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A.Verslagover1984
1.Gedurendedeperiodebegin februaritotenmethalfaprilwerddeinvloedvan
alofnietschermengedurendedenachtopdetranspiratiebepaald vaninbakkengeteeldetomatengeplaatstopweegschalen.
Hettranspiratieonderzoek indedrieafdelingenvandelysimeterkasvondop
eenvergelijkbarewijzeplaatsalsin1983.Afwijkend tenopzichtevanhet
onderzoek in1983was,datin1984gedurendeeenbepaaldeperiodebijde
behandelingen,waarbij 'snachtswerdgeschermd,tevenseenvochtkiervan
circa20cmwerdtoegepast.
Perafdelingwerdendevolgendebehandelingen aangelegd:
afdeling1

schermen tijdensdenachtvan17-8uur (later 17-7uur);

afdeling2

afwisselendoverperiodenvaneenweek
ofnietschermen;

'snachtswel

afdeling3 :nietschermen.
Hettoepassenvaneenvochtkiervondplaatsgedurendedeperiode27(24)februaritotenmet21(24)maart.Hetcorrectin-enuitregelenvandevochtkierduurdeenigedagen.
Erwerdgemetenmethetras 'Calypso'.Perafdeling stondeenregistrerende
weegschaalopgesteld.Metdezeweegschalenwerdenzowelgedurendededaglichtperiodealsnachtperiodegegevensverzameld.
Hetschermengedurendedenachtvondplaatsvanafhetbeginvandeteelt
1 februaritotenmet15april.Nadezedatumwerdhetmetenvandetranspiratiezonderopzettelijk aangebrachteverschillen indedrieafdelingen
verdervoortgezet totenmet25juni.Gegevensoverdetranspiratiemetingen
wordenbesprokentotenmet22april.
Erwerdgebruik gemaaktvantransparantfoliescherm.
Gegevensoverdetotaletranspiratieengemiddeldetranspiratieperdag,
nachtenetmaalzijnvoordeperiodentotenmet8aprilen22aprilvermeldinonderstaandetabel.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik«
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Totale en gemiddelde t r a n s p i r a t i e per dag, nacht en etmaal

«r^,,

1/2

-

8/4

1/2

-

22/4

n i u c i i i ly

mm
mm
tot.gem.tot. gem. tot.gem.nachttot.gem.tot. gem. tot.gem.nacht
dag dag nachtnachtetm.etm. %etm.dagdagnachtnachtetm.etm. %etm.
1+scherm 36.40.54 8.2 0.12 44.60'.6718.4 66.40.8210.2 0.13 76.60.95 13.3
2+- "
37.20.56 10.9 0.16 48.10.72 22.7 62.90.7813.3 0.16576.20.9417.5
3" 42.60.64 12.1 0.18 54.70.82 22.0 71.40.8814.7 0.18 86.11.0617.1
Deonderlingeverschillengedurendedenachtwerdenvooreengrootdeelveroorzaaktdoorwelofnietschermen.Eendeelvandeverschillen kanechter
zijnveroorzaakt dooranderetoevallige faktoren (bijvoorbeeld klimaatsverschillen,technischeproblemenmetdeweegschalenenindividueleplantverschillen).Gedurendededag(licht)periodewerdeneveneensverschillenin
transpiratiegemeten,inhetbijzonder afdeling 3tenopzichtevanafdeling
1en2.Dezeverschillen zijninverhouding kleinerdandeverschillengedurendedenacht.Deoorzaak vandezeverschillen isbuitendegenoemdetoevallige faktoren,nietteachterhalenmededoordatdeproefslechtsinenkelvoudwerdgenomen.Inhoeverreschermengedurendedenachtook invloedheeft
opdetranspiratieoverdag,ismetdezeproefopzetevenminteachterhalen.
Na8aprilnamdoorde (plotselinge)grotetoenamevandestralingdetranspiratiegedurendededag forstoe.
Ondanksgenoemdeverschillendoortoevallige faktorenwerdopnieuw eenduidelijke invloed vanschermengedurendedenachtopdetranspiratiegeconstateerd.Schermen zondervochtkier gaf,invergelijking metnietschermengedurendedenacht,eenvermindering vandetranspiratie vancirca35?óbijeen
inverhouding grotetranspiratieenvancirca55?óbijeeninverhoudingkleine
transpiratie.Debuitentemperatuur wasgedurendedewintermaanden van1984
nietbijzonder laag,zodaterinverhoudingweinigwerdgestookt.Denachtelijketranspiratiewasindezemaandendanooknietextrahoog.Dehoogste
transpiratiegedurendedenachtbedroeg0.26mm.
Uitvergelijking vandetranspiratiegemeten inafdeling 1metafdeling 2en
vanafdeling 3metafdeling 2kanwordengeconcludeerd,dattijdensweekperiodendaterinafdeling 2zondervochtkierwerdgeschermd,hettranspiratieniveauminofmeergelijk lagmethettranspiratieniveau vanafdeling 1waar
elkenachtwerdgeschermd.Tijdensweekperioden daterinafdeling 2niet
werdgeschermd laghettranspiratieniveau minofmeergelijkmetdatvan
afdeling 3waar 'snachtsnooitwerdgeschermd.
Nahetstoppenmetschermenwarenertussendedrieafdelingennogslechts
geringeverschillen innachtelijketranspiratie.
Hettoepassenvaneenvochtkier tijdenshetschermengafeenduidelijketoenamevandetranspiratietezien.Deverschillen intranspiratie 'snachts
warenindeperiodemetschermenplusvochtkier heelwatgeringerofafwezig
dantijdensdeperiodenmetschermenzondervochtkier.Toevallige faktoren
zijnookhierbijvaninvloed geweestopdetranspiratieverschillen.Watde
plantlengtebetreftwareneronderlinggeenverschillenaanwezig.Degeconstateerdeverschillen intranspiratietengevolgevanschermenzijnwaarschijnlijk nietzobijzonderbetrouwbaar,maarkomeningrotelijnenovereenmeteerderverrichtonderzoek.
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2.In1984werdenoudestralingsgegevensuit1976\/andebinnenenbuitende
kasgemetenstralingsdagsomopnieuwverwerkt.Detransmissiedoorhetkasdekbleeksterkaftehangenvanhetseizoenenindelateherfst-,winterenvroegevoorjaarsmaanden tevensaftehangenvandeverhoudingdiffuus/
direktlicht.Indelateherfst-,winter-envroegevoorjaarsmaandenwerd
opdagenmetvolledigdiffuuslichteentransmissiegemetenvan60à70?ó
enoptotaalonbewolktedagenmetveeldirektlichtslechts30à40?ó.In
dezomermaanden bedroegdetransmissie,ongeachtdeverhoudingdiffuus/
direktlichtcirca70?ó.Hetlagetransmissiepercentage invooraldewintermaandenwordtveroorzaaktdoordegrotereflectiediebijlagezonnestandenindieperiodeoptreedt.Overeenkomstige gegevensoverdetransmissiedooreenkasdekwerdenverkregenuithetlichtonderscheppendonderzoekvanS.A. Tooze (zieprojectC 11).Deconseguentiesvanéénen
anderzijnnaderbesprokenmetandereonderzoekersenvoorlichtersendit
heeftgeleid toteenaantalpublicatiesindevakpersdoordiverseonderzoekersenvoorlichtersoverhetonderwerplicht.
Publicaties:
Graaf,R.de :Verspreiding vanwaterenmest.
Tuinderij27september 1984;blz.22en23.
Graaf,R.de :Luchtdoorlatendheidvanhetkasdek.
GroentenenFruit22juni1984;blz.34-37.
Graaf,R.de,enS.A. Tooze :Metingenvandeverhoudingstralingsdagsombinnen
enbuiteneentweetalkassen.
Proefstation voorTuinbouwonderGlas,Naaldwijk,Internverslag
1984,nr.14 7pp.+bijl.

B.Plannenvoor1985
Installeringentoetsingelectronischeweegschalenensubstraatlysimeters
voorverdampingsonderzoekbijsteenwolteelten.
Uitwerking gegevensverdampingsonderzoek bijherfstchrysanten (1984).
Uitwerkingonderzoeknaardewaterverspreiding enmestverdelingbij
druppelbevloeiingbijteeltenindegrond (1984).

PROJECTVEftSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

•

Onderzoeker^)
Projectleider

P r o e f s t a t i o n Naaldwijk
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Registratie nr.:

-8-

I n g . C. Sonneveld en i n g . W. Voogt

Afdelingshoofd
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f

—
—
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag algeloper, jaar (1984) met vermelding van publicaties
B. Pian komende jaar
A. Verslag over 1984

In1983en1984werdenopca75bedrijvengrondmonstersverzameld.Hiervanwasca
1/3veengrond,1/3 zandgrond en1/3 kleigrond.Dezemonsterswerdenonderzochtmet
behulpvanhet1 :2volume-extract.Behalvedegebruikelijkeroutinebepalingen
werdenookdespoorelementengeanalyseerd.Naasthet1:2extractwerdendegrondmonstersookonderzochtmetbehulpvanhetverzadigingsextract enhetpersextract.
Hetdoelishetvaststellenvanderelatiestussendeanalyseresultaten vangenoemdeextractiemethoden.Voordemeestehoofdvoedingselementen,chlorideennatrium
endeEClijkenderelatieszeergoed,hetgeeneenbevestiging isvaneerder
onderzoek.Voordespoorelementen zijnderelatiesminderduidelijk,metuitzonderingvanborium.Deresultatenmoetennogverderuitgewerktworden.
B. Plannenvoor1985
Voortzetting vanhetonderzoeknaarderelatiestussendeanalyseresultatenvan
bodemvocht,verzadigingsextract en1 :2volume-extract.Hetkomendejaarzal
vooralwordengewerktaanhetuitwerkenvandeanalyseresultaten dievoorgaande
jarenzijnverzameld.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik«
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Besteding over het afgelopen jaar (19 84)
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Directe kotten-personeel f
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,. -materieel f
Seml-dlrecte kosten

tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

f

Hoger personeel

—

Middelbaar personeel
Lager personeel

—

mandagen
mandagen
mandagen

Omslag algemene kotten f

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (198 4 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 4

a.Rettich
DitvoorjaarwerdophetmeerjarigeN-enK-bemestingsproefveld onderglas
rettichgeteeld (gezaaidmedio februari,oogstmedioapril).Hetgewasreageerde
duidelijk opdediversebehandelingen.Deknol/loofverhoudingwasongunstigbij
meerstikstof;voorkaligeldthetomgekeerde.Deuitdeproefafgeleidestreefwaardenzijn:2mmolNen2mmolKperliter 1:2volume-extract,m.a.w.matig
stikstofgevenenruimkali.
Bijgenoemd stikstofniveau laghetnitraatgehalte indewortelbij3400mgNO,
perkgversprodukt.
pH-trappenbijEuphorbia fulqensinveen
Euphorbia fulgenswerdgedurendeeenperiodevan4maa
metveenmosveen,waarindoortoevoeging van0;11/4;
perm eenpHwerdwaargenomenvanrespectievelijk 3.2
6.8.Hetveenmosveenwastevensbemestmet 1kgPgmix
Driemaandennahetuitplantenbleek,datergroeivers
pHvan3.2bedroegdelengtevandegevormdetakkensi
vanhetbesteobject (pH6.0).OokbijeenpHvan 6.8
wasdetaklengte70?óvanhetbesteobject.Bijhetbeë
warenbijdedrielaagstepH'senkeleplantenafgestor
typischesymptomengeconstateerd vangebrekofovermaa
periode.

ndenopgekweekt inemmers
2\; 5;10en20kgDolokal
;4.4;,4.3;6.0;6.4en
perm.
chilienoptraden.Bijeen
echts42%vandelengte
tradgroeiremmingopen
indigenvandeproef
ven. Erwerdengeen
tgedurendedewaarnemings-

Receptenvoorvoedinqsoplossinqenvoorteelteninkasqrond
Voordiversegewassen (tomaat,paprika,komkommer,roosenanjerengerbera)
geteeld inkasgrond enwaargebruik gemaaktwordtvanregen-ofoppervlaktewater (West-Nederland)zijnreceptenvoorvoedingsoplossingen samengesteld.
Dezereceptenkunnenvoorlopigwordengebruikttotdeprogramma'svoorgeautomatiseerdebemestingsadviezen zijnopgesteld engetest.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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d.Automatisering vandebemestinqsadviezen
VrijwelalletijdvanmedewerkerL.Spaanswerdbesteedaandeautomatisering
vanhetbemestingsadvies.Schema'swerdenopgesteld voordesamenstelling
vanvoedingsoplossingen uitgaandevannieuwindehandelgebrachtemeststoffen
invloeibarevorm.
Inhetafgelopenjaarwerddeanalyseapparatuur voorhoofdelementen (autoanalyzervanSkalar)gekoppeld aandecomputer voordeverwerkingenadministratie.Vooreen flinkaantalgewassenwerdeencomputer-gestuurdbemestingsadviesopgesteld eninbedrijfgesteld.Overditonderwerpverschenenenkele
•publicaties.
e.Ervaringenmetautomatische komkommeradviezen
In1984zijntuindersbezochtdiemeerdanvijfopeenvolgendeautomatische
bemestingsadviezen hebbenontvangen.Bijheteerstebijmestmonsterwarenkali
enmagnesium aandelagekant,daarentegenwarencalciumensulfaataande
hogekant.Hetaantalaanpassingendaaldeindeloopvanhetjaarvoorkali
enmagnesium enhetaantalaanpassingen voorcalciumensulfaatnamtoe.Het
aantalaanpassingenperanalysedaaldetijdensdeteelt.Indepraktijkwerd
eenietshogeremestdosering (10à20?£)toegepast,danwerdgeadviseerd.De
tuinderswarentevredenoverdewijzevanopstellenvanhetadvies.
f.AmaryllisofHippeastrum
Nawerkingbijbollendiein1983bijverschillendeK-enN-niveauswerden
geteeld.
In1983werdenAmaryllisbollen (3cultivars)geteeldophetmeerjarigestikstof-enkalibemestingsproefveldonderglas.Bijhetoprooienblekenvooralde
bollenvandeO-veldjesendezwaarmetstikstofofkalibemesteveldjesachter
tezijningewicht.Eendeelvandebollen,intotaal90stuksvanelkebehandeling,isnapreparatieinhetvoorjaar van1984uitgepoot ineennormaal
bemestekasenopbloemproduktiebeoordeeld (proefmet 3herhalingen).In
onderstaandetabelwordenenkeleresultaten,gemiddeld overdecultivarsvermeld.

Tabel. Bloemproduktievanbollendiein1983warengeteeldbijverschillende
bemestingsniveaus.

Streefwaardevoor
stikstof (in1983)

0N

2N

4N

8 Nmmol/1extract

Bloemsteel

46,6

48,1

48,3

47.6cm

aantalstelen

52,6

60,2

60,7

59.7

aantalkelken
Streefwaardevoor
kali (in1983)

185
0K

224

230

223

1K

2K

4Kmmol/1extract

Bloemsteel

44,6

48,0

48,2

47,6cm

aantalstelen

54,7

61,2

61,1

58,9

aantalkelken
gemiddeldeoogstdatum

204
15,2

(per30bollen)

230
16,2

232
16,5

219

(per30bollen)

(per30bollen)
(per30bollen)

17,3dag
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Wiskundigeverwerking :Bijdestikstof-enkaliproefbleek vooralleparameters
behalvedegemiddeldeoogstdatum detegenstellingnietvswelbemest
significant (P<0,01).
Hetweglatenvandestikstof-ofkalibemesting heeftbollenopgeleverd,die
bijdebloemproduktieeenkleinerebloemsteel,minderstelenenminderkelken
persteelgaven.Ookdezwaarstestikstof-ofkaligiftwerkteongunstig.De
middelsteniveaus :2en4mmolNen..len2mmol K/lgavenhetbesteresultaat.
Hierbijmoetwelwordenopgemerkt,datin"degrondvanhetproefveldgeen
afgedragengewasvanAmaryllis,nochvaneenofandereteelt,wasdoorgewerkt.
.Omdatheteenbemestingsproefveld is,wordtalleloofsteedszoveelmogelijk
verwijderd.Uiteerdergenomenproevenwetenwedatalshetveleloofvan
Amarylliswordtondergewerkt,hetverstandig is,geenmeststoffenmeeinte
werken;degrondanalysecijfersblijvendantochvoldoendehoog.
Degemiddeldeoogstdatumwerddoordestikstofniveausnietduidelijkbeïnvloed.
Dooreenhogerekaligiftwerddebloeiietsvertraagd.
Beginoktoberwerdendebollengerooid.Vanelkveldjewerdhetgewichtvan
loofenknolvan6plantenbepaald.Groteverschillenblekennietmeeraanwezig.
Slechtsbijeenenkelecultivarwerd,endanvooralingewichtvanhetloof,
nogeenwiskundigbetrouwbaar effectvandevorigjaartoegediendebemesting
teruggevonden.
g.Nerine
Eenstikstofbemestingsproefmetnerineineenwarenhuisindepraktijk.
Ineenwarenhuisopzavelmet0,5mmolN/lextractwerdenop16februarivier
hoeveelhedenkalkamonsalpeter (26?óN)uitgestrooid,teweten0;4;8en12kg
per100m .Enkeledagenlaterzijndenerinebollengepoot.Op24meiiseen
keerbijgemestmet :resp.0;2^;5en10kgkalksalpeter (15,5?óN). Deproef
omvattedrieherhalingen.HetstikstofgehaltemmolN(NH.+N0.,)/1extractwas
resp.0,3 -0,7 -1,3 en3,2,gemiddeld overdriedatavanbemonsteringdie
vielenenkeledagenvoorhetbijmesten.
Resultaten :Hetloofvande0-veldjesmaaktereedstijdensdeoogsteen
versleten indruk.Deverschillen inaantalengewichtaanbloemstelentussen
debehandelingenwarenstatistischnietsignificant.Hetgewichtpersteel
bedroeg resp.:30,4-32,4-31,5en30,2gperstuk (kwadratisch N-effect
P<0,01).Debollenzullenindecember 1984ofjanuari 1985wordengerooid.
Conclusie :Bijhettrekkenvannerinebollenmoeteenmatig stikstofgehalte
indegrondwordennagestreefd,ditzalvooralvanbetekeniszijnvoorde
kwaliteitvandebloemen (stevigerenlangerebloemstelen).Bijteveelofte
weinigstikstofzijndebloemenkwalitatiefminder.
Publicaties:
Sonneveld,C.,L.Spaans,A.vandenBosenA.vanderWees:
Automatisering vanhetbemestingsadviesvoorhetbijmestenvankomkommersopbasisvangrondonderzoek.ProefstationvoorTuinbouwonder
Glas,Naaldwijk. InternVerslag9,1984,17pp+bijlagen.
Spaans,L.:Automatisering grondonderzoek.GroentenenFruit39(1984)
39(30maart)37.
Spaans,L.:Automatisering grondonderzoek Proefstation.Vakbl.Bloemisterij39
(1984)24(15juni)25.
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Spaans,L.enA.L.vandenBos:Ervaringenmetdeeersteautomatischekomkommeradviezenvoordepraktijk.Proefstation voor TuinbouwonderGlas,
Naaldwijk. InternVerslag 34,1984,9pp+bijlage.
Spaans,L.enA.L.vandenBos:Receptenvoorvoedingsoplossingen voorteelten
inkasgrond bijgebruikvanregen-ofoppervlaktewater inWest-Nederland
(tomaat,komkommer,paprika,roos,anjer,gerbera).Proefstation
voor TuinbouwonderGlas,Naaldwijk. InternVerslag47,1984,39pp.
RoordavanEysinga,J.P.N.L.:SchnelligkeitdesLaborseineschlichteNotwendigkeit.
Informationen zurAnalysevonErdenundNährlösungen indenNiederlanden.
Taspo118(1984)16(19April)5.
RoordavanEysinga,J.P.N.L.:Devoedingselementen.GroentenenFruit40(1984)
19(9november)29.
ib. :Stikstof.GroentenenFruit40 (1984)19(9november)30-31.
ib.:Fosfor.GroentenenFruit40(1984)22(30november)38-39.
ib.:Kali.GroentenenFruit40 (1984)22(30november)54-55.
RoordavanEysinga,J.P.N.L.enW.A.C.Nederpel:Voedingsziektenbijfreesia.
Gebreks-overmaatsverschijnselendoorspelenmetelementen.Vakbl.
Bloemisterij39(1984)22(1juni)46-49.
RoordavanEysinga,J.P.N.L.:Onderzoeknaaroptimalebemesting.HogekunstmestgiftvoorplantenvanAmaryllisoverbodig.Vakbl.Bloemisterij39
(1984)41 (12oktober)36-37.
RoordavanEysinga,J.P.N.L.enM.Q.vanderMeijs:BloemproduktievanAmaryllis
alsnawerkingvaneenbemestingsproefin1983.Floralia 10(1984)
No.37,13-14.
B. Plannenvoor1985
Voortzetting computerisering bemestingsadvies,pluszonodig voorlichtende
publicaties.Evaluatievandeschema'sonderpraktijkomstandigheden.
Voortzetting publicatieoverinvloedelementenopgroeigroentegewassen.
Opwekkengebreksverschijnselen vanmolybdeengebrek,opveensubstraatwaaraan
weinigkoolzurekalkistoegevoegd,bijdiversegewasseno.a.chrysant.
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Ing. C.Sonneveld enIng.W.Voogt
Ir. J.vandenEnde
Bestedlng over het afgelopen Jaar ( 1 9 8 4 )

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

tijdbesteding van direct bij het pro|ect betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
Lager personeel

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kotten f
Totaal
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19841 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1984

j.Despecifiekezoutgevoeligheid vangerbera
Ineenproefwerdnagegaanofhetgewasgerberaspecifiek gevoelig isvoorbepaaldeionen.Indezeproefwerdendeionendieinhetbodemvochtalsbelangrijkste
voorkomenvergeleken.Deverschillendekationenwerdenalletoegediendals
chloridenendeverschillendeanionenalsnatriumzouten.Allezoutenwerdenin
tweeconcentratiestoegediend. Indeproefwerdenderassen 'Appelbloesem'en
'Veronica'opgenomen.Injuli1983werdgeplanteninjuni1984werddeproef
beëindigd. Indetabelzijndebehandelingenweergegevenendeopbrengstresultaten.
Opbrengstresultatenvan eenproe fnaar specifiekeioneneffectenbij
gerbera.Weergege venis hetaant albloemen perbehande ling (16planten)
eneenaant alkwaliteitskenmerken.
Veronica
Appelbloesem
Behangem. gem.
gem.
Bloemen/ gem. gem.
gem.
Aantal
deling
bloemen qew. diam. lenqte plant
qew. diam. lenqte
29.0 11.7
47.6
54.5
Contro Le
294
21.2 10.3
257
NaCl
28.1 11.5
19.8 10.2
44.8
196
53.1
1*
304
19.9 10.9
43.5
159
26.2 11.6
50.6
2
365
28.4 11.7
53.5
KCl
20.3 10.0
45.3
161
1
375
26.7 11.2
51.4
20.5 10.2
46.7
114
2
250
CaCl2 1
10.0
28.5
11.5
53.0
19.5
45.3
164
243
19.9
24.5
11.3
49.2
10.2
44.6
134
2
250
MgCl2 1
29.0 13.8
19.9 10.0
46.4
205
52.1
415
27.1 11.2
50.3
18.9 10.1
42.6
2
364
100
30.9 11.8
57.4
21.0 10.2
46.7
380
241
Contro Le
NaNO
29.8 11.8
53.1
1
45.3
206
383
20.1 10.4
25.3 11.4
49.6
291
19.4 10.3
43.2
183
2
NaCl
26.6 11.5
50.9
1
46.2
181
384
21.1 10.5
28.1 11.4
53.3
19.7 10.2
186
2
387
44.2
28.7 13.3
52.8
Na 2 S0 4 1
43.9
194
369
19.8 10.2
25.6 11.5
49.5
41.9
145
2
281
19.6 10.3
51.7
26.2 11.5
NaHC03 1
43.9
19.8 10.3
122
172
32.6 12.0
69.3
8.9
34.9
7
2
12.9
60
Tabel.

*concentratie1is12^mmolaanionen
concentratie 2is25mmolaanionen
Achterzijde me« beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik*
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Uitderesultatenblijktdatbij 'Appelbloesem'geenduidelijkeffect tezien
isvandeconcentratieaanzout.Insommigegevallen liggenbeideconcentraties
gelijk inproduktie,somsisconcentratie 2lager.Deverschillen inhetgewicht,
lengteendiameter vandebloemenzijngering.Watdegemiddeldelengtebetreft
isdetendensaanwezigdatdezebijconcentratie 2watlageris.Watdeionen
betreftheeftalleenbicarbonaateenduidelijk negatiefeffectopdeproduktie,
bijbeideconcentraties.Dehogeconcentratieheeftookeenduidelijk negatief
effectopdekwaliteitvandebloemen.Decultivar 'Veronica'isklaarblijkelijk
watmeergevoelig voorzout;tenopzichte-vandecontrolebehandelingen liggen
debehandelingenmetzoutlagerinproduktie.Bovendienkomtheteffectvan
deconcentratieaanzoutenbetertotuiting.Ditconcentratie-effect uitzich
inminderbloemenenineenslechterekwaliteitbijdehogeconcentratie.Ook
bij 'Veronica'isdeproduktiebijbicarbonaat lagerdanbijdeoverigezouten.
DiteffectwordtveroorzaaktdoordatbicarbonaateenextreemhogepHinde
grondbewerkstelligt.Alszodanigishetgeenecht"zout"-effect.
B.Plannenvoor1985
Ditprojektzalper31december 1985wordenbeëindigd.Degegevenszullen
uitgewerktworden ineenpublicatie.
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G.A. Boertje
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Besteding over het afgelopen Jaar (1984)
Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen

Besteding In geld
Directe koften-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 (19841 met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar
A. Verslag over 1984

a.Gebruikswaarde vanwormenmest inpotgrond
Depotgrond dievoorhetonderzoek naardegebruikswaarde vanwormenmest,werd
gebruiktwaseenmengselvan60?ótuinturfen40?iturfstrooiselmetperm 7kg
koolzuremagneziakalk.Ominformatieteverkrijgenomtrentdewerkzaamheidvan
plantenvoedende stoffeninwormenmest isuitgegaanvanbemesteenonbemeste
potgrond.Onderonbemestepotgrondmoetwordenverstaanhetbovengenoemde
bekalkteveenmengsel.Omeenbemestepotgrond teverkrijgen isaanhetbekalkte
materiaalperm 1,5 kgPgMix (14+16+18+spoorelementen)toegevoegd.
Erzijndriesoortenwormenmest,aangeduid alsA,BenC,vergeleken.Deze
wormenmestenwarenafkomstigvandrieverschillendebedrijven.Aandeonbemeste
potgrond iswormenmest toegevoegd inhoeveelheden van5,10en20volumeprocenten.
Bijdepotgrond dieverrijktwasmetl|kgPgmixiswormenmest doorgemengd inhoeveelhedenvan2|,5en10volumeprocenten.Voortswarenercontrolebehandelingen,
datwilzeggenbehandelingen zonderwormenmestmaarmetPg-mixwaar lateralof
nietisoverbemestmet18+18+18.
Op18april1984isdeproefopgezet.Hettoetsgewaswastomaat.Gedurendede
proefperiodezijndeplantenregelmatigbeoordeeld,waarbijondermeerhetgewicht
aanbovengrondseplantedelenisvastgesteld.Deresultatenverkregennaeenopkweekperiodevan28dagenzijnindetabelweergegeven.
%wormenmesttoegevoegdaan
potgrond zonderPg-mix

Controle
ProduktA
ProduktB
ProduktC

10

20

32
114
73

46
138
98

?ówormenmesttoegevoegd aan
potgrondmet1|kgPg-mixperm

0

,

10

2*

134
22
80
51

108
118
119

108
125
125

114
137
133

Zoalsuitdetabelblijktwashetgemiddeld plantgewichtbijdecontrolebehandeling
(potgrondmetl£kgPg-mixpluseenoverbemestingmet18+18+18)13.4gram.Waar
geenPg-mixaandepotgrondwastoegevoegdbleefvooralbijproduktAdegroei
zeersterkachter.ProduktCgafeenietsbeter resultaatmaartenopzichtevan
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulde»
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decontrolewasdegewasontwikkeling langnietoptimaal.Produkt 3doorgewerktin
eenhoeveelheidvan20volumeprocentenwasquaplantgewicht vergelijkbaarmetde
controlebehandeling.
BijdemetPg-mixverrijktepotgrondwashetzodatnaarmateermeerwormenmestwa.
doorgemengdhetplantgewicht toenam.BijdemetPg-mixbemestepotgrondenwas
produktAduidelijkminderdandewormenmesten BenC.
Samenvattend kanwordengezegddattomateplantenopgekweekt inpotgrondenmet
wormenmest (duszondereenbasisbemesting-metPg-mix)sterkachterbleveningroei
Ookdebemestingscombinatie Pg-mixpluswormenmestheeftnietgeleid totgroeiverbetering.
Plannenvoor1985
Deinvloed vandemestconcentratiebijdeopkweekvanpaprika'sinsteenwolpotten.
Deinvloed vanijzerbijdeopkweek vanpaprika'sinsteenwolpotten.
Deinvloedvandemestconcentratiebijdeopkweek vanaubergineinsteenwolpotten.
Kwalitatieveeigenschappensteenwolpotten.
Hetopkwekenvanverspeenbaretomate-enpaprikaplantjes intrays.
Deinvloed vankiezelbijdeopkweek vantomateplanten.
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Ing. C.Sonneveld enIng.W.Voogt.

OnderzoekeKs)
Projectleider
Afdelingshoofd

Besleding over hel afgelopen Jaar (1984)
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 (198&) met vermelding van publicaties
B. Pian komende jaar
A. Verslag over 1984

i. Uitdrukkingswijze gewasonderzoek.
In1983iseenaanvanggemaaktmeteenonderzoek naardevoorkaliencalcium
meestbruikbare uitdrukkingswijzevangewasonderzoek.Hetonderzoekwordtuitgevoerdbijhetgewastomaat,geteeld invoedingsoplossing metuiteenlopende
kali-calciumverhoudingen.Deverhouding K/Caindevoedingsoplossing looptuiteenvan28tot0.15.
Totnutoeisdeproefindrieverschillendeperiodenuitgevoerd,tewetenin
proef1nov '82t/m febr '83;proef2okt '83t/m dec '83enproef3apr '84t/m
mei '84.Deplantenwerdengeteeldtotdat kalien/ofcalciumgebrekopgingtreden. Opdatmomentwerdenmonstersgenomenvanbladerenenbladstelenenonderzochtdoormiddelvandestructievandedrogestofenviaperssap.
Uitderesultatenkomttotnutoehetvolgendenaarvoren:toe-ofafnamevankali
ofcalcium indevoedingsoplossing heefttotgevolgdathetgehaltevanhetelementindeplanttoe-ofafneemt.Deveranderingen inhetkaligehalte zijnhet
sterkst.Bijhetoptredenvancalciumgebrek neemthetgehalteaankalimeerdan
evenredig toe,waarschijnlijk alsgevolgvanhetverdwijnenvandeselectiviteitvandewortel.
Indetabelisweergegevenhoederelatieistussendeanalyseresultatendoor
middelvandedrogestofendievanhetperssap.
Gemiddeldepercentagesvanhetkali-encalciumgehalteindedrogestofanalyse
gevondeninhetperssap.
K/Ca
Kalium
Calcium
voed.opl. blad
steel
blad
steel
0.15
0.55
1.14

7.3
28.0

112
102
97
• 97

93

94
98
94
92
93

55
54
48
41
17

49
52
47
26
5

Hetkaligehalte inhetbladendesteelwordt,viadeanalysevanperssapvrijwel
volledig teruggevonden.Naarmatehetkaligehalte indetoegediendevoedingsop-

AchterxIJde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgbled gebruike-
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lossinghogeris,wordtminderkaliteruggevonden.Calciumwordtinhetperssap
voorca.50%teruggevonden,wateropduidtdateengrootgedeelteindedroge
stofis ingebouwd.Naarmatedetoediening vancalcium lageriswordtmindercalciuminhetperssapteruggevonden.
Teneindedetotnutoegevondengegevensgoedtekunneninterpreteren zalnogmaalseenteeltnodig zijn,indezomerperiode.
Plannenvoor1985
Uitvoerenvaneenteeltmetuiteenlopendekali/calciumverhoudingen.
Verwerkenvan deresultaten.
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A.M.M,vanderBurg
Dr.ir.Ph.Hamaker (ICW)
Ir.J.vandenEnde
Bestedlng over het afgelopen jaar (19 84)

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 (198 4 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar
A. Verslag over 19 8 4

Hetindezomervan1983gestarteonderzoeknaarwater-enmeststofferwerbruik
bijrooswerd inhetnajaarvan1984afgesloten.Op19bedrijven,waarondereen
bedrijfwaaropsteenwolwerdgeteeld,werdengedurendeeenjaargegevensverzameld.
Dewatergiftopdebedrijvenmetteeltingrond lagtusseneenminimum van750
mmeneenmaximumvan1440mmperjaar.
Ophetbedrijfmetsteenwolwasdewatergift710mm.Hierwerdookmetingverrichtvanhetdrainwater:240mm.Dewateropname (470mm)wasdusinvergelijking
totdeopnamevananderegewassenvrijlaag.
Hetverbruik aankunstmestliepuiteenvan2100tot12100kgperha.Ophet
steenwolbedrijfwerd8200kgkunstmesttoegediend.Ookwerdengegevensverzameld
omtrentdevoedingstoestand vandegrondendemineralenopnamedoorhetgewas.
Opeentomaten-enpaprikabedrijfmetteeltopsteenwolwerdengegevensverzameldomtrentdewater-en mineralenhuishouding. Uitdezegegevenswordto.a.
eenwater-enmineralenbalansopgesteld.Ookwerdengegevensverzameldmetbetrekkingtotdedoorspoeling endechlorideconcentratie indesteenwolmatbij
gebruik vanWDMleidingwater.Ditwaterbevatte2.3mmolClenNaperliter.
OmeenClconcentratievan4à5mmolperliterindemattehandhavenmoest
ophettomateteeltbedrijf ca30?óenophetpaprikateeltbedrijf ca45 %worden
doorgespoeld.
Evenalsvoorgaande jarenwerdhetoppervlaktewater inhetHoogheemraadschap
vanDelflandbemonsterd voorbepalingvanhetbromide-gehalte.Metbehulpvande
analyseresultaten envandegegevensoverdewaterhuishouding vanditgebiedzal
eenbromidebalanswordenopgesteld.
Publicaties:
Burg,A.M.M,vanderenPh.Hamaker:
Water-en mineralenhuishouding bijteeltenopsubstraat inde
praktijk.ProefstationvoortuinbouwonderglasNaaldwijk 1984.
Internverslag18.
Burg,A.M.M,vanderenPh.Hamaker:
Water-enmineralenhuishouding bijdeteeltvanjaarrondchrysanten
ProefstationvoortuinbouwonderglasNaaldwijk1984.Intern
~"
verslag31.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik«
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L e i s t r a , M.; A.Dekker en A.M.M, van derBurg:
Computedandmeasured leachingoftheinsecticidemethomyl
fromgreenhousesoilintowatercourses. Water,Air,Soil
Pollution23(1984)155-167.
Leistra,M.;A.DekkerandA.M.M,vanderBurg:
Leachingofoxidationproductsofaldicarp fromgreenhousesoils
towatercourses.ArchivesEnvironmentalContamination Toxicology
13(1984)322-344.
Leistra,M.;L.G.M.Th.Tuinstra;A.M.M,vanderBurgandS.J.H.Crum:
Contributionofleachingofdaizinon,parathion,tetrachlorvinphos
and triazophos fromglasshousesoilstotheirconcentrations
in
watercourses.Chemosphere13 (1984):403-413.
B.Plannenvoor1985
-Onderzoek naardenadeligeeffectenvanCl enNainhetdruppelwater bijde
teeltop substraat.
-Opeenbedrijf,meteentomateteeltopsteenwolwordteenonderzoek verricht
naardevariatievandeverdampingbinneneenkas.
-Opdrierozenteeltbedrijven meteenteeltopsteenwolwordengegevensomtrent
dewaterhuishouding verzameld.
-Enkelemethodenomdevochtigheid indesteenwolmattemetenzullenworden
beproefd.
- VoortgaanmethetverzamelenvangegevensvoorhetopstellenvaneenbromidebalansvanDelfland.
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Betteding over het afgelopen jaar (1984)
Besteding In geld
Directe kotten-personeel f
„
„ -materieel f

tijdbesteding van direct bij het project beirokken personeel:
Hoger pertoneel
Middelbaar personeel
Lager personeel

Seml-directe kotten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1984) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1 9 8 4

