorenigetijd
latereentekortaanpredatorenontstaat.Ditjaarwerdeenoriënterendeproef
(zondercontrole-object)gedaanomvasttestellenofhetmogelijk isdekwaliteitvandezebiologischebestrijding teverbeterendoorperiodiek prooitoete
voegen*Deproefwerduitgevoerd ineenkasvan70m^metpaprika's,waarop
Myzuspersicaevoorkwam,latergemengdmeteenmoeilijk identificeerbareAphis
sp.Prooiwerd toegevoegd indevormvantweeaubergineplantèn"metMyzus
persicaeofeenbakjetuinboraenmetAcyrthosiphonpisum,enwelop15en26mei
3en24juni,9en19juli,2en16augustus,en7september.Telkensbleken
detoegevoegdeplantenonmiddellijk (na1nacht)doordepredatorvaneierente
zijnvoorzien,enna1weekgeheelvrijtezijnvanbladluizen (bijdetweelaatsteintroductiesmededoortoedoenvanzweefvlieglarven).
Debladluisbestrijdingophetgewasverliepnaarwens;lichtehoningdauwvorming
tradpasopongeveereenmaandnadelaatsteintroductie.

f. Insektepathogenen
Inhetonderzoeknaarhetwitte-vliegpathogeenAschersoniaaleyrodiswerddit
jaarvooralaandachtbesteedaandeproductietechniek.Omdatmentotnutoeer
nietinisgeslaagdconidiën teproduceren invloeistofcultures,werddoor
Dr.R.A.Samson (CBS,Baarn)enDrs.M.C.Rombach (KoppertBV)eenproductiemethodeintweefasenontwikkeld.Indeeerstefasewordenmyceliumkorrelsgeproduceerdineenvloeistof-schudcultuur;indetweedefaseworden zondervoedingsmediumondernietsterieleomstandighedenconidiëngeproduceerdopeenmycelium—
mat.Heteindproduktiseenpoederdatvrijweluitsluitenduitconidiënbestaat.
OphetProefstationwerddekwaliteitvanditmateriaalinvitro (kiemtoets
insaccharose/pepton-oplossing)eninvivogetoetsteni.h.a.slechtbevonden
(invergelijkingmetdirectvaneenvastevoedings^bodem.geoogstmateriaal).Bij
naderebeschouwingblekendealdusgeproduceerdeconidiënookmorfologischaf
tewijken.
GistBrocadesinDelftenhetEngelsebedrijfTäte&Lyle,deproducentvanpreparatenvanVerticilliumlecanii,hebbenbelangstellinglatenblijkenvoorde
massa-produktievanAschersonia. GistBrocadesheefthetoverleginmiddelsweer
afgebroken,volgenszeggenwegensdebeperkteomvangvandepotentiëlemarkten
hetontbrekenvancriteriavooreeneventueletoelatingsprocedure.
De"witte-vliegstam"vanVerticillium lecanii,indehandelonderdenaamMycotal,
werdgetoetstineenkasvan150m^opeenvolgroeidkomkommergewasondervoor
dezeschimmelvermoedelijkongunstigecondities(eenzonnigeperiodeindetweede
helftvanmei).Dedichtheidvandewittevliegwasbetrekkelijk laag,dankzij
eengeslaagdebestrijdingdoorEncarsia formosa.Teneindetevoldoenaandevolgensdegebruiksaanwijzinggewenstecondities (luchtvochtigheidboven85%gedurendeminstens10à12uurperdag)werdendeluchtramenvandezekaseneen
controle-afdeling 14uurperetmaalgesloten,onafhankelijk vandetemperatuur.
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Tengevolgevandebespuiting tradeensterftevanca10%onderdewitte-vlieg
larvenop,terwijlindecontrole-kasopdatmomentnoggeendoorVerticillium
aangetastewittevliegenwerdengevonden.Hetbeoogdeepizoötischeprocesbleef
echteruit,hoeweldegewijzigdeinstellingvandeluchtramen 5wekenlang
werdgehandhaafd.Weltradinbeidekasseneenongewoon zwaregewasaantasting
doorDidymellabryoniaeop.
BacteriepreparatenopbasisvanBacillusthurinqiensiswerdenrecentelijkvoor
deglastuinbouw toegelaten,enwordennuin.toenemendemategebruiktindepraktijkvandegeïntegreerdebestrijding.Eenmoeilijkheidwordtgevormddoorde
verschillen ingevoeligheidvandeverschillendesoortenNoctuiden.Zobleken
demiddelennieteffectief tezijntegendekool-uil,Mamestrabrassicae;de
hoogstegebruikteconcentratiewas5gr/lBactospeine.DeFlorida-mot,Spodoptera
exigua,werdophetProefstationnooitgetoetst,maargeldtindepraktijkook
alsongevoelig.Demeestvoorkomendesoorten,tewetenChrysodeixis (Turksemot),
Lacanobiaoleracea (groente-uil)enAutographagamma (gamma-uil),kunnenwel
metdezepreparatenwordenbestreden.
Hetzouwenselijk zijndeinaanmerkingkomendesoorten reedsalsrupstekunnen
onderscheiden.DeTurksemotendegamma-uil zijnalsschijrj-spannersgemakkelijk
vandeoverigesoorten teonderscheidenvoortuindersenvoorlichters.Wanneer
errupsenmeteenvolledig stel potenoptreden,heeftdetuinderdekeuzeuit
devolgendemogelijkheden:B.t.toepassenmeteenzekerekansopeenvergeefse
behandeling;proefbespuitingmetB.T.ingedeeltevankasomgevoeligheidvan
deaanwezigerupsenvasttestellen;rupsen (laten)uitkwekenvoor identificatievandesoort;geïntegreerdebestrijdingbeëindigen envoortgaan metbreedwerkendemiddelen.
g.Diversen
HetsimulatiemodelvanSabelisvoorspint-roofmijtinteractiewerdvoordetweedemaalineenkomkommerteeltgetoetst,ditmaalineenhoofdteelt.In4kassenwerden14kunstmatigaangebrachtespinthaardenvoorzienvaneenbekendaantalexemplarenvanPhytoseiulus persimilis.Deuitbreidingvandeaantasting
indeloopvandetijdwerdbemonsterd,tothetmomentdatderoofmijtenhet
spintondercontrolehadden.Indekassenwaardezwaarstespintaantastingwas
aangebracht,voorspeldehetmodeleenveelsterkereuiteindelijkeaantasting
danfeitelijkoptrad.Aangenomenwordtdatditverschilwerdveroorzaaktdoor
dichtheidsafhankélijkesterfteen/ofreproduktie-remming bijdespintmijtenop
zwaaraangetasteplantenwaarmeehetmodelgeenrekeninghoudt.
Ineenkasvan70m^werdop3maarteenpaprikagewasgeplant,waarinuitsluitendbiologischebestrijdingsmethodeswerden toegepast.Eindjuliontstonden
problemen,doordatoptredendeNoctuidennietgevoeligblekenvoorpreparaten
vanBacillusthuringiensis (1gr/lDipelop29juli; 1%gr/lBactospeineop
6 augustus).Enkelerupsenwerdenuitgekweekt,enerbleek spraketezijnvan
eenuitzonderlijk optredenvanMamestrabrassicae.Eenhonderdtalexemplaren,
voornamelijk adultenvanderoofwantsPodisussagittawerdenop13augustus
losgelaten ineenlaatstepogingdeproefteredden.Deroofwantsenhandhaafdenzichtotheteindevandeteelt (23november);regelmatigwerdeneilegsels
enjonge larvenwaargenomen.Hunaanwezigheid konernstigeschadedoorde
eersterupsengeneratienietmeervoorkomen;ditwerdvooralveroorzaaktdoor
degewoontevandebijnavolgroeiderupsen zichindevruchtennaarbinnenteboren.
Indezesnelrottendevruchtenontwikkelden zichvervolgensgroteaantallen
Drosophila's.Rupsenopbladenstengelwerdenvaakdoorderoofwantsengedood,
rupsenbinnen indergelijkevruchtenechterzelden.
Vermoedelijk hetgrootstedeelvanderupsenpopulatiewerdgeëlimineerddoor
systematischdeaangetastevruchtenmetdehand teverwijderen. Nietteminkwam
eentweedegeneratietotontwikkeling,enwaren indeloopvanseptembernaar
schattingenkeleduizendeneirupsjesaanwezig.
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Groterupsenontwikkelden zichhieruitnietmeer,zodatalleenlichtebladschade
maargeenvruchtschademeerwerdveroorzaakt.Bijgebrekaaneencontrole-objekt
konnietmetzekerheidwordenvastgesteldwelkerolderoofwantsenhierbijspeelden,hoewelveelvuldigoprupsenprederendewantsenenvermoedelijk doorwantsen
gedoderupsenwerdengevonden.
Qnhoogstaandevruchtkelkenbijpaprikablijkennietaltijddoortripsteworden
veroorzaakt.Indewintermaanden kunnenbijtotaleafwezigheidvantripszetsels
wordengevormd,waarbijdekelkenomhoogstaan ,maaraandeonderzijdenietde
typischetripssymptomenvertonen.Tussenkelkenvruchtontstaandanookvaak
groeischeuren.Hetverschijnsel treedtopbijvruchtenvanminofmeergelijke
leeftijd,enistijdelijkvanaard.Men zoektdeoorzaak indesfeervangroeistoringendoorongunstigeklimaatcondities.
Ofditverschijnselooklaterinhetseizoenoptreedt,ismoeilijkvasttestellen,omdathetdanzoukunnenwordengemaskeerddoordealtijdwelingeringemate
aanwezigeechte, tripsschade.
Degelijkenismettripsschadekanaaleidinggeventotonnodigeinzetvaninsecticides.
Publikaties
Ramakers,P.M.J.,M.C.Rombach&R.A.Samson-1982.
ApplicationoftheentomopathogeniefungusAschersoniaaleyrodisin
anintegratedcontrolprogrammeagainsttheglasshousewhitefly
Trialeurodesvaporariorum.
AbstractsofIII.Int.Coll.Inv.Path.&Mic.Cont.,Brighton,
Sept. 1982:99.
Rombach,M.C.&R.A.Samson-1982
Smallscaleproductionoftheentomopathogenicfungus
Aschersoniaaleyrodis.
AbstractsofIII.Int.Coll.Inv.Path.&Mic.Cont.,Brighton,
Sept.1982:229.
Ramakers,P.M.J.&M.J.vanLieburg-1982.
StartofcommercialproductionandintroductionofAmblyseius
mckenzieiSch.&Pr. (Acarina:Phytoseiidae) forthecontrolofThrips
tabaciLind. (Thysanoptera:Thripidae) inglasshouses.
Med.Fac .LandbouwwRijksuniv.Gent47/2:541-545
Ramakers,P.M.J.-1.1982
Bestrijdingvantripsopkomkommermetroofmijtenvanhetgeslacht
Amblyseius.Gewasbescherming 13 (1):9.
Ramakers,P.M.J.-1982
Biological controlinDutchglasshouses;practicalapplicationand
progressinresearch.In:Ph.Graffin,IntegratedCropProtection.
Balkema,Rotterdam:265-270
Anon-1981
Elkekwaâlzijneigenvijand,
artikel).

Tuinderij£1 (21):20-23 (interview-

vervolgblad nr7
Onderzoekinstelling
Projectnummer

van projectbeschrijving/projectverslag 19ß?.
:Proefstation Naaldwijk
:D 1

Registratienr.
-161-

Plannen voor1983 :
Preventieve introduktievan-.Amblyseius spp.metbehulpvanalternatieveprooi.
Coneeptueel populatie-dynamischmodel voor interactie Thrips tabacien
Amblyseius cucumeris.
DiapauzeenbewaarbaarheidvanAphidoletes cocons.
KiemingenpenetratievarrAsiscersoniaconidiën.
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Onderzoekinstelling
Projectnummer
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Toepassingvanbestrijdingsmiddelen.

Onderzoeker(s)
Projectleider

M. v . d . Staay

Afdelingshoofd

L. Bravenboer

Registratie nr.:
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Besteding over het afgelopen Jaar (1982)
Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten

f

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

Omslag algemene kosten f
Totaal
f
Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (19 82) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 8 2

a.Bedekkingvanendoordringinginhetgewasvanbestrijdingsmiddelen.
Doormiddelvanresidu-onderzoek3opslawerdnagegaanwaarhetmiddel (indit
gevaliprodione)opdeplantterechtkomtenofditaldannietisterugte
vindeninderesultatenvandebestrijdingvanBotrytisenRhizoctonia.
Bladensteeltjeswerdenafzonderlijk onderzocht,waarnadeverhouding tussen
dehoeveelheid residuophetbladenopdesteeltjeskonwordenberekend.
Behandeling
Spuiten0,4g/m2
200ml/m2
directnabeh.
nalxregenen

residusteeltje :residublad

1
1

4,8
5,8

Fijnvernevelen 45l/ha
(speciaalprodukt)
directnabeh.
nalxregenen

42,2
45,3

Fijnvernevelen 45l/ha
(spuitp.inwater)
directnabeh.
nalxregenen

31,9
23,4

Deresidubepalingnahetregenenwerduitgevoerdomnategaanofereenherverdelingvanhetmiddelopdeplantplaatsvond.
Conclusie:Degroterehoeveelheidvloeistofbijspuitenzorgtervoordatveelmiddelnaarhetsteeltjezakt.Bijfijnvernevelen ziterveelmeerbestrijdingsmiddelophetblad zowelbijhetspecialeproduktalsbijhetspuitpoederinwater.
Nahetregenenvindterbijfijnvernevelenmethetspecialeproduktgeenherverdelingplaats,hetmiddelheeftzichaandeplantgehechtenblijftdaarzitten.
Bijfijnvernevelenmet spuitpoeder inwatervindtwelherverdelingplaats,en
eengedeeltevanhetmiddelzaktnaarhetsteeltje.Bijspuitenisalveelspuitpoedernaarhetsteeltjegezaktenhierverandertnauwelijksietsmeer.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik«
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Ofditallesbelangrijk isvoordebestrijdingvanBotrytisenRhizoctonia,
valtuitderesultaten (zieprojektD3)nieta<2teleiden.
Hetresiduonderzoek isuitgevoerddoorhetCentraalInstituutvoorVoedingsonderzoek teZeist.
b. OnderzoeknaardemogelijkhedenvanEPS (ElectrodynamicCropSpraying)inde
glastuinbouw.
Doel:Deverminderingvandehoeveelheidbestrijdingsmiddel enhetTniddel
aanbrengenwaarhetnodigis,dusminderverspilling.
Voordezemethodezijnspeciaalgeformuleerdemiddeleneneenspeciaalapparaat
nodig.Dedruppeltjeskrijgen,alszehetapparaatverlaten,eenlading,waardoor zedoordeplant (ookgeladen)wordenaangetrokken.
Metfluoricerendevloeistofisnaardeverdelingvanhetmiddeloverdeplant
gekekenennaardebedekkingvandeboven-enonderkantvandebladeren,hierbij
bleekdatbovenindeplantdebladerengoedbedektwaren,maarmeernaaronderen
wordtditsteedsslechter.Debovenkantvandebladerenisgoedbedekt,maarde
bedekkingvandeonderkantlaatnogalwattewensenover.
1) Deproefmet bupirimaat op komkommer tegen echtemeeldauw leverde geen resultaat
op,omdat deEDS-formulering zeerphytotoxischwas.
2) Met EDS-cypermethrin tegen witte-vlieglarven werden in eerste instantie, invergelijking met spuiten, tegenvallende resultaten bereikt.Oorzaken hiervoor kunnen zijn deproblemen bijhetEDS-systeem om de juisteconcentratie op de plant
tebrengen en,daar de larven aan deonderkant van het blad zitten en zichniet
bewegen,kunnen door deminder goede verdeling van hetmiddel een groot aantal
beesten niet zijn geraakt (Alleswatnietgeraaktwordt,blijft leven).Om
een betere verdeling tekrijgen werdmeer vloeistof gebruikt bij een zelfdeconcentratie.Dit leidde totbetere resultaten
Cypermethrin islicht-phytotoxischop boon (alleen deEDS).
3) EDS-dicofol tegen spintop boon werd vergeleken metnormaal spuitenmet dicofol.
Inde eersteproefwaren de gekozen concentraties veel tehoogenwerd overal
+ 100%doding onder devolwassen wijfjes gevonden.AllemetEDS-dicofol behandelde planten vertoonden een ernstige schade door verbranding.
Devoorlopige conclusies luiden alsvolgt:Alle totnu toegebruikte middelen
blijken phytotoxisch te zijn,inmeer ofminderemate.Om een betere verdeling
van hetmiddelop deplant en aan deonderkant van de bladeren tekrijgen zaler
aan de apparatuur het een en andermoeten worden gewijzigd.
Plannen voor 1983
Het zoekennaar een doelmatiger gebruik van pesticiden.
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Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