a.Verbeteringautomatischeboriumbepalinq ingrond-enpotqrondextracten
Debepalingvanborium inwaterigeextractendoormiddelvanhetkleurreagens
Azomethine-Hwordtgestoord doordeeventueelaanwezigegelekleur,omdatook
hetgevormdekleurcomplexeengelekleurheeft.Bijdemanueleuitvoeringvan
deanalysevindteencorrectieplaatsdoortweemaaldeextinctietebepalennl.
eenmaalvanhetboriumcomplexeneenmaalvandeeigenkleurvandeextractenen
dezebeidewaardenvanelkaaraftetrekken.Zokwamhetregelmatigvoordatbij
sterkgekleurdeextracten,waarinslechtslageboriumconcentratiesaanwezigkonden
zijn,nietteminveeltehogewaardenwerdengevondenzodradezecorrectieniet
manueel,maarautomatisch doormiddelvancontinuous-flow werduitgevoerd.
BovendienwasvoordeCF-methodeeendubbelanalysekanaal nodig.Metsuccesis
geprobeerd dekleurvandeextractenteverwijderendoormiddelvandialyse.
Metnameorganischestof-rijkemonsters,zoalspotgronden,veensubstratenen
veenachtigegrondmonsters,zijnopdezewijzebetrouwbaarder teanalyseren.Voor
voedingsoplossingen isdezewerkwijzemindernoodzakelijk maarzekernietongewenst.Eengoedeovereenstemming metdemanuelemethodeisverkregen.Enpassant
iscapaciteitsvergroting bereiktdoordaternietlangermeteendubbelanalysekanaalbehoefttewordengewerkt.
b. Cadmiumbepalinqinvoedinqsoplossinqen,grondengewas
Debelangstelling voorcadmiumneemtookindeglastuinbouw omredenenvan
kwaliteitszorg toe.Hoeweldeinteressezichindeeersteplaatstoespitst
deconcentratiesineetbareprodukten,zoalskomkommer,tomaatensla,ishet
uiteenoogpuntvaneeneventuelenoodzakelijkepreventievebedrijfsvoering
eveneensnoodzakelijk tewetenwelkeoorzakentengrondslag liggenaaneen
mogelijkevergroteopnamevancadmiumdoordeplant.Doorhetchemisch
laboratorium isdeelgenomenaanditonderzoek doordevolgendeaktiviteiten
teontplooien:
1.eenmeetmethodevoordeanalysevancadmium isopgesteld,hetgeengezien
het feitdathierbij nietoverdemeestuptodatemogelijkeapparatuur
konwordenbeschikt,ertoeheeftgeleiddatslechtsopmoeizamewijzevoldoendebetrouwbare resultatenkondenwordenbereikt.
2. eeninventarisatieonderzoek in35voedingsoplossingen afkomstig uitde
praktijk isuitgevoerd. In22monstersiseenCd-concentratiekleinerdan
0.009jjmolperlitergevonden.In4monstersiseenconcentratiegroter
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik*
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dan0.022.umolperliteraangetroffen.Dehoogsteconcentratiebedroeg
0.066jjmolperliter.Erisgeenrelatiegevondenmethetaanwezige
(entoegevoegde)zink.Dewijzevanvoorbehandeling vandevoedingsoplossingenbehoeftvoorwatdemikrofiltratiebetreftvooralsnog geenaanpassing tenopzichtevanhetroutinematige spoorelementenonderzoek.
van155grondmonstersisCdbepaald inhet1:2 volume-extract.Dezegrondmonsterszijnafkomstig vaneeninventarisatieonderzoek inzakezwaremetalen
invruchtenvankomkommerentomaaten insla.EnigerelatietussenCdin
degrondenCdintomatevruchtisgevonden,integenstelling totkomkommer
ensla.Opmerkelijk isvoortsdatdeviaeentotaal-analyseverkregenCdconcentraties indegrondgeenbeterverbandmetdegehalten inhetgewas
vertoondendandeviaeenwaterigeextractieverkregenCd-concentratiesin
degrond.Voorondermeervergelijkend rassenonderzoek isnoggewerktaan
eenanalysemethode ingewas,waarbijuitgegaanwordtvaneenzurehydrolyse
vandedrogestofmetbehulpvanHNO,.Hierbijzijninhogemateovereenstemmenderesultaten tenopzichtevananderelaboratoriagevonden.
Vereenvoudigingenverbetering vanhetfysischpotqrondonderzoek
Tenbehoevevandepraktijkwordenalenkelejarenoproutinematigewijze
fysischeanalyses,zoalsporiënvolume,volumepercentageswaterenluchtbij
pF=1.5endekrimp,verricht.Doorverbetering vandedroogprocedureen
deapparatuur iseenveelbeteredupliceerbaarheid bereikt.Dezeverbetering
waszelfszodaniggrootdatvoortaannietmeerindrievoudmaarintweevoud
konwordengeanalyseerd.Ditbetekendedatdecapaciteit vandebestaande
pF-bakkenkonwordenvergrootvan9naar14potgrondmonstersperweek.En
passantisookdebepalingvandekrimpverbeterdenvereenvoudigd.
Fysischonderzoek vansteenwol
Nadatin1983eeneersteoriëntatiehadplaatsgevonden isin1984eendefinitief
begingemaaktmeteenonderzoeknaaroptimaleanalysemethoden diebehulpzaam
kunnenzijnbijhetvaststellen van fysischekwaliteitvansteenwol,zulksin
samenwerking metdesubafdelingopkweekmediaenteeltsubstraten.Bijeeneerste
inventarisatie van10verschillende fabrikaten ongebruiktesteenwol zijnde
volgendeanalysesverrichtvolgenseldersingebruik zijndemethoden;volumemassa,verzadigd vochtgehalte,capillaireopstijging,vochtkarakteristiekenbij
zuigspanningen tussen0en20cmzowelnaverzadiging alstijdensherbevochtigen
endepH-buffering.Hierbij zijndevolgendeervaringenopgedaan:
a)deverschillen tussendiverse fabrikaten zijnaanzienlijk groterdande
diverseanalysefouten.
b)Perfabrikaatzijntweematteninduplogeanalyseerd,deverschillentussen
demattenperfabrikaatwarengeringenlagenindezelfdeordevangrootte
alsdeverschillentussendeduplowaarnemingenpermat.
c)degevolgdemethodenbehoevennogeenverdereverbetering c.q. optimalisatie
tervereenvoudiging entervoorkoming vanthansnogoptredendeuitschieters
indeanalyseresultaten.
Voortsisdoordelaboratoria in1984gewerktaandevolgendeonderwerpen:
-ontwikkeling c.q. verbetering vaneenautomatische SO.-bepalingdoor
middelvancontinuous-flow.
-eenvoorbewerkingsmethodevoordeS-totaal-bepalingingewas.
-eenextraktiemethodevoordebepaling vanbromideinluchtdroog gewaster
vereenvoudiging vandebestaandemethodezijndeeendrogeverassingmet
voordestruktie.
-verbetering vandemeetmethodebijhetglasonderzoek
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-omwerkingvandefosfaatbepaling ingewasdestruatennaareenkleinvolumemethode,dieeenvereenvoudigingbetekent.
-opstellenvanvoorlopigeanalysemethodenvoordebepalingvandiverse
elementeninkalkmonsters
-opstellenvanvoorlopigevoorschriftenvoorhetrechtstreeksbepalenvan
demineralen inversmateriaalvantomatevruchten
-besparingsmogelijkhedenvanhetacetyleenverbruik endenoodzakelijkheid
vanhetgebruikvanzuivereacetyleenbijanalysesdoor middelvan
vlam-AASspektrometrie.Besparing"zoukunneninkoudeperiodesdoorde
gasflessentijdensdeafnameopeentemperatuur tehoudenvanongeveer
25°C.
- installatievannieuwezandbakkenvoorhetpF-onderzoek eneenverantwoorde
wijzevanvoorbehandelenvannieuwBlokzijlzand.
-chemischeanalysevandesamenstelling vangebruiktsteenwolinhetkader
vanmogelijkhergebruik.
Publikaties
RoordavanEysinga,J.P.N.L.enS.S.deBes:
Bromineinglasshouseletticeasaffectedbychemical.soil
disinfectansandsteamsterilization.ActaHorticulture (1984)
145 :262-268.
Sonneveld,C.enS.S.deBes:
Micronutrientuptakeofglasshousecucumbersgrownonrockwoll.
Comm.SoilSei.PlantAnal.15(1984):519-535.•
Plannenvoor1985
-Optimaliserenvaneenroutinematig toepasbareanalysemethode voordebepalingvanSiingewaseninvoedingsoplossingen.
- SO.-bepalingdoormiddelvancontinous-flow-systeemen/ofionchromatografie.
-Vereenvoudiging vangewasonderzoekmethoden enmeerbepaaldelijk dedestruktieenextraktiemethoden.
- Invoeringgenormaliseerdemeet-enbemonsteringsmethoden voorglasonderzoek.
-Vervanging vandeNH,-bepalingdooreengevoeligermethodezomogelijkdoor
middelvancolorimetrieeneventueeltegelijkertijd toegepastbijdeN-totaal
bepaling ingewas.
-Voortzetting onderzoeknaaroptimale fysischeanalysemethoden voorzowel
hetonderzoekvanveenalsmedevansteenwol (gebruiktenongebruikt).
-Debepalingvanorganischestof(humuszuren)invoedingsoplossingen.
-Debepalingvandezeeffraktiesinveen.
- Inventarisatievancadmium inregenwater,voedingsoplossingen eningrond,
alsmederelatiestussengehalten inhetgewasendieindegronde.g.
voeding.
-Onderzoeknaareenmethodevolgenswelkeijzergebrek ingewassenkanworden
vastgesteld.
-BepalingvanCOinkasluchteninafgassen.
-OptimaliserenvaneenHCO,-bepalinginwaterigmilieu.
- Inventarisatievanzwaremetalen inbladgroenten.
- Verslaglegging vaneerderverrichtonderzoek.
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a.Nitrificatieremmer
Inaprilwerdandijviegeoogstvaneenproefveld,datinhetnajaarvan
1983(1november) wasaangelegd ineeptuinderswarenhuis,enwaarin
etridiazol (Aaterrahoogstegift5g/m )werdgetoetstalsnitrificatieremmer.Deopbrengstbijtoepassingvanderemmer lagietshogerdanbij
onbehandeld (P=0.06).Degrondanalysecijferswezeneropdatdenitrificatieremmerheeftgewerkt,ditbleekinderdaadhetgeval.Zonder?remmerbevatte
deandijvie 2150mgNO,/kg;hetlaagstegehalte (met 2\ g/m )was1330mg
NO, perkgversprodukt (lineairenkwadr.effectP<0.01).
b. Organischemeststof
Ineenproefmetslaalstoetsgewasineenpraktijkwarenhuiswerdenkunstmeststikstoftrappen opbasisvanstikstofaanbod vergelekenmethoeveelheden vande
organischemeststofFAF-oriet,afkomstigvaneendestructiebedrijf (NPK-samenstelling 9 + 3 + 3 ) . Bijdehoogstedosering (10kgKASof30kgFAF/are)waren
deopbrengstengelijk,maarbijdeoverigedosesbleefFAFachter inproduktie.
Denitraatgehalten ingewasnamentoebijhogeremeststofdosering,erwasin
dezeevenmineenduidelijkvoordeelverbondenaantoepassingvanFAF-oriet.
c.Sulfaatbemestinqbijradijs
Erwordtsomsbeweerddatradijs,indewinteronderglasgeteeld onvoldoende
smaakzouhebbenendatdesulfaatbemesting hierbijeenrolzouspelen.Het
gewaswerddaaromgeteeldopgrind,waardoorheenenkelemalenperdageen
voedingsoplossing werdgeleid.Indevoedingsoplossingen werdensulfaatgehaltenaangehouden van0.4,3.2en6.0 mmol S0./1.Bijdeoogst (14februari)
werdengeenduidelijkeverschillenwaargenomen inopbrengstofsmaakvanhet
produkt.
Ineentuinderswarenhuiswerdenverderalsmeststofvergeleken kalisalpeter
enerzijds-enkaliumsulfaatpluskalksalpeter anderzijds.Erwerdgeoogstop
15maart.Verschillenvanbetekenisinopbrengstofsmaakwerdennietgevonden.
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d.Radijsopgrind
Tweemaalwerd radijsgeteeldopgrindmetvoedingsoplossingen metverschillende
EC's(1,2en3mS/cm).Bijeenteeltverlieponderzeerzomerseomstandighedendekiemingplaatselijk slecht.Devoosheid-hoofddoelvanhetonderzoek-bleeknietduidelijk doordeECtewordenbeïnvloed.Nadiverseteelten
onderverschillendeomstandighedenkanwordengeconcludeerd datteeltvan
radijsopgrindzeerwelmogelijk is.Deproduktieisgoedenbinnenredelijke
tijdteverwezenlijken,echterkwalitatiefwordteenmindergoedprodukt
verkregen.Debezwarenzijn:teveelstaBrt (=wortel)enzwartverkleuring
vande(rode)knol.
é.Koolrabiopvoedingsoplossing
Erwerdtweemaaleenteeltvankoolrabiuitgevoerd oprecirculerende
voedingsoplossingmetverschillendeEC's (3/4,I5,3en6mS/cm)gerealiseerd doordezelfdevoedingselementen,indedezelfdeverhoudingin
hogereoflagereconcentratietoetedienen.Deeersteteeltwerd 24juli,
detweede17september geoogst.BijdemiddelsteEC-niveau'swerdde
hoogsteopbrengst (versknolgewicht)verkregen.Diteffectwasechterniet
statistisch significant.Hetpercentagedrogestofzowelinloofalsknol
namsignificant toemetdeEC.Significanteinvloedopdevezeligheidvan
deknol-hoofddoelvanhetonderzoek -werdnietgevonden.
f.Ijsbergslaopvoedinqsoplossinq
Inhetnajaarwerd ijsbergslageteeltoprecirculerende voedingsoplossingen
metverschillendeEC's (3/4tot6mS/cm).Dezwaarsteslawerdgeoogstbij
demiddelsteEC-niveau's (statistisch significantbijP=0,04).DebolvormingenhetoptredenvaninwendigrotwerdnietduidelijkdoordeECniveau'sbeïnvloed.DehoogsteECgafeenhogerpercentagedrogestofin
hetgewas (P<0,01).
g.Inventarisatienitraat-enbromidegehalten bijglasgroenten
Indelaatstemaandenvanhetverslagjaar is,insamenwerkingmethet
CentraalBureauvanTuinbouwveilingen,eenonderzoek gestartnaarhetverband tussenhetbromide-enhetnitraatgehalte ingrondendeglobalestraling
gemetenéénofmeerdecadenvoordeoogstenerzijds,enhetnitraatgehalte
en bromidegehalten inslaanderzijds.Behalveslawordenookenkelemonsters
vanspinazieenandijvieverzameld.
h.Cadmium ingrondmonsters
Inhetkadervanhetlandelijke inventarisatieonderzoek naardeCd-,Pb-,
Hg-enAs-gehalten ingrondenland-entuinbouwprodukten werdenenkele
jarengeledenookkasgrondmonstersverzameld.Eendeelvandezemonsters
werd ineenkoelcelbewaard (ca.4 C)enditvoorjaaropCdonderzocht
inhet1:2volume-extract.Deverkregencijferswerdenvergelekenmet
hettotaalCdingrondenmetCdintomate-enkomkommervrucht eninsla.
Uitgaandevanhetgehelemateriaal (n=155)blekenCd-totaalingrond
enCdin1:2sterkgecorreleerd (r=0,85 ).Dezecorrelatie isechter
terugtevoerenopdriemonstersmeteenhooggehalteuittomatekassen
(tweevanrivierkleienéénuiteenkasinPoeldijkwaarveelrioolslib
werd gebruikt).VoorhetverbandmetCdintomaatwarenCd-totaalenCd1:2weinigverschillend (r=0,62 en0,66 resp.).Voorderelatiemet
Cdinslavoldedenbeidebepalingenslecht,hoewelCd-1:2ietsmeerbelooft.
i.Nitraatqehaltevanslarassen
Eenaantal rassenproevenmetdiversegroetenwerdbegeleidmetnitraatanalyse
ingewas.Bijdebeoordeling vanslarassen ishetnitraatgehalte alsbeoordelingscriteriumingevoerd.
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Cadmium invoedinqsoplossinqen
In35willekeurig gekozenvoedingsoplossingen doordepraktijk ingestuurd
vooronderzoekophoofd-enspoorelementen,werdcadmiumbepaald.Ditge
haltebleek inhetalgemeenlaag,slechtsinenkelegevallenwerdeen
vrijhooggehaltegevonden (tot8jjg/1).
Invloedvanstomenvandegrondophetbromideqehalte
Een proefomdeinvloedvanstomenvangrondophetbromidegehalte tebestuderenmislukte.Uitdesterkedalinginanalysecijfersbleekdateen
aantalpartijengrondnietwasgestoomdmaargekookt.
Publikaties:
RoordavanEysinga,J.P.N.L.:
Einige Erfahrungen mitderAnwendungvonNitrifikationshemmern
inUnterglasgemüsebau. In:SymposiumNitrifikationshemmstoffe.
Weihenstephan 27.und28.Okt.1983VDLUFA-Schriftenreihe,
Heft11,157-170.
RoordavanEysinga,J.P.N.L.:
Nitrateinvegetablesunderprotectedcultivation.ActaHorticulturae
145(1984)251-256
RoordavanEysinga,J.P.N.L.enS.S.deBes:
Bromineinglasshouse lettuceasaffectedbychemicalsoil
disinfectantsandsteamsterilization.ActaHorticulturae 145
(1984)262-268.
RoordavanEysinga,J.P.N.L.enD.Theune:
EenproefmetFAF-orietalsstikstofmeststofvoorslageteeld
onder glas.Proefstation voorTuinbouwonder Glas,Naaldwijk
Internverslag28, (1984)
Spaans,L: Tomaat.Bromideproblemen tijdensdeteeltmoeilijk teverhelpen.
Tuinderij64(1984)31(22nov.)26-27.
RoordavanEysinga,J.P.N.L.:
Nitrateandglasshousevegetables.Fert.Res.(1984)149-156.
RoordavanEysinga,J.P.N.L.:
Nitrat ésazüveghézizöldségtermesztés.KertészetiEgyetem
ZöldségtermesztétsiIntézet15(1984)nov.15-20.
Plannen1985
-Verslaggeving
-Voortzetting inventarisatieonderzoek nitraat-enbromidegehalten insla,
enanderebladgroenten.Bestuderingverbandmetgehalteningronden
globalestraling.
-Begeleiding rassenproevenmetanalyseopnitraat
- Inventarisatieonderzoek cadmiumgehalteinslaenanderegroentengewassen.
Onderzoeknaardebesteextractiemethodevoordebepalingvancadmiumin
kasgrond.
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a.Onderzoek naardewater-enmineralenhuishoudinqvanstook-enherfstkomkommers
geteeld inkassenmetenkelendubbelglas
Indeenergiekaswerdenverschillendeklimatengerealiseerd metbehulpvan
enkelglas,dubbelglas,aktiveren,schermenenbevochtigen (zieprojektB30).
Binnenelkeklimaatsbehandeling werden12verschillendewortelmilieu'sgehandhaafd.Voordestookteeltbestondendezeuit3EC-niveau'sen4Ca-gehaltes
indetoegediende voedingsoplossing.DeEC-behandelingenwaren:
a)continu2.0mS/cm,
b)3à4weken6,0 daarna2,0mS/cmen
c)7à8weken6,0 daarna2,0mS/cm.
DeverschillendeCa-giftenwaren1,5-2,5-3,5en4,5 mmolperliter.
Bijdeherfstteeltwerden4EC-niveau'sen3Ca-gehaltesaangehouden.
DeEC-niveau'swaren:
a)continu2,5mS/cm
b)vijfweken2,5daarna5,0mS/cm
c)continu5,0mS/cmen
d)vijfweken5,0daarna2,5mS/cm.
DedrieCa-gehalteswaren1,5 -3,5en4,5mmolperliter.
Zowelbijdestook-alsbijdeherfstteeltnamhetdrogestofgehaltevanhet
bladtoebijhogereEC-waardenenhogerecalciumgiften.Ditisinovereenstemmingmetderesultatenvandeherfstteelt in1983.Hetdrogestofgehalte
vanhetbladnamooktoenaarmatehetklimaatdrogerwas.
Bolblad tradbijbeideteeltenvooralopbijlagecalciumtoediening.Bijde
stookteeltgafeendrogerklimaatminderbolblad.Ditwasookhetgeval
bijdeherfstteelt in1983.Bijdeherfstteelt vanditjaartradbolblad
vooralopbijeenconstantlageEC.Hetklimaatgafgeen*betrouwbareverschillen.
Ookditjaarkwaminhetgewaschlorosevoor.Dechlorosewashet meesternstig
bijeentoediening van1,5 en4,5 mmolCaperliterenbijeenlageEC.
Integenstelling totdeherfstteeltvan1983tradditjaarwelbladvergelingin
hetgewasop.Tussendeverschillendebehandelingenwarenechtergeenbetrouwbare
verschillen teontdekken.
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Uitgewasanalysesvandestookteeltbleekdatonderdrogereomstandigheden
mindercalciumenmeerkalium indevruchtvoorkomtdanondervochtiger
omstandigheden. Inhetblad isditwathetcalciumgehaltebetreftjuist
omgekeerd.Eengroterecalciumgiftgeeftzowelinbladalsinvruchteen
hogercalciumgehalteeneenlagerkalium-enmagnesiumgehalte.
Indestookteeltwerddehoogsteopbrengstgevondenbijeencalciumgiftvan
3,5mmolperliter,zowelwataantalvruchten,alswatgewicht betreft.
DeEChadophettotalegewichtaanvruchtengeeninvloed,maarwelophet
aantal.EencontinueECvan2,0mS/cmgäfmeervruchtendandeandere
EC-behandelingenmaardezevruchtenhaddeneenlagervruchtgewicht.
Indeherfstteeltnamenhetaantalvruchtenendegewichtsopbrengsttoe
naarmatedecalciumgiftgroterwas.DeEC-behandelingvancontinu2,0mS/cm
gafeengrotergewichtenaantalvanvruchtenenookeenhogervruchtgewicht
dandeEC-behandelingmetcontinu5,0mS/cm.Ditisenigszinsintegenstelling
metderesultatenvandestookteelt.
b.OnderzoeknaarhetmomentvanafbouwenvandeEC-waardewaarmeegestartbij
stooktomaten
Vijfbehandeligen, viermetelkeenanderestartperiodewaarineenECvan
7mS/cmwerdtoegepastenéénzonderstartperiodemethogeEC,werdenmet
elkaarvergeleken.DeperiodesmethogeECwaren:
a)tot1maart,b)tot5februari,c)tot30januariend)tot15januari.
NadestartperiodewerdeenECvan2,5mS/cmgehandhaafd.Erwerdgeteeld
ineenrecirculatie-systeem.Deplantdatumwas15december1983.
Degerealiseerdeopbrengsten staanvermeld inonderstaandetabel.
2
behandeling periodemethogeEC
kq/m
1
tot1maart
21,5
2
tot15februari
22,6
3
tot30januari
21,9
4
tot15januari
22,3
5
geen
20,5
Delengtevandestartperiodehadweiniginvloedopdeuiteindelijkeopbrengst.
DeopbrengstvandebehandelingwaarbijnietgestartwerdmeteenhogeEC
bleefietsachter.Ditwerdveroorzaaktdoortesterk vegetatievegroeivan
hetgewasinhetbeginvandeteelt.
Weinigverschillenwarenertevindenwatdekwaliteitbetreft.Debehandeling
zonderstartperiodemethogeECgafechtereenwatkorteruitstalleven.
EenhogeECaanhetbeginvandeteelthadmetnameinhetoudebladenin
debladsteeleenhogerK-eneenlagerCa-enMg-gehaltetotgevolg.
Onderzoeknaardecalciumhuishoudinqbijtomaat
Indezeproefwerdbijvierbehandelingen gedurendedriewekendecalciumuit
devoedingsoplossingenweggelaten.Bijelkebehandelinggebeurdeditopeen
anderedatum.Eenvijfdebehandeling kreeggedurendedegeheleteeltdenormale
standaardvoedingsoplossing toegediend.Deplantdatumwas20juli.
Deopbrengsten vandeverschillendebehandelingenstaangenoemd inonderstaandetabel.
behandeling periodezonderCa
1
2
3
4
5

geen
3/8-24/8
17/8- 7/9
31/8-21/9
14/9- 5/10

totaleo pbrengst
(kq/mZ)

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

vruchtenmet
(kq/m)
0,08
0,68
0,82
0,25
0,06

neusrot
(%)

1,1
10,2
10,9

3,2
0,8
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Hetachterwegelatenvandecalciumgiftaanhetbeginvandeteeltgafeen
duidelijkopbrengstreductie.
Magnesiumgebrektrad flinkopaanhetbeginvandeoogst.Hetweglatenvan
calciumuitdevoedingverminderdehetoptredenvanmagnesiumgebrek.De
behandeling dieconstantdenormalestandaard voedingsoplossing kreeg,had
veruitdemeestelastvanmagnesiumgebrek.Deuiteindelijkeopbrengstwerd
hierdoorechternietofnauwelijksbeïnvloed.Behandeling4vertoonde vrijwelgeenmagnesiumgebrek.Ditisde_behandeling dieindeperiodevlak
voordatdeeerstemagnesiumgebrekverschijnselenzichmanifesteerden,geen
calciumtoegediend hadgekregen.Eenenanderzalverbandhoudenmethet
antagonismetussencalciumenmagnesium.
Hetweglatenvancalciumuitdevoedingsoplossing engelijktijdig daarmeehet
verhogenvandekaliumgifthadeenhogerzuurgehaltevandevruchttotgevolg.
Watdehoudbaarheid betreft leekergeenduidelijk verband tezijn.
Publikaties:
Aalbersberg,Y.W.:
Magnesiumgebrek bijtomaat.GroentenenFruit39(1984)
33(17febr)36-37.
Plannenvoor1985
-Voortgezetonderzoek naareffectenvanwortelmilieuincombinatie met
klimaatopproduktie,kwaliteitenhetoptredenvanfysiogeneafwijkingen
bijtomaat.
-Onderzoeknaarchlorosebijkomkommer.
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Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoekers)
Projectleider
Afdelingshoofd

I n g . W. V/oogt en I n g . C. Sonneveld.
I r . J . van den Ende
Besteding over het «(gelopen Jaar (19 8 4

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

—
—

mandagen
mandagen

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1984) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1 9 8 4

De invloedvanstikstofvormenopdeontwikkeling enminerale samenstellingvan
onder glas geteelde gewassen
Inhetafgelopen jaar wordendevolgende teelten uitgevoerd: sla, bleekselderij
en gerbera.Deteelten vonden plaatsindebestaande proefopstelling vanbetonnen bakken gevuldmetgrond. Hieraan wordtmethetgietwatereenvoedingsoplossingmetverschillende stikstofvormen toegediend. Achtereenvolgens wordende
verschillende proeven besproken,
a.Sla
De slateelt vond plaatsindeperiode18jant/m23maart.
In tabel1zijndegemiddelde kropgewichten weergegeven enderesultatenvan de
randbeoordelingen.
Tabel1.Gemiddelde kropgewichten vandeslateeltendegemiddelde waarderingscijfers voor rand.
Gem. kropgewicht
Rand
Behandelingen
272
0.06
1. 100% NO.
259
0.12
2. 75% N0,.-25%NH+
269
1.00
3. 50% NO^-50%NH7+
256
0.16
4. 75% N0^-25%ureum
234
0.31
5. 5035N0^-50% ureum
242
0.47
6. 75 N0,-21Ä NH+48Didin
264
0.88
7/ • -/t-l/Q
50% HN0,-43%
NH7+7%
Didin
U - T "*>'/U * ''/l
L/-LUJ.II
8.Alsbehandeling 7metcor0.47
279
rectieopsulfaat
,

Uitderesultaten blijkt geen duidelijk effectvandebehandelingen ophet
gemiddeld kropgewicht.Welisereeneffectvandebehandelingenoprandaantasting. Naarmatedevoedingsoplossing meer ammonium bevat,komt meer randvoor.
Bijverhogingvandecalciumconcentratie (behandeling8)ishetrand minder.
Bleekselderij
Indeperiode begin apriltoteind juni werd bleekselderij geteeld. Devoor
deze noodzakelijke klimaatsomstandigheden konden niet optimaal worden gehandAchterzijde met beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruike
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haafdworden.Daardoor isernstighartrotopgetredenen.moestdeteeltderhalvevoortijdigbeëindigdworden.Intabel2zijndegemiddeldegewichten
weergegevenalsmedederesultatenvandebeoordelingvanhartrot.
Tabel2.Gemiddeldegewichtenvandebleekselderijendegemiddeldewaarderingscijfersboorhartrot.
Behandelingen
Gem.gewicht
hartrot*
989
2.0
1. 100? NO,
966
2.3
2. 75?i NO,25?;NH+
850
2.6
3. 50?; m ~50%NHT*
883
2.4
4. 15% N0^25?;ureum
886
2.2
5. 50?i m ~50%ureum
900
2.2
6. 75?ÀNO^-21?;NH-U?;Didin
2.7
874
7. 50?iNO^-43?;NH^+7?;Didin
8. Als7,metcorrectie
op
sulfaat
896
2.4
* Waardering hartrot 0=geen hartrot
3= volledig aangetast hart
Uit bovenstaande tabel blijkt daterflinke verschillen bestaan inhetgemiddelde gewicht vandegeoogste planten. Vergeleken metdegemiddelde waarderingscijfers voor hartrot lijkt detendens aanwezig datnaarmate ermeer
hartrot is,ookeenlager gewicht wordt geoogst.Bijalle behandelingenis
veel hartrot opgetreden, toch heeft detoediening vanammonium nogmeer hartrot totgevolg.
c. Gerbera
Op 27juli werden geplant. Indeproef werden derassen Appelbloesem enPimpernel opgenomen. Intabel 3zijn produktiegegevens t/m31december weergegeven.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Tabel 3.Opbrengstresultaten vangerbera geteeld bijverschillende stikstofvormen indevoedingsoplossing.
Behandeling
Pimpernel
Appelbloesem
aantal perlboem
aantal perbloem
bloemen lengtegew.diameterbloemen lengte gew. diameter
9.0cm
84
25q
100? NO
48 cm
48
45cm
2Jq
9 . 9 cm
10.1
21
8.9,,
42
27g
82
NO \ 5% NH
58
49 , ,
9.7
21
44
50
28
9.1
87
50?; N0^ "50?; N H £ +62
19
9.7
59
44
24
8.5
48
75?; N0^ "25?;ureum45
9.9
20
7.8
55
42
21
50?; N0^ "50?;ureum36
44
75?; N0^ "21?; N H , +
8.4
19
9.3
48
43
45
22
4?; Didi n
41
50 ;NO, 43?; NH,
10.0
21
91
44
25
8.5
7?; Didi n
48
53
7,
cog
Alsbeh
10.1
21
78
25
8.8
43
48
57
rectie op S0.
Het blijkt daterflinke verschillen bestaan tussen deobjecten, zehangenechterniet duidelijk samenmetdebehandelingen. Waarschijnlijk zijn zetoete
schrijven aanongelijke weggroei indezomer.

B. Plannen voor1985
Voortzetting vandeteelt vangerbera.
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Gebruiksmogelijkheden vanmaterialenofmeng- • — — — •
selsvanmaterialenalssubstraatbijkasteelten.

G.BoertjeenW.H.M,vanDijk.

Onderzoekers)
Projectleider
Afdelingshoofd

ir. J.vandenEnde
Besteding over hat afgelopen Jaar (1984)

Besteding In geld

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

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

Middelbaar personeel
Lager personeel

f
f
f
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1964 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1934

a.Defysischegesteldheid vansteenwolmatten
Ophet fysisch laboratorium ishetonderzoek naardekwalitatieve eigenschappen
vansteenwolmatten voortgezet.In1984isaan10matten,afkomstig vanvijf
verschillendesteenwolproducenten eengrootaantalmetingenverricht.Deonderzochtemattenwaren100cmlang,15cmbreeden 1\ cmhoog.Ophetlaboratorium ishetvolumegewicht,hetverzadigdevochtgehalteendecapillairestijghoogtevastgesteld. Voortszijner-gebruikmakend van pF-bakken-vochtkarakteristieken gemaakt.Eenaantalkenmerkendeeigenschappenvan deonderzochte
mattenzijnindetabelvermeld.
Merknaam

Gewicht
grammen
per
mat

BasalanBPN50
605
,,70
793
,,
,,90
1006
Capogroweenmalig 549
,,
meermalig895
Cuitilène
985
Cultura60
588
80
867
535
GrodanWPS
., PL
815

Volume Verza- capil- Volume %waterbij
gewichtdigd
laire zuigspanningvan
gper vochtge-stijghoog10cm 20cm
halte'Otecm
1
cm
3
1.0
56
14
59
65
16
60
3
1.1
73
70
1.4
74
33
80
90
64
77
45
92
1.0
54
5
96
82
2.0
93
89
21
91
84
62
1.7
90
8
91
1.0
79
48
55
6*
96
1.8
89
75
80
17
95
77
45
1.3
48
12
98
93
71
2.2
70
27

Opbasisvanbovenstaandecijfermateriaal komenwetotdevolgendeconclusies:
a)Basalanheeftinvergelijkingmetdeoverigemerkeneenlagerevochtendushogereluchtcapaciteit.
b)Demeerjarigemattenhebbeninvergelijkingmetdeeenjarigematteneenhogerevochthoudendvermogen.
c)Bijeenzuigspanning vande10cmheeftdemeerjarigeCapogrowmathet
hoogstevochtgehalte.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik«
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Veenalofnietgemengdmetperlietensteenwolqranulaatalssubstraatbijde
teeltvantomatenenpaprika's
Bijeentomateteeltgevolgddooreennateeltvanpaprika'sisnagegaanofde
substraatsamenstelling endesubstraathoeveelheid invloedheeftopdeopbrengstendekwaliteitvandevruchten.
Detomaten,rasCalypso,zijnop11oktober1983gezaaid.Veertiendagen
laterzijnzijopgepotinplasticpottenmeteennagenoegopenbodem.De
31
januarizijndeplanteninhetsubstraatgezet.
Tijdensdeteeltisbijgemestviaeendruppelbevloeiingssysteem (schemaA.o.o.o.)
Op26maartkondendeeerstevruchtenwordengeoogst.Hetonderzoekmet
tomatenisop4juliafgesloten.
Deproefopzetenderesultatenzijnhierondervermeld.

Substraatsamenstelling

LiterssubstraatOpbrengst
per2planten
kgperpi,

2veenplaatà
20x50cm
18
Ueenbaal:l/3turfstrooisel+1/3grofveenmosveen+ 1/3
tuinturfvezel
24
Ueenbaal:|turfstrooisel+
2perliet
18
Ueenbaal:2/3turfstrooisel+1/3steenwolgranulaat,waterafstotend
24
Ueenbaal:1/3turfstrooisel+ 1/3
steenwolgranulaatwateropnemend+1/3
steenwolgranulaat,waterafstotend
24
Ueenbaal:1/3turfstrooisel+ 1/3
steenwolgranulaatwateropnemend+ 1/3
steenwolgranulaat,waterafstotend
18

Gemiddeld ?óvruchten
vruchtgew.metneusrot

6,8

68

2,3

6,9

69

1,3

6,9

66

0,9

6,9

67

2,5

7,1

67

2,8

6,9

66

1,5

DeopbrengstlagbijalleObjektenrondde7kgperplant.Hetpercentage
neusrottevruchtenwasbijhetmengsel50?óturfstrooiselen50?óperlietlaag.
Deveenplatenendemengselsmetsteenwolgranulaat,alofnietwaterafstotend,
haddeneenvrijhoogpercentageneusrottevruchten.
Hetgemiddeldevruchtgewicht lagbijallemengselsrondde67gram.
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De tomateteelt werd gevolgd door een n a t e e l t van paprika.
De p a p r i k a ' s , ras Rumba opgekweekt in perspotten, zijn op 16 juni 1984
geplant.
Tijdensdeteeltiserbijgemestvolgenshet"paprikaschema" (A.o.o.o.).
Op16oktoberisvoordeeerstemaalgeoogstendeproefisop20november
afgesloten.
Deresultatenvandepaprikateelt zijnalsvolgt:
Proefopzetenresultatenvanpaprikaopveensubstraat
Substraat

Literssubstraat Opbrengst Gemiddeld
per2planten
kgperpi. vruchtqew.(q)

. Veenplaat20x50cm
18
Veenbaal1/3ts+
1/3vmv+1/3ttv
24
Veenbaal \ ts+ \ perliet 18
Veenbaal2/3ts+1/3
stgrwa
24
Veenbaal1/3ts+1/3
stgrwa+1/3stgrwo
24
Veenbaal1/3ts+1/3
stgrwa+1/3stgrwo
18

1904.

1,1

136
1,1
1,2

123
123

1,1

123

1,1

116

1,0

128

DeopbrengstwasbijalleObjektennagenoeggelijk (1,1kgperplant).
Depaprika'sdieopdeveenplatenstondenhaddenhethoogstevruchtgewicht.
Hetlaagstevruchtgewichthaddendepaprika'sdiewarengeteeldophet
mengselmet1/3turfstrooisel,1/3steenwolgranulaat wateropnemenden
1/3steenwolgranulaatwaterafstotend.
Tenlaatstekanwordenopgemerktdatbijallebehandelingenvrijveel
vruchten voorkwamenmetknopenenzogenaamdestaartjes.
B. Plannenvoor1985
-Voortzettingvanhetlaboratoriumonderzoek.
-Vergelijkingmerkensteenwolbijdeteeltvantomaten.
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Onderzoekinstelling
Pro|ectnumnw
Projecttitel

A.v.d.WeesenA.L.vandenBos

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

Ir. J.vandenEnde
Betteding over het afgelopen Jaar (1984)

Besteding In geld

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken pertoneel:

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

Hoger pertoneel
Middelbaar pertoneel
Lager pertoneel

f
f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

f
f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1984) met vermelding van publicaties
B. Plan kometde jaar
A. Vertlag over 1984

a.Hetgebruikvansalpeterzuurbijdeteeltvanpaprikaingrond
Gedurendetienmaanden isopeenpaprikabedrijfnagegaan inhoeverredetoedieningvansalpeterzuur aanhetberegeningswater,toegediend viadruppeldoppen,
invloedheeftopdepHenhetgehalteaankoolzurekalk vandegrond.Opdit
bedrijfwerdgebruikgemaaktvanslootwater.Aandehandvandegemiddelde
chemischesamenstelling vanhetoppervlaktewater inWest-Nederland iseen
voedingsoplossing samengesteld.Omeenkloppendeionenbalansteverkrijgenis
eerst3mmolenlater1 - 1 , 5 mmolsalpeterzuur (37?ó)perliterwatertoegediend,tijdensdeteeltvondenookenkeleandereaanpassingenplaats.Hettoedienenvansalpeterzuurhadgeenduidelijkeinvloed opdepHenhetgehalte
aankoolzurekalk vandegrond,hetgeenvoorafenigszinswerdgevreesd.Wel
kwamnaarvorendatbijplaatselijk intensiefwatergeveneenvrijlaag
calcium-enmagnesiumgehalteonderde druppelaar werdaangetroffen,ondanks
toevoeging vanextracalciumenmagnesium.
b.Adviseringbijanalyseresultaten
Veeltijd is besteedaandebegeleidingvanhetadviserenbijanalyseresultaten
vanmonstersvankasgrond envoedingsoplossingen.Ookschriftelijkeenmondelinge
voorlichtingwerdverzorgd.
Publikaties
Bos, A.L.vanden:Hetgebruik vansalpeterzuurbijdruppelbevloeiing bijde
teeltvanpaprika'singrond.Proefsta'tionvoorTuinbouw
onderGlasteNaaldwijk (1984). Internverslagnr.8.
vanden:Bemestingvananjersinkasgrond opbasisvanwaterkwaliteit.
Bos, A.
VakbladBloemisterij34(1984)34(24augustus)39en41.
Hetbemonsteren vangrondensubstraat.GroentenenFruit39
Wees,A.vander
(1984)33(17februari)34-35
Bemonsteren vangrondensubstraatmoetpreciesgebeuren.
Wees,A.vander
VakbladBloemisterij39(1984)10(9maart)28-29
Bemestenenbemonsterenbijtomaat.GroentenenFruit39(1984)
Wees,A.vander
45 (11mei)29-31

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbled gebrvlket
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Wees,A.vander
Wees,A.vander

:WerkenmetdeA-endeB-bak bijteelteningrond.
Tuinderij64(1984)31(22november)34-35-37
:Samenstellingmeststoffenvoorgrondensubstraatveranderd.Tuinderij64(1984)33(20december)32.33

Plannen1985
-Opuiteenlopendegrondenzaldeverhogingwordenvastgesteld,diehetkalienmagnesiumgehalteondergaan,indiendezeelementenalsmeststofworden
toegediend.
-Onderzoeknaardebestewijzevanmonsternemenbijtoepassing vandruppelbevloeiingvoorteelten ingrond.
-Evaluatievanbemestingsadviezen uitgebracht voorpraktijkbedrijven.
-Verslaggevingenincidenteelvoorlichting.
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Plantevoeding bijkasteeltengeteeldin
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OnderzoekeK»)
Projectleider

Ing. C.Sonneveld,Ing.W.VoogtenIng.D.Theune

Afdelingshoofd

Ir. J.vandenEnde
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Besteding over het afgelopen |aar (1984)
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 (1984) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar
A. Verslag over 19 8 4

a.Boriumindevoedinqsoplossingvoorpaprika
Inhetafgelopenjaarzijntweeproevenuitgevoerd metboriumconcentratiesin
devoedingsoplossing voorpaprika.Deeersteproefbetrofeenvoorjaarsteeltvan
paprikageteeld inoasis,metvrijedrainage.Indeze,proefwerdendevolgende
behandelingenopgenomen:0,10,25,50en100umol.1 borium indetoegediende
voedingsoplossing.Detweedeproefwerduitgevoerd bijeenherfstteelt.Het
betrofhiereenteeltinsteenwolmetrecirculatie.Debehandelingenomvatten
drieboriumconcentratiesbijtweepHniveau's:0en25umolB.l bijpH5.0
en0,25en50umol.1" bijpH6.5.Deconcentratiesgenoemd voordetweede
proefwarenstreefwaarden inderecirculerendevoedingsoplossing.Bijbeide
teeltentradboriumgebrekopbijdebehandelingen zonderborium. Indevoorjaarsteelt tradboriumovermaatopbijdetweehoogsteboriumtrappen.
Intabel1zijndeopbrengstresultatenweergegeven.
Tabel 1.Produktiegegevensvandeproevenmetboriumconcentraties bijpaprika.
ProefI.
behandeling

aant/m

1.geenborium.
2. 10umolB.l
3.25 "

4.50 "
5.100"

34
49
48
51
51

kg/m
4.6
6.5
6.4
6.9
6.6

gem. vrucht
gew.
136.5
130.9
132.1
133.9
129.0

%neusrot (aantal
10.4
19.4
17.5
18.0
17.4

ProefII
1*geenborium,
pH 5.0
ti
2. 25umolB.l
3. geenborium .pH:6.!
B.l", " "
4._25
_ umol
...
5.50umolB.l

36
34
36
39
36

2.9
3.6
3.8
3.8
3.2

82.2
106.6
104.3
95.2
87.5

5.5
1.1
0.5
0.5
0

*produktie nadelig beïnvloed doorwegval.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik*
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Eenlageboriumconcentratieendedaardooropgetreden gebreksverschijnselen
hebbenbijdeeersteproefgeleid toteenduidelijkeopbrengstdaling. Inde
tweedeproefisditniethetgeval.Deoorzaakiswaarschijnlijk deaanwezigheidvaneengeringehoeveelheid borium inhetgietwatergedurendedemaanden
augustusenseptember,waardoor indeherfstteeltmindergebrek isopgetreden
danindevoorjaarsteelt,waarhetverschijnselbovendiengepaardgingmet
ernstigebladval.Eenhogeboriumconcentratie endeopgetredenovermaatsverschijnselenhebbengeennadeligegevolgengehadopdeproduktie.DepHheeft
geeninvloedgehadopboriumgebrekofproduktie.Gewasanalyseswarennogniet
beschikbaar.
b.'Kationenverhoudinqenbijaardbeiinwatercultuur
Eenproefmetaardbeien inwatercultuurwerdgenomen teneinde nategaanofde
kationenberhoudingen vaninvoedzijnopdegroei,deproduktieendevruchtkwaliteit.Debehandelingenwarenalsvolgt:
_

_

_
—

. _

7.0mmol.1

2
3

5.25
3.5

4

Tijdensdestartals3,bijvruchtuitgroeialsbeh.1.

c

1.875mmol.1

—^

1

"
"
ti

H

2.75
3.625
H

H

H

1.125mmol.1

"
"

H

gedurendedegeheleteel

1.125
1.125
H

n

H

H

2

Tijdensdeteelttradbijeenaantalbehandelingenroodwortelrotop.Bij behandelii
5wasdeaantasting heternstigstenbehandeling 1bleefvrijvanroodwortelrot.
Intabel2zijnde produktiesweergegeven.
Tabel2.Opbrengstvaneenproefmetkationenverhoudingen indevoedingsoplossing
bijaardbei:

Behandeling aantal/m

1
2
3
4
5

386
382
410
430
386

2

kg/m

2

2.59
2.19
2.33
2.51
2.05

gem.vr.gew.
6.7g

5.8
5.7
5.8
5.3

%kleinevruchten (gew.)
1.9
3.9
4.6
3.1
3.9

Behandeling 1behaaldedehoogsteproduktie,mettevenshetgeringstepercentage
kleinevruchten.Verderblijktdatafnamevandekaliconcentratie eenafnamevande
produktietotgevolgheeft.Nietduidelijk isofdezeeffectentoeteschrijven
zijnaandevoedingssamenstelling ofaandeaantasting van*'roodwortelrot.Opvallend isdatbehandeling 5,waardeaantasting doorroodwortelrothet
ernstigstwas,tochnogeenredelijkeproduktiegegevenheeft.
EC-waarden indevoedinqsoplossinqbijaubergine
Bijsommigeteeltenwordenindeeerste fasevandeteelthogeEC-waardenaangehoudenomdegroei in bepaaldezintebeheersen.Teneindemeer informatie
tekrijgen'overheteffectvanhogeEC-waarden indebeginfasevandeteeltbij
aubergineiseenproefopgezetmetdevolgendebehandelingen:

1
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2.
3.
4.
5.
6.

EC c o n t i n u 2 mS.cm
EC e e r s t e twee maanden
EC e e r s t e twee maanden
EC e e r s t e twee maanden
EC e e r s t e maand
EC e e r s t e maand

4, later
4, later
6, l a t e r
2, l a t e r
2, l a t e r

6 mS.cm
2 mS.cm
2 mS.cm
4 en na 2
6 en na 2

R e g i s t r a t i e nr
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-1
-1
-1

maanden2mS.cm
maanden2mS.cm

Tijdensdeteelt,indeperiodeapril/mei,kwamveelkalkverdrogingopdevruchten
voor.HetbleekdatbijdebehandelingmeteenlageECindebeginfasevande
teelt,behandeling1eenbetrouwbaar-hogerpercentagevruchtenmetkalkverdroging
geoogstwerd.Intabel3zijndeopbrengstresultatenweergegeven.
Tabel3.ProduktiegegevensvandeEC-proef
Behandeling

Totaleoogst?(t/m5juli)
kg/m
aantal
g.v.g.
vruchten/m

vroegeoogst (t/m„27maart)
aantal
~ kg/m
g.v.g.
vruchten/m

5.9
6.2
5.8
5.8
6.2
5.8

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.3
1.4
1.2
1.2
1.3
1.2

229
228
217
215
223
214

14.1
12.2
14.1
14.3
15.0
13.8

47.3
44.7
46.7
46.2
48.9
46.1

Bijdevroegeoogsttredengeenduidelijkeverschillenoptussendebehandelingen.
OpdelangeduurheefthethandhavenvaneenhogeEC(behandeling2)weleen
negatieve invloedopdeproduktie.Zowelhetaantalvruchtenwordtbeïnvloedals
hetgemiddeldevruchtgewicht.DeEC-waardediebijhetbeginvandeteeltwerd
gehandhaafd,blijktgeeneffectopdeproduktietehebben.EenECvanongeveer
4.0mS.cm bijdestartkandaaromzonderbezwaarwordenaangehouden.
Bemestinqsproevenbijslainwatercultuur
Inhetafgelopenjaarzijneenaantalproevengedaanmetslageteeltinvoedingsfilm.Eenaantalproevenwerduitgevoerdinsamenwerkingmetafd.teelt.Voorde
resultatenvandezeproevenwordtverwezennaarhetverslagonderprojektB5.
Onderzoek naarhetoptredenvanmanqaanovermaatbij slainwater
Uitvoorgaand onderzoekbleekdatbijslainwatercultuur gemakkelijkmangaanovermaatopkantreden.IneenproefwerdnagegaanofdepH,demangaanconcentratie
ofhettoedienenvansilicium invloedheeftophetoptredenvanmangaanovermaat.
Intabel4iseenoverzichtgegevenvandebehandelingen alsmedevandegemiddelde
beoordelingscijfers voormangaanovermaat.
Tabel4.Gemiddeldewaarderingscijfers voormangaanovermaat;0=geenovermaat;
3=zeerernstig

Mn
1.5
2.
3.5
4.
5.5

6.

umol.1
0
_i
umol.1
0
-1
umol.1

0

JBÜ
6.0-6.5
6.0-6.5
5.0-5.5
5.0-5.5
6.0-6.5+Si
6.0-6.5+5i

Mangaanovermaat
Pascal

0.7
0.8
0.7
0.5
0.0
0.1

Saffier

0.2
0.4
0.1
0.3
0.0
0.0

Panvit

0.8
0.5
0.3
0.5
0.1
0.1

312
294
317
323
321
315
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UitbovenstaandegegevensblijktdatderassenPascalenPanvitgevoeliger
zijnvoormangaanovermaatdanSaffier.Voortsdatergeeneffect isvanhet
pHniveauofhetwelofniettoevoegenvanmangaan.Toedienenvansilicium
voorkomtgrotendeelsmangaanovermaat.
2.Onderzoek naarhetoptredenvanrandbijslainvoedingsfilm
Eentweetalproevenwerduitgevoerdwaarbijspeciaalhetoptredenvanrand
werdbestudeerd. Indeeersteplaats-betrofditeenproefwaarbijheteffect
vandeEC-waardevandevoedingsoplossing endecalciumconcentratiewerd
bestudeerd.Dooreenaantalomstandigheden,o.a.koperovermaat,werdde
proefechterzodanigverstoord,datgeenresultatenwerdenverkregen.
Ineentweedeproefwerdheteffectbestudeerd vancalcium-magnesiumverhoudingenincombinatievantweeEC-niveaus.Intabel5wordendebehandelingen
weergegeven alsmedederesultaten.
Tabel5.Gemiddeldecijfersvoorrand (0=geenrand,3=zeerveelrand)en
gemiddeldekropgewichten.

Behandeling
Ca Mg EC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.6
2.3
1.5
0.8
2.6
2.3
1.5
0.8

0.4
0.8
1.5
2.3
0.4
0.8
1.5
2.3

Cijfervoorrand
Pascal Panvit

2-2.5
H

n
H

3-3.5
fl
It
II

0
0.1
0.1
0.2
0.4
0.8
0.8
1.8

0.2
0.5
0.5
0.9
0.9
1.2
1.2
2.4

Gemiddeld kropgewicht
Pascal Panvit

193
164
169
181
181
180
172
177

156
151
145
148
146
142
154
150

Naarmatedecalcium/magnesiumverhouding lageris,treedtmeer randaantasting
op.BijeenhogereEC-waardeisditeffectgroter.HetrasPascaliswatminder
gevoeligvoorranddanPanvit.Erisgeenechtduidelijk effectvandebehandelingen ophetkropgewicht.
e.Boriumonderzoekbijanjer
Inseptemberwerdeenproefgestartmettrosanjersinsteenwol,waarbijhet
effectvandrieboriumconcentratiesbijtweepHniveauswordtbestudeerd.
Totophedenzijnhierovernoggeenbijzonderheden temelden.
f.Aluminium indevoedingsoplossing bijtomaat
Insommigesoortengrondwater (diemeteenlagepH)kunnenmogelijkhoge
gehaltesaluminium voorkomen.Teneindedeschadegrensvoorditelementvast
testellenzijneentweetalproefjesopgezetmettomaat inwatercultuur. ,
Ineeneersteproefwerdenconcentratiesvergelekenvan0tot1000umol.1 ,
bijeenpHvan+6.Erkonhierbijgeenoplosbaaraluminiumwordenaangetoondinhetwortelmilieu.Bijdetweedeproefwerdenongeveerdezelfde
concentratiesaangehouden,nubijeenpHvan4.5 à5.0.Ookbijdetweede
proefwerdnauwelijksoplosbaaraluminiumaangetoond.
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Gewasanalyse toondegeenverschillenaantussendebehandelingen.Aanhet
gewaswerd alsenigeffectwatbruinverkleuring aandewortelswaargenomen.
g.Kali/calciumverhoudinqenbijvleestomaten
Naaraanleiding vanvoorgaand onderzoek iseenproefopgezetmetuiteenlopende
kali/calciumverhoudingenindevoedingsoplossingbijvleestomatenineen
voedingsfilmsysteem.Uierbehandelingenwerdenopgenomenmeteenvasteverhoudingindetoegediendeoplossingenbijtweebehandelingenwerdgetracht
kaliencalciumopeenniveautehandhaveninderecirculerendeoplossing.
Indeloopvandeteelttradbijdebehandelingenmetlaagkali,kaligebrek
openbijlaagcalcium kwamcalciumgebrekvoor.Degewasontwikkelingen
daardoorookdeproduktieblevenbijdezebehandelingen achter.Devruchtkwaliteitisvrijregelmatigbeoordeeld.Neusrotenbontevruchtenkwamin
bepaaldeperiodensterknaarvoren.
HetrasDombito,gezaaidop4novemberenbeëindigd op29oktober.
Intabel6zijndebehandelingenweergegevenendeproduktiegegevens.
Tabel6.Produktiegegevensvanvleestomaten bijverschillendekali-/
calciumverhoudingen.
Behandeling
K + Ca +
1.5
2.7
3.9
4.11
5.3
6.7

Produ ktiet/m
Aantal/m
kg/m

4.5 continutoegediend
3.5
2.5
1.5
5.5continu gehandhaafd
3.5

160
182
206
161
179
189

22.0
27.1
30.4
21.4
24.6
27.5

29oktober
gem.
vruchtqew.

gew.