M.v.d.Staay
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L.Bravenboer
Besteding over het afgelopen Jaar (1982)

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel
Semi-directe kosten
Omslag algemene kosten
Totaal

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

f
f
f
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1982

Residuonderzoek opslametefosiet-aluminium
Doorproblemenbijdebepalingvanefosiet-aluminium zijnnoggeenresultaten
bekend.
DebepalingenwordenuitgevoerddoorhetCentraalInstituutvoorVoedingsonderzoek inZeist.
B.Plannenvoor1983
Hetverrichtenvanresiduonderzoekmetpesticiden,diedaarvoorinaanmerking
komen.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik«
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Onderzoekers)

N.A.M,vanSteekelenburg enB.C.vanDam.

Projectleider
Afdelingshoofd

L.Bravenboer
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Bestedlng over het afgelopen Jaar (1982)
Besteding In geld

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

Directe kosten-personeel f

Middelbaar personeel
Lager personeel

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

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1982

Corynebacterium-verwelkingsziektebijtomaat.
N.A.M,vanSteekelenburg enB.C.vanDam.
Deinvloedvandeplantgrootteopdeaantasting isnagegaan.
Bijplantendiewerdengeïnoculeerd inhet15deinplaatsvaninhet4debladstadium traden deeersteverwelkingsverschijnselendriewekenlaterop.
Hetverdereverloopvandeaantastingwasgelijk.
Deproefoverhettoetsenvancultivarsopresistentie (zieookjaarverslag
1981,p.140)isherhaaldmetnagenoeghetzelfderesultaat.Hetverlagenvan
deconcentratievan10 7tot105bacteriecellenpermlinoculumsuspensievertraagdedeaantastingenigszins.Hetaantalziekeplantennambij 'IRATL3'en
'OkitsuSozai'navierwekennietmeer toe. Hetsymptoomlozeplantenvandeze
cultivarswasechterdebacterieteisoleren,zelfsuithetbovenstegedeelte
vandeplant.Hetaantalbacteriënpergramversgewichtwasinsymptoomloze
plantenvanderesistentecultivarseenfactor 10^lagerdaninaangetasteplantenvaneenvatbarecultivar.Zowelbijresistentealsvatbareplantenwasde
concentratievandebacterieinhetbovenstegedeeltevandeplantlagerdan
inhetonderstegedeeltewaardeinoculatiewerduitgevoerd.
Heteffectvanformaline,kwaternaireammoniumverbindingenennatronloogopde
groeivandebacterieopeenagarvoedingsbodem isonderzocht,Kwaternaireammoniumververbindingenwareninlageconcentraties (500ppm)alwerkzaam,maarbij
hogereconcentraties (8000ppm)wasformalinehetmeesteffectief.Deontsmettende
werkingvandezemiddelenopbesmettematerialenisnognietvastgesteldkunnen
worden.Opbesmetplasticofgegalvaniseerd ijzerwasdebacterienietofnauwelijksaantetonen,opglasredelijkgoed.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik«

vervolgblad nrl.
*-

Onderzoekinstelling
Projectnummer

van projectbeschrijving/projectverslag 19J32,
:ProefstationNaaldwijk
:D H

Registratienr.
-166-

Plannenvoor1982
-Demogelijkhedenvanbladinoculatiealsscreeningsmethodevoorresistentieveredelingnagaan
-Nagaanofanderegewassenalswaardplantopkunnentreden
-Eenmethodeontwikkelenvoorhet.aantonenvanlagebesmettingsgraden inwater
engrond (innavolgingvanrespectievelijk samenwerkingmetR.P.v.Z.)
-Deeffectiviteitvandesinfectantie,diemogelijk formalinekunnenvervangen,
bepalen

PROJECTVEfcSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel •

P r o e f s t a t i o n Naaldwijk
D 12
Didymella-achtigeschimmelsbijtuinbouwgewassen
onderglas

Onderzoekers)

N.A.M,vanSteekelenburg enB.C.vanDam

Projectleider
Afdelingshoofd

Registratie nr.:
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L.Bravenboer
Bestedlng over het afgelopen Jaar (1982)

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
ƒ

1

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

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag- afgelopen Jaar (19 82) m et vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 8 2

l
ja.Didymellàbryoniae (Mycosphaerellacitrullina)bijkomkommer
Inwendigvruchtrot.Hetinfectieprocesnabloeminoculatieisbestudeerddoor
\ nadriedagenmicroscopischepreparatenvandebloemdelentemaken.Destempel,
i stijlen/afhoningklierenwarenbij75à100%vandebloempjesgeïnfecteerd,
. maarslechts20%vandevolgroeidevruchtenvertoondeeeninwendigrot.
Hettoevoegenvan2%sucroseen %% gistextractaaneensporensuspensiewaarmee
bloempjeswerdengeïnoculeerd,hadgeeninvloedophetpercentageinwendigaangetastevruchten.
InsamenwerkingmetW.Runiaisbijeenteeltopsteenwolbeproefdofeenverschil
insamenstelling aananionenindevoedingsoplossing,bijeenzelfdekationensamenstellingenEC,effecthadophetoptredenvaninwendigvruchtrot.Bijallevier
debehandelingenwarennainoculatieongeveer30%vandevolgroeidevruchteninwendigaangetast.Zowelbijjongealsoogstbarevruchtenwerdengeenverschillenin
refractiewaardegemeten tussendebehandelingen.
Invloedvanhetklimaat.Onder geconditioneerdeomstandigheden ismetdruppelinoculatiedeinvloedvanvocht,sporenconcentratieenbeschadigingopdeinfectievan
bladerenonderzocht.Omaantasting teverkrijgenwasbladbeschadiging nodig.Na
beschadigingenbijeenR.V.vanmeerdan95%tradbijgemiddeld 50%vandeinoculatieplaatsen infectieop.Indienerbovendien regelmatigwaterwerdverneveld,
werddeinfectietot75%verhooogd.Heteffectvanhetnietextravernevelenvan
waterbleekgecompenseerd tekunnenwordendooreen10maalzohogesporenconcentratie.Insamenwerkingmetdeafdelingkasklimaatisin16kasafdelingenheteffectvanhettijdstipvanovergangvannacht-naardagtemperatuur envaneenverschilinvochtafvoeropdegewas-envruchtaantastingonderzocht.Deresultatenmoetennogwordenverwerkt.
Leverantievaninoculatiemateriaal.Aanveredelingsbedrijven zijn 134schalenmet
inoculatiemateriaalgeleverd.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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bP Didymellalycopersici (kanker)bijtomaat
Voorveredelingsdoeleinden werden72schalen inoculatiemateriaalgeleverd.
Phomadestructivabijtomaat
c.Heteffectvanhetop2of4plaatsen inoculerenvandehoofdstengelopde
ontwikkelingvandeziekteenopdeproduktieisineenvoorjaarsteeltonderzocht.Erontstondenstengellesiesmeteenlengtevan2tot6cm,afhankelijk
vandeplantgrootteenhettijdstipvaninoculatiegedurendehetgroeiseizoen.
Indemaandenjunienjuliwerdendelesiesnauwelijksgroter.
Inoculatie vandeplantenhadgeeneffectopdelengtegroei,hetaantalbladerenentrossenenooknietopdeproduktie.Bij5,6%vandevruchtenvan
geïnoculeerdeplantenenbij1%vandevruchtenvannietgeïnoculeerdeplanten
werdaantastingvanhetkroontjegeconstateerd.Dezeaangetastevruchtenwaren
afkomstigvandeonderstetweetrossen,diebijhetwatergevensteedsnatwerden.
1.Publikaties
FactorsinfluencingexternalfruitrotofcucumbercausedbyDidymella
bryoniae.Neth.J.Pi.Path.88:47-56,1982.
HoeoverleeftMycosphaerella.Tuinderij62 (25):40-41,1982.
BijstriktebedrijfshygiëneMycosphaerellalaterenminderernstig.
Tuinderij62 (26):52-53,1982.
Eentoenemendprobleem indetomatenteelt:Phomadestructiva.Tuinderij
62 (16):40-41,1982.
Optreden ziekten indichterekassen.GroentenenFuit37 (28):61-63,1982.
Wijziging kasklimaatbeïnvloedtziekten.VakbladvoordeBloemisterij
37 (3):81,1982.
2.Tentoonsteilingen
AandestandvanhetProefstationopdeNederlandseTuinbouwVakbeurs,2-6
februari1982,ismedewerkingverleendaanhetaspect:Gewijzigdeteeltomstandighedenenplanteziekten.HetonderwerpKlimaatenplanteziekten isop
deOpenDagenvanhetProefstation,4en5maart1982,inpostervormgepresenteerd.
AandeFloriade,8april-10oktober1982,ismedewerkingverleendvoorwat
betreftdeaspecten1.invloedvanhetkasklimaatophetoptredenvanziekten
en2.mogelijkheden van
resistentieveredeling.
Plannenvoor1983
1.Didymellabryoniae(Mycosphaerella)bijkomkommer
-invloedvanvochtopdeaantastingvanhetbladenhetgroeipuntnagaanondergeconditioneerdeomstandigheden inklimaatkasten.
-nadereanalysevanhetinfectieprocesbijinwendigvruchtrotdoorhetvervaardigenvanmicroscopischepreparaten.
-deinoculatiemethodevoor inwendigvruchtrottrachten teverbeterendoorde
invloedvanvoedingsstoffenindeinoculumsuspensieteonderzoeken
-produktievaninoculatiemateriaal inverbandmetresistentieveredeling
2.Didymellalycopersici (kanker)enPhomadestructivabijtomaat
-onderzoeknaardemogelijkhedenvanchemischebestrijding
-produktievaninoculatiemateriaal inverbandmetresistentieveredeling.
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Onderzoekers)
Projectleider
j Afdelingshoofd

Registratie nr.:
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N.A.M,vanSteekelenburgenS.J.Paternotte
L.Bravenboer
Bestedlng over het afgelopen Jaar (1982)

Besteding in geld

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

Directe kosten-personeel f
,,
„ -materieel
Seml-dlrecte kosten
Omslag algemene kosten
Totaal

f
ƒ
f
f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (19 8 3 met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 19 8 2

Aantasting infysio2resistentetomatecultivarsisinNederlandnogniet
waargenomen,welinFlorida (VerenigdeStaten)enQueensland (Australië).
Dewerkzaamhedenhebben zichinditverslagjaarbeperkttotleverantieaan
veredelingsbedrijvenvaninooulatiemateriaal;32litervanfysio1en88liter
vanfysio2.
Fusarium-verwelkingsziekte bijaubergine
Opeenbedrijf,datvanwegedeernstigeaantastingvorigjaarbijeenteeltin
degrondwasovergegaantothettelenopsteenwol,wasinjuliineenkas25%
vandeplantenweggevallen,zodatovergegaanmoestwordentoteenanderenateelt.
Erisenigonderzoek gedaannaarmogelijkebesmettingsbronnen enverspreidingswijzenvandeschimmel.Metwatermonstersuitdesloot,hetreservoirvanomgekeerdeosmosewatereneensteenwolmatmeteenaangetaste plantishetechter
nietgeluktomaubergineplanten ziek temaken.Deschimmelkonooknietworden
geïsoleerduitvruchtstelenvanplantenmeteenbeginaantastingvanFusarium*
Verspreiding vandeziekteviadesnoeischaar,diebijhetoogstenwordtgebruikt,isdusonwaarschijnlijk.
Voorresistentietoetsingen is2litersporensuspensiegeleverdaanveredelingsbedrijven.
B.Plannenvoor1983
-Produktievaninoculatiemateriaalvoorveredelingsbedrijven.
-ToetsingvoordeRaadvoorhetKwekersrechtenvoorhetgebruikswaardeonderzoek.
-I.v.m.ontwikkelingen inhetbuitenlandnagaanofderesistentiebijtomaatin
Nederlanddoorbrakenwordt.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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Verwelkingsziekten bij groente

S.J.PaternotteenIr.N.A.M,vanSteekelenburg
L.Bravenboer
Besteding over het afgelopen jaar (1982)

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

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
f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1982