Aantal

%neusrot

%bont

138
150
154
153
140
151

45
36
30
19
33
26

1.7
2.0
5.1
15.4

4.1
5.7

Hetblijktdatdekali/calciumverhoudingeenduidelijk effectheeftopde
produktie.Eenconstantetoedieningvan9mmolkalien2.5mmolcalcium inde
voedingsoplossing gafdehoogsteproduktie.Hetoppeilhoudenvandekaliconcentratie,behandeling 5en6,hadeennegatiefeffectopdeproduktie.
Bijallebehandelingen tradwatneusrotop,behandeling 4hadhetmeestelast
vanneusrot.Bontevruchtenkwamenookvoor,hetmeestebijlaagkali.
Tijdensdeteeltisookeenaantalmalendeinternevruchtkwaliteit endehoudbaarheidbepaald. Intabel7zijndegemiddelderesultatengegeven.
Tabel7.Deinternevruchtkwaliteit endehoudbaarheid vanvleestomatenbij
uiteenlopendekali-calciumverhoudingen.
Houdbaarheid
Internekwaliteit
Behandeling doorkleuring uitstalleven EC-vruchtsap zuur ,refraktieMs.cm
mmol.1 waarde

1
2
3
4
5
6

5.8
5.3
4.7
4.4
5.1
4.6

5.1
7.9
10.7
10.9

8.2
10.6

3.5
4.7
5.4
6.1
4.9
5.7

5.7
7.3
7.8
8.3
7.5
8.2

4.4
4.9
5.1
5.3
5.0
5.1
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Devruchtkwaliteit zowelinternalshoudbaarheid neemtduidelijk toemeteen
toenemendkaligehalte.Metnamehetuitstallevenwordtbeïnvloed.Watde
internekwaliteitbetreftzijnhetvooraldeEC-waardevanhetvruchtsapen
inietsminderematehetgehalteaanzurendiebeïnvloedworden.
h.EC-trappenbijEuphorbia fulgensinsteenwol
IneenenkelvoudigeproefopzetmetEuphorbia fulgensopsteenwolwerdde
invloed vanvierEC-trappennagegaan-opdeopbrengstendekwaliteit.Uitgaande
vandestandaardvoedingsoplossing voorchrysantwerdenEC'singesteldvan
3/4,1|,3en6mS.cm .Inkwantitatiefopzichtwerdendebesteresultaten
bereiktmeteenECvan3/4mScm .Debestekwaliteit,waarbijhetbelangrijkste
kriteriumeengoedaaneengeslotenbloemschermbijdeoogstwas,werdverkregen
bijeenECvan6mScm .Hetlijktzinvolomhetonderzoek voorttezettennaar
decombinatievaneenlageECtijdensdegroeivanhetgewaseneenhogere
ECbijdeinductieenontwikkeling vandebloemen.
Publikaties:
Voogt,W.Effecten vanhogeijzerchelaatconcentraties opdeontwikkeling
vanenkelegewassenenheteffectvanlichtopdeafbraakvan
ijzerchelaten.Naaldwijk,1984,Proefstation voorTuinbouw
onderGlas.Internverslag32.
B.Plannenvoor1985
-BoriumconcentratiesenpHbijanjers.
-Kationenverhoudingen bijpaprika,tomaatensla.
-Silicium enfosfaatbijkomkommer.
-Mangaanensiliciumbijsla.
-Oriënterend onderzoekmetorganischestoftoediening bijkomkommer.
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Omslag algemene kosten
Totaal

Hoger personeel
Middelbaar personeel
Lager personeel

f
f
f
f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19£ 4 ; met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 19»!

a.Invloedvantrossnoeiopproduktieenkwaliteit
Invoorgaandejarenwerd inproevendoorhetinkortenvantrossenendoor
troswegnemenhetvruchtgewichtverhoogdendekwaliteitverbeterdzonder
datditduidelijk tenkostegingvandeproduktie.Overhettijdstipwaaropmettrossnoeikanwordenbegonnenineenvroegestookteeltevenalsde
matevantrossnoeiisnogonvoldoendebekend.Ineenproefmetcv "Calypso",
geplantop10januariwerdbegonnenmettrossnoeivanafde1 , 3 of5
tros.Overdeeersteachttrossenwerdendan4,6of8vruchtenaangehouden.
Tussendebehandelingenwasergeenverschil inhetmomentvaninbloei
komenvandeeerstebloemvanelketros.Ookdeuitgroeiduur vandeeerste
vruchtenvanelketroswasnietverschillend bijdeverschillende beh£i~:delingen.Deoogstresultaten t/m6julistaan inonderstaandetabel.
Behandeling

aantalvruchten/m

4 vruchtenpertros
6
"
" "
O

II

II

II

geen snoei
vanaf 1 t r o s beginnen
II

"Z®

II

II

II

C°

II

II

Hetaantalvruchtenper
( P<0.01 )lagerdanb
middeldvruchtgewichtwe
beïnvloed.Trossnoeitot
snoeien.Deinvloedvan
geenduidelijkeinvloed
hetgewashadhetgewas
algauwnegatiefuitpakt
dematevanoptredenvan
kwaliteitsaspecten zijn

160
175
192
194
172
172
182

kg/m
13.7
14.5
15.1
14.9
14.4
14.1
14.7

gram/vrucht

86
83
79
77
84
82
81

m wasbijdetrossnoeibehandelingen betrouwbaar
ijgeensnoei.Dekilogramopbrengstenhetgerddooraantalvruchtenpertrosbetrouwbaar
8vruchtengafgeenproduktieverliest.o.v.niet
detroshoogtewaaroptrossnoeiplaatsvondhad
opdeproduktie.Doordegoedegroeikrachtvan
eenhogeproduktiecapaciteit,waardoor trossnoei
e. Hiermeesamenhangend wasbijmeertrossnoei
zweischeurtjesopdevruchtenerger.Verdere
vermeldbijprojektB19.

Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbled gebrulke»
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Meerstenqelteeltenplantafstandenbijstooktomaat
Doorhetaanhoudenvantweestengelsperplantbijtomaatzijnerminder
plantennodigenwordtopplantkostenbespaard.6v"Calypso"werdvoorde
éénstengelplanten gezaaidop4novemberenvoordetweestengelplantenop
31oktober.Detweestengelplantenwerdendirektbovendezaadlobbengetopt,
zodatdetweeontstanedievenalsstengelskondenwordengebruikt.Doorde
onregelmatigegroeivandezedievenw,asslechts1/3deelvandezeplanten
geschiktvoordeproef.Daaromwerdenbijhetuitplantenop29decemberin
.2vande3herhalingen2normaleplantentegenelkaarqezetenopgeleidalsofhettweestengelplantenwaren.Bijdetweestengelplanten warendeplantafstandenopderij100,110,120,130en140cmenbijdeéénstengelplanten
50,55,60,65en70cm.Bijhetuitplantenwashetplantgewicht vande
tweestengelplanten gelijkaandatvandeéénstengelplanten.
Geoogstwerdvan20maarttot2juli.Indetabelisdeproduktievermeld.

kg perm
2/7

Behandeling
1stengel
o
H
M
M

50
55
60
65
70

25/4

4.0
3.6
3.8
3.5
3.3

cm
cm
cm
cm
cm

100
110
120
130
140

3.4
3.3
3.4
2.5
2.7

vrucht

58
59
64
62
65

14.9
64
17.3
70
H
15.7
68
H
13.5
71
H
13.6
70
* gemiddeldevanplantenmet2stengelsenvan2plantennaastelkaar.
* 2stengels
H

cm
cm
cm
cm
cm

15.4
14.6
14.3
14.8
14.4

gramper
25/4

2/7
64
65
68
68
73
66
74
72
79
78

Bijdeéénstengelplantenwasergeenbetrouwbaar verschilinproduktietussen
deplantafstanden.Welnambijruimerplantenhetgemiddeld vruchtgewichttoe.
Ookbijdetweestengelplantenwasereentoenameinvruchtgewichtbijruimer
planten.Overdeproduktieverschillen tussende2systemenkani.v.m.de
afwijkendeproefuitvoeringgeenuitspraakwordengedaan.
Aanbindsystemenbijtomaat
Bijzwaregewassenmetdikkestengelskomtbijhetindraaieninhettouwhet
touwergstraktestaan.Ditzounadeligwerkenopdedoorgroeivanhetgewas.Voordeproefwerdcv "Calypso"op29decemberuitgeplant. Naast
indraaien ineenstrakgespannentouwwerdcontinuindraaienineenstrak
gespannen touwvergeleken.Tevenswerdtot1.20mhoogindraaien ineen
strak touwendaarnaverderineentweedetouwopgenomen.Daarnaastwaser
eenbehandelingwaarbijvanaf1.20mdeplantmetclipswerdvastgezet.Bij
oogstwaarnemingentot28meiwerdenertussendebehandelingengeenduidelijkeverschillen ingroeienproduktiewaargenomen.
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Publikaties:
Buitelaar,K.,1984.Tweestengelsystemen bijtomaat
GroentenenFruit39(29):30-31
Buitelaar,K.,1984.Hoeginghetmetgeëntetomatenin1983?
GroentenenFruit,39(30):34-35
Buitelaar,K.,1984.Invloedvanlichtopproduktietomaat.
GroentenenFruit40(13):34-37
Buitelaar,K.,1984.Onderzoekbijtomaatopsubstraat.
GroentenenFruit40(20):38-39
Buitelaar,K.,1984.Meerstengelsystemen opmeermanieren.
Tuinderij64(32):30-31

B.Plannenvoor1985
-Onderzoeknaarheteffectvanbladplukkenenhetgebruikvanreflectiekorrelsopdeproduktieenkwaliteitvanstooktomaten.
-Onderzoek naardemineralen-enwaterhuishouding vanstooktomaten,geteeld
bijverschillendeklimaten incombinatiemetvariatiesinhetwortelmilieu.

PROJECTVERSLAG
Onderioeklnstelllng
Projectnummer
Projecttitel •

ProefstationNaaldwijk
B2
Gebruikswaarde-onderzoek tomatenrassen

Onderzoeker(s)
Projectleider

J.H.Stolk,M.H.Cools,A.B.Jansen,N.L.M.Stijger,W.deBruijn
J.H.Stolk
C.M.M,vanWinden

Afdelingshoofd

Registratie r»r.:
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Besteding over het «{gelopen jaar (1984)
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 (1984j rnet vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1984

a.Rassenproeveneerstebeoordeling
2-3hokkig,rondetypenen3-5hokkig,grofrondetypen
-Stookteelt:
Dertiennieuwerassenafkomstigvan6veredelingsbedrijven,werdennaast
destandaardrassencv "Marathon"en"Abunda"opdrieplaatsen induplo
beproefd.Voorverderebeproevingwerdenaanbevolgen:660,661,83002,
83003en"Counter".
Koudeteelt:
Dertiennieuwerassenafkomstig vanzesveredelingsbedrijvenwerden
naastdestandaardrassencv "Abunda"en"Sonatine"opdrieplaatsen
induplobeproefd.Voorverderebeproevingwerdenaanbevolen:660,
661, B83005enB83006.
Herfstteelt:
Dertiennieuwerassenafkomstigvan7veredelingsbedrijven,werdennaast
destandaardrassencv "Abunda","Estafette",en"Turbo"opdrieplaatsen
induplobeproefd.Derassenvoorverderebeproeving zijnnognietbekend.
3-5hokkigetypen (grofronde)
Hetonderzoekbijrassenvandittypewerdookin1984nietuitgevoerd.
Inhetvooronderzoek in1984zijnenkelerassenuitdezegroepopgenomen
indeproevenmetrassenvanhet2-3hokkigetypenenmetdedaargehanteerdestandaardrassen vergeleken.Hetkriteriumgrofrondgoldals

Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte rervolgblad gebruik
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belangrijkbijdezerassen,dochdefijneresorteringenmoestenookexportwaardig zijn.Erwerdengeennieuwerassenmetperspectiefgevonden.
AllerassendieonderA.abijdestook-enherfstteeltwerdenaanbevolen
voorvoortgezetonderzoekwarenvanhet2/3hokkige,rondetype.
Meerhokkige,vlezigetypen
-Stookteelt:
Achtnieuwerassen,afkomstigvan5veredelingsbedrijven,werdenop3
plaatseninduplonaasthetstandaardrascv "Dombito"beproefd.Voor
verderebeproevingwerdenaanbevolen:cv"Perfecto"enE12.457.
-Herfstteelt:
Achtnieuwerassen,afkomstigvan5veredelingsbedrijven,werdenopdrie
plaatseninduplobeproefd.Derassenvoorverderebeproeving zijnnog
nietbekend.
b.Rassenproeven tweedebeoordeling
2-3hokkige,rondetypen
-Stookteelt:
Eenserievannegenrassen (inclusiefdestandaardrassencv"Abunda"en
"Marathon")werdop16plaatsen (opproeftuinenenvooralindepraktijk)
meestal induplobeproefd.Deproeven lagenzowelopsteenwolalsinde
vollekasgrond.Eeninteractierasxteeltmediumkonnietsignificant
wordenaangetoond.Veelaandachtwerdookbesteedaanhetbepalenvande
gehaltesaanzurenensuikers (smaak).Medeopdiegegevenswerdgeadviseerdaandepraktijk.Hetzelfdevondplaatsmetbetrekkingtothet
voorkomenvanzwel-c.q.krimpscheurtjes.Derassencv"Calypso",
"Mercator","Turbo","Abunda","Marathon"B81.803en"Euroset"konden
uiteindelijk,aldannietbeperkt,wordenaanbevolen.
Publikatie:
Stolk,J.H.enCools,M.H. (1984).Rustaanhettomatenrassenfront.
GroentenenFruit40 (13):40-41.
-Hetelucht-enkoudeteelt:
Eenserievantienrassen (inclusiefdestandaardrassen cv "Sonatine"en
"Abunda"werdop9plaatsen (opproeftuinenenvooralindepraktijk)
intwee-ofdrievoudbeproefd.Deserierassenwerdsamengestelddoor
uittegaanvandeserietweedebeoordelingstookteelt 1984endezeaan
tevullenmetcv"Sonatine"enhetrasB.81.810.HetrasMercatorwerd
nietindeheteluchtteeltbeproefd.Ook indezeteeltwijzewordtveel
aandachtbesteedaandegevoeligheid voorzweischeurtjesenaande
gehaltesaanzurenensuikers.
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Publikatie:
Stolk,J.H.enJansen,A.B. (1984). Telersvanheteluchttomatenmoeten
kwaliteitsbewust kiezen.GroentenenFruit40 (21):44-45.
-Koudeteelt:
Dezelfdeseriealsihdehetelucbtteeltwerdookindekoudeteeltopeen
aantalplaatsenbeproefd,ophetProefstation teNaaldwijkenindepraktijk.
De. resultaten zulleninfebruari 1985wordengepubliceerd.
Herfstteelt:
Eenserievanzevenrassen (inclusiefdestandaardrassencv"Abunda",
"Estafette"en"Turbo")werdop8plaatsen (opproeftuinenenvooral
indepraktijk)minimaalinduplobeproefd.Ookhierwerdendegehaltesaansuikersenzurenbepaaldenkondenopbasisdaarvanadviezen
aandepraktijkwordenuitgebracht.Degezamenlijkeresultatenzullen
inhetvoorjaarvan1985wordenverwerktengepubliceerd.
Meerhokkige,vlezigetypen
-Stookteelt:
Eenserievandrierassen (inclusiefhetstandaardrascv "Dombito")werd
op8plaatsen (opproeftuinenenindepraktijk)minimaalinduplobeproefd.Derassencv"Dombito","Buffalo"en"Vision"kondenuiteindelijk
aldannietbeperkt,wordenaanbevolen.
Publikatie:
Stolk,J.H.enCools,M.H. (1984).KrijgtDombitoconcurrentie?
GroentenenFruit40(15):52-53.
-Herfstteelt:
Eenserievanvierrassenwerdop7plaatsen (opproeftuineneninde
praktijk)induplobeproefd.Degezamenlijke resultatenzullenin1984
wordenverwerktengepubliceerd.
Overigepublikaties:
Cools,M.H.enStolk,J.H. (1984).Eindelijkknolresistentie enkwaliteit
inéénras.GroentenenFruit39(47):38-39.
Cools,M.H.enStolk,J.H. (1984). Tocheenhoofdrasvoorde herfstteelt
vanvleestomaten.GroentenenFruit39(47):36-37.
B.Plannenvoor1985
a.Rassenproeveneerstebeoordeling
Intweeteeltwijzen,tewetendestookteelt,endetussenplanting,zullen
telkensopminimaaldrieplaatsen,proevenmetdeperteeltwijzedoor
deveredelingsbedrijven ingezondenrassenvanhet2-3hokkigerond
typewordengenomen.Eventueelkunnenenkelegrofronderassenopaanvraagaandeseriewordentoegevoegd.
Indestookteeltenindeherfstteeltkomen,telkensopminimaaldrie
plaatsen,rassenproevenmetdoordeveredelingsbedrijven ingezonden
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rassenvanhetvlezigetype.
b.Rassenproeven tweedebeoordeling
Indrieteeltwijzen,tewetenstookteelt,hetelucht-koudeteelten
herfstteelt,zullenopzoveelmogelijk plaatsenproevenwordengenomenmetperteeltwijze,aandehandvanderesultatenvandeeerste
beoordeling inhetjaardaarvoorsamengesteldeseriesrassen (van
het2-3hokkigetypeeneventueelenkelegrofronde typen).Ookzullen
derassenophoudbaarheid nadeoogstwordengetoetst.Tevenszal
vaneenaantalproevendeinwendigekwaliteitwordenbepaalddoorde
gehaltesaansuikerenzurentebepalen.Zomogelijkzalookdegevoeligheidvoorzweischeurtjeswordenbepaald.
Indevoorjaarsteeltenindeherfstteeltzalhetzelfdewordengedaan
metrassenvanhetmeerhokkige,vlezigetype.
- Eventueelzullenalleseriesvoorderassenproeven tweedebeoordeling
wordenuitgebreidmetdemeestbelovenderassenvanderassenserie
2 beoordeling inhetafgelopenjaar.Dusalshetwareeenderde
beoordeling.
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Teeltonderzoek bijkomkommmer
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Onderzoekers)
Projectleider

J.A.M.v.Uffelen,J.C.Bakker,J.v.d.Uooren

Afdelingshoofd

C.M.M.v.Winden
Besteding over het afgelopen Jaar (1984)

Besteding In geld
Directe kotten-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 (1984 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1984

a.Onderzoek indeenergiekas
In1984is,zowelbijeenvroegestook-alsbijeenherfstteelt,medewerkingverleend aanhetonderzoek indeenergiekas.
Hetverslagvanditonderzoek isgegevenonderprojectnrB30
b. Stamvruchtdunningbijkomkommer
Bijeenvoorjaarsteelt isheteffectvanstamvruchtdunning onderzochtop
devroegheid enproduktiesnelheid.Deeerste5,10,20ofalleokselstot
dedraadwerdenleeggemaakt.Hetverwijderenvanstamvruchtengeefteen
laterestartvandeproduktiemaardeproduktiesnelheid ligthoger.Erwas
geeneffectvanstamvruchtdunning opdeproduktiesnelheid vanrankvruchten
maarhoeminderstamvruchtenwerdenaangehoudenhoevroegerderankvruchtproduktie.Berekeningenopbasisvangevonden relatiesendeveilingprijzentoondenaandatheteconomischoptimumbereiktwordtrond20leeggemaakteoksels (=3tot5stamvruchten).
c.Plantdichtheid enteeltsystemenbijkomkommer
Heteffectvanplantdichtheden van0.7 tot3.1
bijhetU-systeem entweerijenrechtopperka
individueleplantalseenveldbeschouwd.
DehoogsteproduktiewerdbereiktmethetU-sy
dichtheid.Hetgemiddeld vruchtgewichtnamdui
plantdichtheden enlaghetlaagstbijdetwee
effectvandeplantdichtheden namafmetdeti
alsgevolgvaneenverminderdeconcurrentieen
schepping (metnameindebeginfase)hetV-sys
bovenhettweerijenperkapsysteem.HetU-sy

plantenperm2isonderzocht
p. Indezeproefwerdelke
steembijdehoogsteplantdelijkafbijhogere
rijenrechtopperkap.Het
jd.Geconcludeerd werddat
eenbeterelichtonderteemdevoorkeurheeft
steemenhetvierrijen

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgWed gebmil
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perkapsysteembenaderenbeidehetbestehettheoretischeoptimumvanhet
vierkantsverband enverwachtmagwordendatdezebeidesystemenelkaart.a.v.
produktieenkwaliteitnietveelzullenontlopen.
Publikaties:
Bakker,J.C.andVooren,J.vande ,1984.Stemfruitthinningofgreenhouse
cucumber.ActaHorticulturae156(inpress).
Bakker,J.C.andVooren,J.vande,1984.Plantdensitiesandtraining.
Systemsofgreenhousecucumber.ActaHorticulturae156 (in press).
Uffelen,J.A.M,van1984.Zoweleendroogalseenvochtigklimaathebben
voor-ennadelen.Tuinderij64(18):26-29.
Uffelen,J.A.M,van1984.Teeltsystemenenplantafstandenbijherfskomkommers.GroentenenFruit40 (4):24-27.
Uffelen,J.A.M,van1984.Lichtendeproduktievankomkommers.Groenten
enFruit40(15):44-48.
B.Plannenvoorhetseizoen1984/1985
a.InvloedvanhetC0 ? gehaltevandekasluchtopgroei,produktieenkwaliteit.
b.Vergelijkinghorti-plusmetblankglas (praktijkproef,vooralgerichtop
invloedopproduktie).
c.Invloedvanplantafstanden,teelt-ensnoeisystemenopproduktieen
kwaliteit (samenmetvoorlichtingsdienst).
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Gebruikswaarde-onderzoek bijkomkommerrassen

Onderioeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

J.H.Stolk,M.H.Cools,A.B.Jansen,N.L.M.Stijger,W.
J.H.Stolk
C.M.M,vanWinden
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de Bruijn

Besteding over het afgelopen jaar (19 84)
Besteding In geld
Directe kotten-personeel f
„
„ -materieel f

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

Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 4 ; met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar
A. Verslag over 1984

a.Rassenproev/eneerstebeoordeling
- Stookteelt (normaaltemperatuurregime):
Negennieuwekomkommerrassen,afkomstig vanvijfveredelingsbedrijven,werdennaastdestandaardrassen cv "Corona"en"Lucinde"opvierplaatsenin
duplobeproefd,zowelingrondalsopsteenwol.Geenvandenieuwerassen
waswitresistent.Voorverderebeproevingwerdenaanbevolen712,713en2688.
- Herfstteelt:
Tiennieuwekomkommerrassen,afkomstig vanzesveredelingsbedrijven,werden
naastdestandaardrassen "Corona"en"Lucinde"opdrieplaatsen induplo
beproefd.Eénvandenieuwerassenwaswitresistent.Devoorverderebeproevingaanbevolen rassenzijnnognietbekend.
b. Rassenproeventweedebeoordeling
Stookteelt:
Eenserievanzesrasseninclusiefdestandaardrassen cv "Lucinde"en
"Corona",werd indevroegestookteeltop5plaatsen (prqeftuinenenpraktijkbedrijven)zowelindeteeltopsteenwolalsindeteeltindevolle
kasgrondbeproefd.Deproevenlagenmeestalinduploofintriplo.De
rassencv"Corona","Lucinde",711,"Samba"en"Dalibor"kondenuiteindelijk,aldannietbeperkt,wordenaanbevolen.
Publikatie:
Stolk,7.H.enJansen,A.B. (1984).Produktieinleverenvoorgoedekwaliteit.
GroentenenFruit40(9):3 9 - 4 1 .

Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik
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Latehetelucht-enkoudeteelt:
Eenserievanelfrassen (inclusiefdestandaardrassencv"Corona"en
"Lucinde")werdopnegenplaatsen,meestalinduplobeproefd.Deproeven
lagenzowelopproeftuinenalsindepraktijk.Vandenegennieuwerassen
warenerdriewitresistentenzeswitvatbaar.Dewitresistenterassen
kwamen5tot10 %produktietekortt.o.v.dewitvatbare.Derassen
2815182,"Dalibor","Grandiosa","Rebella","Lucinde","Corona","Santo"
en"Millio",kondenuiteindelijk,aldannietbeperkt,wordenaanbevolen.
Publikatie:
Cools,M.H.enStolk,J.H. (1985).Witresistentiekostproduktie.Tuinderij
65 (4):44-45.
Herfstteelt:
Eenserievanviernieuwerassen (inclusiefdestandaardrassencv"Corona"
en"Lucinde"),waarvangeen witresistent,werdopelfplaatsenminimaal
induplobeproefd.
Deresultaten zullen in1985wordenverwerktengepubliceerd indevakpers.
Overigepublikaties:
Cools,M.H.enStolk,J.H. (1984).Ruimekeuzebijkomkommerrassenvoorde
herfst.GroentenenFruit9(9):36-37.
B. Plannenvoor1985
a. Rassenproeveneerstebeoordeling
Indestookteeltenindeherfstteeltkomen,opminimaaldrieplaatsen,
proevenmetperteeltwijzedoordeveredelingsbedrijven ingezondenrassen.
Hetgrootstegedeeltevandeingezondenrassenzalnogwitvatbaarzijn.
Indienwitresistente rassenwordeningezonden,zullendezezoverantwoord
mogelijk indeproevenwordenopgenomen.
b. Rassenproeven tweedebeoordeling
Indestookteeltzaleenserievan5rassen (inclusiefdestandaardrassen
cv"Lucinde"en"Corona")opminimaal 16plaatsen induplowordenbeproefd.
Eengrootdeelvandeproevenzalopsteenwolwordengeteeld.
Indeherfstteeltzalgetrachtwordeneenserierassen (debesterassen
vandeeerstebeoordelingherfstteelt 1984)opminimaal10plaatsenin
duplotebeproeven.
Vanallerassenseriesvoorrassenproeven 2ebeoordeling zalookdehoudbaarheidwordenbepaald.
Eventueelzullenalleseriesvoorderassenproeven 2ebeoordelingworden
uitgebreidmetdemeestbelovenderassenvanderassenserie 2ebeoordeling
inhetafgelopenjaar.Dusalshetwareeenderdebeoordeling.
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C.M.M,vanWinden
Besteding over het efgelopen jaar (1984)

Besteding in geld
Directe kotten-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 kotten f

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1984) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1984

a. InvloedvanK/Ca/Mq verhoudingophetoptredenvanrandbijboterslageteeld
invoedingsfilm
Voorproefopzet:zieInternJaarverslag 1983,blz.66
Deopbrengstenenhetpercentagerandvandeverschillendebehandelingen
wordenweergegeven indetabel.
Tabel:Gemiddeld nettokropgewicht ingrammenenpercentagerandbij2rassen
("Salina"en"Sitonia").
Behandeling
inmmol 1-1
K* C a "
MqH

7,0 1,25
5,0 2,25
3,0 3,25
5,9 1,05
4,2 1,9
2,5 2,75

Nettokropq ewichtin
grammen
"Salina" "Sitonia"

?ókroppenmetrand
"Salina"

"Sitonia"

0,75
0,75
0,75

212
226

267
270

27,1
55,0

11,6
20,9

1,5
1,5
1,5

245
220
208

298
273
260

80,3
43,0
86,4

56,4
35,0
50,2

(Debehandelingmetachtereenvolgens3.0,3.25,0.75mmol1 isinverband
meteenmechanischestoringuitgevallen).Uitbovenstaandetabelblijkt,
datdeverschillen innettokropgewicht tussendeverschillendebehandelingen
geringzijn.Tussenderassenzijnduidelijk verschillen innettokropgewicht;
ditgeldteveneensvoorhetpercentage rand.Hetpercentagerand isbijde
eerstebehandeling hetlaagst.Deverschillen inpercentagerandtussende
behandelingen zijnbetrouwbaar.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbled gebrul
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Invloedvanmanqaanopnameopdekropkwaliteitbijboterslageteeld
invoedinqsfilm
Inhetnajaarvan1983isonderzoekgedaannaardeinvloedvan
mangaanopdekropkwaliteitbijbotersla.Debehandelingen,diewerden
opgenomenstaanvermeld indetabel.Erisgeplantop27oktoberende
rassenwaren:"Panvit","Pascal"en"Saffier".
Indetabelwordthetpercentage randweergegeven.
Tabel:Percentage randbij3rassen,geteeldbij6verschillendebemestingsbehandelingen.
Behandeling

percentagerand
"Panvit" "Pascal" "Saffier"

5umol.1"Mn,pH6,0-6,5
geenMn,pH6,0-6,5
5umol.1 Mn,pH5,0-5,5
geenMn,pH5,0-5,5
,
5umol.1" Mn+1mmol.1 K„SiO,en
pH6,0-6,5
_1
geenMn+1mmol.1 K„Si0.,pH6,0-6,5

34
37
40
34

77
90
80
75

31
40
31
20

2
2

7
9

1
1

Uitdetabelblijkt,datK„Si0,erggoedwerkttegenrand.Deverschillen
tussendeoverigebehandelingen zijngering.Hetras"Pascal"ishetmeest
gevoeligvoorrand.
Invloed vandeECoprandbijbotersla,geteeld invoedingsfilm
Inhetvoorjaar van1984werdonderzoek gedaannaardeinvloedvandeEC
ophetoptreden vanrand.DevolgendeECniveau's(mS/cm)werdenaangehouden:0.75,1.75,2.75,3.75,4.75 en5.75.Erwerdgeplantop2februari
(rassen "Mir","Norden"en"Tardisix").
Hetnettokropgewicht enhetpercentagerandvandeverschillende behandelingen
wordtgegevenindetabel.
Tabel:Nettokropgewicht enpercentagerandbij3rassen,geteeldbij
6 ECniveau's.
Behandeling: Nettokropgwicht in
grammen
"Mir"
0,75EC
1,75 "
2,75 "
3,75 "
4,75 "
5,75 "

mS/cm

319
388
336
324
334
293

"Norden"

302
282
322
317
331
267

Percentagerand
"Tardisix"

356
323
346
312
355
290

"Mir" "Norden" "Tardisix"

14
30
80
94
100
100

Uitbovenstaande tabelblijkt,datbijalledriederassenhetnettokropgewichtbijeenECvan5,75 mS/cmhetlaagst is.Verderblijkt,dathet
percentage randtoeneemtbijoploppendeEC.Deverschillen inrandtussen
deECbehandelingenentussenderassenzijnbetrouwbaar.

0
4
36
75
96
93

1
0
1
47
80
91
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(P<0.01).Hetras"Norden"ismindergevoeligdan"Tardisix"en"Mir".
Vanhetras"Tardisix"zi.invandeverschillendeECbehandelingenkroppen
bewaard.HetminstbewaarbaarwarendekroppendiebijeenECvan
0,75mS/cmgegroeidwaren.Deverschillentussendeoverigebehandelingen
warengering.
d.

InvloedvanNa oprandbijslageteeld invoedingsfilm
Inhetlatevoorjaarvan1984werdonderzoek gedaannaardeinvloedvan
Na oprandbijsla.Debehandelingendiewerdenopgenomenstaanvermeld
indetabel.Hetpercentagerandwordtweergegeven indetabel.Plantdatum27april (rassen "Salina"en"Sitonia").
Tabel:Percentagerandbij2rassen,geteeldbijverschillendeECen
NaClniveau's.
Percentagerand
Behandeling;
"Salina'
"Sitonia"
1,5mS/cm
4
2
5
5
2,1mS/cm
29
34
2,7mS/cm
_,
8
5
2,1mS/cm+5mmol.1 NaCl.
52
43
2,7mS/cm+10mmol.1,NaCl.
3
7
2,1mS/cm+2,5mmol.l CaCl~
Uitbovenstaande tabelblijkt,dathetpercentagerandsterktoeneemt
bijeenECdiehogerisdan2,1mS/cmenindienmeerdan5mmol.1
NaCltoegevoegdwordt.

e.

Onderzoeknaaroorzaakvanachterblijvenvanslaplantengeteeldin
voedingsfilm
Inhetnajaarvan1984werdonderzoek gedaannaardeoorzaakvanhet
hetachterblijven ingroeivanslaplantengeteeld invoedingsfilm.De
volgendebehandelingenwerdenopgenomen:Plantenvandezaaidata:18,
22,24en30augustus.DevolgendeECniveau's:0,75-1,50en2,25mS/cm.
Ras:"Sitonia".Erisgeplantop6september.
Degegevensvandezeproefmoetennogverderuitgewerktworden.

f.

Onderzoeknaarheteffectvandehorizontaletemperatuurverdelingin
praktijkkassenopdeproduktievankropsla.
Deresultatenvanditonderzoek zijnbeschrevenonderprojectB24
Publikaties
Maaswinkel,R.H.M. ,1984Slaopwatermaaktsubstraatteeltrond.
Tuinderij64(11):26-28.
Post,M.L.enMaaswinkel,R.H.M.1984.Meteenschermbeterehorizontale temperatuurverdeling.
Tuinderij64(22):22-27
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B. Plannen v/oor1985
Onderzoek naar mogelijkheden winterteelt van ijsbergsla.
Invloed van deEC op het optreden van rand bijeen winterteelt van botersla
geteeld in voedingsfilm.
Onderzoek naar demogelijkheden van gebruik van zeer grote planten en
wortelverwarming in een vroege voorjaarsteelt bij sla geteeld invoedingsfilm. Vervolg onderzoek naar de invloed van de plantgrootte opachterblijven ingroei/cq wegval vanplanten'*.
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Projectleider
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Besteding over hst afgelopen jaar (1984)
1

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

f
f

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

f
f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (19£4 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1984

I.Rassenonderzoekbotersla
a.Rassenproeveneerstebeoordeling;
1.Klassieketypenenopgerichtetypen:
In5voordepraktijk representatieve teeltwijzenwerdennieuwerassen
beproefdopminimaaldrieplaatsen induploperteeltwijze.Perveredelingsbedrijfmochtentweerassenperteeltwijzewordeningezonden.Rassen,
fysiovanhet "wit"zijn
dienietresistentzijntegendeeerste7enhet10
inhetseilzoen 1983/1984vrijwelnietingezonden.
Vroegeherfstteelt1983:
Standaardrassen :cv "Sitonia"en"Salina".
Dertiennieuwerassenbeproefd vanvijfveredelingsbedrijven.Aanbevolen
voorvoortgezetonderzoek:R.S.836386,96261,E7266,815473.
Herfstteelt1983:
Standaardrassen:cv "Panvit","Nanda"en"Pascal".
Elfnieuwerassenbeproefd vanvijfveredelingsbedrijven.Aanbevolenvoor
voortgezetonderzoek:825467,89797,96261,2011,E5450en3115.

Uinterteelt1983/1984:
Standaardrassen:cv"Panvit","Columbus"en"Saffier".
Twaalfnieuwerassenbeproefd vanvijfveredelingsbedrijven.
voorvoortgezetonderzoek:825467,2011,E3592,E4920.

Aanbevolen

Vooriaarsteelt1984:
Standaardrassen:cv"Norden","Riant","Baccarat"en"Pallas".
Dertiennieuwerassenbeproefd vanzesveredelingsbedrijven.Aanbevolen
voorvoortgezetonderzoek:E6169,E4621,R5821327.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruil
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Latevoorjaarsteelt 1984
Standaardrassen:cv"Salina"en"Sitonia".
Tiennieuwerassenbeproefdvanvijfveredelingsbedrijven.Aanbevolen
voorvoortgezetonderzoek:E7128,E7266,6391,R.S.836386,2200en
2308.
2.Opgerichtetypen:
DoordatnadeintroductievanenkelegoedechemischemiddelenterbestrijdingvanBotrytisenRhizoctoniaenigejarengeleden,dezeziekten
delaatstejarenvoordetelereenmindergrootprobleemvormdenis
ookbijdesélecteursdeaandachtvoorhetkwekenvanopgerichtetypen
verslapt.Dientengevolgeisdelaatstejarenbijkropslageenapart
gebruikswaarde-onderzoek aanrassenvandittypeuitgevoerd,maarwerden
derassenvanhetopgerichtetype,overigenskleininaantal,ondergebrachtindeproevenmetrassenvanhetklassieketype.
b.Rassenproeven tweedeenderdebeoordeling
1.Klassieketypenenopgerichtetypen:
Herfstteelt1983:
Vijftienproefplaatsenmeestal induplo.
Beproefderassen:cv"Sprinto","Bistro","Pinto", E4920,"Sarasto"
"Sorben","Jovit","Nanda","Panvit"en"Pascal".
Standaardrassen:cv"Panvit","Nanda"en"Pascal".
Aanbevelenswaardig:cv"Nanda","Panvit","Pascal","Bistro"en"Sorbon".
Publikatie
Stolk,J.H.enCools,M.H. (1984).Zijnersuperrassenvoordeherfstteelt?
GroentenenFruit40 (4):30-31.
Winterteelt1983/1984:
Tweeëntwintigproefplaatsenmeestalinduplo.
Beproefderassen:cv"Pinto",816182,2020,"Sorbon","Bistro","Sprinto",
L2108,946182.
Standaardrassen:cv "Columbus"encv"Saffier"en"Panlight".
Aanbevelenswaardig:cv "Bistro","Sprinto",2108 ("Telamon"),"Saffier",
"Panlight"en"Columbus".
Publikatie
Stolk,J.H.enCools,M.H. (1984).Slarassenvoordevoorjaarsteelt.
GroentenenFruit40(18):32-35.
Overigepublikaties
Stolk,J.H. (1984).Uassenkeusvoordevroegeherfstteeltvan glassla.
GroentenenFruit40(2):32-33.
Cools,M.H. (1984).Slarassenvoordelatevoorjaars-enzomerteelt.
GroentenenFruit39(35):35.
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II.

Rassenonderzoek ijsbergsla

a.

Rassenproeveneerstebeoordeling:
In2voordepraktijk representatieve teeltwijzenwerdennieuwerassen
beproefdopminimaaldrieplaatsenperteeltwijze.Perteeltwijzekondendoordeveredelingsbedrijven tweenieuwerassenwordeningezonden.
Herfstteelt1983
Standaardras:cv"Cavallona"en"Sonia".
Tiennieuwerassenbeproefdvanzesveredelingsbedrijven.Aanbevolen
voorvoortgezetonderzoekwerden83999en99940.
Voorjaarsteelt 1984
Standaardrassen:cv "Kellys", "Cristallo"en"Marbello".
Negennieuwerassenbeproefdvanvijfveredelingsbedrijven.Aanbevolen
voorvoortgezetonderzoek:99450.

b.

Rassenproeven tweedebeoordeling
Herfstteelt1983
Geenrassenproeven tweedebeoordelinguitgevoerd,daarin1982geen
rassenwerdenaanbevolenvoorvoortgezetonderzoek.
Voorjaarsteelt 1984
Negenproefplaatsen,meestalinduplo.
Beproefderassen:cv"Formidana",cv"Kellys","Tanjo","Globe","Marleen"
"Marbello"en"Cristallo".
Standaardras:Derassenderdebeoordelingwerdenalsstandaardrassen
gebruikt.
Aanbevelenswaardig:cv "Kellys","Marbello"en"Globe".
Publikatie
Cools,M.H.enStolk,J.H.1984.
IJsslarassenvoordevoorjaarsteelt.Groenten enFruit40(16):30-31.
Overigepublikaties
Stolk,J.H. (1984).Herfstijsbergsla:Rassenkeuseendilemma.
GroentenenFruit40(5):29.

B.

Plannenvoor1984/1985
I.Botersla
a.Rassenproeven eerstebeoordeling.
- Klassieketypen
Inhetseizoen1984/1985zullenrassenproeveneerstebeoordeling
wordengenomenin4voordepraktijk representatieveteeltwijzen:
vroegeherfstteelt,herfstteelt,winterteeltendevoorjaarsteelt.
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Opgerichtetypen:
Deaangeboden rassenvandittypezullenindeproevenmetrassenvan
hetklassieketypewordenopgenomenenbeoordeeld.
b.Rassenproeven tweedebeoordeling
Klassiekeenopgerichtetypen:
Deonderrespectievelijk A.I.a.I.genoemderassenvoorverderonderzoek
zullenopeenflinkaantalplaatsenwordenbeproefdnaastperteeltwijzevasttestellenstandaardrassen.Degegevenszullencentraalworden
verwerkt (ProefstationNaaldwijk)engepubliceerd indevakpersenin
derassenlijstvoorglasgroentegewassen.
II.

Ijsbergsla
Rassenproeven 1 beoordelingzullenwordengenomenindeherfstteeltvan
1984enindevoorjaarsteeltvan1985.
e
Rassenproeven 2 beoordeling zullenwordengenomenindeherfstteeltvan
1984enindevoorjaarsteelt van1985.
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)

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

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f

Totaal

Registratie «r.:

—
—

mandagen
mandagen

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1984) met vermelding van publicaties
B. Pian komende Jaar
A. Verslag over 198 4

I.Invloedvandenachttemperatuurincombinatiemetvruchtdunninqen
plantqrootteopproduktieenkwaliteitvanvroegepaprika's.
Voorhetonderzoekbijvroegepaprika'swarenookvoorhetseizoen
1983/1984weer3afdelingenbeschikbaar.Tussendeafdelingenzijn
verschilleninnachttemperatuur aangelegd (voortzetting vanonderzoek
invoorgaande jaren). Binnendeafdelingenzijnplantenvanverschillendeleeftijdenuitgepootenzijnproevengenomenmetvruchtdunning.
Bijditonderzoek isnietalleendeinvloednagegaanvande proefbehandelingen opdeproduktiemaaropdekwaliteit,metnamekrimpscheurtjes.
Deteeltvondplaatsopsteenwolwelke inbakjesvan50x25x4,5cm
wasgelegd.Erisgebruikgemaaktvande"normale"voedingsoplossing.
Hettoegepasteteeltsysteemwashettwee-stengel systeemenerzijn
3plantenperm gebruikt.Op20december zijndeplantenindekas
gebracht.Alsrasisoverwegend "Delphin"gebruikt.Allevruchtenzijn
roodgeoogst.
a.

Nachttemperatuur
Delaatstejarenisregelmatigonderzoek gedaannaarheteffectvanlage
nachttemperaturenopdeproduktieenkwaliteitvanvroegepaprika's
(zieInternejaarverslagenvanaf 1978).Gebleken isdatbijvoldoende
hogedagtemperatuur (25C)eennachttemperatuur van15°Cgéénnadelen
geeft.In1984wasbijdeproefookeennachttemperatuur van10°C
opgenomen.Ditwasechterdeinstelling,welkenaarlaterbleek,nagenoegnooitwerdbereikt.Doordeaanwezigheid vaneenenergiescherm
enjnatverwarming,blevendenachttemperaturenveelalzelfsdichtbij
15C.Daaromisin1984gekozenvoortelenzónderscherm indenacht,
omdaarmeetebereikendatlageretemperaturenwélgerealiseerd zouden
kunnenworden.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik
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Onderstaande behandelingen waren i n de p r o e f opgenomen.
1 . n a c h t t e m p e r a t u u r 15 C.

o
o
2.nachttemperatuur gedurendedeeerste5weken15C,daarna10C
(vanaf25-1).
3.nachttemperatuur vanafhetplanten10C.
Dedagtemperatuurwasvanafhetplantentot25februari25C,van25
februaritot25maart23Cenvoorderestvandeteelt21C.
Omdeingesteldenachttemperatuur tebereiken isnietextrageventileerd.
Indezomermaanden isveelalbijallebehandelingendagennachtiets
geventileerd omdaarmeeeenwatdrogerklimaattekrijgen.
Tijdensdegeheleteeltzijnnooitminimumbuistemperatureningesteld
geweest.
Eenenanderbetekendedattoteindmaartbijeeninstellinqvan
o
10Cdegerealiseerde temperatuuroverhetalgemeentussen11en12C
lag.Waar15Cwasingesteld,werddezetemperatuurookvrijgoed
gerealiseerd.
Bijdeoogstzijndevruchtengeteldengewogenenis,perveld,een
cijfergegevenvoordeernstvandekrimpscheuraantasting.Deknoopenkleinevruchtenzijnapartgewogen.

o

Inonderstaande tabelzijndeoogst-enkwaliteitsgegevensweergegeven.
2
:
produktieinkg/m t/m.
gem.vruchtgei'i. %kno- waard.
nachtt. 24-4
5-6
17-7
23-10
23-10
5-6
pen krimpsch
15°C
2.0
4,3
8,4
15,8
1,03
190
175
4,0
1,54
15-»10°C 1,9
4,3
8,5
16,2
213 180
2,8
1,45
16,2
10°C
1,7
4,3
8,4
223 184
3,2
Devroegeproduktiewasbij10Cnachttemperatuur ietslager.Opde
tweedepeildatumzijndeverschillenechtergeheelverdwenenenbij
beëindigingvandeproefisdeproduktiebij15Czelfsietslager.
Hetgemiddeldevruchtgewicht isvroegbijdehogenachttemperatuur
belangrijk lagerdanbijdebehandelingenwaarbijdevruchtenzijn
uitgegroeid bij12C.Dezetendensisookbijvoorgaandeproevensteeds
gevonden.
Tenaanzienvandekwaliteitzijndeverschillenkleinennietbetrouwbaar.Hetpercentageknopenenkleinevruchten (allesonder"?óknopen")
islaagendoordelagenachttemperatuur zekernietverhoogd.Dewaarderingvoorkrimpscheurtjes(0=vrijen9allevruchtenzeerernstig)is
bij15 Chetgunstigst.Ditverschilisweliswaarnietbetrouwbaar,
maarmoetwelaanleidingzijnvoorvoorzichtigheid.Naderonderzoekis
gewenst.
Plantqrootte
Doorverlengdeopkweektoetepassenkandeteeltvanpaprika'sworden
vervroegdofwelkanenergiewordenbespaard.Bijditgewasbestaatde
mogelijkheid omdeplantengedurende4tot6weken,gerekendvanafhet
momentdatze"normaalpootbaar"zijn,opeenkleineredandeuiteindelijketeeltoppervlaktetehouden.Indietijdkanopderestvanhet
bedrijfeengewaswordengeteeld,ofderestvanhetbedrijfkanleeg
blijvenwaardoorernietgestooktbehoeftteworden(energiebesparing).
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Zekeralsmenerggroteplantenwiluitpotenendaarmeedemaximalemogelijkhedenvanverlengdeopkweekwilbenutten,moetendeplantenreeds
tijdensdeverlengdeopkweekopeensteenwolmatwordengeplaatst.
Daarvoorwordteenmatvan50x20x10cmineenspeciaalvoorditdoel
ontworpenplasticbakjegelegdennatgemaakt,waarnadeplantenerop
gezetworden.Laterwordendezebakjesmetplantenopdedefinitieve
plaatsgezet.
Voordeproefisop6datagezaaiden3vandeze6behandelingenzijn
"verlengdopgekweekt".Deoverigedrie,zijnindekasdirectopde
matteogezet.Tijdensdeverlengdeopkweekstondener ca. 7planten
perm.
Deonderstaandezaaidatazijnalsbehandelingen indezeproefopgenomen:

a
b
c
d
e
f

zaaidatum:
23september
29september
5oktober
10oktober
15oktober
20oktober

verlengdeopkweek:

ja
ja
ja
nee
nee
nee

plantgewichtbijuitplanten:
125gram
110gram
75gram
60gram
30gram
25gram

Elkvandezebehandelingen zijnop20december in2-voudbijdeonder
a_genoemdetemperatuurbehandelingengeplaatst.
Deproduktie-enkwaliteitsgegevens zijninonderstaandetabelweergegeven.
2
produktieinkg/m t/m.:
gem.vrucht
?ókno- waard.
zaaid. 10-4
22-5
3-7 23-10
22-5 23-10
pen krimpsch.
23-9
1,6
3,8
7,4 17,3
195
184
2,3
1,42
29-9
1,3
3,8
7,3 16,9
200
186
1,4
1,65
5-10
1,0
3,4
7,6 17,5
218
188
1,7
1,77
10-10
1,5
2,9
7,4 16,1
194
176
3,3
1,51
15-10
0,3
3,0
6,5 14,0
216
182
2,4
1,58
20-10
0,3
2,8
6,6 14,1
218
181
2,9
1,09
Vroegerzaaiengeefteenvroegereproduktie.Devoorsprongblijftook
gedurendederestvanhetseizoenbehouden;dezewordtzelfsnoggroter,
zodatbijbeëindiging vandeproeftussendevroegsteenlaatstezaaisels
eenverschilisontstaanvan3kg/m.
Erlijkendanookzekermogelijkheden tezijnvoorverlengdeopkweek.
Wedenkendanmetnameaandebedrijvendiewatlatermetdeteeltstarteneninhetwinterseizoeneenandereteeltbijv.slahebben.
c.