]a' Phytophthoraspeciesbijgroentegewassen
Erisgetoetstwatdeinvloedvanaldannietgecomposteerdeboomschors (naaldhout)opdeaantastingvantomaatdoorPhytophthoranicotianaeis.
65Delen tuinturfen35delenturfstrooiselwerdengemengdmetboomschorsin
verschillendeverhoudingen.Doorallebehandelingen zijndezelfdehoeveelheden
meststoffen (PgmixenDolokal)gewerkt.Demengselszijnbesmetdoorinstukjes
gesnedenculturesvanPhytophthoradoordegrondtewerken.Opdezemengselszijn
14dagenoudetomatenplantengeplant.Deeerstedagenwasdeaantastingernstiger
naarmateermeeraldannietgecomposteerdeboomschorsinhetsubstraataanwezigwas.Deverschillen tussendebehandelingenwerdenechtersteedsgeringeren
na3wekenwasergeenduidelijk effectmeervanboomschorsopdeaantastingvan
tomaatdoorPhytophthora.Deplanten inongecomposteerdeboomschorsvertoonden
stikstofgebreksverschijnselen.Deresterendeplanten zijnna hetbeëindigenvan
deproefbijdegrondafgesneden endemengselszijnopnieuwperbehandelinggehomogeniseerd.Daarna zijndemengselsopnieuwbeplantmetverspeenbaretomatenplantenomtezienoferoplangeretermijneeneffectvanboomschorsopPhytophthora
was.Binnen3wekenwarenbijnaalleplantenafgestorvendoorPhytophthora.Alleendeplanten in100%ongecomposteerdeboomschorswerdennauwelijksaangetast.
Eenaantalmonsterspaprikazaad ingezondendoordeN.A.K.G.,zijngetoetstop
tolerantievoorP.capsici.AlsvatbarestandaardwerdBruinsma'sWondergebruikt
enalsresistentestandaardPyo636en334.
Paprikaplantenvan6wekenoudzijnmethunwortelstelselgedompeld ineen
schimmelsuspensievanisolatenvanverschillendeherkomsten.GeïnoculeerdeplantenvanhetrasBruinsma'sWonderstiervenbinnenenkeledagenaf.Bijhetingezondenmateriaalwasna11dagenongeveer6%vandeplantendood.Hierinkwamdaarnanogmaarweinigverandering
Inbestrijdingsmiddelenproevenindeafgelopen jarenmetP.nicotianaebijtomaat
gafetridiazoldebesteresultaten (ziejaarverslag 1978blz134,jaarverslag1979
blz147).Efosiet-(aluminiumgafdebestebestrijdingvanP.capsici bijpaprika
(ziejaarverslag1981blz161).Dezemiddelen en zinebzijninéénproefgetoetst
ophunwerkzaamheid tegenP.nicotianaebijtomaatenP.capsici bijzowelpaprika
alstomaat.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Deconcentratieswaren0,35 en0.1 %a.s.etridiazole,0.08, 0.24, 0,4%a.s
efosiet-aluminiumen0.14%zineb.Bakkenmet151potgrond zijnbesmetmet
culturesvandeschimmels.Perplantgatis200mlfungicidesuspensiegegoten.
Vervolgenszijnplanten,opgekweektin4cmperspotten,geplant.Na5wekenwas
50%vandepaprikaplanten inmetP.capsici besmettegronddood.Daarentegenwas
bijtomaatinmetP.capsici ofP.nicotianae besmettegrondnietéénplant ernstigaangetastofdood.Bijhetbeëindigenvandeproefzijnderesterendeplantenopgerooidendewortelsbeoordeeld.Efosiet-aluminiumhadnetalsinvoriger proevenhetbestebestrijdendeeffectopP.capsici inpaprika,bijdehoogsteconcentratie tradechterwélwortelafsterving op.Tomaatwasmaarlichtaangetast,doorP.nicotianaewelmeerdandoorP.capsici.Deverschillen tussende
behandelingenwarennietbetrouwbaar.De2hoogsteconcentratiesefosiet-aluminiumveroorzaakteintomaatfytotoxiciteit.Erzijn22schalen P.nicotianae
en3schalenP.capsici aanveredelingsbédrgven geleverdtenbehoevevanresistentieveredeling.Verderiseenenkeleschaalvanbeidepathogenenaandebestrijdingsmiddelenindustrie geleverdvoorhettoetsenvannieuwemiddelen.
Fusariumsolaniinglasgroentegewassen
IsolatenvanFusarium solanif.sp.CucurbitaeuitcourgetteenF.solaniuitpaprikazijn watbetrefthunpathogeniteitvergelekenopverspeenbarecourgette,
paprikaenaubergineplanten.
Deplanten zijnmethunwortelsgedompeld ineensporensuspensie.CourgetteplantengeïnoculeerdmetisolatenvanF.solani f.sp.Cucurbitaewarenbinneneenweek
dood;paprikaenauberginewerdennietaangetast.Paprikaplantengeïnoculeerdmet
F.solani uitpaprikahadden3wekennainoculatieeengezwollen stengelvoeten
incidenteelgingeenplantdood;courgetteenauberginewerdennietaangetast.In
degrondmetdodecourgetteplantenuitdevoornoemdeproefzijncourgetteplanten,
opgekweektineen potkluitvan0.6 1,gepoot.Dezeplantengingentussen1en2
maandennahetuitplàntendood.
Courgetteplantenvan1maandoudwerdenbespotenmetsporensuspensies.Deplanten
warendeelsnietverwond,endeelsverwonddoorheteerstevolgroeidebladafte
snijdeneneenverticaalsneetjevan+2cmindestengelvlakbovenhetgrondoppervlak aantebrengen.Allecourgetteplanten geïnoculeerdmeteenisolaatvan
F.solani f.sp.Cucurbitaewerdenaangetast;plantengeïnoculeerdmeteenisolaat
vanF.solaniuitpaprikaniet.Plantendieverwondwerdenwarenna2wekendood
denietverwondeplantenhaddeneenlichtebruinverkleuringvlakbovenhetgrondoppervlak.
Ook bij courgetteplanten van+3maanden isgetoetstof aantasting zonderte
verwonden terealiseren is.Eenaantalvandeplanten isgeïnoculeerddooraan
tegieteneneenaantaldoordestengelover+2cmaantesmerenmetdesporensuspensie.Tevenswerdnagegaanofhetverwijderenvandodeenvergeeldebla^
derenvaninvloedwas.Binnen2maandenwarenvrijwelalleplantendood,behalvebijdebehandelingwaarsporensuspensieop destengelgebrachtwasenblad
wasverwijderd.Daarwas15%vandeplantenafgestorven.
Devolgendecucurbitaceae.,waarvaneenaantalmogelijk zoukunnendienenals
onderstamvoorcourgette,zijngetoetstophungevoeligheidvoorF.solani f.
sp.Cucurbitae:Cïtrullusvulgaris (watermeloencvs 'SweetBaby'en 'GoldBaby'),
Benincasacerifera,Cucurbitapepo (courgettecv 'Green',gelecourgette'Gold
Rush',Pattison),Cucumissativus (komkommercv 'Farbio') ,Cucumismelo (meloen
cv 'Ha'on')Cucurbita ficifolia.Hetwortelstelselvanverspeenbareplantenis
gedompeld ineensporensuspensievandeschimmel.AlleEucurbitaceaenwarenbinneneenweekdood,komkommerenBenincasaceriferahetminstsnel.Daaromzijn
hiervanmetdezelfdemethodeverspeenbareplantenvergelekenmet3en10dagen
oudereplanten.Dezeoudereplantenwerdenevensnelaangetast.
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c.Verticilliumbijtomaat
EenaantalisolatenuitaangetasteplantenvanVerticilium-resistentetomaten
cultivars is getoetstophetvoorkomenvaneennieuwfysio.Natoetsingop
vatbareenresistentecultivarsbleekditnietzotezijn.Welkannadereeks
vanproevenditjaarenvorigjaar (ziejaarverslag1981,blz162)gesteldwordendaterenigverschilinresistentieniveauvoorkomttussenVerticilliumresistentetomaten-cultivarsendaterverschilisinvirulentie tussenVerticillium isolatenuittomaat.
Getoetstisofresistentieniveauverschillen:'beterteonderkennen zijnonder
lichtarmecondities.
Tiendagenoudetomatenplantenvandevatbarecultivar 'Moneydor'enderesistente cultivars 'Abunda','Marathon'en 'Heinz1350'zijngeinoculeerddoor
hetwortelstelseltedompelen ineensporensuspensie.Deplantenstondenzowel
ingeconditioneerde ruimtes (8500lux)alsonderkasomstandigheden bij4en16
uurlichtperetmaal.
Inresistenteenvatbarecultivarszowelingeconditioneerde ruimtesalsinde
kaswasdeaantastingbij4uurlichtveelernstigerdanbij16uurlicht maar
resistentieniveauverschillen tussenresistentecultivarswarennietbeterte
onderkennen.
Eris70,5en11Verticilliumvoorrespectievelijk tomaatenauberginegeleverdaanveredelingsbedrijven tenbehoevevanresistentieveredeling.
d.Fusarium inradijs
In1982isinhetZuid-HollandseGlasdistrictvoorheteerstaantastingvanFusariuminradijsgeconstateerd.
ErzijiinisolatiesverrichtendoorhetI.P.O.ismetbehulpvaneentoetsassortimentbepaalddatdeaantastingveroorzaaktwerddoorF.oxysporum f.sp.conglutinansfysio2,ookwelbekendalsF.oxysporum...f.sp.spahani.DezeFusariumkan
naastradijsookrammenasenJapanserammenas (ijspegel)aantasten,maarkoolgewassennietofinminderemate
e»Rhizoctoniainradijs
IsolatenvanRhizoctonia,afkomstiguitaangetasteknollenvanradijsenuit
slazijngetoetstopkunstmatigevoedingsbodemmetverschillendeconcentratiesquintozeen (P.C.N.B.)naarhunreaktieopditmiddel.
Alleisolatenwarengevoelig voorquintozeen,maarerwarenwel gradueleverschillen tussendeisolaten.Eénisolaatwerdvollediggeremd tussen1en10
ppma.s.quintozeen,terwijlandereisolatenbij1000ppmnoggroeiden.
Er is eenaantalschalenRhizoctoniageleverdaaneenveredelingsbedrijften
behoevevanresistentieveredeling enaaneenbestrijdingsmiddelenindustrieter
toetsingvanmiddelen.
Publikatie:
PlotselingennietonverwachtoptredenvanFusarium inradijs.Groentenen
Fruit17decmber1982.
B.Plannenvoor1983
a.-Toetsen vanisolatenvanPhytophthoranicotianaeenP.capsici uitdepraktijkop
verschillen invirulentieeninpathogenitèitvooreenbepaaldewaardplantenreeks.
-DeinvloedvanboomschorsenvochtopaantastingdoorPhytophthora.
—ProduktieenleverantievaninoculumvanPhytophthoraaanveredelingsbedrijven.
-ToetsenvanPhytophthora resistentecultivars,indiendezebeschikbaarkomen,
ophunresistentieniveau.
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b.-OnderzoekenofzaadvancourgettemetFusariumsc-lani f.sp.Cucurbitaebesmet
is enofzaadontsmettingmogelijkis.
-NagaanofbladverwijdereneenzinvollemaatregelisomFusariumaantasting
tebeperken,
c.-ToetsenvanVerticilliumisolatenuitdepraktijk ophetvoorkomenvaneen
nieuwfysio.
-ToetsingenvoordeRaadvoorhetKwekersrechtenvoorhetgebruikswaardeonderzoek.
-ToetsenvanVerticillium isolatenuitdiversegewassenopVerticillium-resistentè tomaterassen.
-Inventariserenwatdemogelijkheden zijnvanbiologischebestrijdingvan
Verticillium.
-Produktieenleverantievaninoculumaanveredelingsbedrijven.
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Besteding over het afgelopen jaar (1982)
Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen

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

Middelbaar personeel
Lager personeel

Seml-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (19 82) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 19 8 2

a. TMV_in_gagrika_og_voedin2sfilm
DezeproefisuitgevoerdmetDr.Ir.A.Th.B.RastenmwC.C.M.M.vanVeen-Stijger.
Ineenrecirculerendevoedingsoplossing werdgetrachteenTMV.infectieteverkrijgen inpaprikaplantenviahetwortelstelsel.
Daartoewerden tamelijkgeconcentreerdesuspensiesvandriepaprika-TMV-stammen
elkgebruiktvoorheteenmaalaangietenvanhetwortelstelselvanvijfplanten,naast
elkaargroeiend ineenrijvantotaal25planten.Metstam2 (P8)werddehele
rijplantenbinnen5weken ziekenmetstam1 (P11)werden,onregelmatigjnde
rijverspreid,9planten ziek.Eenzgn"gele"stamveroorzaaktegeeninfecties.
b.Komkommerbontvirus_(KV2)__inkorakommer.opvoedingsfilm
Ineenrecirculerendevoedingsoplossingmetsteenwolblokkenwerdgetrachteen
infectieviahetwortelstelselvankomkommer teverkrijgenvanhetkomkommerbontvirus.Perrijvan25plantenwerdeenverdundevirussuspensiebijhetwortelstelselgegotenvanresp.1,5ofalle25planten.Naruimachtwekenwerdendeeerste
ziekeplantengenoteerd.Inderijmet1aangegotenplantwerdgeenenkelezieke
plantwaargenomen;inderijmet5aangegotenplantenwerden2planten'ziek;1
welenen1nietaangegotenplant.Inderijmetuitsluitendbesmetteplantenwerden16vande25plantenziek.
c . Kcmkonunerbontvirus_in_komkommer_og_steenwol
Evenalsopvoedingsfilmwerdgetracihteenwortelinfectie tebewerkstelligenvan
hetkomkommerbontvirusinkomkommer.Perrijvan24plantenwerdenresp.1,6of
alle24plantenaangegotenmeteenverdundevirussuspensie.Deincubatietijd
bedroegooknu8weken.Inderijmet1aangegotenplantwerdalleendezeplant
ziek,ookde6besmetteplanten indeandererijwerdenalleziek,maar inbeide
rijenblevendenietbesmetteplantengezond.Vande24metvirusbesmetteplantenindederderijwerden20plantenziek.
d.Didvmellabcvoniae^bij_komkommerop_steenwó.l
zieprojectD12 (N.A.M,vanSteekelenburg).

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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e.Bestrijdin2smiddelen_in_voedin2sfilm
Hetfungicideetridiazolewerdgetestopfytotoxiciteitbijjongetomateplanten.
Hetmiddelwerdopgelostenindecirculatietank gegoten.Bij25ppmaktieve
stofwerdgeenschadewaargenomen.
Bij50ppma.s.trad6dagennatoedieningeenmatigenerfvergelingop f bij....
100ppma.s.werdophetzelfdetijdstipeensterkenerfvergelingwaargenomen.
f.Bestri2dingsmiddelen_in_steenwól
Hetfungicide etridiazolewerdgetestopfytotoxiciteitbijjongekomkommerentomateplanten.Elkeplantwerdmeteenhalvelitervandegebruikteconcentratievanhetfungicideaangegoten.
Bijtomaatwerdtotenmet50ppma.s.geenschadewaargenomen.Bij100ppm
a.s.trad6dagennatoedieningeenlichtenerfvergelingop,bij200ppma.s.
tradbij25%vandeplantenbruinverklèuringvandestengelennervenopen
bij400ppma.s.vertoondenalleplantenditschadebeeld.
Ookbijkomkommervertoondendeplantengeenschade bijgebruikvanmaximaal
50ppm-a.s.Bij100ppma.s.werdeenenkeleslappestengelwaargenomen.Bij
200ppma.s.trad50%uitvalopna7dagenenbij400ppma.s.100%uitvalin
dezelfdetijd.
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Onderzoek tenbehoevevandearbeidsrationalisatieonderglas

Onderzoekers)
Projectleider

Ing.A.T.M.Hendrix

Afdelingshoofd

Ir.J.C.J.Ammerlaan
Besteding over het afgelopen Jaar (19 82)

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel
Seml-dlrecte kosten
Omslag algemene kosten
Totaal

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

f
f
f
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1982

a.Bedrijfskundigevergelijkingvandoorteeltsystemenbijtomaat.
Degegevenszijnt.b.v.eenaantalpresentatiessummieruitgewerkt.Hieruitis
afteleidendatdeteeltaandehogedraadtothetbestebedrijfsresultaat
leidt.
b.HeteffektvanplantleidsystemenPpdefysiekebelastingendearbeidsbehoefte
bijdeteeltvankomkommmers.
Gegevenszijnverzameldoverdearbeidsbehoeftevandegewasverzorging,deoogst
endeverwerkingvanhetgeoogsteprodukt.Ditisgrotendeelsd.m.v.stagiaires
gebeurd.
Hetaantalgegevensendebetrouwbaarheid isnogtegeringomhieraanvergaandeconclusiesteverbinden.Procesgegevenszijnverzameldm.b.v.arbeidsboekhoudingen.Hieruitblijktdatereengrootverschilingewasverzorgingsfrekwentie
voorkomttussendewerkelijkheidendeinarbeidsbegrotingen aangenomenfrekwenties.Dezeblijkenuitdetotnutoeverzameldegegevensveel'lagertezijndan
indebegrotingenwasaangenomen.
c.Deontwikkeling,beproevingenintroduktievaneenplanningssysteem (MISTO).
Teneindetekomen tothetautomatiserenvandearbeidsbegrotingen zijndiverse
besprekingengevoerd.Dooreenpraktikantiseenstudieverrichtnaardemogelijkhedenendevoorwaarden.
Eennieuweversievanhettaaktijdenboekje (GroententeeltonderGlas)isopgezet.
d.Arbeidskundigonderzoek bijdeopkweekvanchrysantenstek.
M.b.v.eentweetalpraktikanten zijnwaarnemingenverrichtteneindedetrekkracht
tebepalenwelkenodigisbijhetoogstenvanchrysanten.Debelangrijkstevoorlopigeconclusiesuitditonderzoek zijn:
-plantenopdebuitenrijstaan (veel)vasterdanplanteni.inhetbed
-eriseenbehoorlijkverschilinbenodigdetrekkrachttussendediverserassen.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgblad gebrulkei
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Spiderstaathetvast,daarnaRefour,terwijldeminstetrekkrachtnodigis
bijHorim
-eriseengrootverschilinbenodigdetrekkrachttussendeverschillende
plantsoorten.Losbeworteld stekstaatvasterdaninperspottenbewortelde
planten.Perspottenuitgeplantoplossegrondstaanvasterdanperspottengeplantopvastegrond
-erisweinigverschilintrekkrachtgeconstateerd tussendediversegrondsoorten (klei,zavelenzand)