Vruchtdunning
Reedsenkelejarenisbijproevengeblekendatvruchtdunningbijpaprika's
toteenhogereproduktieleidt (zie Int.jaarverslagen 1982en 1983).
Daarnaastwordtdesorteringergroverdoorenwordthetpercentageknoopvruchtenenkleinevruchten lager.Erwasechtereentendensdathet
optredenvankrimpscheurtjesnavruchtdunning ietsergerwas.
Bijdeproefin1984zijndevolgendebehandelingenopgenomen:
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a_géénvruchtdunning;plantenvanzaaidatum10oktober.
bI ezetsel4vruchtenperplant;plantenvanzaaidatum 10oktober.
c_1 zetsel6vruchtenperplant;plantenvanzaaidatum 10oktober.
d_géénvruchtdunning;plantenvanzaaidatum 20oktober.
e_1 zetsel4vruchtenperplant;plantenvanzaaidatum 20oktober.
_f_1 zetsel6vruchtenperplant;plantenvanzaaidatum 20oktober.
Doordemoeilijkezettingsomstandighedenindeperiodedatheteerste
zetselaandeplantenvandezaaidatum van10oktoberwerdgevormd,was
hetaantalvruchtenzókleindatergeenofslechtseenenkelevrucht
weggehaald behoefdeteworden.Bijdeplantenvandezezaaidatumzijn
danookgeenverschilleninproduktieofkwaliteitgevonden.
Tijdensdezettingaandeplantenvandezaaidatum 20oktober warende
omstandighedenbeterenmoestenredelijkwatvruchtenwordenweggenomen.
Inonderstaandetabelzijnderesultatengegevenvandeproefmetde
plantenvandezaaidatumvan20oktober.

behand.
nietdunn.
4vruchten
6 vruchten

?ókno- waardproduktiein kg/m t/m gem.vruchtgew.
24-4
5-6
3-7 23-105-623-10
pen krimpsch
1,19
1,9
3,4
4,2
7,1 16,1 210174
1,36
1,9
3,8
7,7 16,7 232181
3,5
2,2
3,7
7,4 15,6 218171
3,2
1,35

Erwarenvroegslechtskleineverschillen inproduktie;laterliepen
dezeoptot0,6kg/m .Ditverschil iskleinerdanin1983(1,1kg)
maarooknublijktvruchtdunning gunstigvoordeproduktietezijn.
Vooralvroeg,iserookeenduidelijk verschil ingemiddeldvruchtgewicht.
Omdaterlaterindetijdgeenbehandelingsverschillen zijn,wordendeze
verschillensteedskleiner.
Dewaarderingvoorkrimpscheurtjesisooknuhetgunstigstwaargéénvruchtdunning istoegepast.Ditmaaktvoorzichtigheid bijdeintroduktiein
depraktijk noodzakelijk.
II.

Invloedvanvruchtdunning endeperiodetussenuitplantenenhettoelaten
vanvruchtenopdeproduktieenkwaliteitvanlatepaprika's
Op16meiiseenzomerteeltpaprika'suitgepoot.Hetraswas"Rumba"
(Propatype)enhetbetrofeenteeltingrond.Bijdezeteeltiseen
vruchtdunproefuitgevoerd endaarnaastiseenproefgedaanmetverschillendetijdentussenuitplantenenaanhoudenvandeeerstevruchten.
Erisbijdezeteeltweiniggestookt;alleenbijechtlagetemperaturen
isietsbijvecwarmd.Alsteeltsysteemishettweestengelsysteemtoegepastenperm zijn2,5plantengepoot.

a.

Vruchtdunning
Bijdevroegestookpaprika'szijngoederesultatenbehaaldmetvruchtdunning.Hetpercentageknoop-enkleinevruchtenwerderdoorverlaagd
endetotaalnroduktiewas,evenalshetvruchtgewicht,hoger.
In1984isnagegaanofvruchtdunning ookbijeenzomerteeltvoordelen
biedt.Daarvoorzijndevolgendebehandelingen,in5-voüd,opgenomen:

vervolgblad nr 4
Onderzoekinstelling
Projectnummer

van pro]ectbeschr i j ving/projectverslag 1984.
: Proefstation Naaldwijk
: B7

R e g i s t r a t i e nr.
-70-

j3.géénvruchtdunning.
b_ vanhet1 zetsel6vruchtenperplantaanhouden.
£ vanhet1 zetsel8vruchtenperplantaanhouden.
Bijbeëindigingvandeproef,waren„vandebehandelingena_,b_en£
respectievelijk 4,9 5,1en5,0kg/m geooogst.Kleinenietbetrouwbare
verschillenmaardetendensisgelijkaanhetgeenbijdevroegestookteeltisgevonden.
Ookdeverschilleninkwaliteitwarenklein.Depercentagesbinnenland
bijdeoogstwarenvoordebehandelingen£,b_en£ resp.4,5 3,3en3,9.

b.

Periodetussenuitplantenentoelatenvanvruchten
Hettoelatenvanvruchtenveroorzaakteensterkeremmingvandevegetatievegroeivandeplanten.Metnameindeperiodedathetzaadwordt
gevormd (eerste4wekennazetting)kandegroeiremmingzeersterkzijn.
Omtevoorkomendatdeplantenineentejong (klein)stadiumteveel
ingroeiwordengeremd,wordendaaromindeeersteteeltfasedeeventueelgezettevruchtenverwijderd.Hetisechtersteedseendiscussiepunthoelang,ofweltotwelkontwikkelingsstadium,devruchtenverwijderdmoetenwordenomtotmaximaleteeltresultaten tekomen.
Omhierinwatmeerinzichttekrijgenisbijdezomerteelteenproefopgezetwaarbijdevruchten totverschillendemomentenzijnweqgehaald.
Deopgenomenbehandelingenwaren (bijplanting 16mei):
£ tot1junivruchtenverwijderen
btot8juni
£ tot15juni "
dtot22juni
etot29juni
Doordaterzeergemakkelijk zettingoptrad,zijnvanallebehandelingen
vruchtenverwijderd.
„
Deonderstaandetabelgeeftdeproduktie (kg/m )enhetgemiddeldevruchtgewicht (g)op3peildata.

behandeling:
verw.tot1-6
verw.tot8-6
verw.tot15-6
verw.tot22-6
verw.tot29-6

21augustus
kg/m
vr.gew
2,4
278
2,4
281
1,7
305
0,8
283
0,2
257

17september
kg/m
vr.gew.
3,4
263
3,3
273
3,1
276
3,5
242
3,9
220

6november
kg/m
vr.gew
5,5
217
5,0
239
5,1
233
5,3
219
5,8
209

Hetisduidelijk daterflinkevroegheidsverschillenzijn.Op21augustus,3wekennadeeersteoogst,ruim2kg/m .Opdeandere2peildata
zijnerookbetrouwbareverschillen.Ditgeldtzowelvoorhetaantalals
voorhetgemiddeldevruchtgewicht.Opvallend isechterdeproduktieen
hetvruchtgewichtbijbeh. a. Deinvergelijkingmetdeoverigebehandelingenhogeproduktieenhetlagevruchtgewicht,zijnnietgoedverklaarbaar.Naderonderzoek lijktzekeropz'nplaats.
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Publikaties:
Uffelen,J.A.M,van1984.Doorwegnemenvanvruchten,evenwichtiger
ontwikkeling. Tuinderij,64(6):45-46.
Uffelen,J.A.M,van1984.Onderzoeknaarnachttemperatuurbijpaprika's.
GroentenenFruit,40(23):58-60.
Uffelen,J.A.M,van,1984.Meer"onderzoeknodignaarplantgroottebij
paprika.GroentenenFruit,40(24):36-37.
Uffelen,J.A.M,van,1984.Vruchtdunningbijpaprika.GroentenenFruit,
40(24):40-41.
Plannenvoor1985
a_.Invloedvanschermenophetoptredenvankwaliteitsafwijkingennagaan.
b_.Nagaanwatdeinvloedisvandetemperatuurvanhetwortelmilieuop
produktieenkwaliteit.
£.Nagaanwatdeinvloedisvandeconcentratieenwisselingenvanconcentratie,opdeproduktieenkwaliteitvandevruchten.
d_.Invloedvanvruchtdunningopproduktieenkwaliteit(krimpscheurtjes)
nagaan.
e_.Nagaanwatdeinvloedisvandeplantgrootte (verschillendezaaidata
engelijkeplantdatum)isopdeproduktie.
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Betteding over het afgelopen Jaar (1984)
Besteding In geld
Directe kotten-personeel f
„
„ -materieel f

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

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kotten f
Totaal
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—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1984) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar
A. Verslag over 1984

a.
al.

Paksoi
Vroegevoorjaarsteelt
Voordezeteeltisop22november 1983gezaaidenop28december1983
uitgeplantbijeenplantafstand van25x25cm ( 16pi.m ).Inhet
onderzoekwerden11rassenopgenomendievooreendeelalvorigseizoen
beproefdwaren (zieInternjaarverslag 1983,p.76).Aanhetsortiment
warenenkelenieuwekruisingsprodukten vanhetI.V.T.toegevoegd.Op
14maartzijndeopgenomenrassendoordecommissie,bestaandeuitvertegenwoordigersvanC.B.T.enP.A.G.V.beoordeeld .Daarbijwerdeneen
grootaantalselectiesvanwegeschietgevoeligheid afgekeurd.Ookde "Clemo"
selektiesuitSpoon-PakchoyenBin-hupPak'tsoiblekennogteschietgevoelig.Vanwegedegoedevormenuniformiteitwerdbeslotenvande
besteplantenuitdezeselektiestochzaad tewinnenvoordeherfstteelt.DeI.V.T.kruisingenblekennogteheterogeen.Vandemeest
belovendeplantenwerdeveneenszaadgewonnen.Hetgewichtisbijdeoogst
nietbepaald.Bijdeverschillende rassen/selektiesiswelhetnitraatgehaltebepaald.Dezegehaltenvarieerdenvan2745tot3976mgNO-,
perkgversproduct.

a2.

Latevoorjaarsteelt
Voordezeteeltisop1maartgezaaidenOD20maartbijeenplantafstandvan25x25cmuitgeplant (16pi.m~ ).Inditonderzoekwerden
17rassen/selektiesopgenomen.Naasthetgebruikelijke I.V.T.materiaal
warenenkeleinzendingenvanRoyalSluisenEnzaZadenopgenomen.Op
8meizijnderassendoordecommissiebeoordeeld.
Ooknublekende"Clemo"selektiesuitvorigeproevenergschietgevoelig.
DitzelfdegeldtvoorhetdoorEnzaZadeningestuurd materiaal.Opvallend
warendegunstinsresu.l^tendiederassenvanRoyalSluisboekten.
MetnameRSA116wascompact,stevigengoedvanvorm.HetrasRSA112
bleekmeerschietgevoelig.Voordevoorjaarsteelt blijkendezehybriden
voldoendeperspectief tebiedeninvergelijking methetstandaardras

Achterzijde met beschreven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik
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"Japro"(RS2701).Bijdeoogstbleekhetgemiddeld gewichtopoogstdatum9mei473g.tebedragenenop15mei571g.perstruik.Erbleek
eengrotevariabiliteit ingewichttussendeplantenvandeverschillende
rassentebestaanwaardoorgeenbetrouwbareverschillenkondenworden
aangetoond.Welbleekeenbetrouwbaarverschilingemiddeldkropgewicht
tebestaantussenbeideoogstdata.
a3.

Vroegeherfstteelt
Voordezeteeltisgezaaidop21augustusengeplantop10september
bijeenplantafstand van25x25cm (16pi.m ).Inditonderzoek
werden10rassen/selektiesopgenomen.Alsstandaardras fungeerdehet
ras"Japro".
DerassenRSA112enRSA116bleken indezeteeltperiodeduidelijkminderuniformtezijndaninhetvoorjaar.Vanenkelekruisingsprodukten
werdenplantengeselekteerd voorvermeerderingophetI.V.T.Tussende
onderzochterassenbestondgeenbetrouwbaarverschilinproduktieper
m .Hetgemiddeld struikgewichtbedroeg411g.

b.

Knolvenkel
Voordezeteeltisop26maartgezaaidenop27aprilbijeenplantafstandvan25x30cm (14pi.m~ )uitgeplant.Inditonderzoekwaren8
rassenopgenomen.Hetmateriaalwasafkomstigvanhet I.V.T.enwas
tevenseenvervolgophetgebruikswaardeonderzoek vanverledenjaar
(zieIntern jaarverslag 1983 :p.77).Doorhetvrijlatetijdstipvan
zaaienenplantenvoordezeteeltwerdernstigehinderondervondenvan
"schieters".Ditwerdversterktdoorhettragegroeitempo.
Debeoordelingvanderassendoordecommissievondplaatsop2juli.
Derassenzijnbeoordeeld opschietgevoeligheid,knolvormenuniformiteit.Doorhethogepercentageschotwaseenjuistebeoordelingniet
eenvoudig.Derassen83028enhetstandaardras ZEFA-finowerdendesondanksalsmeestbelovendgekwalificeerd.
Plannenvoor1985
-Rassenvergelijking paksoi
-Rassenvergelijking broccoli
-Rassenvergelijking enheteffectvandeverlengdeopkweekopde
produktiebijkouseband.
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C.M.M,vanWinden
Besteding over het afgelopen Jaar (19

Besteding In geld

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

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

84

Middelbaar personeel
Lager personeel

f
f
f
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag algeloper, jaar (1984)
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 4

a.
1.

m

«t vermelding van publicaties

Paksoi(Cl.Mol)
Zaaienplanttijdenineenvroegevoorjaarsteelt
Bijhetonderzoek indevroegevoorjaarsteelt isop22,25en29november
gezaaid.Elkezaaidatumwerdgecombineerdmet4plantdata.Dezeplantdata
waren:5,9,13en17januari (ras"Japro")
Nawiskundigeverwerkingvandeoogstgegevens,waarbijperproefveldca
25kroppenwerdengewogen,bleekalleentussendezaaitijdeneenbetrouwbaareffekttekunnenwordenaangetoond (p<0.01).Naarmatelater
wasgezaaid,bleekbijdeoogsteenlagergemiddeld gewichtgeoogstte
kunnenworden.Degemiddeldeproduktiesvandezaaidatabehandelingen
waren:8,1, 7,5en7,3kg perm .Deproduktiesperm warennietbetrouwbaarverschillend tussendeplantdata-behandelingen.Degrotespreiding
materiaalwashiervandebelangrijksteoorzaak.Eeninteractietussenzaaitijd
enplanttijdstipbleeknietaanwezig.Hetgemiddeldoogstgewichtbedroeg468g.

2.

Plantafstanderiineenvroegeherfstteelt
Ineenvroegeherfstteelt (zaaidatum 21augustus;plantdatum10september)
werddevolgendeplantafstandenproefuitgevoerd methetrasRS116(Royal
Sluis)

A
B
C
D
E

25x30cm (12pi.m )
25x25" (16 "
)
20x25" (20 "
)
22,5x22,5cm (20 )
20x20" (25 "
)

Depaksoiuitdeplantafstandenproef isop13novembergeoogst.Het
gemiddeld gewichtbedroeg423g.Binnenhettraject12-25pi.m was
ereenzeerbetrouwbare lineairerelatietussenplantdichtheid engemiddeldgewichtperplant (p<0.01).

Achtenijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimt« vervolgblad gebruik
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Dezerelatiekanalsvolgtwordenweergegeven:y=-7,4x+560. »
Dithoudtin,datbinnenhetonderzochtetrajectelkeplantperm
meergemiddeldeengewichtsverliesvan+7.5g.bijdeoogstgeeft.
Detotaalopbrengstperm inrelatietothetaantalplantenperm
kanwordenbeschrevendoor:y=0,29x+2.34.Rekeninghoudendmet
eenvoldoendehoogplantgewicht (minimaal400g.)»deuniformiteit
endeplantkosteniseenplantaantalvan18perm aanbevelenswaardig.
b.

Plantdiepteinhetvoorjaarbij'knolvenkel (Cl.Mol)
Omnategaaninhoeverredeplantdieptedeknolkwaliteitvanknolvenkel
beïnvloedt,zijn5plantmethodenvergeleken.Plantenvanhetras
"Zefa-fino"werdenop27apriluitgeplant.Devolgendebehandelinqen
werdenopgenomen:perspotopdegrond,perspothalfindeorond,
perspot indegrond,perspot3cmbenedengrondniveauenperspotin
degrond,lateraanaarden.Op2juliwerdengeenduidelijkeverschillen
inknolkwaliteitvastgesteld.Debeoordeling vandeknolkwaliteitwerd
ernstigbemoeilijktdoordatinhetmateriaalveelschietersvoorkwamen.

c.

Kouseband (Cl.Mol)
Zaai-enplanttijdenbijkouseband ineenvoorjaars-enherfstteelt

1.

Voorjaarsteelt
Omdeaanvoerperiodevandittropischegewasteverlengenisonderzoek
verrichtnaarheteffektvanvervroegdezaai-enplanttijdenophet
produktieverloop. Indeproefisuitgegaanvantweerassenni.sel.
"California"(deWaal)en81099 (I.U.T.).Beiderassenzijngezaaid
op14februari,28februari,23maarten6aprilengeplantopresp.
29februari,12maart,6aprilen16april.Deeersteoogstwasop
resp.17mei,24mei,19junien26juni.
Erwerdgeoogsttot30augustus.Naarmatelaterwasgezaaidengeplant
wasdeproduktielager.Deproduktiewashethoogstbij"81099".
Bijdeplantdatum29februariwasdeproduktiebijdezeselektie 5.4
kg/m.
Indeloopvanhetonderzoek isdehoudbaarheid vandetweebeproefde
rassen/selektiesbepaald.Daarbijisvooralgeletopdekleur,stevigheid,percentagerotenhetgewichtsverlies.Uitditonderzoekkwamnaar
voren,datpeulenvandeselektie "California"langerhoudbaarzijn.
Metnamedekleurvandesei."California"isbeterdandievanhetras
"81099".Bovendiengaanouderepeulensneller inkwaliteitachteruit
danjongepeulen.

2.

Herfstteelt
Bijditonderzoek iseveneensvanbovengenoemde rassenuitgegaan.De
volgendezaai-enplanttijdenzijnaangehouden:
Zaaidata 3,10,17en24julienplantdataresp.14,24,31julien
7augustus.
Erwerdvan12september tot12novembergeoogst.Devolgendeconclusieskondenwordengetrokken.
DeIVTselektie "81099"hadeenhogereproduktiedanselektie"California"(p<0.04 ).Deproduktiewasresp.1.0en0.8kg/m
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Betrouwbareverschilleninproduktiewerdenaangetoond tussendezaaienplanttijden (p<0.01).Naarmatelaterwerdgezaaidengeplant
werdeenlagereproduktiebehaald.Detotaalproduktieop12november
wasresp.1.3,0.8, 0.9 en0.6 kg/m.
Erwerdgeeninteractietussenrasenplanttijd aangetoond.Derelatie
tussenplanttijdstipenopbrengstkanwordenbeschrevenm.b.v.deformule:opbrengst:-0.028*dagenna1juli+1.66.Degegevensuitdit
onderzoekwijzenerdusopdateenherfstteeltvankousebanduitproduktie-oogpuntnietinteressantis.
Bloemkool
Zaaitijdenineenwinterteelt(Cl.Mol)
Bijhetonderzoeknaarheteffektvandezaaitijdopdeproduktieen
kwaliteit (?óboorders)bijbloemkoolwerdenop3,5,6,7en10oktober
gezaaid.
Daarnaastisoriënterend gekekennaardemogelijkheid omdeopkweekmet
kluitplantenuittevoeren.Erisop22en23decemberuitgeplantbij
eenplantafstand van50x40cm (ras"Kassa").Erwerdenwaarnemingen
uitgevoerdaandeoogstdatumendediameter.
Qogstdatum
Eenbetrouwbaar verschilkonwordenaangetoond tussendenormaleopkweekmethodeenkluitplantmethode(p<0.01).Degemiddeldeoogstdatumbij
dekluitplantenwasbeduidendlater.
Tussendeverschillendezaaidatawerdeenzwakbetrouwbaar effektaangetoond (p=0.04).Naarmatevroegerwerdgezaaid,wasookdeoogstdatum
eerder.
Tussendezaaitijdenbijdekluitplantmethodewerdgeenbetrouwbaar
verschilaangetoond.
Diameter
Tussendebeideopkweekmethodenwerdeenbetrouwbaar verschilinde
diameteraangetoond (p<0.01).Degemiddeldediameterbijdekluitplantmethodewasgroterdanbijdenormaleopkweekmethode ,nl.resp.
13.0en12.3cm
Tussendeverschillendezaaitijdenwerdeenbetrouwbaarverschilaangetoond (p=0.02 ).Naarmatelaterwerdgezaaidwasdegemiddelde
diametergroter.
Tussendezaaitijdenbijdekluitplantmethodewerdgeenbetrouwbaar
verschilindiameteraangetoond.
Opgemerktkanworden,datdeplanten,diemetdekluitplantmethodewaren
opgekweektdermatezwakvanopbouwwarendatbijhettoenemeningewicht
eengrootdeelvandeplantenomviel.
Bijdebepalingvanhetaantalboorders (=tekleineknollen)werd
geenbetrouwbaar effekt tussendeverschillende zaaitijdenenopkweekmethodengevonden.
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Courqette (Cl.Mol)
Nachttemperatuurincombinatiemetzaai-enplanttijden
Courgette-plantenvanhetras"Green"werdengezaaidop20december,
9 en19januarienuitgeplantresp.op27januari,14februarien
24februari.Deplantdatawerdenuitgevoerd in2afdelingen.Op24
februariwerdineenafdelingdenachttemperatuurverlaagdvan17naar
13°C.Denachttemperatuur inde'andereafdelingwas17Cconstant.
Inbeideafdelingenwerdoverdageenstooktemperatuurvan20Caangehouden.Indetabelzijndeproduktgegevens t/m 26junisamengevat.
Tabel.Aantalstuksengemiddeld vruchtgewicht vancourgette,geteeld
bij2nachttemperaturenen3plantdata.
Nachtt. 17°C
13°C
aantalstuks
g.v.g.
aantalstuks
g.v.g.
Plantdatum 30-3 27-4 26-6 30-3 27-4 26-630-327-426-630-327-426-6
27januari 2.9 9.0
19.0 333 376 437 2.5 9.7 25.6300 357 398
14februari1.4

5.5

13.5 319

395 429 1.5

8.5 23.2264 355 391

24februari1.3

6.0

14.9 307

386 429 1.5

7.221.4304 359 407

Uitdetabelkomtnaarvorendatverlagingvandenachttemperatuurgeen
nadeligeinvloeduitoefentopdeproduktieenzelfseenpositiefeffekt
heeftopdetotaalproduktie.Degroterevruchtbaarheidbijlagere
nachttemperaturen speelthierbijwaarschijnlijk eengroterol.
Dereactievandeplantdatum opdeproduktie isbijbeidenachttemperaturen nietgeheelgelijk:vroegerplanten leidtvooralbij
dehogerenachttemperatuur totdegrootsteproduktiewinst.Mogelijk
datdekleinereplantenbijdelagerenachttemperatuur alsneller
vruchtbaarwerdenaangeziendezelangerbijdelagere temperatuur
hebbengegroeid.Delagerenachttemperatuur heeftopallepeildatageleid totkleinerevruchten.
Deresultatenuitditonderzoek gevenaanleiding omhettemperatuuronderzoekvoorttezetten.
Invloedvandeverlagingvandeteelttemperatuurincombinatiemet
bespuitinqmetcalciumnitraatophetoptredenvanrandbijChinese kool
(K.Buitelaar).
Voordezeproefwerddestandaard cv "Spectrum"metnogvierrassengezaaidop16december.Op17januariwerduitgeplant in2kasafdelingen
waarbijinéénafdelingeennormaleeninéénafdelingeenverlaagde
teelttemperatuur werdaangehouden.Degerealiseerde temperatuurwas:

17/1-9/2 (totrandgevoeligestadium)
10/2-26/2 (randgevoeligestadium)
27/2-25/3 (stadiumkoolvorming)

kastemperatuurin C
verlaagde
normale
. nachtdag
nachtdag
13 17
17
17
10 19
15
19
8
18
13
19
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Inbeideafdelingenwerdnaastonbespoten,van8februaritot24februaridriekeerperweekgespotenmet 2%kalksalpeter.Van13tot22
februaritraderrandop.Derandwaarnemingen staanindetabel.
Gemiddeld %plantenmetrand
verlaagdetemp,normaletemp.
35
93
23
90
0
0

gem.van5rassen
geenkalksalpeter
2%kalksalpeter

Eenverlaagdeteelttemperatuurheefthetoptredenvanrand flinkverminderd.Debespuitingmet 2%kalksalpeter voorkwam rand;welkwamerlicht
"droogrand"vooraandebladranden.Bijdeoogstop28maartwashet
gemiddeldkoolgewichtbijdenormaletemperatuur1160gramenbijde
verlaagdetemperatuur 1018gram.Dezekleineachterstand inkoolgewicht
groeiterineenpaardagenbij.Hetverlagenvandeteelttemperatuur
iseenaanvaardbaremethodeomhetoptredenvanrandtebeperken.
Invloedvanverlagingvandenachttemperatuurbijmeloenopproduktie
enkwaliteit (K.Buitelaar)
Vorigjaarwerddooreen4Clagerenachttemperatuur hetsuikergehalte
vanmeloenenmet 2%verhoogd.Vooreenvervolgonderzoek werdencvs"Haon"
en"Makdimon"uitgeplantop16en29maartin12kasafdelingen.Begonnen
werdmeteentemperatuur van21 Cindenachten23 Copdedag.
Na2meiwerdbijenkeleafdelingendenachttemperatuur verlaagd.Door
degeïsoleerdeliggingvandeafdelingenwerdslechtsgedurendeeendeel
vandenachteenlageretemperatuurgerealiseerd,n.1.tussen22uuren
5uur13 ,15 ,18 en21C.Geoogstwerdvan19meitot26juli.De
resultatenstaaninonderstaandetabel.
Behandeling

uitgroeiduur(dg)

nacht13°C
" 15°C
" 18°C
" 21°C
cv "Haon"
cv"Makdimon"
plantdatum16mrt.
" 29mrt.

50
49
46
43
52
42
46
48

?ósuiker
11,3
11.1
10.9
9.9
12.1
9.5
9.9
11.7

kg/m
4.2
3.6
3.7
3.7
3.0
3.4
4.2

3.4

gem.vruchtgew.(g)
1057
1026
1020
1010
903
1153
891
1165

Eriseenbetrouwbaareffekt (P<0.01)vandenachttemperatuur opde
uitgroeiduur vandevruchteneneengeringeffekt (P=0.13)ophet
suikergehalte.Derelatienachttemperatuur enproduktieenvruchtgewicht
isnietduidelijk (P>0.20). Tussendecvs"Haon"en"Makdimon"en
tussendebeideplantdatazijndeverschillenbetrouwbaar (P<0.01).
Publikaties
Mol,Cl.,1984.Bemestingbijcourgette.
GroentenenFruit 39(27):28-29
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MolCl,,1984.Temperaturenenplantafstand bijknolvenkel
GroentenenFruit39(34):34-36
MolCl,1984.Temperatuurenplantverbandbijkouseband
GroentenenFruit39(47):32-34.
MolCl,1984Kleinegewassenindeherfstteelt
GroentenenFruit40(1)44-47
Mol.Cl,1984.Herfstbloemkoolonderglas
GroentenenFruit:40(11):51-53.
MolCl,,1984Teeltplaneninvesteringstaansubstraatteelt
indeweg
Tuinderij64(28):18-20
Mol Cl,1984Paksoiindeherfstteelt
Tuinderij64(30):16-20
Mol,Cl. 1984.Kleinegewassen :jaaroverzicht1984
Tuinderij64(33):26-27
Mol,Cl. e.a.1984.Bieslook,eenteeltvooru?
Tuinderij64(33):34-36
Mol,Cl. 1984.Demogelijkhedenenperspectieven vanenkelekleineen
nieuwegroentegewassenvoordeNederlandseglastuinbouw.
Bedrijfsontwikkeling_15(6):546-551.
Buitelaar,K.1984Veilingonderzoek suikergehaltemeloen
GroentenenFruit39(32):34-35.
Plannenvoor1985
Effektvanverlaagdenachttemperatuuropvroegheidenproduktievan
courgette.
Voortzetting randonderzoek bijChinesekool.
Vergelijking Ogen-typenbijmeloen
Plantafstand enverlengdeopkweekbijkouseband
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Jansen,N.L.M.Stijger.W.deBruijn
enK.Buitelaar

J.H.Stolk,M.H.Cools,A.B.
J.H.StolkenG.W.H.Welles
C.M.M,vanWinden

Onderzoeker(s)
Projectleider

Reglttretie i

Besteding over hat afgelopen Jaar (1984)
Besteding In geld
Directe kotten-personeel f
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f

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

—
—

mandagen
mandagen

Omslag algemene kotten f

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1984) met vermelding van publicaties
B. Plan komen-i« jaar
A. Verslag over 198 4

a.

Aubergine

Rassenproeven 1 beoordeling
Eenserievan8rassen (inclusiefdevergelijkingsrassen cv"Adona",
"Berinda','en"Dobrix")werd indestookteeltop3plaatseninduplobeproefd.
Deproevenlagenopsteenwoleningrond.Allerassenkondenworden
aanbevolenvoorvoortgezetonderzoek.
b.

Boon-Stoksnij
Rassenproeven tweedebeoordeling
Indeherfstteeltonderglaswerdeenserievan8rasseninclusiefhet
vergelijkingsrascv "Helda"inhetkadervanhetvoortgezetonderzoekop
3plaatsenminimaalindrievoudbeproefd.Deresultatenzulleninhet
voorjaarvan1985wordenverwerkt,besprokenengepubliceerd.

c.

Koolrabi
Rassenproeven tweedebeoordeling
Stookteelt
Eenserievanvierrassen,inclusiefhetvergelijkingsrascv"Prado",
werd inhetkadervanhetvoortgezetonderzoek,opzesplaatsenin
duplobeproefd.Derassencv"Foran"en"Proloog"kondenuiteindelijk,
aldannietbeperkt,wordenaanbevolen.
Publikatie
Cools,M.H.enStolk,J.H. (1984).
GroentenenFruit40(20):53-55.

Koolrabirassenvoordestookteelt.

Achtenljde met beschrijven. Bi) onvoldoend« ruimt« vervolgblad gebruil
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Heteluchtteelt
Eenserievanvierrasseninclusiefdevergelijkingsrassen cv"Prado"
en"ExpressForcer"werd,inhetkadervanhetvoortgezetonderzoekop
vijfplaatsenminimaalinduplobeproefd.Derassencv"Proloog"en
"ExpressForcer"kondenuiteindelijk,aldannietbeperktwordenaanbevolen.
Publikatie
Cools,M.H.enStolk,J.H. (1984).Koolrabirassenvoordeheteluchtteelt
(keusbeperkt).GroentenenFruit40(24):48-49.
Herfstteelt
Eenserievanvijfrassen,inclusiefhetvergelijkingsrascv"Express
Forcer",werd inhetkadervanhetvoortgezetonderzoekopvijfplaatseninduplobeproefd. Indeloopvan1985zullenderesultatenworden
verwerkt,besprokenengepubliceerd.

d.

Paprika

1.

Rassenproeveneerstebeoordeling
Stookteelt
Groen/rodeengroen/gelerassen:
Eenserievan15nieuwerassen,12groen/rodeen3groen/geleafkomstig
vanveredelingsbedrijven,werdopdrieplaatsen induplobeproefd.
Destandaardrassen,waarmeedenieuwerassenwerdenvergelekenwaren
cv"Delphin"en"Propa"(selektie "Propenza")voordegroen/roderassen
encv"Goldstar"voordegroen/gelerassen.Devolgenderassenwerden
aanbevolenvoorvoortgezetonderzoek teweten3227F1,P10001F1,760F1,761F1
enE2112F1.vandegroen/roderassenenE2124F1enP1003Fvandegroen/
gelerassen.
Herfstteelt
Groen/rodeengroen/gelerassen
Eenserievan14nieuwerassen10groen/rodeen4groen/geleafkomstig
van7veredelingsbedrijven werdop3plaatsennaastdestandaardrassen
cv"Goldstar"encv"Propa"(selektie"Rumba")induplobeproefd.De
rassenvoorverderonderzoek zulleninhetvoorjaar 1985bekendworden.

2.

Rassenproeven tweedebeoordeling
Stookteelt
Groen/roderassen:
Inhetkadervanhetvoortgezetonderzoek (2 en3 beoordeling)werd
eenserievanzesrassen,inclusiefdestandaardrassen cv "Verbeterde
Glas", ("Calypso"FI)en"Propa"(Selektie "Propenza)optwaalfplaatsen
zowelindepraktijkalsopproeftuinen/proefstation,opsteenwolen
ingrondbeproefd.
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Devolgenderassenkondenuiteindelijkwordenaanbevolen,teweten:
cv"Memphis","VerbeterdeGlas"("Calypso"Fl)"Plutona","Tango",
"Propa" (selektie"Propenza")en"Delphin".
Publikatie
Stolk,J.H.enCools,M.H.(1984).Paprikarassen (Duelomhegemonienog
nietbeslist).
GroentenenFruit40 (11):42-43.
Herfstteelt
Groen/roderassen
Eenserievan6nieuwerassenwerdop10plaatsen induplonaasthet
standaardrascv "Propa"(selektie "Rumba")beproefd.Deresultaten
zulleninhetvoorjaarvan1985wordenverwerkt,besprokenengepubliceerd indevakpers.
Overigepublikaties
Stolk,J.H.enCools,M.H. (1984).Rassenproeven herfstpaprika in1983.
GroentenenFruit39 (46):38-39.
Stolk,J.H. (1984).Paprikarassen voordezomerteelt.GroentenenFruit
9 (35):8-9.
Peper
Rassenproeveneerste/tweedebeoordeling
Stookteelt
Indestookteeltwerdentweenieuwepeperhybridenbeproefd naastde
vergelijkingsrassen cv"Vurino"en"WestlandseLangeRode"(selekties
"VandenBerg"en "Kreta").Deselektiesvancv "WestlandseLangeRode"
voldedenguascherpesmaakentypegoed.Hetrascv "Torito"voldeed
zeergoed (scherpesmaak,goedmodel,zeerhogeproduktie).Debeide
overigerassenvoldedennietaandegesteldeeisen (smaak,model)
Publikatie
Stolk,J.H.enJansen,A.B.(1984). Interessantnieuwpeperras,Groenten
enFruit40(15):43.
f.

Radijs
Rassenproeveneerstebeoordeling
Voorjaarsteelt
Eenserievannegenrassene.g.selektiesvanhettyperonde,helderrode,werdopdrieplaatsenbeproefd naastdeverqelijkingsrassencv
"Helro"encv "RondeRodeBroei"(selektie "Novired").Derassencv"Flyer",
E671F1,cv "Heraut",271,cv "Topsi",910en911werdenaanbevolenvoor
voortgezetonderzoek.
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Rassenproeven tweedebeoordeling
Winterteelt
Insamenwerkingmetradijsveredelingsbedrijven endeWestlandseStudieclubswerden8rassene.g.selektiesopelfplaatsenbeproefd.Erwerd
uitgegaanvangrotevelden (30m )metde"pneumat"gezaaid.Derassen
cv"Rocco","Oscar","Helro","Flyer",en"Briljant"en"Boy"konden
uiteindelijk,aldannietbeperkt,wordenaanbevolen.
Publikatie
Stolk,J.H.enJansen,A.B.Helro,BoyenBriljantmakendedienstuit
(Radijsindewinter).GroentenenFruit40(12):52-53.
GebruikswaardevaneenaantalChinesekoolrassen
Voordeaanvoeraandeveilingvankoolzonderombladmoetenderassen
eencompactegeslotenkoolgeven.Naastdestandaard cv"Spectrum"
werdendriehybridenopgenomen.Gezaaidwerdop16december,uitgeplant
op17januariengeoogstop28maart,cv"Spectrum"gafeenmooieuniformekool,welkevanwegedelossetopmindergeschiktwasvoorafpellen,
cv"Kasumi"hadwatgroflangombladmeteengeslotentop,enwaszeer
geschiktvoorafpellen,cv "Sunkiss"en830.844hebbennietvoldaan,ze
warennietuniformenhaddentegrofomblad.
Plannenvoor1985
a.Andijvie
Rassenproeven eerstebeoordelingherfstteelt.
b.Aubergine
Rassenproeventweedebeoordeling indestookteelt.
Rassenproeven tweedebeoordeling indeheteluchtteelt.
c.Meloen
Vergelijkingvan Ogenselektiesen-typenindevoorjaarsteelt.
d.Paprika
Rassenproeveneersteentweedebeoordelingindestookteeltenin
deherfstteeltbijgroen/rode engroen/gelerassen.
e.Radijs
Rassenproeven tweedebeoordeling indewinter-endevoorjaarsteelt.
f.Spinazie
Rassenproeveneerstebeoordeling indeherfstteelt.
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A.P. vanderHoeven

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

C.M.M,vanWinden
Besteding over het afgelopen jaar (19 8 ^

Besteding In geld

tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel
mandagen
Hoger personeel
—
««««J.
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager pertoneel
—

Directe kotten-personeel f
„

„ -materieel f

Seml-dlrecte kotten

f

Omslag algemene kotten f
Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1984 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 19E4

a.

Onderbrekingvandekortedagbehandeling
Invervolgophetonderbrekingsonderzoek in1983 (zieInternJaarverslag
1983, p.92-93)zijnineenzomerteeltdefactorenaanvangstijdstip
enduurvandeonderbrekingbijdecvs"Spider"en"Delta"onderzocht.
Voorditdoelzijnna5,10,
40korte (KD)3,6
15
langedagen (LD)gegeven (plantdatum :15-3-84)Vijfwekennahet
plantenisbegonnenmetde 'kortedagbehandeling.
Omdatbijcv "Spider"dehoofdknopbijveelplantenreedswasgevormd
vóórhetbeginvandeKD,ontstonden veelzgn.splittakken.Hierdoor
washetnietmogelijk deonderbrekingseffekten goedvasttestellen.
Bij"Delta"wasna5KDslechtséénknopaangelegd.Deoverigeknoppen
zijnnadeonderbreking aangelegd.Ditwastezienaandeblaadjesonderdieknoppen.Na10ofmeerKDwarendemeesteknoppenwelvóórde
onderbreking aangelegd.Vanonderbrekingen na30KDwarennauwelijks
ofgeeneffektenwaartenemen.
Naarmateeerderwasonderbrokenwasdebloeiverlating sterker.Bovendien
namdebloeiverlating toemetdeduurvandeonderbreking.Metdebloeiverlatingnamookdelengtevandetrossteeltjestoe.
Alleenbijonderbrekingenvanmeerdan6LDna5KDkwamdoorwasvoor
enwasdebloeionregelmatig.Deverschillen introsvormtussende
objectenbij"Delta"zijnopfoto'svastgelegd.

b.

Onderbreking vandekortedagperiodebijnormaalteeltchrysanten.
Integenstelling totdejaarrondteeltwordtdekortedagperiodebijde
normaalteeltnietonderbroken.Omnategaaninhoeverreeenonderbrekingvaninvloed isopbloeispreiding enkwaliteitiseenonderbrekingsproefindepraktijk uitgevoerd.Zowelbij15vroege (kortereaktietijd)
alsbij14latecvszijndefactorenaanvangstijdstip enduurvande
onderbreking inenkelvoud beproefd.Devroegecvszijngeplantop
10-8-84endelateop20-8-84.Deonderbrekingsduurwassteeds5of
10LD.Deaanvangstijdstippenwaren:voordevroegecvs17,24september, 1en8oktober,envoordelatecvs1,8,15en22oktober.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgblad gebrul)
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Tijdensdeteeltisalleengestooktbeneden5Cenbijvochtigeomstandighedenindekas.Bijdeoogstisdegemiddeldeoogstdatumperobjectgenoteerd
eneffektenvandebehandelingenopgewaslengte entrosvormzijnvisueel
waargenomen.
Debloeiverlatingwassterkernaarmateeerderwasonderbroken.Bij10LD
wasditeffektgroterdanbij5LD.Bijcvsdievannaturelaterbloeien
wasdereaktieopbloeiverlating hetsterkst.Metdebloeiverlatingnamen
ookdeplantlengteendetrosomvangtoe.Ditlaatstewaseengevolgvan
destrekkingvandebloemsteelttjes.Doorwaskwamindezeproefnietvan
betekenisvoor.
.UitderesultatenvandezeproefblijktdatindenormaalteelthetbloeitijdstipendetrosvormdooreenKD-onderbrekingkunnenwordenbeïnvloed.
Het eerstgenoemdebiedtmogelijkhedenvoorwerkverdelingenaanvoerspreiding,
hettweedekangunstigzijnvoorcvsmeteentekompaktetrosvorm.
Invloedbewortelingsmediumopgroeivanchrysantenstek
Uitonderzoeknaarmogelijkhedenvoorverlengdeopkweekvanchrysantenplanten
(zieInternJaarverslag 1983,blz93)blekenplantenbeworteld inlossegrond
inperkplantplatenbetertegroeiendandiebeworteld inperspotten.Omde
oorzaakvandezeverschillenvasttestellenzijnin1984proevengenomen
metdefactorenpotsoortengrondmengsel.Depotsoortenwarenperspotten
van5x5x3,5cmenperkplantplaten (verder ppp genoemd)metpotten
(lossegrond)van5x6,5 x6cm.Voorhetmakenvanbeidepottenwasper
potevenveelgrondmengselnodig.Deperspottenzijnopdezelfdeplantafstand
gezetalsdepottenindeppp.
Degrondmengselswaren:
Astandaardmengsel (40?ótuinturf,30?óturfstrooiselen30?óveenmosveen).
BAlsAmaarmettoevoegingvan20?ówaterafstotendesteenwolvlokken.
CGezeefdmengsel (50?óturfstrooiselen50?ótuinturf).
DSpeciaalmengseldatindepraktijk inpppgebruiktwordt (50?óturfstrooiselen50?óveenmosveen).
Destekkenzijninweek6indepottengestokenenverderopdegebruikelijke
wijzebeworteld.2,3,4en5wekennahetstekenzijnplantlengteen-gewicht
vastgesteld.
Erisuitgeplantop2bedrijven inweek10,4wekennahetsteken.Opbedrijf
1wasdegebruiktecv"WhiteSpider"enopbedrijf2cv"Gander".Deverschilleninplantlengteen-gewichtwarenkleinenopdemeestemonsterdata
nietbetrouwbaar.Gemiddeldoverdetweebedrijvenwarendeplanteninppp
ietszwaarderdandieinperspottenengafgrondmengselCbijbeidepottypen
ietszwaardereeneenuniformerepartijplantendandeoverigegrondmengsels.
Dewortelgroeiverliepinpppbeterdaninperspotten.
Bijdeoogstwarendeverschillentussendeopkweekbehandelingen nietbetrouwbaar.Datdeverschillen ingroeitussenperspot-enppp-plantenin
deproefvan1983zogrootwareniswaarschijnlijk voornamelijk eengevolg
geweestvanhetverschilinplantafstand dietoenvoorppp-plantenveel
ruimerwas.
d. Invloedsteksorterenopproduktiebijchrysant
Opeenbedrijfiseennormalepartijstekkenvandecv"WhiteSpider"indrie
groepenverdeeld n.1. :ongesorteerd,kleinestekken (25?óuitdepartij)en
grotestekken (overige 75?ó).Vandezepartijenstek isineenproefintweevouddeproduktiebepaald.

vervolgblad nr 2
Onderzoekinstelling
Projectnummer

van projectbeschrijving/projectverslag 1984.
: ProefstationNaaldwijk
: B13

Registratienr.
-86-

Erisgeplantop10-12-83engeoogstop9-4-84.Bijdeoogstzijntaklengte
-gewichten uitvalpercentage,inclusieftakkenlichterdan30g.vastgesteld.
Opbasisvangewichtzijndetakkeninkwaliteitsklassen ingedeeld:kwaliteit I_>60g. ;IIvan45tot60g. ;IIIvan30tot45g.
Indezeproefwashetuitvalpercentagebijongesorteerdestekkenopmerkelijk
hoog.Kleinestekkengavenlichteretakkeneneenlagerpercentageeerste
kwaliteittakkendanongesorteerdeengrotestekken.Deresultatenvandeze
oriënterendeproefgevenaanleidingtotverderonderzoekin1984/85
Publikaties
Hoeven,A.P.vander,Berkel,N.vanenMol,C.P.,1984.Ethyleenschadebij
chrysanten.VakbladvoordeBloemisterij39.(12):42-45.
Heidemans,C , Stolk,J.H.,Hoeven,A.P.vanderenLeeuwen,P.van,1984
Conclusiesgebruikswaardeonderzoek chrysant.Vakblad voordeBloemisterij
39(22):27-31
Hoeven,A.P.vanderenMol,C.P.,1984Verlengdeopkweekbijjaarrondchrysanten.VakbladvoordeBloemisterij39(22):36-37.
Runia,W.Th.enHoeven,A.P.vander1984Stomenbijjaarrondchrysant.
VakbladvoordeBloemisterij39(34):34-37
Hoeven,B.vander1984.ChrysanttoerdoorJapan.VakbladvoordeBloemisterij39(51/52):92-94.
B. Plannenvoor1985
Voortzettingonderzoeknaareffektenvan KD-onderbrekingsmethoden
Voortzetting onderzoek naarinvloedenvansteksorteren enproduktie
Produktieverschillen vaststellen tussenhetwelennietgebruikenvan
reflektiemateriaalopdegrond indewinter.
Onderzoeknaarmogelijkhedenvanchrysantenteelt zonderaarde.
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Besteding over Het afgelopen Jaar (19 84)
Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kotten 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 (1984.1 met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar
A. Verslag over 1984

a.Schermenvoorenergiebesparing bijAmaryllis (Hippeastrum)
Amaryllisiseenwarmtebehoeftigbolgewasenschermenbiedtgoedemogelijkhedenombijditgewasenergietebesparen.
Omdeinvloed vanlichtonderschepping ophetgewasbijcontinueschermen
nategaanwerdhiernaareenproefopgezetopeenpraktijkbedrijf.
Erwerdenin2-voud3schermbehandelingenuitgevoerd,t.w. :20weken
continueschermenvanafplanten (tot24april).-12wekencontinue
schermenvanafplanten (tot28februari).-geenscherm (controle).
Gedurendedeschermperiodewerddehoeveelheid lichtgehalveerd.
Alsraswerd "OrangeSouvereign"gebruiktmeteenbolmaatvan15cm.
Deplantdatumwas6dec.1983enderooidatum 14aug.1984.Tijdensde
teeltwerddoormiddelvanperiodiekegewaswaarneminqendeontwikkeling
vanbladenbolvastgelegd.
Tot12wekennahetplantenwarendeverschillen tussendebehandelingen
teverwaarlozen;daarnatradenergeleidelijk aanverschillen optennadelevan20wekenschermen.NahetverwijderenvanhetschermbijdeZU
wekenbehandeling namendeverschillen nietmeertoe.Tussennieten12
weker,schermenwarendeverschillen zeergeringenteverwaarlozen.De
langsteschermbehandelinghadvoordemeestewaargenomenkenmerkeneenachterstanddieovereenkwammet2à3wekengroei.Hetdroogbolgewichtwas16
wekennahetplantengehalveerdmaarnamdaarnasterk toe.Bijdestartwas
hetdrogestof %vandebol+20?éendaaldetot 1% 16wekennahetplantenen
•wasbijhetrooienopgelopentot 15%.Zowelhetdroogbolgewichtalsdroge
stof %wasbijde20wekenschermbehandeling ongunstiger invergelijkingmet
de2overigebehandelingen.
Geconcludeerd kanwordendathalveringvandehoeveelheid lichttotbegin
maartnietnadeligwasvoorhetamaryllis gewas.
Omindewinterenhetvroegevoorjaarbijamaryllisenergietekunnenbesparenbiedtschermenmetlichtdoorlatendematerialenhetzijineenoftwee
lagengoedemogelijkheden.Ofditookgeldtvoordehelevroegeplantingen
bijv.deteeltvoorbloemen innovember endecember valtuitdezeproefniet
afteleiden.
Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgblad gebrulkei
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SortimentsonderzoekAmaryllis
Indederdeweekvanjanuariwerdeenaantalrassenopgeplantvoorregistratieenterverkrijgingvaneengetuigschrift.Tevenswerddecollectie
van240rassenopgeplant,dienendalsvergelijkingsmateriaal eninstandhoudingvanhetgenenmateriaal.Debeoordelingdoordesubcommissievoor
AmaryllisvandeK.A.V.B,werdaandevolgenderassenhetGetuigschriftvan
Verdienstetoegekend:
"Bestseller","Cleopatra","FairyL'and","Liberty","NewYork",Orange
Wimpel","Piquant","StervanHolland","Velvetking","WhiteDream",
Witno15enNo216enhetkleinbloemigetypegracilis"ScarletBaby".
Invloedvantemperatuurbehandelinqvanfreesiaknollenopbloeitijdstip,
produktieenkwaliteit
Indepraktijkbestaateengrotevariatieinpreparatieduur,alofniet
incombinatiemeteennabehandeling vandeknollen.Redenvandezeinde
tijduiteenlopendebehandelingen zijno.a.hetvermijdenvaneenvoorafgaandebewaarbehandeling bij2C,uitstellenvanhetplanttijdstip,verminderenvanhetaantalkasdagenenbeïnvloeding vandeplantgrootte.
Omdeinvloed vanpreparatieduur ennabehandelenopbloeitijdstip,produktieenkwaliteitnategaanwerdeenvergelijking gemaakttussen4behandelingen.
Inweek 23werdgestartmetdepreparatievanknollenvandeindatvoorjaargerooiderassen "BlueHeaven"en"Miranda".Indetabelisdepreparatieduur ,nabehandeling enplanttijdstip aangegeven.Totenmet
bloemknopaanlegwerdgestreefdnaareenzelfdegrondtemperatuur voorde
4behandelingen;deverschillen ingrondtemperatuurwarennietgroterdan
1C.Gedurendedewinterwerdeenstooktemperatuurvanzoweldagalsnacht
van8Caangehouden.
Indetabelzijngegevensvermeldbetreffende teeltduur,bloeitijdstip,
produktieenkwaliteit.
o
Inbeidegevallengafhetnabehandelen van3wekenbij15Ceentijdsduurverkorting vanafplantentotbeginoogsten90?óoogstdatumvanresp.12
en5dagen.Voorhet3wekenlangerpreparerenbij30Cwasdetijdswinst
bijbeginoogsten90%oogstdatum resp.3en8dagen.Defreesia'svan
16weken30C+3weken15Cwarenaanmerkelijk sterkergeduimd,hetras
"BlueHeaven"sterkerdan"Miranda".Bijdeproduktieenkwaliteitwerden
geenbetrouwbareverschillengevondentengunstevandekorterepreparatieperiode.Bijdehoofdtakwerdgeenlengteverschilgevondenterwijlbij19
weken30Cdelengtevandehaken10?ókorterwas.
Geconcludeerd kanwordendat3wekennabehandelen van freesiaknolleneen
tijdswinstvan+1weekgeeft;dezetijdswinstwordteveneensgevonden
voor3wekenlangerprepareren.T.a.v.kwaliteitenproduktielijktalleen
preparerenenigszinsinhetvoordeeltezijn.Metnamedelangerepreparatieincombinatiemetnabehandelen isongunstigvoorproduktieenkamkwaliteit (duimen)dochgafeenzwaarderehoofdtak.
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Invloedvantemperatuurbehandelingopteeltduur,bloeitijdstip,
produktieenkwaliteitvanfreesia.
temperatuurbehandeling +planttijdstip
13weken30°C16weken3CTC16weken30°C 19weken30°C*
+ 3weken15C
+ 3 weken15C
30/9
30/9
20/10
20/10

datumbeginoogst
aantaldagentotbeginoogst
datum90?Ägeoogst
aantaldagentot 90%oogst
aantaltakken/netto a
aantaltakken/nettom/week
tot90?óoogstdatum
duimen «afstandtussen1 en
2bloem inmm)
takgewichtgr/10takken
hoofdtak
haken

12/3

26/3

148
1/4
184
188
6,4

8/3
160
6/4
190
182
6,0

144

157

13/4

17/4

177
152
5,4

181
172
6,0

29

24

40

19

133
76

143
81

152
81

142
79

26/2

*Degegevensvande19weken30Czijnnietvolledigvergelijkbaarvanwege
wortelverbranding aanheteindevandepreparatieperiode;destartwasduidelijktragerdandeoverigebehandelingenenoverdeinvloeddaarvanisweinig
exact bekend.
d. Invloedvanschermenopbloeitijdstip,kwaliteitenproduktievanfreesia's
voorherfstbloei

Invervolgophetschermonderzoekvan1982 (zieInternjaarverslag 1982en
1983)werd in1984eentweedeschermproefgestartbijfreesia'svoorherfstbloei.Deherfstbloeiwasovereenkomstig dievan1982metdieuitzondering
datnuknollenwerdengebruikti.p.v.kralen.Devraag isofknollenvanwegehet4à5keerhogereuitgangsgewicht (meerreservevoedsel)opdezelfdewijzeopdelichtomstandigheden zoudenreagerenalsdekralen.
Erwerdgeteeldbijlicht,matigenzwaarschermenvandekassen.
Deproefwasnognietbeëindigd aanheteindevanhetverslagjaar.Daarom
wordtvolstaanmeteersteindrukken.Erkondengrotelichtverschillenworden
gerealiseerd,terwijlmetbehulpvangrondkoelingdegrondtemperatuurop
eengoedniveaukonwordengehouden( 16à17 C). Deverschillenperafdelingwarengering (<0,5C).
Evenalsindeproefvan1982lijktdeinvloedvanhetlichtopbloemaanleg
enbloeitijdstipgering.Hetverschilinplantgewichtbijhetbeginvande
oogstwasgeringbijlichtenmatigschermen,zwaarschermenbleefduidelijk
achter.
De3weken14Cnabehandeldeknollenwareninvergelijkingmetdenietnabehandeldeeerder inbloeienmindervankwaliteit (veelduimenenlichtere
takken)ookdeproduktielijktachterteblijven.Deeindresultatenverschijnenineenvolgendjaarverslag.
e.Gebruikvanschermdoekvoorenergiebesparing bijfreesia
Methettoenemendgebruikvanschermdoek indekasvoorzonweringrijstde
vraagofergebruiksmogelijkheden zijnvanhetschermvoorenergiebesparing
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zoekgedaan.Beginoktoberwerdenin4afdelingenvan144m knollenvan
derassen "BlueHeaven"en"Miranda"geplant.Nadatdebloemknopwasaangelegdwerdvanafbegindecemberinde4afdelingenhetschermdoekop4
verschillendemanierengebruiktvoorenergiebesparing.Erkonwordengeschermdtussenzonsondergang enzonsopkomstenerwerdgeregeldopbuitentemperatuurenwindsnelheid.Debuitentemperatuur waarbijhetschermwerd
o
o
o
o
geslotenwasresp.-2C,+1C,+4Cen+4C;bijdelaatstebehandeling
konhetschermal2uurvoorzonsondergangwordengesloten.Tussende
waardenvansluitenenopenenwerdeendodezonevan2Caangehouden.Bij
eenwindsnelheid van3to8m/secwerdendewaardenvansluitenenopenen
metmax.2C verhoogd.Hetschermdoekwerdgebruikttotde2 weekvan
april.Tijdensdeschermperiodewerdzoweloverdagals 'snachtseen
stooktemperatuurvan8Caangehouden.
Gedurendedeschermperiodewarendeschermen 'snachtsresp.15,50,90en
90?óvanhetaantalnachtengesloten.Indeafdelingwaar2uurvoorzonsonderganghetschermwerdgesloten,werd tijdensdeschermperiode+5%licht
weggenomen.Naarmatehetscherm 'snachtsvakerwerdgebruiktwarendeplantenlichtervangewichtenwashetbladslapper;t.a.v.bladlengteen
bladoppervlaktewarendeverschillenteverwaarlozen.Botrytiskwam,ongeachtdeschermbehandelingnauwelijksvoor.Enkeleoogstgegevenswordenin
detabelweergegeven.
Deproduktievanzowelhetaantaltakkenalsgeoogstgewichtwasbetrouwbaarminderbijveelschermen;bijdetakgewichtenwarendeverschillengeringenalleendievandehakenvoldoendebetrouwbaar.Lengteverschillen
warenteverwaarlozen.
Tabel Freesia.Produktieentakgewichtbij4schermbehandelingen
ooQstwaarneming
2
takken/nettom
takken/100planten
„
geoogstgewichtgr/nettom
gewicht/10takken (gr)
hoofdtakken
haken

15
191
298
1840
147
80

%nachtenmetgeslotenscherm
50
90
162
186
291
253
1821
1652
142
80

142
82

90*
155
244
1488
139
74

*behandelingwaarbijhetscherm 2uurvoorzonsondergang dichtging.
Veelschermenvoorenergiebesparing wasindezeproefvooralongunstig
voordeproduktieenenigszinsvoordekwaliteit.Hetsluitenvanhet
scherm 2uurvoorzonsondergang hadbijdezelfdewaardenvansluitenen
openeneenongunstigeinvloed.Bijhetgeringeenergieverbruik inde
freesiateelt (20à25m/m )werdendemindereuitkomstenbijveel
schermennietgoedgemaaktdoordegerealiseerde energiebesparing.
Deuitkomstenvandezeproefzijnvooralsnognietvantoepassingop
freesiagewassenvanandereplanttijden.
Publikaties
Doorduin,J.C.,1984.Schermdoekvoorenergiebesparing infreesiateelt.
Vakblad voordeBloemisterij39(46):42-45.
Doorduin,J.C.,1984.VoorzichtigeeersteconclusiesoverpraktijkschermproefAmaryllis (Hippeastrum).Bloembollencultuur 95_(5):108.
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APvanderHoeven
CMMvanWinden
Besteding over het afgelopen |aar (19 84)

Besteding in geld
Directe kotten-personeel f
„

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

„ •materieel f

Middelbaar personeel
Lager personeel

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kotten f

Totaal

—
—

mandagen
mandagen

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1984 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 196^

Invloed lanqedaqbehandelinqopbloeienproduktievananjers
Aansluitendophetonderzoek in1982/83 (zieInternJaarverslag1983blz101)
isdeinvloednagegaanvaneenlangedagbehandeling (LD )opbloeien
produktiebijanjersmetverschillendescheutgrootten.
Voordezeproefzijngeworteldestekkenvandetroscultivars"WestPink"en
"Barbara"envandestandaardcultivars "WhiteSim"en"Pallas"geplantop
22, 30septemberen7oktober1983.
Deplantenzijnenkelewekennahetuitplantengetopt.VoordeLD-vakkenis
belichtvan13-27januaritussen16.3Üen08.00uur.Hiervoor zijngloeilampengebruikt (ongeveer 15wattperm geïnstalleerd vermogen).Vanaf
beginjanuarizijnpertweewekenvanalleobjectenscheutenonderzochtop
knopstadium.Peroogstdatumzijnhetaantaltakkenenhetgemiddeldtakgewichtgeregistreerd.
Uithetknopstadiumonderzoek bleekdatdeknopontwikkeling bijLDsnellerverliepdanbijdeobjectenzonderLD.Bij"WestPink"wasditeffekt
hetgrootstenbij"Pallas"hetkleinst.Naarmatevroegerwasgeplant,was
hetknopstadium bijallecvsverderontwikkeld.Gemiddeld overdevier
cvswashetLD-effektophetknopstadium bijdedrieplantdataevengroot.
LDgafbijallecvsenbijalleplantdataeensterkbloeivervroegendeffekt.
Bij"Pallas"begondeoogstlaterdanbijdeoverigecvs.Naarmatelater
wasgeplantbegondeoogstlater.Hetgemiddeld takgewichtwasaanvankelijk
bijLDlagerdanbijdeanjerszonderLD.Aanheteindevandeproefeind
novemberwarendeverschillen ingemiddeld takgewicht tussendeobjecten
gering.Detotaalproduktie instukswasbijLDbij"WestPink"ietshoger,
bij"Barbara" gelijkenbij"WhiteSim"en"Pallas"lagerdanbijdie
cvszonderLD.
Indezeproefzijngeenaanwijzingen verkregenoverdeeventueleinvloed
vandescheutgrootteophetLD-effekt.

B.Plannenvoor1985
-voortzetting daglengteonderzoek bijsnjsrs.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervotgblad gebruik
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Besteding ever het «{gelopen Jaar (19 84)
Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f
Seml-dlrecte kotten

Tijdbesteding van direct bij het pro|ect betrokken pertoneel:
Hoger pertoneel
—
mandagen
Middelbaar pertoneel
Lager pertoneel

f

—
—

mandagen
mandagen

Omslag algemene kotten f
Totaal
f
Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1984 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1 9 f 4

a.Gebruikswaardeonderzoek freesia

1.Rassenproeveneerstebeoordeling
Herfstbloei

Inmei1984werdophetProefstationeenserievan26rasseninduplogeplant.Derassencv "Aurora","Ballerina","Oberon"en"RoyalBlue"werdenalsvergelijkingsrassen aandezeserietoegevoegd.
Degezamenlijkeresultatenzullenin1985wordenverwerktenineenintern
verslagwordenvastgelegd.
2.Rassenproeveneersteentweedebeoordeling
Voorjaarsbloei
Inoktober1983werdophetProefstation eenserievan45rassen,induplo
geplant.Derassencv "Ballerina","Côted'Azur","Escapade","Golden
Melody","GoldenWave","Oberon","Uchida"en"WhiteWings"'Verdenals
vergelijkingsrassen aandezeserietoegevoegd.Vande45freesiarassen
werden30rassenvoorheteerstejaarbeproefd.Hiervanwerdenopbasisvan
oogst-engewaswaarnemingen(bloem-,blad-enstengelkwaliteit,produktieen
houdbaarheid)devolgenderassenaanbevolenvoorvoortgezetonderzoek:
cv "Artico","Atlantic","Atlas","Blondy","BlueMoon","BluePacific",
"Cordula","Harmony","Indigo","Kontiki","Menuet","Pioneer","Snowdon",
"Sympatie","Tamara","Tirana","Toreador","Winston","Zephyr","Zodiac".
Vijftienrassenwerdenvoorhettweedejaarbeproefd.Derassencv
"Caravelle","Destiny","Leda","Meteor","Mirabel",27-238-A,en77-269-1
kondenuiteindelijk,aldannietbeperkt,wordenaanbevolen.
Publikatie
Heidemans,C , Stolk,J.H.,Elfarink-Kostor,K.G.1984
Goedenieuwefreesiarassenvoorvoorjaarsteelt.VakbladvoordeBloemisterij
39(33):38-41.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruike>
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3.Rassenproeven tweedebeoordeling
Zomerbloei
Eenserievan10rassenwerdnaastdevergelijkingsrassen 'Arosa','Gantello',
'GoldenMelody', 'Miranda'en 'Ural'optweebedrijven induplobeproefd.
Opéémbedrijfwerdenknollengeplantenophetanderebedrijfkralen.
Derassen 'Athene','Iceberg', 'Oberon','Pr.ofWales','YellowBallet'en
'Perlita'kondenuiteindelijk,aldannietbeperkt,wordenaanbevolen.Deresultater
zullenin1985wordengepubliceerd.
4.Overigepublicaties
Inonderstaand artikelwerdenderesultatenvanderassenproeven tweedebeoordelinc
herfstbloei 1983gepubliceerd:
Heidemans,C , Stolk,J.H.,Elferink-Koster,K.G.1984.
Geschikte freesiarassen voordeherfstteelt.Vakbladvoordebloemisterij39
(23):32-35.
B.Gebruikswaardeonderzoek chrysant
1.Winterteelt (jaarrondteelt)
Bloeitijd: februari1984
Eenserievan23rassenwerdnaastdevergelijkingsrassen cv, 'Regoltine'en
'Westland'beproefd.Erwerdop13oktober 1983geplantendekortedagperiode
startteop25november.Nanegentienkortedagenwerdereenonderbreking
gegevenvan12dagen.Opbasisvanoogst-engewaswaarnemingen kondende
volgende rassen,aldannietbeperkt,wordenaanbevolen:cv 'BronsDelta',
'DarkDelta', 'LuckyStrike','OranjeDelta', 'PearlDelta', 'Pegro','Record',
'Regoltinre','Renate','RoyalParliament', 'Westland','WhiteHorim'en 'White
Miros'.
Publicatie
Heidemans,C.,Stolk,J.H.1984
Sortimentchrysantvoorwinterproduktie opnieuwuitgebreid.
Vakblad voordeBloemisterij39(38):32-35.
2.Voorjaarsteelt (jaarrondteelt)
Bloeitijd:april-mei1984
Naastdevergelijkingsrassen 'Regoltime', 'Reform'en 'Westland'werdeenserie
van15rasseninduplobeproefd.Erwerdop24januarigeplant.Eind februari
gingdekortedagin.Erwerd geenonderbreking toegepast.Opbasisvanoogstengewaswaarnemingen (zieherfstteelt 1983)kondendevolgenderassenuiteindelijk,
aldannietbeperkt,wordenaanbevolen. 'BrightLameet', 'Delta','Impala',
'LuckyStrike','PennyLane','Respect'. '§unnyCassa'en'Talent'.
Publicatie
Heidemans,C.enStolk,J.H.1984.
Chrysanterassenvoordevoorjaarsteelt.VakbladvoordeBloemisterij39 (51/52):
57-60.
3.Zomerteelt (jaarrondteelt)
Bloeitijd:juni1984
Eenserievan31rassenwerdnaastdevergelijkingsrassen cv 'Refour'en 'Westland
induplobeproefd.Erwerdop29maartgeplantendekortedagperiode startteeind
april.
Deresultatenzullen in1985wordenverwerkt,besprokenengepubliceerd.
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4.Herfstteelt (normaalteelt)
Bloeitijdoktober-december1984
Indezomervan1984werdeenserievanongeveer veertigrassenopdrie
plaatsen,induplobeproefd.Op1plaatswerdenderassengetoptgeteeld
enop2plaatsenongetopt.Indegetopteteeltwerd eenserievan44rassenbeproefd.Voordezeteeltwerdop17juligeplantenerwerdnietgestookt.
39vande44rassenwerdeninongetopteteeltnogmaalsbeproefd.Erwerdop
1plaats14augustusgeplant,hierwerdlichtmeegestoakt.Op16augustus
werddezelfdeserierassennogmaalsgeplant,indezeteeltwerdenderassen
metenzonderonderbreking vandekortedagbehandeling enmetenzonder
remstofgeteeld. Indezeproef werdwelgestookt.
Deresultatenzullen in1985wordenverwerkt,besprokenengepubliceerd.
5.Overigepublicaties
Inonderstaand artikelwerdenderesultatenvanderassenproeven tweedebeoordelingherfstbloei (normaalteelt)1983gepubliceerd.
Heidemans,C , Stolk,J.H.,vanderHoeven,A.P.envanLeeuwen,P.1984.
Kwaliteitjaarrondrassen isovertebrengennaardenormaalteelt.Vakbladvoor
deBloemisterij39(22):27-32.
B.Plannenvoor1985
a.Gebruikswaardeonderzoek freesia
-rassenproeveneerstebeoordeling
Indezomerteeltzaleenserievan12nieuwerassenen6vergelijkingsrassen
indepraktijk beproefdworden.
- rassenproeveneersteentweedebeoordeling
Indevoorjaarsbloeiwordteenserievan26rasseninkadervaneerste-en
tweedebeoordelingbeproefd. Indeherfstvan1984werddaarvanreedsgeplant
voormeergegevenswordtdanookverwezennaarA.a.1.
-rassenproeven tweedebeoordeling
Indeherfstteeltwordteennogonbekendaantalrassenoptweeplaatsenin
depraktijkbeproefd.
b.Gebruikswaardeonderzoek chrysant
Indezomer-,winter- (jaarrondteelt)endeherfstteeltkomenophetProefstation
enopenkelebedrijvenproevenmetperteeltwijzedoorde veredelingsbedri.iven
intezendenrassen.
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C.M.M,vanWinden
Besteding over hei ••gelopen jaar (1984)
1

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„

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

„ -materieel f

Seml-dlrecte kosten

Middelbaar personeel
Lager personeel

f

—
—

mandagen
mandagen

Omslag algemene kosten f

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1984 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 19 8 4

a.Kwaliteitsonderzoek bijkomkommer
Indegenomenbewaarproeven in1984zijndevruchtensteedsweggezetbij20 C
em+90 %RU.Dekomkommervruchtenwerdensteedsbeoordeeldopkleurbijinzet,
na7dagenen14dagenbewaringvolgenskleurschaal 1-9,waarbij9=donkergroen,
6 =nognetexportwaardig,4=50 %geelen1=volkomengeel.
a.1.Invloedvanhetvoedinqsniveauopdehoudbaarheid bijkomkommers
Invoorgaandeproevenisgeblekendatdehoudbaarheid toeneemtnaarmateeen
hogereECinhetwortelmilieuwordtaangehouden (zieInternjaarverslag1983,
blz.107).HeteffektvanhetEC-niveauopdevruchtkleur isinenkeleproeven
nogmaalsnagegaan.OpProeftuinBredawerdenbijeenteeltvanstookkomkommers
opsteenwol,EC-niveau'saangehoudenvanongeveer 2.5 en3.5mS/cm.Gemiddeld
over4bewaarproevenwasdevruchtkleurbijinzetbijbeidevoedingsniveau's
resp.6.8 en7.1,na14dagenbewaring resp.4.7 en5.1.
Zowel ineenstook-alsherfstteelt indeenergiekasophetProefstationwas
dehoudbaarheid vanvruchtenbeternaarmatedeEChogerwas.Indestookteelt
wasdekleurbijinzetbijeenECvan2en6mS/cmresp.6.7 en7.4,de
kleurna14dagenresp.5.0en5.8.
a.2.Voedinqssamenstellinqenhoudbaarheid bijkomkommers
Evenalsindeherfstteeltvan1983(zieInternjaarverslag 1983,blz.108)
zijnindeenergiekasinzoweldestook-alsherfstteelt verschillende
Ca-niveau'saangehouden.ToedieningvanmeerCabetekendeechterminderK
enMgindevoedingsoplossing. Indestookteelt leekheteffectvanCaen
Kopdekleurnabewaringenigszinsafhankelijk tezijnvanhetklimaat.
Bijzoweleendroogalseenvochtigregiemnamhetkleurverliesechtertoe
naarmatehetCa-niveauhogerenhetK-niveau lagerwas.BijdeCa-niveau's
van1.5,2.5,3.5en4.5mmol/1washetkleurverliesna14dagengemiddeld
over6bewaarproeven resp.1.5,1.7,1.8en2.0.Indeherfstteeltwerdeen
soortgelijk effectvanhetCa-niveauofwelhetK-niveauwaargenomen.Bijeen
Ca-niveauvan1.5,3.5en4.5mmol/1wasdekleurbijinzetresp.6.7,6.7en
6.9 dekleurna14dagenresp.4.9,4.7en4.4.Hetkleurverlieswasderhalve
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resp.1.8,2.0en2.5.Detoenamevanhetkleurverlies ishoofdzakelijk
hetgevolgvanhetoptredenvanmeerzgn.ouderdomsvlekjes.
a.3.Invloedvanhetklimaatopdehoudbaarheid bijkomkommers
Indeernergiekas isineenstook-enherfstteeltheteffektvandeluchtvochtigheid opdehoudbaarheidonderzocht.
Indestookteeltwasdekleurbijinzetbijeendroogenvochtigerregiem
resp.7.3en7.0,na14dagenbewaring resp.5.7en5.1.Indeherfstteelt
warendekleurcijfersbijinzetresp.7.0en6.5,na2wekenresp.4.9en4.4.
Indezeteeltperiodebleek tevenshet %nietveilbarevruchten (stek)bijhet
vochtigeregiem 2maalzohoogtezijn.
Waarschijnlijk mededoormeergewasgroeiwasdekwaliteitineenvochtiger
regiemminder.Degrootstevruchtkleurverschillen tradenbijdestookteelt
opinmeienjuni,terwijldeverschillen indeherfstteelt inseptember
enbeginoktoberhetgrootstwaren.
a.4.Invloedvaneenbuitenschermopdehoudbaarheid vankomkommers
OpProeftuinSappemeer isdewerkingvaneenbuitenscherm, (Isokap)beproefd.
Indeinfebruarigenomenbewaarproevenblekendekomkommervruchten uitde
kassenmethetbuitenscherm eenminderekleurvoorennabewaring tebezitten.Ditiswaarschijnlijk vooralhetgevolgvandegewijzigdeklimaatsomstandigheden (hogereluchtvochtigheid).
a.5.Heteffectvanhetaantalstamvruchtenopdehoudbaarheid bijkomkommers
Vaneenaantalproefplaatsen isdehoudbaarheid onderzocht vankomkommers
afkomstig vanbehandelingenmetverschillen inaantalaangehoudenstamvruchten.
Op2proefplaatsen indestookteeltwerdenvanafhet11ebladokselo.a.
devolgendebehandelingenuitgevoerd;
-allestamvruchtenaanhouden
-éénvruchtperbladokselaanhouden
-éénvruchtper2bladokselsaanhouden.
Dekleurna14dagenbewaringwas bijdebehandelingen gemiddeld overde
2proefplaatsen resp.4.4,4.9 en5.2.Dehoudbaarheid wasdusbeterbij
hetaanhoudenvaneengeringeraantalstamvruchten.OokopproeftuinBreda
bleek inde herfstdehoudbaarheid inseptember beternaarmateminder
stamvruchtenwerdenaangehouden.
a.6.Invloedvandeplantafstand opdehoudbaarheid vankomkommers
Eenruimereplantafstand zoueenbeterebelichting vandevruchtenkunnen
geven,waardoordekwaliteitenhoudbaarheid zoukunnenverbeteren.Het
houdbaarheidsonderoek bijverschillendeplantafstanden isdaaromin1984
voorgezet (zieook internjaarverslag 1983,blz.108).
Opeenpraktijkbedrijfwarenineenproef4plantafstanden variërendvan
40tot62cmopgenomen.Op2vande5inzetdata namde'kleurnabewaring
toenaarmatedeplantafstand ruimerwas.Bijdeoverigedatawasergeen
duidelijkeffect.
IneenproefophetProefstationmeteenplantdatumvan15maartwarende
plantafstanden 30,40,50en60cm.Dekleurbijinzetwasresp.6.5,6.7,
7.5en7.9,dekleurnabewaring resp.4.4,4.6,5.4en5.5.
Indeherfstteelt isop2proeftuinendehoudbaarheidbijenkeleplantafstanden
bekeken.OpProeftuinVenlowasdekleurnabewaringminderbijdenauwste
plantafstand van44cm.OpProeftuinSappemeer leekalleenopdeeerste
inzetdatuminseptember dekleurbijdenauwsteplantafstand watminderte
zijn.
a.7.Effectvanhetteeltsysteemopdehoudbaarheid bijkomkommer
IneenherfstteeltopproeftuinVleutenwaren4verschillendeteeltsystemenop-
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genomen,tewetenhetgebruikelijkedubbeleU-systeem,hethaagsysteem,
hettweestengelsysteemenhet4-rijensysteem.
Na3maalbewarenwasdegemiddeldekleurna14dagenresp.6.2,6.0,6.3en5.E
Degevondenkwaliteitsverschillen blekennietgoedverklaarbaar tezijn.
a.8.Invloedvanqewassnoeiopdehoudbaarheidbijkomkommers
Indepraktijkwordtervanafaprilergweinigaandachtaangewasverzorging
besteed.Eengoedelichttoetreding totdevruchten isechterbelangrijkvoor
eengoedevruchtkleur.Ineenstookteelt isineenpraktijkproefhet
effectvangewassnoeiopproduktiëenhoudbaarheid nagegaan.Deproefbevatte
devolgendebehandelingen:
A.nietsnoeien,
B.regelmatigbladerenwegnemenen
C.regelmatigbladerenenafgedragen rankenverwijderen.
Deproduktië-enkwaliteitswaarnemingen zijnverrichtvanafbeginapriltot
beginjuli.Tothalfjunizijnernauwelijksproduktieverschillen tussende
behandelingengeconstateerd.Dooreen zeerschralegewasstandheeftsnoeien
indelaatsteteeltperiodewatnegatiefopdeproduktiëgewerkt.Dekg-produkti<
per9juliwasindewaarnemingsperiode bijdebehandelingenA,BenCresp.
23.6,22.2en23.1kg.
Gemiddeld over 14inzetdatawasdekleurbijinzetresp.7.2,7.4en7.5,de
kleurna14dagenbewaringwasresp.5.1,5.4en5.6.Opdemeesteinzetdatawasweldezelfdetendenstezien,namelijkeenwatbeterekleurnaarmate
meergewasdunningwerdtoegepast.
a.9.Effectvandesorteermachineopvruchtbeschadiqinqbijkomkommers
Desorteermachine kan,metnamewanneerdezeernstigvervuild is,eenbron
vanvruchtbeschadiging envruchtrotzijn.
Ineenonderzoek zijneenaantalsorteermachinesbekekenopkansopbeschadigini
Hierbijiso.a.eenfilmgemaaktomeventueleknelpuntenbeteroptekunnen
sporen.Daarnaast zijndemachinesdoorhet IMAGbeoordeeld openige
technischeaspecten.InhetonderzoekwarenzowelvanhetmerkAwetaen
Vito-eenvolledigmechanischwerkendemachineenééndiem.b.v.elektronica
sorteert-opgenomen.
Waarschijnlijkomdatdesorteermachinesvóórhetonderzoekdoordefabrikanten
goedwarenafgesteld enschoongemaakt,konineenbewaarproefgeeneffect
vandesorteermachineophetoptredenvanvruchtrotwordengeconstateerd.
Tussendemachineszijnerverschillen invalhoogtengemeten,terwijler
vooralm.b.v.defilmenkeletechnischeknelpuntenm.b.t.dekwaliteit
(handling)kondenwordenaangegeven.
a.10.Dekwaliteitvankomkommersmeteenhardereschil
Doordeveredelingsbedrijvenwordtgetrachtomkomkommersteselekterenmet
eenlangerehoudbaarheid.Sommigevandezekomkommershebbeneenhardereschil.
Door het CentraalBureauisineenconsumentenonderzoek endoorhetSprenger
Instituut ineenthuispanelonderzoek nagegaanhoedeconsument reageertop
dehardereschil.Uitsmaakoogpuntwasditinhetalgemeennietnegatief.
Ophetproefstation isvaneenaantalrasnummersdehoudbaarheid vergeleken
metdecv 'Corona'.Inhetvoorjaarwarenerenkelenummersbijmeteen
beterehoudbaarheid dan 'Corona'.Inhetnajaarvieldehoudbaarheidvan
dezenummersechtertegen.Mogelijkhebbeninhetnajaarhierbijookandere
faktoren (o.a.gewasverzorginq)eenrolgespeeld.
a.11.Invloed vandeonderstamopdesmaakbijkomkommers
InenkelekleinesmaakproefjesisdeinvloedvandeonderstamKJ100en
C.ficifoliaopdesmaakbijdecv's 'Corona'en 'Millio'onderzocht.
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Eerderwerd nl.deindrukverkregendatdewitresistentecv 'Millio'
geëntopKJ100,vruchtenmeteenafwijkende,watmuffesmaakkongeven.
Indegenomensmaakproefjeswerdditbeeldbevestigd.Ongeënt,entenop
C.ficifoliaofdecombinatievan 'Corona'opKJ100lekengeensmaakafwijkingenbijdevruchtentegeven.
B.Kwaliteitsonderzoek bijtomaat
Naastdehoudbaarheid heeftin1984tevensdeinwendigekwaliteitveelaandacht
gekregen.
Omdatereenvrijduidelijkerelatielijkttezijntussendesmaakenhet
suiker-enzuurgehalte,zijndezegehalteninveelproevenbepaald.
Inhethoudbaarheidsonderzoek werdendevruchtensteedsbewaardbij20 Cen
80-90 %RU.Hierbijisdagelijksbeoordeeld opkleurenstevigheid,waardoor
dedoorkleuring enhetuitstallevenkonwordenvastgesteld.
Dedoorkleuring ishetaantaldagentussenoogstenenhetbereikenvankleurstadium100 %oranje.Hetuitstalleven ishetaantaldagentussenvruchtkleur
100?óoranjeenhetzachtwordenvandevruchten.Hetuitstallevenkomtdus
ongeveerovereenmetdeeetbareperiode.
b.1.Heteffectvanenergieschermenopde houdbaarheid bijtomaten
Indeafgelopenjarenzijnreedseengrootaantalbewaarproeven verrichtbij
herkomstenwaarenergieschermenwerdentoegepast (zieInternjaarverslag1983,
blz.109).Hetonderzoek isopeendrietalpraktijkproeven,waarbijeen
vergelijking mogelijkwastussenongeschermd,eenvochtkierenschermeneen
beweegbaar scherm,voortgezet.
Opde3bedrijvenkonechtergeenduidelijk effectvaneenschermopdehoudbaarheidwordenaangetoond.Dehoudbaarheidsverschillen bijenkeleherkomsten
bedroegenmeerdan100%.
b.2.Matverwarminqenhoudbaarheid bijtomaten
Bijeenstookteelt indeenergiekasin1982gafmatverwarminginhetbeginvan
hetseizoeneenverkorting inuitstalleven van17 %.Ditvormdedeaanleiding
omopuitgebreideschaalbewaarproeven teverrichtenmetopmatverwarming
geteeldetomaten.IndestookteeltwerdmetnameopproeftuinBredaeennegatieve
invloed vanmatverwarming opdehoudbaarheid gevonden.Degroottevanhet
effectwasechterafhankelijk van deinzetdatum.De houdbaarheidsverkorting
a.g.v.matverwarming bedroegop4/4,16/4,3/5,18/5en7/6 resp.21,18,8,5
en0?ó.OpProeftuinSappemeerwasinminderemateongeveerdezelfdelijnte
ontdekken.OpProeftuinVenlohadmatverwarming inmeigeenkorterehoudbaarheid
totgevolg.Ookbij2andereherkomstenkoninjunigeeneffectvanmatverwarming
ophetuitstallevenwordenaangetoond.Ditgeldteveneensvoorenkeleproeven
indeheteluchtenherfstteelt.
Vooralvroeginhetseizoenblijkterdussprake tezijnvaneenverkorting
vandehoudbaarheida.g.v.matverwarming.Gezienhetfeitdatverschillenin
mattemperatuurvooral indeeerste maandenvandeteeltzijngerealiseerd
enlaterzijngenivelleerd,zijndeverkregenresultatenverklaarbaar.
b.3.Invloed vandeECopdehoudbaarheid bijtomaat
Hetvoedingsniveauheefteengroteinvloedopdeuitwendigekwaliteitvan
tomaten (zie Internjaarverslag 1982,blz. 91).
In1984zijnvaneenstookteeltopproeftuinBreda5maaltomatenbewaard.
Degerealiseerde EC-niveau'sindezeproefwaren2,3en4mS/cm.Hetuitstallevenbedroegbijdebehandelingen resp.8.9,11.7en11.7dagen.Uitkwaliteitsoogpuntzalmendusmoetenstrevennaareenhogervoedingsniveau.

v e r v o l g b l a d nr 4
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 1984.
: Proefstation Naaldwijk
: ß 19

R e g i s t r a t iie nr.1
-100

b.4.Uoedinqssamenstellinqenkwaliteitbijtomaat
Vooralhetelementkalium isergbelangrijk voordekwaliteit (zieook
Internjaarverslag 1983,blz.114).
IneenstookteeltmetvleestomatenineenNFT-systeemisnagegaanwathet
effectisvandekationen verhoudingopdeuit-eninwendigekwaliteit.
Debehandelingen enderesultatenstaanvermeld inonderstaandetabel.
Debewaarproeven zijnt/m juli7maaluitgevoerd,deinwendigekwaliteitsbepalingen6maal.
K-gehalte
(mmol/1)

Ca-gehalte
(mmol/1)

doórkleuring
(dagen)

uitstal- titreerbaar
leven
zuur(mme )!/
(dagen) 100grvers
qewicht)

5.1
7.9

5
7
9
11

4.5 continutoegediend 5.8
3.5
"
5.3
2.5
"
4.7
1.5
"
4.4

10.7
10.9

3
7

5.5continugehandhaafd 5.1
3.5
"
4.6

10.6

8.2

EC

refrak(ongetie %
filtreer d)
(mS/cm)