e.Taaktijdenvoorsnijbloemen.
Gegevenszijnverzameldvanhetoogstenenhetsorterenvangerbera's.Ditaantalistegeringendebetrouwbaarheid istelaagomhiermeetevolstaan.
EenaanvangisgemaaktmetdeverwerkingvandedoorGoortsenvanderBurg
verzameldegegevensbetreffendedeoogst endeverwerkingvanrozen.Totnu
toeisdebetrouwbaarheidvandezegegevenszeergoedtenoemen.Erbestaannog
diversevraagtekensbijdezegegevens.
Publikaties
-Teeltsystementomaat.Tuinderij62 (5):20-21
-Arbeidsbesparing bijteeltaanhogedraad:GroentenenFruit37 (19):38-41
-Hulpmiddelen indekomkommerteelt:GroentenenFruit38 (7):29-31
-L.Miedema:PraktijkverslagEconomie:Arbeidskundigonderzoekkomkommer
-F.Isbouts:Stageverslag:Arbeidskundig : onderzoek bijkomkommer
-ArbeidsbesparingonderGlas.Vooraleenuitdagingaandeveredeling.
GroentenenFruit:37(24):64-65
-Oogstfrekwentie/vruchtgrootte enmechanisatieautomatiseringbepalen
arbeidsbehoeftebijoogst enverwerking.GroentenenFruit37(24):108-109
-Arbeidskundigonderzoek indeGlastuinbouw.LandbouwkundigTijdschrift (1982)
94 (9):34-342
-Arbeidbijherfstpaprika.GroentenenFruit37(41):31
-Arbeidbijherfstteelten .GroentenenFruit38(4):48-49
-Goedeperspektievenvoorchrysantenlosmachine.Bloemisterij:36 (46):32-35
-Hoofdstuk ArbeidenOrganisatie. Bloementeeltinformatieno7blz16-26
Deteeltvanjaarrondchrysanten
-Hageverslag:Chrysantentrekproef.
-Mechanisatiebiedtvoordeelbijcentraleverwerking trosanjers.Bloemisterij
36 (46):46-49
Overigeartikelen:
-Arbeidsbehoeftekoolrabi.
GroentenenFruit37(25):28-29
-Arbeidsbehoeftebijkleinegewassen.GroentenenFruit:37(25):31
-Arbeidsbehoeftebijkasandijvie.Groenten enFruit37(31):36-37
-Arbeidsbepaling bijrammenascentraal .GroentenenFruit37(34):30-31
-Chinesekool:lopendebandkostmeerarbeid.GroentenenFruit37(37):49-51
-Arbeidbijknolvenkel.GroentenenFruit:37(38):41
-Bedrijfskundigevergelijkingvanhettwee-enhetmeerstengelsysteem bijpaprika's.IMAG,JaarverslagTuinbouwenRecreatiepublikatie170blz.54-56.
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B.Plannenvoor1983
-Bedrijfskundige ;vergelijkingvoordoorteeltsystemenenbijtomaat.
Eenverdereuitwerkingvandegegevenszalplaatsvindenwaarnaovergegaankanworden toteenafsluitendepublikatie.
-Komkommeronderzoek
Voorhetvaststellenvandefysiekebelastingbijdeverschillendeoogstsystemenenplant/leidsystemenzullenwaarnemingen (hartslagmetingen)
wordengedaan.Hetverzamelenvanprocesgegevenswordtvoortgezet.Hetaantaldeelnemerswordtuitgebreid teneindemeergegevenstekrijgenoverde
teeltopsubstraat.Erzullenookarbeidsstudieswordenverrichtvande
ontbrekendewerkzaamheden.
-HetprojektMISTUism.i.v.l-l-'83stopgezet.
Hetprojekt 'BedrijfseconomischAdviesTuinbouw'bevatbepaaldearbeidskundigefacettenwaaraan zalwordenmeegewerkt.
-Arbeidskundigeeneventueelergonomische assistentie zalwordenverleendbij
deontwikkelingeninvoeringvandeperspottenplantmachineendeoogstmachine.Degegevensbetreffendedebenodigdetrekkrachtbijhetoogstenvan
chrysantenwordenverderuitgewerkt.
-Taaktijdenvoorsnijbloemen.
M.b.v.stagiaireszullenarbeidswaarnemingenuitgevoerdwordenbijhetoogstenensorterenvangerbera's.Hierbijworden zoweldebelangrijksterassenalsdebelangrijkstewerkmethoden/hulpmiddelen betrokken.
Hetverwerkenvanderozen-gegevenswordtvoortgezet.Hierbijzalenigeassistentievandegenendiedegegevensverzameldhebbengewenstzijn (nietmeer
werkzaam bijhetIMAG).
Debestaandegegevensvandeoverigebelangrijkesnijbloemengewassen zoalschrysant,freesia,trosanjerenanjer zullengeschiktgemaaktworden :
voorpublikatieineentaaktijdenboekje.Ditimpliceertherschikken,somstijdsaanvullenenpresenteren indehuidigegebruikelijkevorm.
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Bedrijfssynthet'ischonderzoek

Ir.A.J.deVisserenIng.P.C.M.Vermeulen
Ir.J.C.J.Ammerlaan
Besteding over het afgelopen Jaar (1982)

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

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1982

a. Opstellen energiescenario's;.
HetmateriaaldatbijhetLEIbeschikbaar ist.b.v.hetrentabiliteitsonderzoek
indeglastuinbouwbetreffendeleeftijdentypevandekassenisingedeeldin
groepen t.a.v.aardbovenbouw,hoogteetc.., Nagegaaniswelkgedeeltevanhet;.
kassenbestand indeglasgroenteteeltgeschiktisvoorenergiebesparendevoorzieningen zoalsbeweegbareschermen.
b.Komkommer,modellenonderzoek.
Delicht-opbrengst (inkg)relatieisvoordejaren1976totenmet1981nagegaanm.m.v.eenstagiaire,WimVesseur,vanH.Tu.S.teUtrecht.Voordeoogst
periodeweek9totenmet13enweek14totenmet18gaf1%minderstraling
resp.1,1%en0.7%minderkg;voordeoogstperiodeweek9totenmet26geldt
dat1%minder stralingeenproduktieverliesinkggeeftvan0.8 %.Destraling
vandeperiodevanafbloeitotoogstisgesommeerdenuitgezettegendeoogst
inkgperm 2 perweek.
c.Jaarrondchrysant,teeltduurverkorting.
Voorelkeweek teeltduurverkortingneemtdeproduktieindezomertoemet3takken
perm 2 kas;naaftrekvanextrakostenvoorstek,arbeidenverpakkingblijfteen
bedragovervanƒ0,60perm 2 kasvooriedereweek teeltduurverkorting.Indewinterneemtdeproduktietoemet1,8 takperm 2 kas,naaftrek vanextrakosten
voorstek,arbeidenverpakkingblijfteenbedragovervanƒ1,— perm 2 kasvoor
iedereweek teeltduurverkorting.
Bijgebruikvangroteplantenin5-cmperspottengeldtnudatdeextrakosten
voorplantmateriaal tenhoogsteƒ0,60perm 2 kasmogenbedragen indezomervoor
elkeweek teeltduurverkorting diem.b.v.groteplantenwordtbereiktofbijna
1,5centperplant;voordewinterperiodemogendeextrakostenvoorplantmateriaalmaximaal ƒ1,— perm 2 kasof3centperplantbedragenalsdeteeltduurmettenminsteéénweekwordtbekort.
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d.Slateeltingotenopvoedingsfilm.
Dejaarkostenvoordeextragotenendeksels,nodigvoordeslateeltendejaarkostenvandeoogstmachinezijnbegrootopƒ1,60perm 2 kas,debesparingenop
grondontsmettingenoogstarbeid zijnbegrootopƒ2 , —perm 2 kas lagervoorslateeltingotent.o.v.slateeltindevollegrondvandekas
Publikaties:
Ploeger,CenA.J.deVisser
Energiebenutting:Hoestaatonskassenbestandervoor?
Tuinderij62(15):21-23
DeVisser,A.J.enWimVesseur
Komkommers.Daglichtéénvandevelefactorendiedeproduktiebepalen
Tuinderij62(9):38-39
B. Plannenvoor1983
- Energiebesparingsscenario's
-Ontwikkelenvansimulatiemodellen
- Substraatteeltonderzoek
-Assortimentsverbreding

PROJECTVEfcSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projectillel

Registratie nr.:

P r o e f s t a t i o n Naaldwijk
E3

-184-

Bedrijfsvergelijkend onderzoek

Onderzoeker(s)
Projectleider

Ir.A.J.Visser en Ing.P.C.M.Vermeulen

Afdelingshoofd

Ir.J.C.J.Ammerlaan
Besteding over het afgelopen Jaar (1982)