5.7
7.3
7.8
8.3

3.5
4.7
5.4
6.1

4.4
4.9
5.1
5.3

7.5
8.2

4.9
5.7

5.0
5.1

Toedieningvanmeerkalium resp.mindercalciumbetekentduseenbeterekleur,
eenlangeruitstalleven,eenhogereECenzuurgehalte indevruchteneenhogere
refraktie.Dekansopneusrotneemtechtertoe.
Ineenherfstteeltmetrondetomatenisdeinvloedvanhetinverschillende
periodenweglatenvancalcium indevoedingsoplossing opo.a.dekwaliteit
onderzocht.
Derelatietussenweglating vanCa,resp.verhoging vanKindevoedingsoplossinc
endehoudbaarheid waswatonduidelijk.Deverandering invoedingssamenstelling
kanechterwelindeEC,zuurenrefraktievandevruchtenwordenwaargenomen.
b.5. Teeltmediumeninwendigekwaliteitbijtomaten
Hetonderzoeknaardevruchtsamenstelling vantomatenafkomstig vansteenwol
ofgrond isinhetvoorjaar van1984herhaald (zieook Internjaarverslag1983,
blz.111).
Van5praktijkbedrijven metteeltinsteenwolofgrond zijntomatenverzameld
engeanalyseerd openigeelementen,hetzuurgehalte,refraktieendeEC.Bijde
bepalingen isdevruchtwand gescheidenvandeinwendigevrucht.Evenalsin
1983werdendegrootsteverschillenwaargenomen indeinwendigevrucht,endan
metnamebijNa,K,Cl,zuurenEC.Deelementgehalten warenbijteeltingrond
resp.1.5,78.4en6.4mmol/1extract.Hetzuurgehaltewas12.0mmol/100gr.vers
gewichtendeECindeongefiltreerde enonverdundepureewas5.0mS/cm.
Bijdesteenwolteeltwarendeelementgehalten resp.1.0','62.0en3.0mmol/1
extract.Hetzuurgehaltewashier9.8 mmol/100gr.versgewichtendeEC4.3mS/t
Doorverhoging vanhetvoedingsniveau kanbijdeteeltopsteenwoleenduidelijk«
verhogingvandegehaltenwordengerealiseerd.
b.6. Invloedvansorteringenhandlingophetuitstallevenbijtomaten
Doorverbeterdeteeltomstandighedenwordendevruchtensteedsgrover.Devraag
kangesteldwordenofgrovevruchtengevoeliger zijnvooroogst-ensorteerbehandelingen,ofwelhandling,dandewat fijnerevruchten.
Ineenonderzoek zijnvan6praktijkbedrijven tomatenverzameld,waarvaneen
gedeeltedirekt inhetbakjewerdgeoogsteneengedeeltenasorterenwerd
verzameld.DetomatenwarenvandeA-sortering (47-57mm)envandeB-sortering
(57-67mm).
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GemiddeldoverallebedrijvenbedroeghetuitstallevenvandeA-enB-tomaten
zonderhandling resp.11.0en12.8dagen,methandlingwasdit5.6en8.3dagen.
TomatenvandeB-sortering lekenietsmindergevoeligvoorhandling,hoewel
detotaleverkortinga.g.v.eenruwebehandelingbijbeidesorteringenerg
grootwas (tot50 %).
Uiteenproefmeteengesimuleerdestandaard oogst-ensorteerbehandelingbleek
deprocentueleverkortinga.g.v.handlingonafhankelijk tezijnvanhet
houdbaarheidsniveau.
Doortijdenshetoogst-ensorteerqrocesvoorzichtigermetdevruchtenomte
gaan,kaneengrotekwaliteitsverbetering wordenbereikt.
b.7. Invloedvantrossnoeiopdetomatenkwaliteit
Uitonderzoek enpraktijk isbekenddattrossnoei,metnamevanpuntvruchten,
kwaliteitsverbeterend kanwerken.
Bijeenaantaltrossnoeiproeven zijnbewaarproevenuitgevoerd.Ineenproef
ineenstookteeltwarenbehandelingenopgenomenwaarbijvanafdeIe,3eof5e
tros,detrosgrootteop4,6en8vruchtenwerdgehouden.Daarnaastwasereen
contrôlebehandeling (zieonderprojectB1)
Naarmatemeervruchtenwerdenweggenomen,nammogelijk doorhetgroverworden
vandevruchten,dehoeveelheid zweischeurtjestoe.Dezekwaliteitsafwijking
heeftongetwijfeld hetuitstallevennegatiefbeïnvloed.Medehierdoorwasin
dezeproeftrossnoeizekernietpositiefvoorhetuitstalleven.Heteffect
vantrossnoeiophetzuurgehalteenderefraktiewasteverwaarlozen.
IneenherfstteeltopproeftuinVenloenSappemeerbleek dehoudbaarheid door
toepassing vantrossnoeinietduidelijk teverbeteren.
b.8.Plantafstand enkwaliteitbijtomaat
Doortomatenruimer teplantenisermeer lichtperplantbeschikbaar.Ditkan
tengoedekomenaandebloemkwaliteit,dezettingendestevigheid vande
vruchten.
Ineenstookteelt iseenproefopgezetmeteenenkel-en tweestengelsysteem
bijverschillendeplantafstanden.Gemiddeld washetuitstalleven bijeen
plantafstand van50en70cmresp.13.5en15.8dagen.Inzuur,ECenrefraktie
werdennauwelijksverschillen tussendeplantafstandengeconstateerd.
b.9.Hetoptredenvanzweischeurtjesbijtomaat
Tomatenmetveelzweischeurtjeshebbeneensterkverminderdepresentatieen
vaakeenkorterehoudbaarheid.
Daarom isinenkeleoriënterendeproefjesheteffectvanverschillendebehandelingenophetoptredenvanzweischeurtjesnagegaan.Het 'smorgens
regelmatignatmakenvandevruchten,hetafstekenvanwortels,extreemveel
bladplukken enhetvoedingsniveau lekengeenofnauwelijksinvloedtehebben
opdematevanoptredenvanzweischeurtjes.Hettoepassenvantrossnoeibevorderdehetoptredenvanzweischeurtjes.Detrossensnoeientotop4,6en
8 vruchtenengeentrossnoei toepassen,leverdeeenwaarderingvoorzweischeurtje
opvanresp.2.6,2.1,1.7en1.6 (eenhogercijferbetekentmeerscheurtjes).
Tevensblekenindekouderekasgedeeltenmeerscheurtjesvoortekomen.
Tussenrassenzijnerzeerbetrouwbareverschillen inzwelscheurgevoeligheid
gevonden.
In1985zalhetonderzoeknaarhetoptredenvanzweischeurtjeswordengeïntensiveerd.
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b.10. Invloed van dewaterqoot op het uitstalleven van tomaten met zweischeurtjes
Opeen flink aantal bedrijvenwordt dewatergoot als intern transportsysteem gebruikt,met name bijvleestomaten. Inhet voorjaar traden erop
een veiling houdbaarheidsproblemen opmet tomaten met zweischeurtjes,die ineen
watergoot waren getransporteerd. Naar aanleiding hiervan zijn in totaal
3proeven uitgevoerd. Inde eerste 2proeven met dewatergoot waren tomaten
met veel zweischeurtjes ongeveer 50 %korter houdbaar dan tomaten zonder
zweischeurtjes (uitstalleven resp.6.7 en 13.5 dagen). Een verblijfsduur in
dewatergoot van 4t.o.v. 2uur ver-kortte in beide proeven het uitstalleven
van tomaten met zweischeurtjes met meer dan 20 %.Inde 2eproefwashet
verschil inuitstalleven tussen tomaten zonder enmet scheurtjes bijna 20%.
Ineen derde proefwas deverblijfsduur van de tomaten inde watergoot
0, \, 1,1^,2en4 uur.De verkorting inuitstalleven a.g.v.de watergoot
was indeze proefmin ofmeer onafhankelijk van de tijdsduur en bedroeg +40?ó.
Gezienbovenstaande resultaten moet transport van tomaten met zweischeurtjes
ineenwatergoot beslist worden afgeraden.
b.11. Inwendige kwaliteit bijtomatenrassen
Zowel in de stook-,hetelucht-,alsherfstteelt zijn bij ronde rassenbepalingen verricht aan EC,zuur en refraktie.Bijde vleestomaten zijn deze
bepalingeninde stook- en herfstteelt uitgevoerd. Opvallend waren dei.h.a.
vrijgrote rasverschillen in zuurgehalte,terwijl de variatie in EC enmet
name in de refraktie veelal gering was.Zovarieerde het zuurgehalte inde
stookteelt bij ronde tomatenrassen (10herhalingen)van 5.75 -7.00mmol/
100gr vers gewicht ende refraktie van 3.9 -4.4 %.Indeherfstteelt was
devariatie in zuurgehalte 6.8 -9.3 mmol,de refraktie varieerde van4.1 -4.3.
b.12. Effect vanhet kleurstadium op de inwendige kwaliteit bij tomaat
Ineen klein onderzoekje isnagegaan inwelke mate de EC,het zuurgehalte en
de refraktie afhankelijk zijn van het kleurstadium. Hiervoor zijn van 8praktijk
bedrijven vruchten verzameld indrie kleurstadia. De vruchtanalyse vond de
daarop volgende dagen plaats.Het zuurgehalte nam veelal afnaarmate roder
werd geoogst.De refraktie en deECwaren hethoogste inhetmeest rode
kleurstadium. Mogelijk waren de rode vruchten vaak afkomstig van dewat
zoutere plaatsen in de kas,wat een EC-verhogend effect op de vruchten kan
hebben.
Opgrond vanditonderzoek washet nietmogelijk om een eventuele correctiefàktoTvoor het zuurgehalte,afhankelijk van het kleurstadium,vast testellen.
b.13. Kwaliteitsonderzoek met tomaten op veilingen
Insamenwerking met het Sprenger Instituut en het Centraal Bureau voor de
Tuinbouwveilingen isop veilingniveau een uitgebreid kwaliteitsonderzoek met
tomaten verricht.
Een doel van dit onderzoek wasommeer inzicht tekrijgen inde samenhang
tussen uitwendige en inwendige kwaliteitskenmerken op het moment van aanvoer
opde veiling.
Vanafmaart t/m oktober zijn op een drietal veilingen in totaal ruim 900monster
uit deaanvoer genomen.Deze zijn geanalyseerd op zuur,refraktie en EC,terwijl tevens dehoudbaarheid is vastgesteld.
Een aantal vandezemonsters wassteeds van dezelfde bedrijven afkomstig,
zodat het kwaliteitsverloop inde tijd kanworden bepaald.
Omdat van substraatbedrijven tevensbemestingsgegevens zijn opgevraagd, kan
eventueel een relatie met de gevonden kwaliteit worden gelegd.
De grote hoeveelheid aan verzamelde gegevenswordt momenteel verwerkt, zodat
nog geen resultaten van dit onderzoek kunnen worden vermeld.
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C.Kwaliteitsonderzoek bijsla
Indebewaarproevenmetslazijndekroppensteedsbewaardbij+12Cen
90?óRV.Deslakroppenwerdenhierbijregelmatigbeoordeeld opmatevanrotaantastingvolgenseenschaalvan1-^6,waarbijeen6isnauwelijksofgeen
roteneen1betekentgeheelverrot.
c l . Invloedvanhetteeltmediumopdehoudbaarheid vansla
Inonderzoek enpraktijkwordendefflogelijkhedenvandeteelt inN.F.T.onderzocht.Inbewaaronderzoek isbijeenaantalherkomstennagegaanofwijziging
vanhetteeltmedium consequentiesheeftvoordehoudbaarheid.
Vanéénpraktijkbedrijfmetteeltvanslaingrondenvoedingsfilm iszowel
infebruarialsaprilslabewaard.Infebruariwasna8dagenbewaringhet
beoordelingscijfer bijdegrond-enwaterteelt resp.4.8en5.7,inapril
wasditna9dagenbewaring resp.2.9en4.2.
OpproeftuinSappemeerwashetbeoordelingscijfer na7dagenbewaringvoor
teelt ingrondenN.F.T.resp.4.8en5.6.
Slateeltopwaterreduceerdeindezeproevenderotaantasting tijdensde
bewaring,waardoordehoudbaarheid werdverlengd.
c.2.InvloedvandeECopdebewaarkwaliteit bijsla
IneenNFT-systeemwerdenEC-niveau'sgehandhaafd van0.75,1.75,2.75,3.75,
4.75 en5.75mS/cm.Debeginaprilgeoogsteslakreegna7dageneenbeoordeling
voorrotvanresp.3.3,4.8,4.8,5.4,5.5en4.3 (eenhogercijferbetekent
minderrot).Metuitzondering vandeslagegroeidbijhethoogsteEC-niveau
leekminderrotoptetredennaarmatedeEChogerwas.Hetvoorkomenvanveel
randbijdehoogsteEC-niveau'sbeïnvloeddedehoudbaarheid echternegatief.
c.3.Houdbaarheid vanslarassen
Inéénbewaarproefisderasinvloed opdehoudbaarheid ofwelmatevanrotaantastingnagegaan.
Tijdensdebewaring tradenergroterasverschillen t.a.v.rotop.Metname
decv 'Nanda'bleek langhoudbaar tezijn.
D.Kwaliteitsonderzoek bijradijs
d.i.EffektvanrasenECopdeinwendigekwaliteitbijradijs
Hetoptredenvanvoosheid kanindepraktijk eengrootprobleem zijn.Inhet
rassenonderzoek isgeblekendaterduidelijke rasverschillen zijninmatevan
voosheid.
IneendoordeafdelingBemesting genomenproefzijnineenteeltopgrind
vanafdelaatsteweekvoordeoogstEC-niveau'svan0.9 en4.0mS/cmaangehouden.Hierdoorwerddematevanvoosheidechternietbeïnvloed.Cv 'Saxa
Nova'gafindezeproefmeervozeradijsdancv'Marabel'.
Indeherfstwerdeveneensineengrindteeltgedurendedegeheleteeltperiode
eenECvan1,2en4mS/cm aangehouden.Bijdeoogstinnovembertradalleen
bijdelaagsteECwatmindervoosheidop.Debladkwaliteit vanderadijswas
bijdezeECechterslecht,terwijlertevensietsmeerglazigeknollenoptraden.
Tussendecv's 'Briljant'en 'Helro'zijnindezeproefgeenvoosheidsverschillen
waargenomen.
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d.2.Effektvanbemestingenrasopdesmaakvanradijs
Indewintermaandenheeftradijsinhetalgemeeneenzwakkesmaak.Een
scherpesmaakbijradijswordtgrotendeelsveroorzaaktdoormosterdolie,
waarvanzwaveleenbestanddeelvormt.Eenzwavelbemestingzoudesmaak
duskunnenbeïnvloeden.
~
IneenteeltopgrindwerdenSO, niveau'sgehandhaafd vanongeveer0.5,2.5
en5.5mmol/1.Begin februariisdoor35personendesmaakvanderadijs
beoordeeld.Erkondengeenbetrouwbaresmaakverschillen tussendebijde
3SO.-niveau'sgeteelde radijswordenaangetoond. Tussenderassen 'Helro'
en 'Tamina'kondeneveneensgeensmaakverschillenwordenvastgesteld.Ook
bijeenproefmet2sulfaatbemestingsniveau'sopeenpraktijkbedrijfmet
eenteeltingrond,werdengeenverschillen insmaakwaargenomen.
E. Invloed vanECopmatevanvezeligheidbijkoolrabi
Hetoptreden vanvezeligheid bijkoolrabiknollen isongewenstenmoetdaarom
zoveelmogelijkwordenvoorkomen.
In2bemestingsproevenopNFTzijnEC-niveau'sgehandhaafd van0.75,1.5,
3en6mS/cm.Zowelinjulialsinseptemberblekenergeenbetrouwbare
verschillen invezeligheid optetredentussendekoolrabivande4behandelingen.Dematevanvezeligheid lagopbeideoogstdataopeenlaagniveau.
F. Invloed vanrasenoogststadiumopdehoudbaarheid vankouseband
Vanuitdehandelskanalen komenerregelmatig klachtenovereenkortehoudbaarheid vankouseband.Deklachtenbetreffenvoornamelijk eenlichtekleur
enhetsneloptredenvanrot.Inenkelebewaarproefjeswaren2rassenopgenomen,waarvandepeulenin3rijpheidsstadiawerdengeoogst.
Bijzoweldecvnr.81099alseentuindersselektie tradmeerrotopbijde
grofstepeulen.Dezebezatentevensdelichtstekleurnabewaring.
Depeulenvannr.81099haddenzowelvooralsnadebewaring delichtste
kleur.
Publikaties;
Janse,J.enAalbersberg,Y.W., 1984.MeteenhogereECeenbeteresmaakbij
tomaat.GroentenenFruit39(37):35-37.
Janse,J., 1984.Energiebesparing enhoudbaarheid bijtomaatenkomkommer.
GroentenenFruit39(31):34-35.
Janse,J., 1984.Tomatenmoetenvoorzichtigwordenbehandeld.Groentenen
Fruit39(42):46-47.
Janse,J., 1984.Teeltmaatregelenenkwaliteitbijtomaten.Groentenen
Fruit39(42):48-49.
Aalbersberg,Y.W.enJanse,J., 1984.Eengoedekwaliteit zonderproduktieverlies.Tuinderij64(13):20-21.
lanse,J., 1984.Invloed lichtopkwaliteit-enkomkommervruchten.Groenten
enFruit40(18):28-31.
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Janse,J.enWelles,G.W.H.,1984.Effectsofenergy savingmeasureson
keepingquality oftomatoandcucumber fruit.ActaHorticulturae
"Qualityofvegetables"(inpress)
Janse,J.enWinden,C.M.M,van,1984.Qualityandchemicalcompositionof
tomatoes,growninrockwool.ScarAgro-Food TomatoSub-group
Symposium.
B.Plannenvoor1985
Komkommer
2+ +
- Invloedvanverschillende Si/PenCa /NH.verhoudingenopdehoudbaarheid.
- EffektvandeECopdehoudbaarheid.
-Vruchtdunning vanstamvruchtenenhoudbaarheid.
- Invloedvangewassnoeienruimtebenuttingopdekwaliteit.
-Effektvanlagenachttemperaturenopdekwaliteit.
-Houdbaarheid vankomkommersgegroeid inkassenmeteenbuitenscherm.
-Bewaaronderzoek opveiling "DeKring".
Tomaat
- InvloedvanCa/Kverhouding indevoedingsoplossing opdein-enuitwendige
kwaliteit.
-Bemestingsniveau enkwaliteit.
- Invloedvandenachttemperatuuropdekwaliteit.
-Effektvanmatverwarmingopdehoudbaarheid.
-Oorzakenopsporenvanhetoptredenvankrimp/zwelscheurtjes.
-Effektvanhandlingopdehoudbaarheid bijvleestomaten.
- InvloedvandeRVopdekwaliteit.
- Indienhetverschijnselvoorkomt,onderzoeknaardeoorzakenvanafvallende
kroontjesenzachteneuzenindezomer.
- Trossnoeienhoudbaarheid.
- Invloedvanbladplukkenopin-enuitwendigekwaliteit.
Paprika
w ode
n Ca
r l o /NH.
Po
/Ml-,
- Invloed>H
van
verhouding
indevoedingopdekwaliteit.

-Bewaaronderzoek rassen
'Sla
-Teeltmediumenhoudbaarheid.
-EffektvanhetEC-niveauopdehoudbaarheid.
Radijs
-Effektvandewatergiftopdematevanvoosheid englazighe.id.
- Inventarisatie vanmatevanvoosheid indepraktijk.
-Smaakonderzoek bijrassen.

-ins-
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Bestedlng over het afgelopen jaar (19 8 ^
Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„

Hoger personeel
Middelbaar personeel
Lager personeel

„ -materieel f

Seml-dlrecte kosten

f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Omslag algemene kotten f
Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1984) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1984

a.Tussenplantenenbehandelingmetqroeistofbijherfstauberqines
Voorproefopzet:zie InternJaarverslag 1983 (blz.117).
Deproduktiesvandeverschillendebehandelingenwordengegevenindetabel.
2
Tabel:Produktie (kg/m )engemiddeld vruchtgewicht ingrammentotenmet
8november vandeverschillendebehandelingen.
2
Behandeling:
kq/m
Gemiddeld vruchtgewicht
Tussenplanten 15juni
Vrijplanten15juni
Tussenplanten 1juli
Vrijplanten1juli

6,2
8,2
5,1
5,9

onbehandeld
0,4mlCCC/1+1mlAgral/1
0,8mlCCC/1+1mlAgral/1
1,2mlCCC/1+1mlAgral/1
1mlAgral/1

6,5
6,2
5,9
6,1
6,5

322
353
309
322
341
333
342
328
329

6,4
6,5

335
328

"Adona"
"Dobrix"

Uitdetabelblijkt,datbijgelijkeplantdatumdeproduktiebijvrij
plantenhethoogst is.Deproduktieishogernaarmateervroegergeplant
wordt.Hetgemiddeld vruchtgewicht ishogerbijvrijplantenbijgelijke
plantdatum. Tussendeverschillendegroeistofbehandelingen zijngeenbetrouwbareverschillen inproduktieaangetoond.Erzijngeenproduktieverschillen
tussen 'Adona'en'Dobrix'.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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b. Invloedvanbelichting tijdensdeopkweekopdeproduktievanaubergine
Inhetvoorjaarvan1984isopeenpraktijkbedrijfonderzoek gedaannaarde
invloedvanbelichtentijdensdeopkweekopdeproduktie.Deteeltvondplaats
opsteenwol.
Devolgendebehandelingenwerdenopgenomen:plantleeftijd 11wekennietbelichten;plantleeftijd 9weken0,16,20,24uurenaanvankelijk 24uurlater
20uurbelichten.Gezaaid isop7en21oktober,geplanteinddecember (ras
'Dobrix').Debelichtingsintensiteit.bedroeg2400lux (TL-lampen).Uitde
resultatenbleek,datbelichtingvanaubergineplanten eensnellerevegetatieve
•engeneratieveontwikkelinggeeft,hetgeenresulteertinzwaardereplanten.
Uitgaandevaneenlagerplantgewichtkanmet16uurbelichten/etmaal eneen
plantleeftijd van9wekeneenhogereproduktiegehaaldwordendanbijeen
onbelichteplantvan11weken.Tussendeoverigebelichtingbehandelingenvan
16- ,20-,24-,en24-20uurbelichtenbestondengeenbetrouwbareverschillen.
Gemiddeld aborteerdevandebelichteplanten35?óvandebloemenenvande
onbelichteplantendie11wekenoudwarenbijuitplanten60?i.
c.Invloedvanplantbelasting opproduktiebijherfstauberqines
Inhetnajaarvan1984isonderzoek gedaannaardeinvloed vanplantbelasting,
metnameindeeersteteeltfase,opproduktieenkwaliteit.Deteeltvond
plaatsinsteenwol.Devolgendebehandelingenwerdenopgenomen :allebloemen
aanhouden,allebijbloemenverwijderengedurendedegeheleteelt,allebloemen
verwijderen tot11augustus,allebijbloemenverwijderen tot11augustus.Er
werdgeplant9juli (ras 'Dobrix').Uitderesultatenbleek,datdehoogste
produktiezowelinhetbeginalsaanheteindvandeteeltbehaaldwordtbij
debehandelingwaarbijgeenbloemenverwijderdworden.Tussendebeidebehandelingenwaarbijalleenbijbloemenverwijderdwerdenwarengeenbetrouwbareverschillenaantoonbaar.Debehandelingwaarbijallebloemenverwijderdwerden
tot11augustusgafeenzeerlageproduktie.Hetgemiddeld vruchtgewichtwas
bijbeidebehandelingenwaarbijalleenbijbloemen verwijderdwerden,hethoogst
enbijdebehandelingwaarbijallebloementot11augustusverwijderdwerden,
hetlaagst.
Publikaties:
Maaswinkel,R.H.M., 1984.Mogelijkhedenherfstteelt entussenplantenaubergine.
GroentenenFruit39(51):41-42.
Maaswinkel,R.H.M., 1984.Belichtenaubergineplanten tijdensopkweek.
GroentenenFruit40(13):54-55.
B.Plannenvoor1985
Onderzoeknaaroorzakenvankelkverdroging,gewasvergeling ennaardemogelijkhedenvanverlengdeopkweekbijaubergine.
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Besteding over het afgelopen Jaar (19 84)
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 (19 84) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 19 8 4

a.Onderzoeknaardemogelijkheden vandeteeltvanradijsopsubstraat
Inaansluitingophetonderzoek,uitgevoerd in1983,isookin1984aandacht
besteedaandeteeltmogelijkhedenvanradijsopsubstraat.Omproblemenmet
'zwartvorming'opdeknoltevoorkomenzijnsteenwolmattenafgedektmetwit
plastic folie.Daarnazijnerca3cmdiepegatengemaaktenisradijsgezaaid.Doordezewijzevantelentradnauwelijksmeerzwartvorming op,doch
vanwegegebreksverschijnselen indebladerenverliepdegroeionregelmatig.
Hieruitblijktdateenregelmatigewater-enmestvoorzieningookbijeen
kortdurende teeltvangrootbelang is.Voortzetting vanhetteeltonderzoek
zaldaaromineengecombineerd steenwol-NFTsysteem plaatsvinden,wanneer
zoublijkendatertechnischeeneconomischemogelijkheden zijnomopbedrijfsniveau radijsopeendergelijkemanier tegaantelen.
B. Plannenvoor1985
InnauwoverlegmethetL.E.I.enhetI.M.A.G.zullenin1985eerstdetechnische (mechanisatie-)mogelijkhedenwordenonderzochtomvervolgensaande
handvaneconomischeberekeningen tebeslissenofvoortgaand teeltonderzoek
gewenstis.
Hettechnischonderzoek naarsysteemkeuzeenmogelijkheid totmechanisatiezal
ophetI.M.A.G.dooreenstagiairewordenuitgevoerd.

Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulke
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In1984zijnenkelenieuwealgorithmengeschrevenomderegelingvandiverse
kassenaantepassenaanwensenvanuithetonderzoek:
- lichtafhankelijkeminimumventilatie (210)
- vochtafhankelijkeminimumventilatie enbuistemperatuur (111)
- C0 2 regeling (307)
-herschrijvenprogramma 306voorsturingdoordeSiemens
Daarnaast isgewerktaaneennieuweC0„regelingopbasisvaneenfotosynthese
enventilatievoudmodel. Omafwijkingen,alsgevolgvanhetdynamischegedrag
vanhetprocesennietinhetmodelopgenomen factoren,teonderdrukkenkan
eenPofPIregelaar gebruiktworden.
DezeC0_ regeling zalinhetvoorjaar van1985getestworden.
B. Plannenvoor1985
- Testen C0 ? regeling
-Aanpassing regelingheteluchtkachels in306.

Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbled gebrull
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a.Temperatuurverdelinqsonderzoekbijdeheteluchtteelt
Naeenperiodevanstilstand iserditjaarweeraandachtbesteedaantemperatuurverdelingsproblemen bijdeheteluchtteelt.InsamenwerkingmetIWIS-TNO
iseenmethodeomtemperatuurverdelingspatronenvastteleggenmetsucces
toegepastbijeentweetalproeven:
1.Praktijkonderzoek schermenbijdeheteluchtteelt vansla.
Bijdezeproefwerddehorizontaletemperatuurverdelingineenafdeling,
uitgevoerdmeteenbeweegbaarA.C.foliescherm,vergelekenmetdievaneen
afdelingwaaringeenschermwasaangebracht.Uitdegegevensbleekopdagen
ennachtenwaaropgeschermdwasdehorizontale temperatuurverdeling inde
geschermdeafdelingbeterdanindeongeschermdeafdeling.
Deoogstverdelingen inbeideafdelingen lietenzichgoedverklarendoorde
temperatuurverdelingen.
2. Temperatuurverdelingsonderzoekbijdeheteluchtteelt vantomaten.
Inafdeling 306zijnbijeenlateheteluchtteelt vantomatentemperatuurverdelingspatronen vastgelegd.Doelhiervanwasrelatiestezoekentussen
temperatuur enerzijdsenproduktie,optredenvanBotrytisenkrimpscheuren
anderzijds.Doorhet (te)laatbeschikbaar komenvanmeetapparatuur enhet
slecht functionerenvandeDAI-dataloggerendemicrocomputer vandie
afdelingkondezeproefslechtseenoriënterendkarakterhebben.
ErkondengeenrelatiesvastgelegdwordentussentemperatuurenhetoptredenvanBotrytisentussentemperatuurenhetoptredenvankrimpscheuren.
WelblekenhetpercentageBotrytisenhetkrimpscheurcijfertoetenemen
naeenperiodevangeringeinstraling.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik«
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Publikaties:
Post,M.L.enMaaswinkel,R.H.M.,1984.Meteenschermbeterehorizontale
temperatuurverdeling. Tuinderij64(22):24-27.
B.Plannenvoor1985
Hetonderzoeknaartemperatuurverdeling bijheteluchtverwarmingwordtvoortgezet.Ineenpraktijkproefwordtdeinvloedvaneen (vaste)ventilatoropstellingopdehorizontaletemperatuurverdelingonderzocht.
Ophetproefstation (306)zalaandachtwordenbesteedaandetemperatuurverdelingbijslaentomaat.
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a. Praktijkonderzoek metenergieschermenbijtomaten
Evenals vorig jaar werdopdrie tomatenbedrijvenmetverschillen inplanttijd
en teeltwijze gekeken naardeinvloed vaneenbeweegbaar-envochtkierenscherm
op klimaat,groeienproduktie. Naastdegebruikelijke waarnemingen werddit
jaar extra aandacht besteedaanhetCCL-gehalte,deluchtvochtigheid,het
optredenvanhorizontale temperatuurverschillen endegevolgen daarvan.
Opvallendwasdegrote invloed vandetemperatuuropdeeerste produktie.Op
het vroege stooktomatenbedrijf,plantdatum 15december,bleekeengemiddeld
verschil inetmaaltemperatuurvan1Ceenoogstverschil van0,8kgperm of
ongeveer 15?ótotgevolgtehebben (oogsttot30april).Ophetbedrijfmet
late stooktomaten, plantdatum 9mei,bleektot11meieengemiddeld verschil
van1Cookeenverschilinoogstvan0,8kgper„m tegeven.Bijeengemiddelde oogst totdiedatumvanruim2kgperm wasdatongeveer 30%.In
het verdere verloopvandeteeltkongeen duidelijk verband tussen temperatuur
en produktie worden gevonden.Indeafdelingenmetbeweegbaar scherm werd
indezomereenoogstreduktie vanmeerdan10?ógeregistreerd. Hiervoor moet
het lichtverlies doorhetschermpakket verantwoordelijk worden gesteld.
De waargenomen verschillen inrelatieve luchtvochtigheid konden niet altijd
worden verklaard. Gemiddeldwasderelatieve luchtvochtigheid onderde
schermen5tot10% hogerdanindecontrole-afdeling. Kleine openingenin
het vochtkierenscherm haddeneenduidelijke verlaging vandeluchtvochtigheidtotgevolg.Optwee bedrijven leekernadathetvochtkierenscherm
verwijderdwasnogongeveer 10dageneennawerkingopdeluchtvochtigheid
tezijn.
Opdedagwerden geen grote verschillen inC0„-gehalten geconstateerd tussen
dewelenniet geschermde afdelingen, 'sNachtswashetC0„-gehalte meestal
hogerdanopdedagenondereengesloten scherm somshogerdanindeafdeling zonder scherm.
-,
j
Ophetheteluchtbedrijfwerdmethetvochtkierenscherm 5,5m gasperm
bespaard. Door-,hetbeweegbaar schermvanLS-11enTyvek respectievelijk
12,4en10,6m perm.Indecontrole-afdeling werdintotaal26,9m gas
perm gebruikt.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulke»
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b.Horizontaleenverticaletemperatuurverschillen ondereenscherm
Erwerdgekekennaardeinvloed vanventilatorenopdetemperatuurverschillenondereenschermbijverwarmingsbuizenhoogenlaagindekas.
Doordeventilatorenwerdenzoweldehorizontalealsverticaletemperatuurverschillenverkleind,maarnooitgeheelopgeheven.Degemiddeldewatertemperatuur indeverwarmingsbuizen daaldebijgebruikvanventilatoren.
Hetverschil intemperatuur tussenaanvoer-enretourwaterwerdechter
bijnasteedsgroter,zelfsbijverwarmingsbuizen25cmonderhetenergiescherm.Hetgebruik vanventilatorengafdus,opeenenkeleuitzondering
na,altijdextraenergieverlies.
Publikaties;
Holsteijn,G.P.A.van,Schoenmakers,R.,1984.Horizontaletemperatuurverschillennaderbekeken.Tuinderij64(10):32-35.
Holsteijn,G.P.A.van,Vogel,A.H.de,1984.Kleineverschillengrote
gevolgen.Tuinderij64(18):34-37.
Schoenmakers,M,1984.Invloed vanvochtkier-enbeweegbaar schermophet
klimaatendeontwikkeling vantomaten.Internverslagnr.17.
Vogel,A.H.de,1984.Verslagvaneenpraktijkproefin1984vandeinvloed
vanvochtkier-enbeweegbareschermenophetklimaat,degewasontwikkeling endeproduktiebijvoorjaarsteelten vantomaten.
Internverslagnr.57.
B.Plannenvoor1985
-Opeenvroegstooktomatenbedrijfmeteenbeweegbaar scherm,ook inde
gevel,wordtop30plaatsen inéénafdeling derelatieonderzocht
tussentemperatuur engroeienproduktie.
-Uitwerkenvandeproefresultatenmetenergieschermentotnutoeen
hetschrijvenvanéénofmeerpublikatiesoverditonderwerp.

1
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a.Onderzoeknaardegebruiksmogelijkheden vanqewasverwarminq
(InsamenwerkingmetA.P.v.d.Hoeven)
Hetonderzoek naarhetgebruikvangewasverwarmingbijchrysanten
werdinhetafgelopenjaarvoortgezet.Ooknuwerdenerweer4
gelijkekasafdelingen voorditonderzoek qebruikt.Indrieafdelingen
waseenbeweegbaarschermvantransparantpolyethyleen folieaangebracht.Deproefbestonduitdevolgendeobjecten:
afdeling 1:+scherm,verwarmingsbuizen {é 51mm)hoog
afdeling2:+scherm,verwarmingsbuizen (tf 27mm)25cmbovengewas
afdeling3:+scherm,verwarmingsbuizen {<é 27mm)tussenhetgewas
afdeling4 :-scherm,verwarmingsbuizen {é 27mm)tussenhetgewas
Erwerdeennieuwregelprogrammavoorhetenergiescherm geschrevenen
bijdezeproefuitgetest.Hetschermbleefsomsopdedaggeheelof
gedeeltelijkgeslotenafhankelijk vanlicht,buitentemperatuuren
windsnelheid.Ditprogrammaheeftbijdezeproefgoedgefunctioneerd.
Erisgeplantop12oktoberengeoogstop20februari.Erwerdgestreefd
naareentemperatuuropdedagvan17Cen 'snachts19C.Vanafhet
beginzijndeverwarmingsbuizen,ooktussenhetgewas,dagelijks80C
ofwarmergeweest.Ookbijdezeproefheeftditgeenongelijkegroei
totgevolggehad.Bijdeoogstwasereenkleinverschilinkwaliteit.
Indekasmetdeverwarminghoogwarendeplantenietslangerenhaddengemiddeld 1bloemknoppertakmeer.Indekasmetbuisjes25cm
bovenhetgewaswarendetakkenongeveer 10 %lichterenhaddengemiddeldeenhalvebloemknopminderpertakdanindeafdelingenmet
gewasverwarming.
Aandehandvandeverticaletemperatuurgradiëntkanwordenaangetoonddatenergiewordtbespaarddoordebuizenzolaagmogelijk
teleggen.Degrootstebesparingwordtbereiktbijdebuizentussen
hetgewas,zoalsblijktuitdevolgendetabel.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulke
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T a b e l . Gemiddelde temperatuur i n
1984

C (dag en n a c h t ) van 1 t o t 31 j a n u a r i

meethoogte / a f d e l i n g

1.

- 10 cm

16.8
17.0
18.2

16.6
16.7

(grond)

19...

2.

3.

4.

18.4

18.8
20.2
18.9

18.6
20.2
17.6

21.6

18.5

350cm (onderscherm )

20.6
23.5

20.7

450cm (bovenscherm )

17.7

16.6

18.6
14.7

18.0
18.3

25cm
topgewas
250cm

b.Lichtmetingen
Ookditjaarwerdenlichtmetingengedaaninkassenmetenzonderenergieschermen.Delichtdoorlatendheid vantransparantpolyethyleen folie
bleekafhankelijk vanhetalofnietnatzijnendevormvanhetcondenstegenhetfolie.Hetverschilinlichtineenkasmeteenenergieschermvananti-condens folieeneennatschermvannormaal foliebedroeg8à13?ó.
Kassenmetzonneschermenblekenbijzonnig
weeraanmerkelijk meerlichtdoortelatendanberekendengemetenbij
geheelbewolktweer.
B.Plannenvoor1985
-Metenvantemperatuurgradiëntenenluchtvochtigheid tussenhetgewas
opeenchrysantenbedrijfmetgewasverwarming.
-Uitzoekenvanproefresultatenmetgewasverwarming totnuenhet
schrijvenvaneenofmeerpublikaties overditonderwerp.
-Zoekennaareengeschiktpraktijkbedrijfwaar in1986verschillen
inenergiegebruik tussennormale-engewasverwarmingkunnenwordengemeten.

18.0
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Nadataanditprojectenigejarennietofnauwelijksisgewerktzal
hetin1985weerwordenopgepakt.Alsvoorbereiding daaropzijnerhet
afgelopenjaarlichtmetingenverrichtonderzonneschermen (zieproject
B28)enzijnerindezomermaandencontinutemperatuur-enluchtvochtigheidsmetingengedaaninkassenmettomaten.Boveninhetgewastradendagelijksgroteverschillenopzowelindetemperatuuralsde
luchtvochtigheid alsgevolgvanin-enuitstraling.Injuliwerdin
7nachtenwaargenomendatvruchtentussen10uur 'savondsenzonsopkomstnatwarendoorcondens.

B. Plannenvoor1985
-Klimaatsmetingendoeninkassenmetaluminium lamellen-scherm.
-Nagaaninhoeverrein-enuitstralingkanwordentegengegaandoor
deindepraktijkgebruikteenergieschermen.

Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoende ruimte rervolgblad gebrulke
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a.Onderzoeknaardeinvloedvanhetkasklimaat incombinatiemetvariaties
inhetwortelmilieuopdeproduktie,kwaliteitenhetoptredenvanfysioqeneafwijkingenbijstookkomkommers.
Deresultatenvandeherfstproef in1983gavenaanleidingomhetonderzoekookinhetvoorjaarvoorttezetten.Opnieuwwerdenerzijdsmiddels
ventilatie (aktiveringgewas)enanderzijdsmiddelsschermenenkunstmatigebevochtigingmetbehulpvanverdampingsgoten (beperkingverdampinggewas)getrachtomeenverschillend gewastype tecreëren.Devolgendebehandelingen voorwatbetrefthetkasklimaatwerdeningesteld
onderdubbelglas:
a)continuekunstmatigebevochtiging,met 'snachtsgeslotenscherm
b)continueminimumventilatie
c)bevochtiginggedurendededagenminimumventilatiegedurendedenacht
d)minimumventilatiegedurendededagenbevochtigingmetschermen
gedurendedenacht
Deminimumventilatiewerdgeregeld afhankelijk vandebuitenomstandigheden (buitentemperatuur enwindsnelheid). Intweeenkelglazenkassen
werdnietgeschermdenwerdgeenminimumventilatie enminimumbuistemperatuuraangehouden.Geplantwerdop20december, (cv 'Corona')
T.a.v.hetwortelmilieuwerdenzoweldevoedingsconcentraties (EC)als
desamenstelling gevarieerd.Watbetreftdevoedingsconcentratiewerden
3behandelingen ingesteld,nl.continu2.0,6.0 na4weken2.Oen6.0na
8weken2-.0mS.cm".Door4niveauosinCa-concentratieaantehouden
(1.50,2.50,3.50en4.50mmol.l" )metdaarbij4K-niveau's (8.4^7.0,
5.5en4mmol.l" )en4Mg-niveau's(1.5,1.3,1.0en0.7mmol.l")
kondeinvloed vandeCa/K-verhouding bijelkklimaatonderzochtworden.
Inelkeafdelingwerdenaldus12wortelmilieubehandelingeningesteld,
zodat10x12=120combinatiesvanwortelmilieu-enklimaatsbehandelingenwerdenverkregen.
Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgWed gebrul
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Deklimaatsbehandelingen hebbengeresulteerd inaanzienlijkeniveauverschillen
inluchtvochtigheid.Demeestvochtigebehandeling (a)bereikteinhetvoorjaar
eenrelatieveluchtvochtigheid vangemiddeldca.80-85 %,demeestdroge
behandeling (b)ca.60-65?ó.
Onderdemeestvochtigebehandelingen (aend)tradeninmeerernstigemate
fysiogeneafwijkingenopdanonderdrogereomstandigheden (ben c). Naast
chloroseindejongezijscheutenwerden
tfooral
verschillen inoptredenvan
bolbladenbrandkoppengeconstateerd.Dezeplantafwijkingenwerdenduidelijk
doordeCa-concentratie indevoedingsoplossing beïnvloed :bijeenhogere
Ca-concentratiewerdduidelijkminderbolbladwaargenomenterwijlhetoptredenvanchlorosealleenbijdehoogsteCa-concentratiewerdverminderd.Naarmatehetklimaatvochtigerwasendevoedingsconcentratie lagerwerdeenmeer
groeikrachtig gewasenwortelstelselwaargenomen.DeCa-concentratie inde
voedingsoplossing beïnvloeddealleendegroeikrachtvanhetwortelstelsel:
bijeenhogereCa-concentratiewerdenminder (vertakte)wortelswaargenomen.
Deproduktiebleekonderdubbelglasbijdrogereomstandigheden lagertezijn
danwanneerextravochtwerdtoegevoerd en/ofgeschermdwerd (tabel).
2
Tabel.Produktie (kgenstuks perm )bijdeklimaatsbehandelingenonderdubbelglas
enonderenkelglasop3peildata.
Produktiet/m

5-4

8-3

Behandeling
kq

stuks

kq

21-6

stuks

kq

stuks

a
b

2.4
2.1

8.2
7.0

7.5
6.6

22.2

28.6

72.4

19.8

22.7

60.5

c

2.5

8.5

7.4

22.4

26.1

68.8

d

2.4

8.1

7.5

22.2

27.4

70.4

enkel glas

2.3

7.6

7.3

20.9

27.7

76.0

Zoalsuitdetabelblijkt,isalleendeproduktiebijbehandelingb(continue
minimumventilatie)betrouwbaar lagergeweestopdepeildata5aprilen21juni
(P<0.01).Delagereproduktiekanzowelwordentoegeschrevenaaneengeringer
aantalgeoogstevruchtenalsaaneenlagervruchtgewicht.Dezeresultatenstemmenvolledigovereenmethetonderzoekuitgevoerd indeherfstvan1983(zie
Internjaarverslag 1983,blz131).Integenstelling totderesultatenuitgenoemd
onderzoekbleekerin1984geenbetrouwbaarverschilinproduktietussenenkel
glasendebehandelingen a,cend onderdubbelglastekunnenwordenaangetoond.Deresultatenwijzeneropdatdeluchtvochtigheid voorkomkommerin
hetvoorjaarsneltelaagisendatmogelijkhetlichtverliesdooreenhoger
luchtvochtigheidsniveau kanwordengecompenseerd.Hetvochtigerklimaatbijde
behandeling ahadweleenietsgeringerehoudbaarheid vandevruchtentotgevolg,
hetgeenovereenstemtmetderesultatenuiteerderonderzoek.Hetaanhoudenvan ,
eenkortstondigeverhogingvandevoedingsconcentratie (6,na4weken2.0mS.cm )
gafeenduidelijkeverbeteringvandekwaliteit (houdbaarheid),zonderdathierbijproduktieisingeleverd.Eenverhogingvandeconcentratie tot6mS.cm-
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gedurendedeeerste8wekenheefttot21junica.12?óproduktiegekost,terwijl
dehoudbaarheid vanderankvruchtenbijdezebehandelingduidelijkhetlangst
was.Evenalsin1983bleekdeproduktiebij2.5en3.5mmolCaperliterbetrouwbaarhogertezijndanbijdelaagsteendehoogsteconcentratie.
Dehoudbaarheid bijdehoogsteCa-concentratiebleekbetrouwbaargeringer tezijn
danvandeoverigeCa-behandelingen.
Inditonderzoek tradenevenalsinvorigonderzoekbetrouwbareinteractiestussen
hetkasklimaatenhetwortelmilieuop.Zodraderesultatenvandegewasanalyses
bekendzijn,kannaderwordeningegaanopopgetredeneffectenendeinterpretatie
ervan.
b.Onderzoeknaardeinvloedvanhetkasklimaat incombinatiemetdevoedingsconcentratieen-samenstelling opdeproduktie,kwaliteitenhetoptredenvanfysiogeneafwijkingenbijherfstkomkommers
Hetonderzoeknaardeeffectenvanhetkasklimaat incombinatiemetwortelmilieufactorenophetoptredenvanbladvergeling isgestartin1983.Uitditonderzoek
(zie Internjaarverslag 1983,blz.131)bleekdathetkasklimaatgeenduidelijke
invloeduitoefendeophetoptredenvanbladvergeling,aangeziendebuitenomstandighedendermategunstigwarendatbladvergeling nietoptrad.Geziendeernstvan
hetprobleem indepraktijk indeherfstmaanden vansommigejaren (tijdenswindstil,warmenvochtigweer)werdbeslotenomhetonderzoek teherhalenmetdiein
hetvoorjaar,zijhetdatdeminimumventilatieopbinnenomstandigheden(luchtvochtigheid)geschieddeengeenkunstmatigebevochtigingwerdtoegepast.Erwerdin
2behandelingenonderdubbelglasdusalleengeschermd (buitentemperatuur lager
dan14°C).
T.a.v.hetwortelmilieuwerden4EC-regimesingesteld,nl.:
a.2.5mS.cm .continu
b.5.0mS.cm ,continu
,
c.2.5mS.cm ,na5weken5.0mS.cm.
d.5.0mS.cm ,na5weken2.5mS.cm
Bovendienwerden3Ca-niveau'singesteld,nl.1.5,3.5 en4.5 mmolCaper 1.Deze
concentratieswerdenevenalsbijvoorgaandeproevencontinu toegediend,zodatCaaccumulatiekonoptredeninhetwortelmilieu.Deverschillen inCa-concentratie
werdenverkregendoordatdeKenMgconcentratiesteedswerdaangepast(ionenbalans).
Enkelewekennahetplantentradenongeachtdeklimaatsbehandeling brandkoppenop.
Vooraleenhogerevoedingsconcentratie deedhetaantalbrandkoppen forstoenemen,
terwijleengroterCa-aanbodhetoptredenvanbrandkoppenslechtsinbeperktemate
verminderde.
Evenalsinvorigeproeventraderinditonderzoekweerchloroseenbolbladop.
Eenhogereconcentratieindebeginfasevandeteeltdeedhetchlorose-optreden
versterkenen hetoptredenvanbolbladverminderen.Eengroterehoeveelheid Cain
devoedingsoplossing deedhetoptredenvanchloroseinditonderzoeknietduidelijkverminderen,terwijlevenalsinvoorgaandeproevenhetoptredenvanbolblad
inbelangrijkematewerdtegengegaan.Eenvochtigerklimaathadgeenduidelijke
invloedophetoptredenvanbeideplantafwijkingen,terwijldegroeikrachtvan
hetgewaswel"positiefwerdbeïnvloed.Eenhogerevoedingsconcentratieenhet
aanbiedenvanmeerCa (minderK)deeddegroeikracht resp.afnemenentoenemen.
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HetoptredenvanbladvergelingwerdeveneensdoorhetklimaatendeCa-concentratiebeïnvloed. Aktiveringvanhetgewasgedurendedenachtheefttotmeerbladvergelinggeleid,terwijlaktiveringgedurendededaghetoptredenvangele
bladerenenigszinsdeedverminderen.DehoogsteCa-concentratieheeftinditonderzoek totietsminderbladvergelinggeleid.
Erwerdeninditonderzoekgeenbetrouwbareverschillen inproduktietussende
behandelingenvastgesteld.Desondankswerddeindrukverkregendathetaktiveren
vanhetgewasgedurendededagtotenigproduktie-verliesheeftgeleid,terwijl
aktiveringvanhetgewasgedurendedenachtgeennadelenheeftgehad.
Continuventileren lijkteveneenswatproduktietehebbengekost.Inditonderzoek
werddeindrukopnieuwversterktdateenvochtigerklimaatgunstigerwerktvoor
groeikrachtenproduktiedaneendrogerklimaat.Voorwatbetreftdekwaliteitis
eerderhetomgekeerdevastgesteld:dekomkommervruchten bijeendrogerklimaat
haddenoverhetalgemeeneenbeterekleur (houdbaarheid)dandevruchtendieonderhetvochtigeklimaatgegroeidwaren.Het %stekenbinnenlandwasbijdeze
laatsteklimaatsbehandelingbetrouwbaarhogerdanbijdeanderebehandelingen.
Opvallend inditonderzoek isdehoeveelheidbloedingssap,dieaanafgesneden
stengelsisopgevangen.Eencontinuvochtigklimaat (a)heefttoteenduidelijk
hogereworteldruk geleid,evenalseenhogereCa-concentratie indevoedingsoplossingeneenlagereEC.Deresultatenzijnsamengevatinonderstaandetabel.
Tabel.Hoeveelheidbloedingssap (mlper2uurperplant),opgevangenop30oktober
tussen6.30 en10.00uur,bij2EC,2Ca-niveau'sen4klimaatsbehandelingen
onderdubbelglas
EC
Klimaatbehandeling

2.0

Ca-hoeveelheidvoedingsoplossing (mmol.1 )
5.0

1.50

4.50

a.Dubbelglas

18.8

7.1

7.6

18.3

b.Dubbelglas,
dagaktiveren,
schermennacht

11.6

3.7

6.6

8.7

c.Dubbelglas,
nachtaktiveren

14.5

5.5

7.5

12.5

9.8

2.5

3.0

9.3

d.Dubbelglas,
continuaktiveren

HetoptredenvanMycosphaerellainhetgewaswasbijbehandelingaca.lOxende
vruchtaantasting ca.5xzogrootals bijdeoverigebehandelingen.Eencontinu
vochtigklimaatwerktdeinfectiedusduidelijk indehand.DeCa-concentratiehad
eindoktobergeenduidelijkeinvloedopdegevoeligheidvoorgewas-envruchtaantastingdoorMycosphaerella.EenlageEC(2.0mS.cm" )hadeenduidelijkhogere
gewasaantasting invergelijking toteencontinuhogeECtotgevolg.
Publikaties
1.Uffelen,J.A.M,van,1984.Zoweleenvochtigalseendroogklimaathebbennadelen.Tuinderij64(18):26-29.
2.Aalbersberg,Y.W.,1984.Groeienproduktieafhankelijk vancalciumenEC.
Tuinderij64(19):28-31
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3.Welles,G.W.H.,1984.Telenonderv/ochtigereklimaatsomstandigheden:voeding
aanpassen?Tuinderij64(20):34-37.
4.Aalbersberg,Y.W.,e.a.,1984.Onderzoeknaarheteffectvandevoedingsconcentratieenmatverwarmingincombinatiemetvariatiesinhetkasklimaatop
degroei,produktie,kwaliteitenhetoptredenvanafwijkingenbijstooktomaten.InternVerslagnr.52.
Proefplannenvoor1985
Hetonderzoek indeenergiekaszalwordenvoortgezetmetstooktomaten.Erzullen
onderdubbelglaswederomvariatiesinhetluchtvochtigheidsregimewordenaangebracht.Binnenelkeklimaatsbehandeling zullen2EC-trappen,3Ca/K-verhoudingen
en2worteltemperaturenwordengecombineerd.
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q.Vochtafvoeruitdekasdoorventilatieencondensatie
Hetonderzoeknaardevochafvoeruitdekasisvoortgezetmeteenaangepastcondensatiemodel.Deresultatengeven,geziendetotalenauwkeurigheid,geenaanleidingtoteenverdereverfijningvanhetcondensmodel.Voor
toepassingvanhetmodeltijdensdezomermaanden isechtereenkleine
correctienodig.Detranspiratievaneengewaskanmetditmodelberekend
wordenuitmetingenvandekas-englastemperatuur,dekas-enbuitenluchtvochtigheid enhetventilatievoud vandekas.
Hetmodelwordtgebruiktbijonderzoek naardeinvloed vanverlaagdetranspiratieenhogeluchtvochtigheden opdegroei,ontwikkeling enproduktie
vanverschillendegewassen.
b. Fysiogeneafwijkingenbijkomkommeralsgevolgvanhogeluchtvochtigheid
enlageventilatievouden inkassen.
Deindiverseexperimentenopgetreden fysiogeneafwijkingenbijkomkommer
zijngeïnventariseerd.Onderbovengenoemdeomstandigheden tradendevolgendesymptomenop:brandkoppen,bladverbranding,bolblad (=calciumgebrek),
glazigheidenadventiefwortelvorming.Hetoptredenvandezesymptomen
wordttoegeschrevenaaneencomplexvan factorendiesamenhangenmetde
waterhuishouding (water-,energie-,voedings-enhormoonhuishouding).
Voormeerinzichtinhetoptredenenoplossenvandezeproblemen isfysiologischonderzoeknoodzakelijk.
c.Invloedvanhogevochtigheid enlageventilatievouden opdeproduktie
vankomkommer.
Ineendrietalexperimenten isdeinvloedvanlagevochtafvoerenhoge
luchtvochtigheid opdeproduktiebijkomkommeronderzocht.Deeerste
resultatenwijzeninderichtingvaneenkwaliteitsverschuivingo.i.v.
hogevochtigheden.Dekwaliteit (kleur,vorm,houdbaarheid)wordtslechter
bijhogevochtregimes.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbled gebruike
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d.Literatuurstudie /oriënterendonderzoekkrimpscheurentomaat/paprika
Uitdeliteratuurstudie isnaarvorengekomendatdekrimpscheurenveroorzaaktwordendooreencombinatievaneen (te)snellezwellingvan
devruchteneneenslappeofweinigelastischevruchthuid.
Hetonderzoekwordtgerichtoptweehoofdpunten:
- factorenvaninvloedopdezwellingvanvruchten (zoweloplange
alskortetermijn)
- factorendiedesterkteen-elasticiteitvandevruchthuidbeïnvloeden.
Publicaties
Bakker,J.C.,1984.Physiologicaldisordersincucumberunderhigh
humidity conditionsandlowventilationratesingreenhouses.
ActaHort.156(inpress)
Bakker,J.C.,1984.Ventilatie,vochtafvoerenverdamping.
Tuinderij64(32):20-23
B.Plannenvoor1985
Inhetkomendonderzoekzalaandachtgeschonkenwordenaan:
-vruchtgroeien-zwellingbijtomaatenpaprika
- relatiesvruchtzwelling enworteldruk
-uitvoeringenquêteonderpaprikatuindersm.b.t.krimpscheuren
-deinvloed vanluchtvochtigheid opdeproduktievantomaat
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Beterebenuttingvanhetbeschikbare lichtinkassenkanbijdragenaanverbetering vandeproduktievankasgewassenenvandekwaliteitvandegeoogste
Produkten.Metdetermlichtbenuttingwordentweeprocessenbedoeld:teneerste
deonderschepping vanhetlichtdoordebladerenententweededebiochemische
omzettingvanlicht inassimilatieprodukten;hetfotosyntheseproces.Lichtonderschepping enfotosynthesezijnsterkgecorreleerd endefotosynthesesnelheidbepaaltvervolgensdesnelheidvangroeienproduktie.Geblekenis
datnietalleen indewintermaarookindezomerperiode,delichthoeveelheden
inkasgewassennietoptimaalzijn.
Inhetafgelopenjaarzijnwaarnemingen verrichtbijeenkomkommergewasaande
genoemdeaspekten.Ditonderzoek pastinhetkadervanhetwerkvanhetCABO
(A.Schapendonk,H.Challa),waareencomputer simulatiemodel ontwikkeldwordt
voordegroeienproduktievangewassen.
Waarnemingen enresultaten
Komkommerplanten(cv. 'Corona')zijnop2december 1983geplantbijvier
plantafstandeni60,80,100en120cm (plantdichtheden dus:2.08,1.54,1.25en
1.04planten/m ).Inalleplantafstanden zijninverschillendegroeistadia
lichtmetingenuitgevoerd,onderdiffuselichtomstandigheden,metbehulpvan
lange (integrerende)lichtmeters.Tevenszijnwaarnemingengedaanaanbladdichthedenenbladstanden.Bepaald ishoedelichtintensiteit afneemtvan
bovennaarbeneden indegewasrij.Dezeafnamevandelichtintensiteit,dezqn.
lcihtuitdoving,isvnl.afhankelijk vandebladmassaperm'.Deuitdovingis
exponentieel,volgensdeLambert-Beerwet,enkanviaeenbekendewerkwijze
omgezetwordennaareenuitdovingscoefficient.Degevondenwaardenvoorde
uitdovingscoefficient lopenuiteenvanca.0.70 (2wekennaplanten)tot
1.2à1.5 (pa.11wekennaplanten).Dezewaarden zullentoegepastwordenin
hetsimulatiemodel vanhetCABO.Deresultatenvandelichtmetingen zijnuitvoerigbeschreven ineenstudentenverslag vanM.Verheul (invoorbereiding).
Eindjanuariheeftdezekomkommerplanting ernstigebladschadeopgelopen,waarna
op20maart1984opnieuwkomkommersgeplantzijnvolgenshetzelfdeschema.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulke
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Inhetnieuwegewaszijndezelfdemetingenuitgevoerd alsbovenbeschreven
enbovendien isenkeledagendefotosynthesevanhethelegewasgemeten.
DegebruiktemeetmethodeberustophetmetenvandedalingvandeC0_concentratie indekaslucht.Tegelijkertijd werdzeernauwkeurigdeluchtuitwisselingmetbuitengemeten (metlachgas).HetverschiltussendeCCLdalingendeCÜ?-uitwisselingmetbuitenisdeC0„-opnamedoordeplanten
(ingramperm peruur).Dealdusgemeten (berekende)fotosynthesesnelheden
kondenwordengerelateerd aandegemetenlichtintensiteit enCCL-concentratie.
Defotosynthesekonredelijk gesimuleerd wordenmeteen fotosynthesemodel
vanhetCABO.Verderonderzoek vandemeetresultatenenuitbreiding vanhet
modelisnoodzakelijk.
Naastlichtmetingeninhetgewas,zijnooklichtmetingenaanhetkasdekgedaan.
Openkeledagenisdelichtdoorlatendheid vanhetdekgemeten:d.i.deverhoudingtussenhetlicht indekasenbuiten.Gebleken isdatbijlagezonnestanden ('s winters)delichtdoorlating zeerlaagkanzijn.Indegebruiktekas
(metenergieschermenandereschaduwgevendedelen)werdenwaardenbeneden 30 %
gemeten.Deverklaring istevindenindesterkelichtreflektie opdebuitenkantvanhetglas (speciaalbijeennoord-zuid oriëntatie)endegrotemate
vanschaduwvorming bijlagezonnestanden.Dewaarnemingen stemmenovereenmet
eerderewaarnemingen vanR.deGraaf (Proefstation)enmet simulatieberekeningen
vanG.Bot (Natuur-enWeerkunde,LH).
Bovenstaandeonderwerpen zijntotnutoevnl.beschreveninvakbladartikelen.
Inaansluitinghieropwerdeenserieopgezet,waarvooreentwintigtalonderzoekersartikelenschrevenoververschillendeaspectenvanlicht,o.a.over
licht-opbrengstrelaties.Onderdetitel"lichtindekas"verschijntde
serieinGroentenenFruiteninhetVakblad voordeBloemisterijenineen
brochurevandeInformatiereeksvanhetProefstation.
Publicaties
Nederhoff,E.M. 1984.Lightinterceptionofacucumber cropatdifferentstages
ofgrowth.ActaHort.148:525-534.
V/erheul,M.,1985.Metingenaanlichtonderschepping bijkomkommer.
Doet.verslag,VakgroepNatuur-enWeerkunde,LH,Wageningen (invoorbereiding).
Nederhoff,E.M., 1984.Lichtindekasook indezomerbelangrijk.
GroentenenFruit,40 (3):30-33.
Nederhoff,E.M., 1984.Ookindezomerzorgenvoorlichtekas.
VakbladvoordeBloemisterij,39(35):34-37
Nederhoff,E.M.,R.deGraafenS.A. Tooze,1984.Lichtdoorlatendheid van
hetkasdek.GroentenenFruit,39( ):34-37.
Nederhoff,E.M.,R.deGraafenS.A. Tooze,1984.Doorlatendheid kasdekbeinvloec
door lichtomstandigheden.
Vakblad voordeBloemisterij39(29):32-35.
Middendorp,C.A.J.enE.M.Nederhoff,1984.Metenvanlichtindepraktijk.
GroentenenFruit,40(5):26-27.
Middendorp,C.A.J.enE.M.Nederhoff,1984.Lichtdoorlatendheid vankasdek
meteninpraktijkmoeilijk.
VakbladvoordeBloemisterij,39(37):42-43.
Nederhoff,E.M., 1984.Berekeningen aanC0„-verbruik.Proefstationvoor
TuinbouwonderGlas,Naaldwijk,Internverslag44.
Nederhoff,E.M.,J.vandeVoorenenA.J.Udink tenCate,1984.Amethod
todetermineventilation ingreenhouses.ActaHort.148:345-350.
Goedhart,M.,E.M.Nederhoff,A.J.Udink tenCateenG.P.A.Bot,1984.
Methodsandinstruments forventilation ratemeasurements.
ActaHort.148:393-400.
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Nederhoff,E.M.enM.Goedhart,1984.Zelfventilatiemetenaandehand
vanhetCO,
CCL-verloop.Tuinderij,64(32):16-19
B. Plannenvoor1985
Inhetvoorjaar van1985zaleenproefwordengedaaninsamenwerkingmet
andereonderzoekers (vandeafdelingenteelt-enkasklimaatenfysiologie
envanhetCABOende LH),waarbijuitgebreidewaarnemingenwordenverricht
aan:
- lichtdoorlating doorhetkasdek'*'
- lichtonderschepping doorhetgewas
- fotosynthesesnelheden
-groei
-produktie
Erwordtgewerktmetkomkommer,intwaalfafdelingendieonderling verschillen
inCO„-concentratie (vierconcentraties indrievoud,nl.200,330,600en900
ppm).Doelvandeproefism.n.:verkrijgenvangeïntegreerde informatieover
relatiestussenC0„,licht,fotosynthese,groeienproduktie.OphetCABO
zullendewaarnemingen gesimuleerdworden.Tevenszalveelaandachtbesteed
wordenaanheteffectvandeC0„-concentratieopdegroei,produktieen
kwaliteit.
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a.Lagewatertemperatuurkas
Indetoekomstkunnenvoordetuinbouweenaantalalternatieveenergiebronnen
(industriële rest-enafvalwarmte,warmtepompen,geothermischewarmte e.d.)
metlaagwaardigewarmtebeschikbaarkomen.
Doorgebrekaanervaring isdebruikbaarheid vanlaagwaardigewarmtevoorde
glastuinbouwonbekend.
Inditjaar iseennieuwekas (307)opgeleverd dievooronderzoeknaargebruik
vanlaagwaardigewarmtebestemd is.Dekasomvat8afdelingenvan256m .Bij
hetgebruikvanlaagwaardigewarmtezaleenverwarmingssysteem meteengroot
verwarmend oppervlak nodigzijn.Hetverwarmingssysteem indelagewatertemperatuurkasbestaatuit16stalenbuisjesvan22mm0bovengronds,en8p.e.
slangenvan20mm0ondergronds.
b. Grondverwarming
Hetgroteaantalverwarmingsbuizenbovengrondskanarbeids-en/ofteeltkundige
nadelengeven.Hetaantalkanverminderdwordendoorhettotalegrondoppervlak
m.b.v.eengrondverwarmingtegebruiken alsverwarmend oppervlak.Grondverwarming
kanechtergevolgenhebbenvoorm.n.dewaterhuishouding vandeplanten.
Inditkaderisdemogelijkheid bekekenomdewaterpotentiaalvanplantente
metenmeteenhygrometer.Dehygrometerwerdopeenstengelofineenpaprikavruchtgeplaatst.Eenaantalopnemers (max.15)kunnenaangeslotenwordenop
eenWescor-HP 115microprocessor.Deresultatenvandeze-nietdestructieve
methodewarenslechtskwalitatief,dochnietingrootte,aannemelijk.
c.Gelijkmatigewarmteafname
Gelijkmatigewarmteafname isvoorrendabelgebruik vanrest-enafvalwarmtevan
grootbelang.Eenmeergelijkmatigewarmteafname isteverkrijgendoorconcessies
tedoenaanhetgewenstetemperatuurregime.Dereactievandegewassenopeen
gewijzigd temperatuurregime zaldekomendejarenéénvandeonderzoekobjecten
zijnindelagewatertemperatuurkas.Alsvoorbereiding hieropiseenliteratuurstudieverrichtmetalstitel"Deinvloedvantemperatuur opdegroei,ontwikkelingenproduktievantomaat".Uitdezeliteratuurstudiebleekdatde
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gemiddeldeetmaaltemperatuur sterkbepalend isvoordegroeienontwikkeling
vandeplant.Inproevenmetverschillende temperatuutpatronen (dag/nacht
regimes)bleekmethetpatroonvaakook (ongewild)degemiddeldeetmaaltemperatuur teveranderen.Omheteffectvanhettemperatuurpatroongedurende
eenetmaalenerzijdsenheteffectvandegemiddeldeetmaaltemperatuuranderzijdstekunnenonderscheiden,werdeenregelprogrammaontwikkeldwaarbijde
gemiddeldetemperatuuronafhankelijk isvanhettemperatuurpatroon.Ditwordt
bereiktdoortijdensdenachtdegewensteruimtetemperatuur (a)teberekenen
uithetverschilvandegewensteetmaaltemperatuursom (b)endegerealiseerde
temperatuursom (c),enderesterendenachtduur (d);a=(b-c)/d.
d.Blancoproefsla
Meteenblancoproefsla (plantdatum14september)werdbekekenoferbinnen
en/oftussendeafdelingenverschillenzijningroeiomstandigheden.Tussen
deafdelingenzijngeenverschillengeconstateerd.Binnendeafdelingenbleek
degroeiaandecorridorzijdemindertezijn,ditwordtvoornamelijk veroorzaakt
doorde-schaduwvandeverwarmingsinstallatie.
Publicaties
Albers,R.B.1983:Verwarmingmetwatervan40 Coflager.
Tuinderij63(46):42-43.
WindenC.M.M,van1983:Toenemendgebruikvanlagewatertemperaturen.
Tuinderij63(46):46-47.
B.Plannen1984/1985
Indecember 1984zijndetomateplanten voordestookteelt 1984/1985geplant.
Dezeteeltzalbenutwordenomdeeventueleproblement.a.v.hetkasklimaat
bijgebruik vanlaagwaardigewarmteineenverwarmingssysteem metstalen
buisjes,teinventariseren.Hiernaastzalgekekenworden naardeinvloed
vanbodemverwarming op:(a)debelasting vanhetbovengrondseverwarmingsnet,
(b)hetkasklimaat,(c)degroei,ontwikkeling enproduktievanhettomategewas.T.a.v.eengelijkmatigewarmtevraagbinneneenetmaalzalbekekenworden
inhoeverredagennachttemperatuurelkaarkunnencompenseren.Hiervoorworden
3verschillendetemperatuurregimesaangehoudenmetéénzelfdegemiddelde etmaal
temperatuur.Erworden3rassengebruikt.
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a. De invloed van het seizoen op de snelheid van bloei en oogst bijtomaten onder
praktijkomstandigheden.
(D. Klapwijk en C.F.M. Wubben)
De gegevens waarvan werd gesproken inhet Intern Jaarverslag 1981,p. 113,zijn
inhet afgelopen jaar nader geanalyseerd. Op drie bedrijven werd debloei-en
oogstsnelheid gemeten en uitgedrukt inhet aantal trossen per week. Het betrof
vroege stooktomaten en de snelheden werden gemeten vanaf eind maart tot begin
oktober. Van de cuitivar 'Sonatine'was de bloeisnelheid tot eind mei ca. 1tros
per week en daarna 0.8. De overgang lag bijde 18e tros. Ook de oogstsnelheid
vertoonde bijdeze tros een vertraging.Door de snelheidsveranderingen verandert
ook het aantal trossen tussen de tros diebegint tebloeien en de tros waaraan
de oogst begint. Rond 1april was het verschil 8.6 trossen en dit nam af tot 7.8
op 11 juni, daarna bleef het constant 6.5 tros. Het betrof in alle gevallen een
teelt aan een z.g. hoge draad.
Bijde normale teelt worden de koppen van de planten teruggebogen tussen hetgewas.
Dit gaf vertraging van bloei en oogst in de orde van grootte van 20% van de snelheid.
Erwerd ook gebruik gemaakt van tussenplanten. Debloei en oogst van deze jonge
planten die ineen ongunstiger lichtpositie verkeerden dan deplanten aan de hoge
draad, hadden toch een wat hogere snelheid.
Ineen geval werd vanaf de achtste tros steeds de vierde tros in een jong stadium
verwijderd. Dit gaf geen verschillen insnelheid ofopbrengst.Wel nam hetgemiddeld vruchtgewicht wat toe.
Het isniet duidelijk geworden wat de juiste oorzaak isvan de snelheidsverschillen
die aan dezelfde plant inde tijd werden waargenomen. Misschien heeft het ietsmet
de leeftijd of de lengte van deplant temaken,want jonge planten waarvan de
snelheid indezelfde periode onder ongunstiger omstandigheden werd gemeten vertoonden weinig of geen vertraging.
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b.Groeienproduktievaneentomateqewasonderpraktijkomstandigheden
(D.KlapwijkenC.F.M.Wubben)
Degegevenswaarovergesprokenwordt inhetInternJaarverslag 1983,p.143,
zijngedeeltelijk verwerkt.Vooreengoedeanalysevandezegegevensisnogaanvullendestudienodigenookmoetennogaanvullendegegevenswordenverzameld.
Daartoezullenin1985enkeleproefjeswordenopgezet.Hetbetrofeenteeltvan
vroegestooktomatengeplantindelaatsteweekvandecember,cv.'Abunda'
Vanafde5etotde19etroswerdnagegaanhoeveelbloemknoppenpertrosperdag
werdenaangelegd.Hetnamtoevan0.40bijde5etrostot0.52bijde9e-10e
trosomdanweertedalentot0.28bloemknoppenpertrosperdagbijtrosno19.
Overdezegeheleperiodewasdegemiddeldebloemknopproductieperplant 1.30
perdag.Geziendeveellageresnelheden indeafzonderlijketrossen,moetde
plant aan3à4trossengelijktijdigbloemknoppenaanleggen.Gemiddeldwerden
0.114trossenperdagaangelegd.Hetaantaldagentussendeaanlegendebloeiresp.
deoogstvandeeerstebloemvandevierdetroswas45en109envoorde14etros
31en90dagen. Hetverschillagdusinhoofdzaak indeperiodevanaanleg tot
bloei.Delengtegroeibedroegvan20tot160cmstengellengte,3cmperdag.
Deafstandtussendetrossenbedroeg27cm.Vanafhalfmaartwerdgemiddeldper
dag13gbladgeplukt.Intotaalwerd93gzijscheutenverwijderd.Hetaantal
vruchtendatpertroswerdgeoogstnamtoevan7.2 indeeerstetot10.7inde
zesdeennamdaarnaaftot7.0 inde18etros.Deproduktieinstuksenkgper
plantnamtoevan4.3 resp.0.28 inweek13tot10.4resp.0.76 inweek 20,om
daarnaweeraftenementot5.5resp.0.36 inweek27.Detotaleproductiewas
op25juni7020gen102stuksperplant.
MetdedestruktievemetingenophetProefstationwerd indeherfst1984een
begingemaakt.Hetbleekechterzomoeilijk ombijherhaaldeaanplantingenhet
gewasplaag-enziektevrijtehouden,datdewaarnemingenwerdenafgebroken.
In1985zalopnieuweenbeginwordengemaakt.
c.Invloedvanhetseizoenopgroeienbladaanlegbijjongechrysanteplantenonder
langedagomstandigheden.
In1984isbegonnenmetregelmatigeopplantingenvanbeworteldechrysantestekken
onderlangedagcondities.Alsdeplantengoedaandegroeizijnwordenzegetopt.
Opelkeplantwordtéénscheutaangehouden,zoveelalsmogelijk isvangelijke
grootte.Vandezescheutwordtdoorperiodiekebemonstering degroeisnelheidbepaaldendesnelheidwaarmeebladerenwordenaangelegd.Ookin1985zullengegevens
wordenverzameld,zodatpasin1986resultatenzullenkunnenwordengepresenteerd.
Bijéénopplantingwerdentweerassenvergeleken,waarvanééneensterkegroeier
zouzijn.Hetresultaatwasdatditraswatvluggeruitliepnahettoppenenwat
langereinternodiamaakte.Deversgewichttoenameverliepechtermetdezelfde
snelheidalsbijhetcontroleras.
d.DeinvloedvantemperatuurenC0 ? opdegroeienontwikkelingvanchrysant.
G.HeijenA.P.v.d.Hoeven.
Inhet Internejaarverslag 1982(blz.123,124)werdreedsgeschrevenoverde
invloedvandag-ennachttemperatuuropdewinterteelt vanchrysanten.Hethandeldeoverdetemperatuursinvloedopdegeheleteelt.
Inhetonderzoek van1983/'84werdnagegaandeinvloedvandenachttemperatuur
indeverschillendeontwikkelingsfasen,resp.devegetatieve,degeneratieveen
deknopuitgroeifase.Naastdefaktortemperatuurwerd indeproefonderzochtde
invloedvanC0_.
Detemperatuurbehandelingen zijnonderteverdelen ineendrietalreeksen.De
eersteisereenwaarbijdenachttemperatuur gedurendedegeheleteeltgehandhaafdwerdop13,16,19en22C.Detweedereekswasvanafhetbeginvande
kortedagbehandelingtotheteindevandeteelt.
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In devegetatieve fasewarendetemperaturen 13,16,19en22°C,daarnaalle
behandelingen18C.Indederdereekswasalleentijdensdeknopaanlegfase
detemperatuurop18Cingesteld,indetweeandere fasenwerdendeoorspronkelijke13,16,19en22Cgehandhaafd.Voorallebehandelingengoldeendagtemperatuurvan17C.Gedurendedegeheleteeltwerd in12afdelingeneenC0„
concentratievan300dpmaangehoudenenindeandere12afdelingen900dpm.
DeproefwerduitgevoerdmetderassenSpider,HorimenCassa.Ombijhetbegin
vandekortedagtebeschikkenovereenkleineneengrootgewaswerdop
20oktoberen3november 1983geplant.ErvanuitgaandedatbijeenhogeC0„
concentratiedeplantafstandkleinerzoumogenzijnomeenzelfdekwaliteitte
verkrijgenbijlageC0„concentratieengroteplantafstand,werdgekozenvoor
80en100%vullingvandemazenvanhetsteungaaswatresulteerdein51en64
plantenperm.
Tijdensdegroeiperiodewerdenvantijdtottijduitelkveldjeeenaantalplantenbemonsterd.
Bepaaldwerdhetvers-endrooggewichtvanbladenstengel,deplantlengteenhet
aantalbladeren.
Bovendienwerdbepaalddebloemknopontwikkeling,hetoogsttijdstipentijdensde
oogsthetaantalzijtakkenenbloemen.
Uitbovengenoemdebepalingenzijneengrootaantalcombinatiesvangegevenste
berekenen,zoalsbijvoorbeeld dekwaliteitvandehoofdstengel.Dezewordtbepaalddoorlengteengewichtofookwelhetgewichtpercm.stengel.
Allegegevenszijnnognietuitgewerkt.Vaneenaantalvolgthierondereensamenvatting.
Berekend isheteffectvandenachttemperatuuropplantgewicht,bladaantal,
stengellengteenstengelkwaliteit.
Onafhankelijk vanras,plantdatumenplantdichtheid blijkthetversgewichtvan
hetplantmateriaalbijallenachttemperaturengelijkteblijven.Bijafnemende
nachttemperaturen (22-> 13C)neemthetaantalbladerenmet4%af,deplantlengteneemtmet 11%afendekwaliteitvandehoofdstengel (gewicht/lengte)neemt
met24%toe.
Lagenachttemperatuur geeftduseenkortere,stevigerplantdanbij22C,echter
hetversgewichtblijftgelijk.
DeinvloedvandeverhoogdeC0„concentratie (900dpm)isdathetversgewicht
met9%toeneemt,hetaantalbladerenneemtmet2%toe,deplantlengtemet7%en
dekwaliteitmet 10%.
EenverhogingvandeC0„concentratievan300naar900dpmgeeftduseengrotere
plantmeteenstevigerstengel.
„
Heteffectvanplantdichtheid,51plantennaar64plantenperm ,resulteertin
hetvolgende:hetversgewichtperplantneemtmet12%af,hetaantalbladerenmet
2%,deplantlengtemet5?óendekwaliteitneemtafmet8%.
UitbovenstaandeblijktdathetverhogenvandeC0„concentratiehetverhogen
vandeplantdichtheid grotendeelscompenseert.
Gedurendetweemaandenheeftmej. InekeLaaglandalsstagairemeegeholpenbij
bovengenoemd onderzoek.Zijheeftdegegevensvandeeerstedriemonsterdata
wiskundigverwerktensamengevat ineenstage-verslag.Getracht zalwordenom
in1985toteenafrondingtekomenvanhetverwerkenvandegegevensenmetde
verslaggevinghiervan.
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e.Daqlenqtegevoeligheid bijenkelenieuwechrysanterassen
(W.v.Ravestijn)
Bijenkelenieuwechrysanterassen (Cassa,Biyou,Dark Laparra,Fidessa,
PinkBostonenRefour)isdegeneratieveontwikkelingmicroscopischnagegaan
tenbehoevevandepraktijk.
'tRasRefouronderscheidt zichvandeoverigerassen.Na16kortedagenisnog
geenduidelijkebloemaanlegonderdemicroscoopvantestellen.Bijdeoverige
hierbovengenoemderassenisditsteedswel 'tgeval,hoeweldematewaarin,van
rastotraskanverschillen.
f.MicroscopischewaarnemingenaangroeipuntenvanAnthurium
W.v.Ravestiin
v

Voorknoponderzoek zijnenkelemicroscopischebeeldenfotografischvastgelegd.
Debloeiwijzewordtgevormd ineenbladokselenisomhulddooreenschutblad.
Onderdemicroscoop isvooraldekolfvandebloeiwijzegoedteonderscheiden.
g.MicroscopischewaarnemingenaangroeipuntenvanLeonodisleonora
W.v.Ravestijn
Leonodisleonoraiseensiergewasmetmogelijkheden alssnijbloem ofpotplant.
Deteeltvertoontovereenkomstmetdeteeltvandechrysant.
Leonodisbehoorttotdefamiliederlabiaten,onderkortedagomstandigheden
wordtdebloei çeinduceerd.
Fotografisch zijnenkeleveranderingen indegroeipuntenvastgelegd.
Deaanlegvandebloeiwijzenvindtplaatsindebladokselsenlijktopdie
WitteDovenetel (Lamiumalbum)
Debloeiwijzenzijnveelbloemigedubbeleschichten,dieomdestengelschijnkransenvormen.Perplantwordenmeerderebloeiwijzengevormd.
Deaanlegvandebloeiwijzenverlooptacropetaal.
h.BladaanleqenbloemproduktiebijAnthuriumandreanum
(D.KlapwijkenH.J.H.v.d.Spek)
Hetonderzoek waaroverwordtgesproken inhetInternJaarverslag 1983,p.144.
isvoortgezet in1983-84.Behalvemetingenoverdebloemproduktiewerdennuook
gegevensverzameldoverdesnelheidwaarmeebladerenwerdenafgesplitst.
Vanvijfveilingenisdeaanvoerover1981en1982geanalyseerd.Deaanvoerin
134-weekseperiodenwastebeschrijvenmetdevolgenderegressievergelijkingen:
periode8-15 :y=-27.3x+59.2 r=0.977
periode3 - 7 :y= 59.0x- 5.6 r=0.973
(x=periodenummer,y=aanvoer (stuksx1000))«
Indeperiode1981-82werdvan27bedrijvendeproduktieopgenomen.Hetzelfde
werd indieperiodeenin1983-84gedaan.Ophetproefbedrijfwaarovervorigjaar
opp.144werdgeschreven.Demaandelijkseproduktiekanvolgensonderstaande
regressievergelijkingen wordenbeschreven:
y = 1.17 x - 1.94
r = 0.984
27bedrijvenno. 3 - 6
r = 0.921
no. 7 - 1 4 y =-0.361 x + 7.10
r = 0.958
y = 1.98 x - 5.11
Proefbedrijfno. 3 - 6
y
=-0.594
x
+
10.5
r = 0.963
1981-82 'no7-14
Proefbedrijfno. 3 - 6
y = 0.94 x - 0.78
r = 0.850
1983-84
no.7-14
y =-0.387 2 x + 7.23
r = 0.889
(x=maandnummer,y=stuksperm*"),
Deuitgroeiduur vandebloemenwerdvastgesteld doorhetaantaldagentetellen
datverlieptussenhetvoordedagkomenvaneenbloemknopenhettijdstipwaaropdiebloemwerdgeoogst.
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Ditverloopkonvoorhetproefbedrijfwordenbeschrevenvolgensonderstaande
regressievergelijkingen:
1981-82 no. 10- 13y= 8.96x
-43.7
r=0.981
6 y=-6.40x
+85.2
r=0.986
no. 21983-84 no. 10- 13y= 6.18x
- 8.07
r=0.980
r=0.985
6 y=-5.46x
+83.4
no. 2(x=maandnummer,y=dagen).Gedurendedemaand7t/m9wasdeuitgroeiduur
minofmeerconstantengemiddeld47dagen.
Debladaanlegwerdgeregistreerd doorperscheutsteedsdedatumvastteleggen
waaropeenvolgendbladvoordedagkwam.Vanafhalffebruaritothalfoktober
kwamsteeds72.4dagennahetverschijnenvaneenbladeennieuwbladvoorde
dag.Werdhalfoktobereenbladwaargenomen,danduurdehetineensca150dagen
voordateennieuwbladzichvertoonde.Ditliepdanrechtlijningaftotinde
eerstehelftvanfebruarieenwaargenomenbladweerwerdopgevolgdna72dagen.
Ditresulteert ineenzeergeringaantalnieuwebladerenindewintereneen
grootaantalindeperiodemaart-april.Omdatelkbladeenbloemknopmeebrengt
volgtopdezebladpiek eenbloemaanvoerpiekinjuni.
Vanverschillendecultivarswerddemaandelijksebloemproduktieopgenomen.
Aangezienditinenkelvoud gebeurde isernietzoveelmetzekerheid uitafte
leiden.Erkwamenevenalsindeeersteproefperiode (1983p.144)groteverschillenvoorinuitgroeiduurvandebloemnl.van51dagenbij 'Avo-Tineke'tot69
dagenbij 'Hawaii'gemiddeldoverhetgehelejaar.Ditzegtnietzoveeloverde
jaarproduktiedoordatdiemedewordtbepaald doorhetaantalaangelegdebladeren
perjaar,hetaantalscheutenperm enhetpercentagebladerendat„eenoogstbare
bloemmeebrengt.Deproduktievarieerdevan34tot52bloemenperm.
HetaantalbladerenperjaarveTiëerdetussen3.6en5.1perscheutperjaarover
deverschillendecultivarsen„hetaantalscheutenperm tussen8.6en22.8.
Deproduktie inbloemenperm perjaarwasoverdeverschillendecultivars52?ó
vanhetaantalwaargenomenbladeren.Hetaantal 'nieten'isduserghoogenverschildeperrasvan48tot68?ó.Omdeproduktievandeafzonderlijkecultivars
goedtekunnenanalyserenzoudenbetrouwbaregegevensmoetenwordenverzameld
overallebovengenoemdeparameters.
Publikaties:
D.KlapwijkenH.J.H.v.d.Spek.Bladaanleg enbloemproduktiebijAnthurium
andreanum.
Vakbladv.d.Bloemisterij198439(48):54-55.
D.Klapwijk.Jongeplantenproducerensneller.
Tuinderij198464(14):28-31.
D.Klapwijk.Nietzomaarl?ó-regelhanteren!
GroentenenFruit198440(11):46-47.
D.Klapwijk.Lichtinvloedenbijlangblijvendegewassen,
groentenenFruit198440(20):48-51.
D.KlapwijkenC.F.M.Wubben.Light,temperatureandthefirstthree
inflorescencesingreenhousetomatoes.
ActaHortic.1984148:925-931.
P.J.A.M.deLint.Fysiologischeaspectenvanpotdichttelen.
GroentenenFruit1984 40(23): 41-42.
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a. Verdroqinqsschade bijgerbera door CCL.
Invervolgophetonderzoek in1982(zieIntern Jaarverslag 1982,p. 126)
isopnieuwin12plastic cellenheteffectvanvier CO„-concentratiesbij
gerbera vergelekenbijplantenindewinter.In1982werdbijoude weinig
actieve plantenvan28novembertot1maart geen schade aangerichtbij de
hoogste CCL-c<
-concentraties.Ditmaal goldhetenkele maanden oude planten,
cv ' M a r l e e n ' , dievan1november 1983 tot4juni 1984bijvier C0„-concentraties (streefwaarden 400,800,1600en3200ppm)stonden.DeCO-concentratieswerden redelijk gehaald; laterbijopen luchtramenwarenaegehalten
wat lager.Innovemberendecember trad geen schade op. Vanaf begin januari
ontstondendetypische verschijnselen: geelverkleuring, gevolgd door afstervingvan debladeren,bijdehoogste twee C0„-concentraties.
Kennelijk zijn goed groeiende planten nodig voorhetoptredenvanschade,zij
hetdatindedonkerste periodevanhetjaar geen schade ontstaat.Hetzijdoordatdeincubatietijd (tijdsduur tussenhetbeginvanhetC0„-doserenenhet
optredenvanzichtbare schadeverschijnselen)bijzwak lichterglang is,of
doordatdelichtintensiteittezwakisomschadetedoen ontstaan.Metdetijd
namdeschade toe,vooralbij1600en3200ppmeningeringe matebij800ppm.
Voortsnamdebloemproduktieafenwerddebloemdiameter kleiner.Op4juni
wasbij3200dpmhetaantal levende bladeren (6,3perplant)ongeveerdehelft
vandatbij800dpm(11,6perplant).
In junienjuliisnagegaanwatdeincubatietijdwasbijeennieuwe serie
planten.Hetbleek,datna10dagen geelverkleuring begintoptetreden.
Het derdeenvierde volwassen blad gerekend vanafhetgroeipunt warenhet
meest vatbaar voor chlorose.Dealleroudste bladeren kregen geenchlorose.
b. EffectvanCO-concentratiesopgroeienontwikkelingvanplantenvantomaat,
komkommerenpaprika.
De gegevensvandeproefdievermeld isopp.145vanhetIntern Jaarverslag
1983, werden nader geanalyseerdnadevoorlopige verslaggeving. Gedurende
deperiodewaarover hieronder gegevensworden vermeld,werdendevolgende
gemiddelde C0„-concentraties gemeten: 225,744,1485en2700dpm.
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Invergelijkingtot225dpmwerddegroeiduurtot20g.versgewichtverkortmet
8,11en13?óvoorresp.tomaat,paprikaenkomkommerbij1485dpm.
Bovendezeconcentratienamdegroeisnelheid nietmeertoe.Bijkomkommeren
tomaatwasheteffectgedurendedeeerstehelftvandegroeiperiodeongeveer
tweemaalzogrootalsgedurendedetweedehelft.Vanpaprikawarengeengegevensbeschikbaar.BijalledriedeplantesoortenwasdereactieopC0„na
1aprilveelgroterdanvoordiedatum.Bovendienwasookdetendensaanwezig
datvoor1aprilbij2700dpmdegroeiwatsnellerwasdanbij1485dpm.Bij
alledriedegewassennamhetbladaantalnagenoegniettoe,maarwelhetvers
gewicht,debladerenwarenduszwaarder.Deoorzaakwasnaarallewaarschijnlijkheideengroterebladdikte.Dithoudtindatdeoppervlakterelatiefte
kleinblijftendatverklaartweerdatindetweedehelftvandegroeiperiode
hetC0„-effectkleinerwasdanindeeerstehelft.Delengtenammetongeveer
30?ótoebij1485dpm,hetgewichtechtermetongeveer 70?ó.Ditbetekentdat
deplantenstevigerwaren.Tenslottenamhetdrogestofgehaltetoemethet
stijgenvanhetCO^-gehaltetotca.eenderdebovenhetgehaltebij225dpm.
Ookdithoudteenverbetering invandeplantkwaliteit.
Publikaties;
D.Klapwijk.SchadedoorC0„enhogetemperaturen.
Tuinderij1984 64(11):32-33.
D.Klapwijk.MetC0„indeopkweekbetereplanten.
Tuinderij1984 64(12):22-23.
D.Klapwijk.C0„enlichtversterkenelkaar.
Tuinderij1984 64(28):26-27.
G.HeijenA.H.C.M.Schapendonk.C0„depletioningreenhouses.
ActaHortic.148 (1984):351-3587
G.HeijenJ.A.M,vanUffelen.EffectsofC0„concentrationongrowthand
productionofglasshousevegetablecrops.
ActaHortic.148(1984):591-596.
G.HeijenJ.A.M.vanUffelen.EffectsofC0„concentrationongrowthof
lettuce.
ActaHortic.148(1984):597-602.
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a.DeinvloedvanGA-,viadewortelsvantomaattoegediend.
Bijtomatenopsteenwol (5januari1984gezaaid)isGA-,éénofmeerdermalen
aandevoedingsoplossing toegediend inconcentratiesvan1,4pMof0,14pM.
Ditkomtresp.overeenmet0,5 en0,05mg/la.st.
Doordezewerkwijzezoudefotosynthesesnelheid verbeteren,waardoordeproduktietoeneemt.Doorgrotestandplaatsverschillen isgeenduidelijkeinvloed
vandebehandelingen verkregen.Deproefzalvolgend jaarwordenuitgevoerd
methogereconcentratiesbijvroegergezaaideplanten.
b. Groeistofbijvroegepaprika's
Metbehulpvangroeistoffen isgetrachtdeschoksgewijzeproduktieomtezetten
ineengelijkmatigeproduktiefilm.Daartoezijneenmaalperweekperplant
(=2stengels)tweebloemenmetgroeistofbehandeld.
Omgeengroeipuntenmetgroeistoftebesmetten isdegroeistofindebloemen
gedruppeld enisdusnietgespoten.Geplant isop19januari.
Erzijntweeproevenindezelfderuimteuitgevoerd.
BijdehoofdproefisGA-, 100mg/lgedurende6wekenofgedurendedegehele
zettingsperiodetoegepast,ofTomatotone (20mg/la.st.4chloorfenoxyazijnzuur)
gedurende3-6-9wekenofookgedurendedegehelezettingsperiode.Alscontrole
zijnonbehandeldeplantengebruiktofzijngedurendedegehelezettingsperiode
eenmaalperweektweebloemenperplantbestoven.
Doorhetsnelmetvirusbesmetrakenvandeplantenisgeenduidelijkbeeld
vandeeffectenverkregen.Mogelijkwordtdevroegeoogst (4-6 oogstweek)
verbeterd.Eenbetereproduktiefilm lijktnietgerealiseerd teworden.
IneenoriënterendeproefisheteffectvanGA.7 (50en100mg/l)Fulset
(25en50mg/l naphtoxyazijnzuur),Lycoset (0,2"aen0,48mg/lchloorflurenol)
en2,4D (2,5en5mg/l2,4dichloorphenoxyazijnzuur)vergelekent.o.v.onbehandeld.Ookhierbijzijnperweek2bloemenperplantbehandeld (2stengelsysteem).
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Ookdezeproefisdooreenvirus-aantastingmislukt.Mogelijkgeeftdelage
Lycosetendehoge2,4Dconcentratieeenhogereproduktie,maardekansop
afwijkendevruchtenneemttoe.Eengelijkmatiger produktieverloopwordt
doornietéénvandebehandelingengerealiseerd.
c.Verbeteringvandelateproduktiebijeenpaprika-herfstteeltmetbehulpvan
Ethrel.
Omhetarbeidsintensieve handdunnentebeperkenenbloeiuitstelteinduceren
doorbloemafstotingineenvroegontwikkelingsstadium,iseenmaligeenplantbespuiting (15augustus)uitgevoerdmetEthrel (240,480of960mg/la.st.).
Doorallebespuitingen isbloemknopverdrogingengroeiremmingverkregen.De
reedsgezettevruchtenzijnversneldafgerijpt,waardooropdeeersteoogstdatum,afhankelijk vandeconcentratie,4tot18xzoveelisgeoogstt.o.v.onbehandeld.
Ongeveer2,5maandnadebespuiting isdebloeihersteld.Hierdoorisdezettingtelaatopganggekomen,waardoordeoogststerkisgeremd (20tot50?ó
afhankelijk vandeconcentratie).
Lagereconcentratiesvroegeruitgevoerd zulleninhetkomendejaarwordenonderzochtophunbruikbaarheid.
d.Verbeteringvandelatezettingineenpaprika-herfstteelt.
Ineenpaprika-herfstteelt isgetrachtdooreeneenmaligeplantbespuiting
eenmassalelatezettingteinducerenomdelateopbrengstteverbeteren.
VergelekenisGA,(10en20mg/la.st.)en4chloorfenoxyazijnzuur (5en
10mg/la.st.)verspotenop15augustus.Tevensisop29augustusen
12september 10mg/lGA-,verspotenomdeinvloed vanhetmomentvanspuiten
nategaan.
GA,geefteenlichtergekleurd,sterkergestrektgewasdanonbehandeld.De
opbrengstwordtvertraagd endetotaalopbrengstmet10à20?ógereduceerd.
Eriseenconcentratie invloed.Deoogstvertraging issterkernaarmatede
concentratiehogerisenvroegerwordtgespoten.
Chloorfenoxyazijnzuur geeftongeveer 14dagennahetspuiteneenlichtegroeistofschadetezien,afhankelijk vandeconcentratie.Deopbrengstwordt 12en
14wekennahetspuitent.o.v.onbehandeldmet30à40%verhoogd.Detotaal
opbrengstingewichtwordtnietbeïnvloed (lageconcentratie)ofmet 5% gereduceerd (hogeconcentratie).Dehogeconcentratiegeeftmeermaarkleinere
vruchten.
Mogelijkbiedenlateruitgevoerdebespuitingenmetlagerechloorfenoxyazijnzuurconcentratiesenigperspectief.
e.Chemischeinductievanparthenocarpiebijcourgettemetbehulpvanplantbespuitingen.
Omhettijdrovendehandbestuiven tevervangen isgetrachtdoormiddelvan
plantbespuitingen parthenocarpie teinduceren.DitisnagegaandoorwekelijksGA,50mg/la.st.enEthrel240mg/la.st.gemengdteverspuitenof
afwisselend toetepassen.
Ethrelistoegepastomdeteverwachtenmannelijkheid enstrekkingvande
plantendoorGA,tegentegaan.Tevens,isdeinvloed vaneenpolyamine
(putrescinehydrochloride)10~ tot10~ M (=0,16mg/ltot16mg/la.st.)
opdeuitgroeivandevruchtbeginselsnagegaan.Allebehandelingenzijnbij
eenlageenhogeteelttemperatuuronderzocht.Tenopzichtevanhandbestuiving (6xperweekuitgevoerd)geefthetspuitenvandeplantenzoalshierbovengenoemd,eengemiddeldeoogstreductievan55tot70?ó,zodatnietéén
vandezemethodenenigperspectiefbiedt.
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Naarverhoudinggeefthetafwisselend spuitenvanGA-,enEthrelnogdebeste
resultaten,maardoorhetstrekkenvandeplantenisdituitpraktischoogpuntnietuitvoerbaar.
Delageteelttemperatuurgeefteenbetereopbrengstdandehogeteelttemperatuur.
GA,enEthrelgeeftglobaalgenomenbetereresultatenbijdehogetemperatuur
endegebruiktepolyaminebijlagetemperatuur.
f.Verbeteringvandeknol/loofverhoudingbijeenwinterteeltvanradijsmet
behulpvangroeiremmers.
Ineenkoudedruivekasisineenwinterteeltgetrachtdeknol/wortelverhouding
teverbeterendoorhetverspuitenvangroeiremmers.
VergelekenzijnAlar (64?ódaminozide)200-400-800en2000mg/la.st.,Cycocel
(40?óchloormequat)600mg/la.st.,Ethrel (48?óethephon)9,6-19,2-38,4en
96,0mg/la.st.Aanallespuitvloeistoffen is0,5ml/luitvloeier (Agral)toegevoegd.
Doordeongeschikteproefruimtemetgrotestandplaatsverschillenwasdekieming
ongelijk.Mededaardoor isvermoedelijk telaatgespoten.
Aangetoond isslechtseenalgemenegroeiremmingdoordegenoemdestoffen.De
verhouding knol/loofisnietverbeterd.
Alsin1984-1985eenmeergeschikteproefruimte terbeschikkingkomt,zaldeze
proefwordenherhaald.Daarbijzalookdefactormomentvanspuitenoriënterend
wordenonderzocht.
g.Oogstsynchronisatiebijcherrytomaten.
Bijcherrytomatenvraagthetoogstenteveeltijd.Daaromwordtgezochtnaareen
methodeomdevruchtenpertrostelatenafrijpen.
Indezeproefisuitsluitend naardemogelijkhedenvanoogstuitstelgekeken.
HiertoeiswekelijksgespotenmetA0A (oc-amino-oxyazijnzuur)40of400mg/l
a.st.opdetrossenmetuitgroeiendevruchten.Oriënterend isookAnjerBV
(bevat200mg/lAg+)1-10en100ml/ltoegepast.
A0A400mg/lgeeftvertragingvanderijping,dehoogsteconcentratieAnjerBV
geeftditinnogsterkeremate.Hierdoorwordtdeproduktieverlaagdenhet
gemiddeld vruchtgewichthoger.BijbeidebehandelingenneemtdevruchtkwaliteitafenbijAnjerBVtredenverbrandeplekjesopdevruchtenop.
Omhetgesteldedoeltebereikenzaltrossnoeigecombineerdmoetenwordenmet
uitstelvanderijping (viabehandeling vandetrossteel?)enoogstversnelling
(viaEthrelbespuitingvandevruchten?).
h.InvloedvandeseizoenenopdewortelvorminqvanAsparagussetaceusinvitro
omvegetatievevermeerdering terealiseren.
Deseizoensinvloed isnagegaandoormaandelijksexplantatentenemenvan
plantengegroeid ineenkas (dusduidelijkeseizoensinvloed)enuiteen
kweekkast (seizoensinvloed goeddeelsuitgeschakeld).
Deexplantatenzijngeplantop2mediaresp.meteenhooggehalteaanvoedingszoutenensuikerenhalveconcentratievanzoutenensuiker.
Bijdeexplantatenafkomstiguitdekaswordenvooralindemaandenmaart
enjuliwortelsgevormd,bijdeexplantatenuitdekweekkastisdeseizoensinvloedafgevlakt.Degemiddeldewaardenverschillenweinig.
Bijbeideherkomstengeeft 't"rijke"mediummeerwortelvormingdan't
"arme"medium.
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i.Invloedvaneentemperatuurvoorbehandelinq inhetdonkeromwortelvorminq
bijAsparagussetaceusteinduceren.
Nagegaanisdeinvloedvaneenvoorbehandeling van2of4wekenin 'tdonker
bij5-10-15of20C,waarnadekwekerbij27Cen14udagen10unacht
zijngeplaatst.
Dezevoorbehandelingen zijnvangeeninvloedopdewortelvorming.
j. InvloedvantweeremstoffenbijAsparagussetaceusopdewortelvorminqinvitro.
Indeliteratuurstaatvermeld,datgroeiremmersaanhetvoedingsmedium toegevoegd,dewortelvormingkunnenverbeteren. g
-.
Vergelekenisdeinvloed vanAncymidol25x10 tot25x10 mg/len
Ethrel0.48tot480mg/l.
Nietéénvandebehandelingenheeftdewortelvormingbeïnvloed.
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Randbijchinesekool
Invervolgoponderzoek in1982,InternJaarverslag blz.135.
Nagegaanwerdofineenkasmetbehulpvaneengoedsluitendbeweegbaarscherm
randbijchinesekoolwastevoorkomen.Dewandenwarenookmetplasticbekleedomderuimtezogoedmogelijk luchtdichtaftesluiten.Bijzonsondergangginghetschermdicht,bijzonsopkomstweeropen.Erwaseenkashelftmét
enzonderscherm.TevenswerdgekekennaardeinvloedvandeEC'svanhetgietwater,1.5,3.0en4.5mS ennaardeinvloed vandrieCa-bespuitingenper
weekmetCa(N0,)0.04M.
Hetgebruiktekoolraswas 'HongKong',zaai28februari,plantdatum1maart.
Op19aprilwerdgeoogstnaeenzeersnellegroeivanhetgewas,dankzijeen
hoogtemperatuurregiem,circa21Coverdagen16C 'snachts.
DuidelijkwasdeinvloedvanschermenECmerkbaarophetoptredenvanguttatiedruppels.Alleenindeafdelingmetnachtelijkgesloten schermtradguttatie
op. HetmeestbijEC1.5mS:watminderbijEC3.0 engeenguttatiebijEC4.5.
Enkelewekenlaterwasguttatieafgenomen,alleennogbij1.5mS.
Indeschermafdelinghadeenopde18plantenbijEC1.5watrand,bijEC3.0
drieplantenenbijEC4.5 16planten.Bijnietschermenhaddenvrijwelalle
plantenrandbijalleEC's,zijhetdatdeplantenmetCa-bespuiting duidelijk
laterrandkregen.
SchermenbleekeenveeleffectievermiddelomrandtevoorkomendanCa-bespuitingen.
Ongeveerdezelfdeervaringenwerdenopgedaantijdenseenherfstteeltvan
21september tot26november1984.
Ethyleenschadebijchrysant
Geletopdeveleklachtenoverethyleenschadebijchrysantalsgevolgvanhet
C0„-doseren.metbehulpvaneencentraleketelinstallatieofkanonnen isnagegaanofookbijlageethyleenconcentraties schadeoptreedt.
Deschadebestaatinuitstelvandebloemknopvorming.
Van21januaritot8maartzijnbegassingenmetethyleenuitgevoerd bijtwee
chrysantenrassen,SpiderenHorim.Deplantenstondeninviercellenvancirca
1m3,waarineenlucht-ethyleenmengselwerdgeleid.Deethyleenconcentraties
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiket
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warem0.00 (kontrole);0.05;0.10 en0.20dpm.Indecellenvielendeconcentratiesietslageruit.Erwerdcontinubegast.Debegassingsapparatuurwerd
onswelwillend inbruikleengegevendoorhetLaboratoriumvoorBloembollenonderzoek,Lisse (deMunk).
Na10dagenwarenbijalledrieethyleenconcentratiesdejongeblaadjesdonkerdergroendanbijdekontrole.Nauitgroeiblekendezebladerenkleinerte
zijnbijkontrole.Navijfwekenwasbijkontroleknopvormingtezien,bijde
ethyleenconcentratiesniet.Veertiendagenlaterbijhetstoppenvandebegassingen wasookeersteknopvormingzichtbaarbijde0.05 dpm,maarnietbij
0.10en0.20dpmethyleen.
Driewekennaheteindevandebegassingenstondkontroleinvollebloei.Bij
0.05 dpmethyleenwerddebloeicircadriewekenuitgesteld.Nadebegassing
ontstondenbij0.10en0.20dpmookbloemknoppen,maardebloeiviellaterdan
bij0.05 dpmendestelaternaarmatedeethyleenconcentratie hogerwas.De
laatstebloemenwerdeninmeigeoogst.Tussendetweerassenwaserweinig
verschil.
Uithetbovenstaandeblijkt,datchrysantreedsgevoeligisvoordeheellage
ethyleenconcentratie 0.05 dpm. Hiermeestaatdechrysant qua gevoeligheid
opéénlijnmetdetomaat.
.Ethyleenschadebijfreesia
Vanfreesiaisbekend,datdezeookgevoeligisvoorethyleen.Schadebeelden:
uitblijvenvan bloemscheuten, minderbloemenperkam.
Hetonderzoek isopdezelfdewijzeverrichtalsvoordechrysant.Erzijn
andereconcentratiesgekozen,daarmindervandefreesiabekend isindereactieopethyleen.Naastdekontrolewerdendeconcentraties0.05;0.20en
0.80 dpmaangehouden.Indeviercellenvielendeconcentratieswatlager
uit.Erzijnknollen (rasBlueHeaven)opverschillendedataopgeplantvoordat
zeaandebegassingwerdenonderworpen,methetdoelvasttestelleninwelk
stadiumvanbloemontwikkelingdefreesiahetmeestgevoelig is.Erzijnverschillendeseriesplantenbegastindeperiode8november tot18december.
TijdensdebegassingwasmetnamebijTJ.80dpmeenduidelijkegroeiremming
vanhetbladtezien.Naafloopwerdhetstadiumvanontwikkeling vande
bloemknopbekeken.Bij0.80 dpmwashetbloemprimordiumduidelijkkleiner
danbijdeanderebehandelingen,dieonderlingnietduidelijkverschilden.
Hetmerendeelvandebehandeldeknollenwordtnaderhandbeoordeeldopde
bloemontwikkeling:aantalbloemenperkam,aantalhaken.
Effectvanzeerhogetemperatuuropjongeplantenvantomaat,komkommeren
paprika.
IndeC0„-proefdievermeld isopblz.145vanhet InternJaarverslag1983
werdnietgeluchtentradenzeerhogetemperaturenop.Voordetweewarmste
dagenzijndezegegevens nadergeanalyseerd.
Op30aprilen31meiwerdgedurendeca.2uureenluchttemperatuur gemeten
vanmeerdan50C.Op30aprilgafditgeendirectzichtbareschade.Ditwas
niethetgevalop31mei.Deschadewastoenzobelangrijk datdeproef
werdafgebroken.Hetgrootsteverschiltussen30aprilen31meiwasde
buitentemperatuur diemaximaalresp.17en24Cbedroeg.Deminimum-temperatuur,luchtvochtigheid,windsnelheid enhoeveelheid stralingverschilden
slechtsweinig.Waarschijnlijkwasde condensatiesnelheid bijhetglasdekop31meizoveellagerdatdeverdamping vandeplantenwerdbeperkt.
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a.Deinvloedvanhetseizoenopgroeienbloemaanlegbijtrosanjer.
Dejaarrondwaarnemingeninzakegroeienbloemaanlegbijtrosanjerswaarover
werdgerapporteerd inhetInternJaarverslagover1983,p.156,zijnaanhet
eindevanhetverslagjaar afgesloten.Overdegeheleperiodeseptember 1982december 1984werdengegevensverzameld van30opeenvolgendeopplantingen.
Degroeivandeplantenisnaarwensverlopen,zodatverwachtwordtdatde
gegevensbruikbaarzullenzijnomdereactievandetrosanjerophetseizoen
tekunnenbeschrijven.Hetligtindebedoelingdegegevensin1985teverwerken.