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

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
ƒ

j
|

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1982

a.LineaiJeprogrammering kleine gewassen
Eind 1982 isgestartmethetopzetten van eenLP.tableau kleine gewassen
Doel is:1)Optimalxssctieteelten arbeidsplanning bij radijs
2)Opstellen van een jaarrondschemavan teeltenmet kleinegewassen en dedaarbij behorende arbeidsbehoefte
3) Inzichtkrijgen inhetverloop van de arbeidsbehoefte
4) Inzichtkrijgen inhet saldo en rentabiliteitsverloopvan dejaarteeltschema'smet kleinegewassen.
b.Opbrengstonderzoek jaarrondteelt freesia's1974-1977.
In 1982 zijn degegevens van hetopbrengstonderzoek in een verslag samengevat.Aan
ditverslag iseen saldoberekening per plantmaand toegevoegd.Deze saldo's variëren bij decultivarBallerina.tussen.ƒ 12765>—voorde aprilplantingen enƒ 20915,—
voordejanuariplantingen
VOor Aurora ligtdit saldo tussen ƒ 10290,— voor denovemberplanting enƒ 19225,—
voor de januariplanting.Deze saldo's zijnper 1000m 2 kas.Op jaarrohd basis is
het saldovan ƒ 24400,— bij 1,5 teelten gemiddeld per jaar en bij 1,8 teelten
ƒ 28400,— . Beide saldo's zijn telaag om een positief rendement tehalen.Totslot.
isbekeken wat de jaarkosten voor grondkoeling mogen zijn Ervan uitgaande dat
eens inde 3jaar een voor de freesia tewarme zomer voorkomt isvoor de extra
jaarkosten ƒ 2 0 0 , — per 1000m 2 kas beschikbaar.
Publikaties:
Opbrengsten onderzoek jaarrondteelt freesia's 1974-1977.Intern Verslag nr.33
Plannen voor 1983
Voortzetting onderzoek L.P. Kleine gewassen
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Projectleider
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J.C.J.Ammerlaan,J.Nienhüis,
J.C.J.Ammerlaan
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P.C.M.VermeulenenA.T.M.Hendrix

Besteding over het afgelopen Jaar (1982)
Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen

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

Middelbaar personeel
Lager personeel

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 19 8 2

a.Modelinvesteringsbeslissingen energiebesparendemaatregelen.
in1982isinsamenwerkingmethetLEIeencomputerprogrammaontwikkeldwaarmee
doorberekeningvandenetto contantenaarde (NCW)wordtbekekenofeeninvesteringeconomischverantwoordis.
Ditmodelistoepasbaargemaaktviaeentabellensetfindirect)ènviaeenterminal
verbinding (direct)metdecentralecomputer inNaaldwijk.
Metdedirectetoepassing ishetmogelijkomdevolgendeinvesteringenafzonderlijkofincombinatiedoor terekenenteweten:condensor:tweetypen,warmtepomp,
warmtepompmetgekoppeldecondensor,tweeschermmogelijkheden,tweetypengevelisolatie,tweetypenverwarmingentweenieuwbouwpakken.Delaatsteachtmogelijkhedenkunnenvoormaximaal3afzonderlijk afdelingendoorgerekendwordenterwijl
deeerstevieropbedrijfsniveaudoorgerekendworden.HetprogrammamaakteenselectieuitdeinvesteringenmeteenpositieveNCW.
Naastdetechnischedataishetmogelijkomvariatieaantebrengen inhetrentepercentage (disconteringsvoet )licht-opbrengstrelatie,rekenperiode,WIRpercentageensektorpremie.
b.WerkgroepManagementOntwikkeling.
In1982ishetrapportvandeWerkgroepManagementOntwikkelingoverhetManagementsniveau indeGlastuinbouwuitgebracht.Deconclusiesenaanbevelingenzijn
in1982 geformuleerdenuitgedragen (o.a.ookopISHScongresinHamburg).
c.AutomatiseringBedrijfseconomischAdvies.
In1982iseenbegingemaaktmetdeautomatiseringvanhetBedrijfseconomischAdvies.IneenwerkgroepbestaandeuitmedewerkersvanLEIIMAG,AalsmeerenPr.
Naaldwijk wordtdezematerieaangepakt.Overigensishetbedrijfseconomischadvies,
ditjaarineennieuwjasjegestokenendezenieuwevormdientalsuitgangspunt
voordeautomatisering.
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d.AutomatiseringBedrijfsregistratie.
In1982isdeautomatiseringvandeBedrijfsregistratiegestartmiddelseengroepjetomatentuindersdieeenmicrocomputerhebbengekocht.MeteencomputerdeskundigeeneenaantalmedewerkersvanhetproefstationNaaldwijk iseenprogramma
geschreven.Uitgangspuntwasdebestaandebedrijfsregistratie-setzoalsreeds
enigejarenindepraktijkgebruiktwordt.Dedoordetuindersverzameldegegevensmoetengecodeerdworden.Hetheeftveeltijdgekostomeenvoordebetrokkentuindersacceptabeleaanpak terealiseren.
Eind1982washetprogramma zoverdatermeenaarbuitengetredenkonworden.
e.Vademecum::,voor deglastuinbouw.
In1982isinsamenwerkingmetPr.Aalsmeereenbegingemaaktvoorderealisatie
vaneenjaarlijksteverschijnenvademecumvoerdeglastuinbouw.
f.Automatisering arbeidsbegroting.
Dewerkgroepvoordeautomatiseringvandearbeidsbegrotingheeftzijnwerkafgerond.DeresultatenwordeningebrachtindewerkgroepautomatiseringBedrijfseconomischAdvies.
Publikaties:
Verantwoord investeren inenergiebesparing.Tuinderij62(2a):57-61.
Welk typenieuwbouw.GroentenenFruit38(6):38-39.
Nuoflatervervangen.GroentenenFruit38 (6):3-7-39.
B.Plannenvoor1983.
-Voortzettingonderzoek vande.WMO (E4)
-Verzamelingenontwikkelingvankwantitatieve informatievoordetuinbouw
onderglas.(E6)
-Ontwikkelingvanincidentelebegeleidingssystemen (E7)
-Ontwikkelingvanregelmatigebegeleidingssystemen(E8)

PROJECTVEfcSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel «

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

Proefstation Naaldwijk
E5

Registratie nr.:

-18 7-

Mechanisatieonderzoek

Ing. A.T.M.Hendrix,Ir.A.J.
Ir.J.C.J.Ammerlaan
Ir.J.C.J.Ammerlaan

de Visser

Besteding over het afgelopen Jaar (1982)
Besteding In geld
Directe kosten-personeel ƒ
„
„ -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
f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1982) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1982

a.Mechanisatiechrysant.
Binnendewerkgroep 'MechanisatieChrysant'zijnstudiesopgezet/uitgevoerdover
deperspektievenvandejaarrondchrysantenteeltoptranpsorttabletten eningoten.
Uitdestudiesblijktdatdeteeltoptransporttablettenweinigperspektief-heeft.
Deteeltingotenleidttoteengeringeverbeteringvanhetbedrijfsresulaat.
Uitdezestudiesistevensnaarvorengekomendatergunstigevooruitzichtenzijn
voorhetmechanischplantenenoogstenvanchrysanten zowelbijdeteeltinde
vollegrondalsbijdeteeltinvoedingsfilm.
Alsgevolghiervanwordtmomenteel gewerktaandeontwikkelingvaneenplantma-.
chinevoorperspotten (dooreenconstructiebedrijf)enaaneenoogstmachine
voorchrysanten indevollegrondgeteeld (door IMAG).Momenteelisdewerkgroep
bezigmetdebestuderingvandemeerlagenteeltendeverlengdeopkweek bijchrysanten.
Publikaties
Bedrijfskundigeaspektenvandeteeltvanjaarrondchrysanten.
DeelII:Transporttabletten.InternepublikatieProefstationNaaldwijkno.32
DeelIII:Teeltingoten/opbedden.InternepublikatieProefstationNaaldwijkno.21
Weinigperspektievenvan telenchrysantenoproltabletten.Bloemisterij37(3):72-75.
B. Plannenvoor1983.
-Dewerkgroep 'MechanisatieChrysant'vervolgtzijnwerkzaamhedenmetdeverslagleggingvandestudienaardemeerlagenteeltendeverlengdeopkweek.Terafrondingwordteenverslaggeschreven.
-Deinmiddelsopgerichtwerkgroepkasbenuttingbijdegroenteteeltonderglaszal
tegendeachtergrondvandemogelijkhedenvandesubstraatteeltdenodigebedrijfskundigeelementenonderzoeken.
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