Achterzijde niet beschrijven, Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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a.Invloedvanlichtonderschepping enbelichtingopdegroeivanjongetomateplanten
Vanhetonderzoek genoemd inhetInternJaarverslag 1983,p.158,"Deinvloed
vanlichtonderschepping enbelichtingopgroeienontwikkeling vankasgewassen"
iseenverslaggeschreven:Lichtonderschepping enbelichtingbijjongetomateplanten.Maarttotnovember 1983.ProefstationvoorTuinbouwonderGlas,
Internverslagnr.12
b. Invloed vanlichtonderschepping opgroeienontwikkeling vanjongekomkommerplanten
Dewaarnemingen inzakelichtonderschepping enbelichtingwaarover inhet
Internverslag1983,p.158werdgesproken zijnvoortgezetmetregelmatige
zaaiingen in1984.Voordegroeianalysewashetvooralvanbelangomde
bladoppervlakteenhetblad-drooggewichttemeten.Omdatdebladoppervlakte
vantomateplantennietgemakkelijkmeetbaar is,werdhetonderzoek in1984
voortgezetmetkomkommerplanten.Vanafjanuaritotdecember 1984zijn12
proevenmetkomkommerscv. 'UnifloraD'uitgevoerd.Debehandelingenwarenin
tweewinterproeven tuinnetschermin2,4en6lagenenhogedruknatriurdampen
(250W)met1,2en4lampendieoverdagbrandden.Inhetvoorjaarende
zomerzijnzesproevenuitgevoerdmetAgrylschermdoek in1en4lagengedurendedehele dagenvier lagenschermdiebovendeplantenwerdengebracht
alseenbepaald stralingsniveau werdbereikt.Indeherfstiseenproefuitgevoerdmet12en4lagenAgrylschermdoek overdagendrieproevenmet1en
4 lagenAgrylschermdoekoverdagenhogedruk natnumlampen(250W)met1,2en
4 lampendieoverdagbrandden.
Degemiddelderelatievegroeisnelheid ^RGR-droog)
DeRGRnaminalleproevenafonderhetscherm.Het lichtonderscheppingseffect
wasgroternaarmatehet natuurlijke lichtniveauafnam indeherfstenwinter.
Doorde250WhogedruknatriumlampnamdeRGRtoe,hoewelnietindiemateals
verwachtmochtworden.Hetwegschermenvandestralingspieken indezomerproevenveroorzaaktegeenbetrouwbaregroeireacties.
WanneerdeRGRvanallegeanalyseerdeproevenuitgezetwordttegendegemiddelde
daglichtsom,vormendegegevenseenverzadigingskromme.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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BladoDDfirvlakte b i i 10 o v e r s a e w i c h t
Inalleproevenwasereenduidelijkverbandtussendebladoppervlakteen
dedaglichtsom.Debladoppervlaktebij10gversgewichtnam inalleproeven
toeonderhetschermenwerdkleinerbijdetoepassing vanhetkunstlicht.
Deaanpassing vanhetbladwashetsterkstindelichtarmeperiodeennam
afmettoenemend natuurlijklicht.
Quotiëntbladoppervlakte:_bladgewicht (.SLA)_en_bladdrooggewicht:_p_l_antdr_qo_g_-^
gewicht
OnderhetschermnamdeSLAtoemethetgrootsteeffectbijdekleinstelichthoeveelheid.DoordehogedruknatriumlampennamdeSLAaf.Wanneer deSLAvan
alleproevenenbehandelingenuitgezetwordttegendegemiddeldelichtdagsom
ontstaateenlichtverzadigingskromme.DeLWRwasonafhankelijk vandedaglichtsom.
c.Invloedvanlichtonderschepping opdegroeivanCodiaeumvariegatumindezomer
Beworteld Codiaeumstekvandecv 'GoldDust'werdop13aprilenvan cv
'GoldFinger'op10juliopgepotmet4stekkenper2,5 1pot.Na10dagenwerden
depottenverdeeld overdeproefvakken.Debehandelingenwaren1en4lagen
Agryl-schermdoekgedurendedeheledagen4lagenschermdoekalshetstralingsniveauhogerwerddan170,.85of42J.cm uur indeeersteproefenhogerdan
200,100en50J.cm uur indetweedeproef.Indeeersteproefwasde
stralingsmeter vooreendeelvandeproefduurbuitenwerking zodatdeschermen
overdagtesneldichtgingen.
_,
_,
DeRGRvandecontroleindetweedeproefwas0.0235g.g dag watongeveer
ééntiendeisvandegroeisnelheid vanjongekomkommerplantenbijdezelfde
lichthoeveelheid.Eénlaagscherm (28?óschaduw)_gedurende deheledaggaf
dehoogsteRGRenNAR,nl.resp.0.0250g.g dag en0.228mg dag
Debladoppervlakte bij30gversgewicht enpergblad (SLA)namtoe met
toenemendlichtverlies.
Opheteindvandeproefwerdendeplantenopkwaliteitbeoordeeld.Debehandelingmethetgrootstelichtverlies (51 %)gafhetbesteresultaatvoor
plantvormenkleur.
d.Deinvloed vanlichtonderschepping opdegroeivanSaintpauliaindezomer
Beworteld Saintpauliastek vandecv's 'Alva'en 'Bertina'werdop13april
opgepotmet4stekkenper2,5 1pot.Na10dagenwerdendepottenverdeeld
overdeproefvakken.Debehandelingenwaren 1en4lagenschermoverdagen
4 lagenschermalshetstralingsniveau boven175,85of42J.cm uur kwam.
Destralingsmeterwasvooreendeelvandeproefduurbuitenwerkingzodat
deschermenoverdag tesneldichtgingen.1en4lagenschermdoekoverdag
gafgemiddeld 35en56 %lichtverliest.o.v.decontrole.4lagenboven170,
85of42J.cm .dag resulteerde inresp.43,53en56_|lichtverliest.o.v.
decontrole.DeRGRvandecontrolewas0.0469g.g.dag ,1laagscherm
gedurendedeheledaggaf,dehoogsteRGR (0.0502g.g. dag )endehoogste
NAR (0.344mg.cm dag ).Debladoppervlaktebij40gversgewichtenper
gbladgewichtnamtoemettoenemend lichtverlies.Erwasgeenduidelijke
groeireactieophetlichtverliesdoorschermenbovendegenoemdestralingsniveau's..Decontroleplanten vertoondenverbrandingsverschijnselen vanaf
hetbeginvandeproef.
e.Verhouding tussendestralinggemetenbuitenenbinneneenproefkas
Voordeproevenrnetlichtonderschepping enbelichtingwordtinelkproefvak
lichtgemeten,binnendekas.Ditgebeurtmiddenonderdenokopca.1.50m
bovendegrond.Dezemetingenkunnenwordenvergelekenmetdemetingendie
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buiten dekaswordenverrichtenzijnverwerktdoor C.Ammerlaanzodat
detransmissievanhetkasdekkanwordenberekend.Gedurendedezomermaanden ishettransmissiepercentage bijallestralingssommenvankleintot
grootongeveergelijk.Indewinterishettransmissiepercentagebijlage
stralingssommen veelhogerdanbijhogerestralingssommen.Ditwijsterop
datdetransmissieafneemtnaarmateermeerdirectzonlichtisendusminder
diffuuslicht.DoorgegevensvanR.deGraafwordendezeconclusiesbevestigd.
Publicaties
Graaf,R.deenS.A. Tooze,1984.Metingvandeverhoudingstralingsdagsom
binnenenbuitenvaneentweetalkassen.ProefstationvoorTuinbouw
onderGlas,Internverslagnr.14.
Nederhoff,E.M.,R.deGraafenS.A. Tooze.Lichtdoorlatendheid vanhetkasdek.
GroentenenFruit1984.39(51):34-37.
Klapwijk,D.enS.A. Tooze1984.Licht,plantengewas.GroentenenFruit,
40(9):28-29.

PROJECTVEfcSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

ProefstationNaaldwijk
C12
Deinvloedvanluchtverontreinigendecomponentenopkasgewassen.

Onder*oeker(s)
Projectleider

N.vanBerkelenH.G.Wolting(IPO)

Afdelingshoofd

P.J.A.L.deLint
Bestedlng over het afgelopen Jaar (19

Besteding In geld

Registratie nr.:

-151-

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Directe kosten-personeel f

Hoger personeel

—

,,
», -materieel
Seml-dlrecte kosten
Omslag algemene kosten
Totaal

Middelbaar personeel
Lager personeel

—
—

f
f
f
f

mandagen
mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1984) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar
A. Verslag over 19 8 4

Nadatin1983ditprojektgeformuleerdwerdalseensamenwerkingsprojektvan
NaaldwijkenhetIPO,endenodigegeldmiddelen geregeldwaren,isin1984het
instrumentarium gereedgekomenenzijndemetingenbegonnen.
Ophetproefstation isdekas203beschikbaargesteld,nadatmetingenhadden
aangetoonddathetventilatievoud indezekasrepresentatiefgeachtkonworden
voordegemiddeldepraktijkkas.Dekasvoldoetvolgensdemetingenaan:
Lek=0.13 xwindsnelheid (2.7 m/sec).
Inseptember/oktoberwerdendeleidingenvoordemeetopstellingaangebracht.
Demeeteenheid,voorhetbepalenvandeconcentratiesvanNO,N0„,S0„,0^
enC0„,werdin decorridorgeïnstalleerd enophetleidingnetaangesloten.
Softwarevoor continueregistratievande5gascomponentenisontwikkelden
getest.
Vanafnovemberisdecompletemeetopstellingoperationeel.Alleendeethyleenregistratiemoetnoggeregeldworden,omdathierpersoneleinzetbijnodigis.
UitdeeerstemetingenblijktdatbijééndoseringsniveauvanC0 2 vanrookgassentoteenniveauvanrond2000dpmhetN0-gehalteeenwaardebereikt
waarvanbekend isdatdezebijtomaatgroeiremmingveroorzaakt.
Voordeperiodetotapril1985kanopzeerbeperkteschaaleenvergelijking
wordengemaakttussen+en-C0„,omdatindiekastotdietijdeenslaproefwordtgenomen.Voordeperiodenaapril1985wordenbedoelderuimten
voorhetbegassingsonderzoek gebruikt.Waarschijnlijk moetderegistratie
gedurendeeenheeljaarcontinuwordenvolgehouden.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Virusziektenbijfreesia
Inhetverledenishetinproeventweemaalvoorgek
plantwasinmetfreesiabladnecrosebesmettegrond
schijnselenkreeg.Nadienisditnooitmeergelukt
anderegrondherkomstendiemet freesiabladnecrose
lijkhebbenindietweekerendatditwelgebeurde
bobbelbladvirusplaatsgevonden.Ditzouverklaard
dattoenindedirecteomgevingvandezeproeven,
methetechtebobbelbladvirusaanwezigwaren.Gebl
watergevendoorwegspattendegronddeeltjesgemakke
indedirecteomgevingkunnenoptreden.Debesmett
Olpidiumisgroot.

omendatsla,dieuitgebobbelbladvirusverOoknietmettalrijke
warenbesmet.Waarschijn,spontaneinfectiesmet
kunnenwordenuithetfeit
ookslaplantenindegrond
ekenisdattijdenshet
lijkspontaneinfecties
elijkheid vandevektor

Virusziektenbijkomkommer
BijstookteeltkomkommerskwamopenigebedrijvenindeomgevingvanVenlo
enVleuteneenonbekendziekteverschijnsel voor.Hetbeeld leekopeen
aantastingdooreenvirusuitdegroepdertabaksnecrosevirussen.Uitgevoerdeinoculatieproevenwezenookindezerichting.Ditkonwordenbevestigddoortoetsingenuitgevoerd doorMevr.E.vanBalenvanhetInstituut
voorPlantenziektenkundig Onderzoek inWageningen.Hetbetreftechtergeen
komkommer- ofmeloenenecrosevirus.Deeersteziekteverschijnselen treden
opouderebladerenop,ongeveerhalverwegedeplant.Denervenkleuren
witgrijs.Langsentussendezenervenontstaangeligevlekjesdiespoedig
overgaaninwitte,beigeenbruineringvormige figurentotwel3/4cm
grootteen lijnentotwel3cmlengte.Naverloopvantijdverdroogde
praktischhetgeheleblad.Opdebladstelenzijngrijzeietsingezonken
strepenzichtbaar.Opdevruchtenvielengeensymptomenwaartenemen.
Opdebetreffendebedrijvenishetaantalaangetaste plantenzeerbeperkt
gebleven.Dezewerdenpraktischallegelijktijdig ziekenervondgeen
verdereuitbreidingplaats.Hetisnogvolkomenduisterwaardezevirusziektevandaanisgekomen.
Hetcourgettegeelmozaïekvirus(ZucchiniYellowMosaicvirus)datindenateeltkomkommersin1983 (zieInternJaarverslag 1983blz.164)opeen20tal
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik«

vervolgblad nr 1
Onderzoekinstelling
Projectnummer

van projectbeschrijving/projectverslag 1984.
:
:

ProefstationNaaldwijk
D1

Registratienr.
-156-

engelijktijdig indecourgettesopeen4talbedrijvenvoorheteerstin
Nederland (uitsluitend hetWestland)voorkwam,isditjaarnergensgevonden.
Hetisnietgeluktdeprimaireinfectiebronvanditvirusvasttestellen.
InsamenwerkingmetA.Th.B.Rastkonwordenvastgestelddatnainoculatieen
teruginoculatieopkomkommerdeonkruidenAkkerkool (Lapsanacommunis),
Basterdwederik (Epilobium sp.), Gewone Melkdistel (Sonchusoleraceus),
GroteBrandnetel (Urticadioica),GroteWeegbree (PlantagoMajor),Herderstasje (Capsellabursapastoris),KleinKruiskruid (Seneciovulgaris),
Muur (Stellariamedia)enPaardenbloem (Taraxacumofficinale)geenwaardplantzijnvoorditvirus.
c.Virusziektenbijsla
Bijeenbedrijfin 'sGravenzandekwambijslaeenonbekendziekteverschijnselvoor.Degroeibleefsterkachterendeoudstebladerenvertoondenenige
vergeling.Hetbetrofenkeleplekkenineenwarenhuis.Indedrievoorafgaandeslateeltenkwamheteveneensvoor.Steedsopdezelfdeplaatsen,daarnaastbreiddehetaantalziekeplantenopdezebetreffendeplekkenuit.
Zeerwaarschijnlijk gaathethieromeennieuwevirusziekte.Insamenwerkingmetonderzoekersvanhet InstituutvoorPlantenziektekundig Onderzoek
inWageningenwordthieraanverdergewerkt.Deziektekonnietdoorbladsapinoculaties,bladluizenenwittevliegwordenovergebracht,echterwel
viabesmettegrond.
Publikaties
Bos,L.,Dorst,H.J.M,van,Huttinga,HandMaat,D.Z.1984
Furthercharacterizationofmelon necroticspotviruscausingsevere
diseaseinglasshousecucumbersintheNetherlandsanditscontrol.
Neth.J.PI.Path.90:55-69
B.Plannenvoor1985
a.Vaststellenofbladnecrosebijfreesiadooreenvirusuordtveroorzaakt.
VaststellenofOlpidiumbrassicaedevektor indegrondisdiehetagens
overbrengt.
Vaststellenofbladnecroseverwantaanofidentiekmetsla-bobbelbladvirus
(lettucebig vein)is.
Vaststellenofbijcomplexnecrose,waarbijdefreesiaplantennietafsterven,hetbladnecrose,dathierbijaanwezigis,verwantisaandeoorspronkelijkebladnecrosevorm.
Hetzodaniginstandhoudenvangezondenbesmet freesiamateriaal,datgedurendehetgehelejaarenopelkgewenstmomentovergeprepareerdeknollen
enkralenbeschiktkanworden.
b.Verdereidentificatievaneennieuwevormvan tabaksnecrosevirusbijkomkommers.
c.Vaststellenofkringnecroseinslaveroorzaaktwordtdooreenvirusziekte.
VaststellenofdezeziektewordtverspreiddoordezwermsporenvanOlpidium.
VaststellenofderustsporenvanOlpidium inhetoppervlaktewater voorkomen
enzojaofhetoppervlaktewater eenverspreidingsbron isvoorkringnecrose
en bobbelbladviruseneventueelhoelangderustsporeninhetwaterinfectieusblijven.
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Virusziektenvanpaprika
Injanuarigeoogstpaprikazaad vangezondeenziekeplanten,geinfecteerd
metdepaprikaTMV-stammen1of2(isolatenPilofP8),werddeelsdirect
gedurendeeenweekbij70Cverhitendeelsonbehandeld gelaten.Vergeleken
metonbehandeld zaadvertoondehetwarmtebehandeldezaadeengeringereen
aanmerkelijk vertraagdeopkomst.Hetgebruikvankiemtafels,waarineen
temperatuurvan25Ceneenhogerelatieveluchtvochtigheid constantwerden
gehouden,brachtdaarweinigveranderingin.
Injunigeoogstpaprikazaad vangezondeenziekeplanten,geinfecteerd
metdepaprikaTMV-stammen1of2,werddeelsdirect,deelseenmaandlater
gedurendeeenweekverhitbij70C.Ditbehandeldezaadverschildebijuitzaainauwelijksinopkomstvanzaaddatonbehandeldwasgebleven.
Vanhetzaaddatinjuni1983directnadeoogsteenwarmtebehandelingbij
70Chadontvangen,werdeendeelbewaardvooruitzaaina9en12maanden.
Vergelekenmethetzaaddat3maandennadebehandelingwasuitgezaaid
(IPOjaarverslag 1983,blz.84)washetlangerbewaardezaadenigszins
inkiemkrachtachteruitgegaan.Erwerdenindeopkomstvanzaadvangezonde
enziekeplantengeenverschillengevonden.
Injuligeoogstpaprikazaad vangezondeenziekeplanten,geinfecteerd
metstam2werddeelsdirect,deelseenmaand latergedurendeeenuurbehandeld
met10 %Na,PO.endeelsonbehandeldgelaten.DedirectnadeoogsttoegepasteNa,PO.-behandelinggafintegenstelling totdeuitgesteldebehandelingeenvolledigeontsmetting.Hierbijmoetwordenaangetekend,datde
toetsingvanhetonbehandeldezaadvanziekeplantendirectnadeoogsteen
hoger TMV-gehalteaangafdandetoetsing,dieeenmaandlaterwerduitgevoerd.Ineenzaaiproefwerdentussendediverseobjectennauwelijksof
geenverschilleninkiemingwaargenomen.
DepaprikaTMV-stammen2en3(isolatenP8enP14)werdengebruiktvoorde
inoculatievanplantenvandedriepaprikacultivars 'Tisana', 'YoloWonder'
en 'EarlyCaliforniaWonder'.Hetzaadvandezeplantenwerdtweewekenna
deoogstinjulideelsgedurendetweeuurbehandeldmet10 %Na,PO.en
deelsonbehandeldgelaten.Vooralledriepaprikacvsgavendetoetsingen
vanhetonbehandeldezaadmetstam2hogereTMV-gehaltenaandanmetstam3.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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VoorbeideTMV-stammenwerdendelaagsteTMV-gehaltengevondenbij'Tisana'
endehoogstebij 'YoloWonder'.DeontsmettingmetNa,P0.bleeknietgeheelafdoende.
In1983werdbegonnenmeteeninterferentieproefwaarbijtweepaprikastammeneneentomatestamvanhetTMVwerdengebruiktvoorinoculatievan
plantenvaneengemeenschappelijk vatbarepaprikacv. 'EarlyCalifornia
Wonder'mettweeofdriestammentegelijk.Deonderlingeverhoudingen,die
zichvijfwekennainoculatiehaddenontwikkeld,werdendoormiddelvan
'singlelesion'isolatiesnagegaan.Daarvoorwerdenafzonderlijkelesies
vanNicotianaqlutinosaovergebrachtopCapsicumbaccatumentomaat.Deene
paprikastam veroorzaaktopC.baccatum lokale,necrotischevlekken,de
andereeensystematischmozaiek,terwijlgeenvanbeidetomaatkaninfecteren.Detomatestamveroorzaaktlokale,necrotischevlekkenopC.baccatum
eneensystematischmozaiek intomaat.Uitdereactiesverkregenmet520
overgebrachtelesieswerdafgeleid,datdedriestammenzichonafhankelijk
vanelkaarindevatbarepaprikakunnenhandhaven.
VoortweepaprikaTMV-isolaten,dievooralinhetzomerhalfjaargeelmozaieksymptomeninpaprikaveroorzaken,werddewaardplantpassagedoorC.frutescens
'Tabasco'voortgezet.Erwerdalsgevolgvandezepassagenoggeenverlies
aaninfectiositeittenopzichtevanN.Tabacum 'Samsun'vastgesteld (IPO
jaarverslag 1983,blz.85).Uiteenvandezezgn.gelestammen,dieevenalsandereTMU-stammenlokale,necrotischevlekkenveroorzakenopN.tabacum 'Xanthino',werdeensub-isolaatverkregen,datindezetoetsplant
eenvolledigsystematische infectieveroorzaakt.Bijdeontwikkelingvan
symptomen,indezomerbestaandeuitlokale,chlorotischekringvlekjesgevolgddooreensystemischkringvlekkenmozaiek,werdeninhetnajaarweer
necrosengevormd.
Waardplantpassage vanhetaubergineTMV-isolaatAldoordeC.annuumcvs
'EarlyCaliforniaWonder'en 'WestlandseLangeRode'deeddevirulentie
vanhetvirusvoordeauberginecv. 'BlackBeauty',ChenopodiumamaranticolorenN.rusticaafnemen.Hetoorspronkelijke isolaatveroorzaakte
opdezetoetsplantenzowellokale,necrotischevlekkenalssystemische
necrosen.Metdesub-isolatenuitC.annuum reageerdendetoetsplantenmet
eenkleineraantallokalevlekken,terwijlsystemischenecrosensterk
vertraagd ofinhetgeheelnietoptraden.Doorvermeerderingvandeze
sub-isolaten inN.clevelandiikondeoorspronkelijke virulentievanhet
virushersteldworden.
Publikaties
Rast,A.Th.B.enVeen-Stijger,C.C.M.M.van,1984.
Hetontsmettenvanzaadtegentabaksmozaiekvirus.
GroentenenFruit40(16):34-35.
Rast,A.Th.B.,1984.Paprika-TMV enveredelingopresistentie.
GroentenenFruit40 (20):42-43.
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Paprika

1. AfsluitingonderzoekzaadontsmettingmetNa,P0.
0
C
2. Voortzettingonderzoek zaadontsmetting bij70
3.VoortzettingonderzoekaangeleTMVstammen
4.Instandhouding enzuiveringvanstamment.b.v.resistenieveredeling

Tomaat

1.Overdrachtproevenmetsinds1982instandgehoudenenrecent
materiaalmetdwergziekte
2.Instandhoudingenzuiveringvanstamment.b.v.resistentieveredeling

Aubergine1.ToetsingAmerikaansegenenbankcollectiemetaubergine
TMV-stam
2.Afsluitingwaardplantpassageonderzoek
Komkommer 1.Oriëntatieonderzoek aanOlpidiumm.b.t.overdrachtkomkommervirussenvandegroepTNV
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BestrijdingBotrytisenRhizoctoniainsla
Inhetonderzoekwerdaandachtbesteedaan:
1.Detoepassingsmogelijkheden vanfurmecyclox,tolclofos-methylendichloran/captan incombinatiemetiprodioneofthiram.
2.Devergelijking vaniprodioneenvinclozolingecombineerdmetthiram.
3.Detoepassingsmogelijkheden vanhetnieuwe fungicideC6054/1ende
tweehooggeconcentreerde stuifpoederszineb (32?ó)enthiram (285ó)

ad1 Uitvoorgaand onderzoek isgebleken,dat furmecyclox,tolclofosmethylendichloran/captan geenmiddelenzijn,diealleengebruikt
kunnenwordenineenslateelt terbestrijding vanBotrytisenRhizoctonia.Inditonderzoek isgekekennaarde toepassingsmogelijkheden
vandezemiddelenincombinatiemetiprodioneofthiram.
Degrondbehandelingen,furmecyclox0,8 gwb/m2,dichloran/captan
0,96/0,72gwb/m2entolclofos-methyl 1,5 gwb/m2,werdenvoorhet
uitplantenuitgevoerd.Degewasbehandelingen,toclofos-methyl1.5g
wb/m2,thiram0.8grwb/m2eniprodione0.2 gwb/m2,werden1weekna
hetuitplantenuitgevoerd bijeenplantgroottevan±10cmdoorsnede.
Demiddelen furmecycloxentolclofos-methyl,zoweldegewas-als
degrondbehandeling,hebbeneengoedeffectopdebestrijdingvan
deschimmels,alszegecombineerdwordenmetiprodioneofthiram
(zietabel). Deresultatenvandichloran/captan zijnduidelijk
mindergoed.
Uitdetabelblijkttevens,datallebehandelingengecombineerdmet
iprodionebeterzijndan diemetthiram.Debesteresultatenwordenbehaaldmetdecombinatie iprodioneplusthiram,beidegespotennahetuitplanten.

Achterzijde niet beschrijven. Bi, onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik«
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Tabel. BestrijdingBotrytisenRhizoctoniainsla

Behandeling

Aantastingsgegevens in %vanonb.
+thiram

iprodione

afzonderlijk

100

Onbehandeld
Furmecyclox (grond)

28.2

16.9

Tolclofos-methyl (grond)

33.3

16.4

Tolclofos-methyl(gewas)

31.3

16.9

Dichloran/captan (grond)

42.9

32.2

Iprodione

6.2

32.8
60.4

Thiram
Vinclozolin

13.6

Vinclozolin/Thiram *

20.3

*Deconcentratie,dienormaalwordtverspotenmetthiramis0.8gwb/m2en
metvinclozolin0.2gwb/m2,maarindezespeciale formulering isdit
0.53 gwb/m2thiramen0.167gwb/m2vinclozolin.
ad2 Uitdegegevensindetabelblijkt,datvinclozolinalleendeaantastingredelijkterugdringt.Iprodionedoetditechterveelbeter,waarschijnlijkomdatditlaatstemiddelnaasteengoedewerkingtegen
BotrytiseenredelijkenevenwerkingheefttegenRhizoctonia.VinclozolinheeftalleeneengoedewerkingtegenBotrytis.
Vinclozolingecombineerdmetthiramheefteengoedresultaat.Echter
wanneerminderwerkzaambestanddeel perm2wordtgebruikt,wordtde
matevanaantastinggroter,zoalstezienisbijhetspeciaalgeformuleerdeproduct.Decombinatievaniprodionemetthiramgeeftde
besteresultaten.
ad3 MetnieuwefungicideC6054/1iseenmiddeluitdezelfdechemische
groepalsiprodioneenvinclozolin. DeresultatenvanC6054/1zijn
danookgelijkaandievaniprodione.
Dehogeregeconcentreerdestuifpoederszinebenthiramdringende
aantasting redelijkterug,maarzijnalleengeschiktalsaanvullingop
eennormalebestrijdingvanBotrytisenRhizoctoniametiprodione
ofvinclozolin.Evenalsbijad2isookhiergebleken,datdecombinatieiprodioneplusthiram (inditgevalhetstuifpoeder)zeer
goederesultatenheeft.
Plannenvoor1985
1.Proevenmetdaarvoor inaanmerkingkomendefungicidenterbestrijding
vanBotrytisenRhizoctoniainsla.
2.AandachtzalwordenbesteedaandebestrijdingvanRhizoctoniainradijs.
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Degevoeligheid vanspint,Tetranychuscinnabarinus,v/oorpesticiden
InsemilaboratoriumproevenishetmiddelMK-936getoetstopspint.Eris
gekekennaardedirectedodingennaardeinvloedvanhetresidu (indirect),
Despintblijktzeergevoeligvoorditmiddel.DeLD50=0.0198mgwb/1,
deLD95=0.112mgwb/1.
Wanneerniet-bespotenspintvrouwtjesopgespotenbladerenwordengezet,is
hetpercentagedodinggelijkaandatvandirectbespotenvrouwtjes.
MK-936isgeenmiddelmeteidoding,maarzodradelarfjesuitdeeieren
zijngekomen,gaanzedood,zelfsnogbijzeerlageconcentraties (zietabel).

Tabel

?ódodelarfjes
Eierengespoten:

MK-936
conc. (mgwb/1)

1dagoud

2

dagenoud

0.281

100

100

0.141

100

100

3dagenoud

4dagenoud

100

100

99.6

100
100

0.070

92,7

99.2

92.6

0.035

67.7

61.4

51.0

99.6

0.018

23.0

10.4

24.2

90.7

0.009

3.8

5.1

16.7

17.1

onbehandeld

0.2

0.0

0.0

1.1

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbled gebrulkei
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b.Degevoeligheidvandesluipwesp,Encarsia formosa,voorpesticiden
IneensemilaboratoriumproefishetmiddelNL4140getoetstopdesluipwespEncarsiaformosa.
Allelarve-stadiavanwittevlieg,degastheervandesluipwesp,zijnzeer
gevoeligvoorditmiddel (zieInternJaarverslag 1983,blz. 173).
Inhetonderzoekisgekekennaarhetpercentagesterftebijdelarvenen
hetpercentageparasitering,nadatbeparasiteerde larvenwarenbespoten
metNL4140.Debespuitingenvondenplaats4,7en10dagennaparasitering.
HetblijktdatNL4140geeneffectheeftoplarven,diegeparasiteerd
zijn.Hetpercentageparasiteringisevenhoogalsbijonbehandeld.
Ineenproefonderpraktijkomstandigheden ishetmiddeloxamylgetoetst
opdesluipwespEncarsiaformosa.
Oxamyl,datveelgebruiktwerdtegenmineervliegen,heefteenzeernadeligeinvloedopdesluipwespen.Gegotenbijdeplantgeeftditmiddel
zelfsinhogeconcentratiesgeenproblemen,maarwaneerhetgespoten isop
deplant,vindter,indewintereninhetvoorjaarna10wekennoggeen
parasiteringplaatsenindezomerbegintna10wekendeparasiteringop
gangtekomen.
c.Degevoeligheidvanderoofmijt,Amblyseiusmckenzieï,voorpesticiden
Insemilaboratoriumproevenzijneenaantalinsecticidenenfungiciden
getoetstopA.mckenzieï.IndetabelzijnweergegevendeLD50(mgwb/1)
voorA.mckenzieïinvergelijkingmetA.cucumeris.

Tabel.
LD50(mgwb/1)
Middel
Diazinon
Tetrachloorvinfos
Parathion
Dicofol

A.mckenzieï

A.cucumeris

10

10

10.000

7

40

0.7

200

90

4.800

7.200

Iprodione

18.000

7.500

Triforine

140

370

Fenarimol

380

-*

<10.000

-*

1

-*

Fenbutatinoxide

Benomyl
Permethrin
*nognietbepaald

A.mckenzieïisgevoeligvoororganischefosforverbindingen,behalvevoor
tetrachloorvinfos,ditintegenstellingtotA.cucumeris.Voorfungiciden
isA.mckenzieïongevoeligentevensvoorhetspintmiddel,fenbutatinoxide.
Deroofmijtiszeergevoeligvoorhetpyrethroide permethrin.
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d.Degevoeligheid vandeschimmel,Aschersoniaaelyrodis,voorpesticiden
Ininvitro-eninvivotoetsen iseengrootaantal fungicidengetoetstop
Aschersoniaaleyrodis.
Deinvitrotoetswordtuitgevoerd ineen "vochtigkamertje"endaarbijwordt
gekekennaardekiemingvandesporenendegroeivanhetmycelium.Bij
deinvivotoetswordteensporensuspensie gemengdmeteenbestrijdingsmiddel
gespotenopwitte-vlieglarven enerwordtgekekennaarhetpercentage
beschimmeldelarven.
Tabel

A.

aleyrodis, toetsresultaten

Fungicide

invitrotoets
kieminq
myceliumqroei

invivotoets
%beschimmelde larven

Pyrazofos

+

Triforine

-

Bitertanol

+

+

71.0

Fenarimol

+

+

81.4

Iprodione

+

+

99.4

Benomyl

+

+

76.0

Thiofanaat-methyl

+

+

76.4

Bupirimaat

?

Imazalil

+

+

X

Vinclozolin

+

+

X

Chloorthalonil

-

X

Tolylfluanide

-

X

Onbehandeld

+

+

94.9
1.2

x

+

99.0

x=nognietgetoetst
+ =goed (100 %kieming)
+ =redelijk (uitgroeimyceliumgeremd)
-=slecht
Slechtseendrietalfungicidengeefttotalekiemremming:triforine,
chloorthalonil,tolylfluanide,bijalleanderegetoetstemiddelenisde
kieming100 %.Degroeivanhetmycelium isbijallefungicidengeremd
t.o.v.onbehandeld.Dezeremmingis,bijspuitproevenonderpraktijkomstandigheden,bijpyrazofoseniprodionenietterugtevinden,de
anderemiddelengevenduidelijkeenlagerpercentagebeschimmeldelarven
danonbehandeld
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e.Degevoeligheid vandemineervlieq Liriomyzatrifolii,yoqrpesticiden
Liriomyzatrifolii-larvenzijngetoetstophungevoeligheidvoordemiddelen
CGA-72662enMK-936.Deresultatenwarenveelbelovend.
Plannenvoor1985
1.Proevennaardegevoeligheidvanspint,Tetranychusurticaeen
Tetranychuscinnabarinus.
2.Idemvoorwittevlieg,Trialeurodesvaporariorum.
3.Idemvoormineervlieg,Liriomyzatrifolii.
4.Idemvoorderoofmijten,Phytoseiuluspersimilis,Amblyseiuscucumeris
enAmblyseiusmckenzieï.
5.Idemvoordesluipwesp,Encarsiaformosaensluipwespenvanmineervliegen.
6. Idemvoordeschimmel,Aschersoniaaleyrodis.
7.Phytotoxiciteitsproeven metnieuwemiddelen.
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a.Stomenvanoasis (polyfenolschuim)
Oasisinplastic zakkenmeteeninhoudvan18literperzak,werdenper
3kappen verzameld inéénkapendaarnametzeilengestoomd.Destoom
konbinnendringenviade3plantgaten endedrainagespleet indeplastic
zak. Dezakkenvarieerdeningewichtbijdeeerstemetingvan 2\ tot14kg
perzak.Na4uurstomenwasdetemperatuuroveral92-100C.Bijdetweede
metingwerd 3urengestoomdwaarnadetemperatuur 77-100Cwas.
b.Stoomzeil
Eennieuwstoomzeil,vervaardigdvanpolyetheen (PE)metdaaroverheen
eenaluminiumlaagofnoppenfoliewerd,quaisolerendewerkingvergeleken
methettraditionelestoomzeilvanPolyvinylchloride (PVC),waarovereen
dekenlag eneennetwasgespannen.Ditgebeurdeindirectdoortemperatuurmetingenteverrichtenindegrondtijdenshetstomenmetdezematerialen.Bijdenieuwestoomzeilenwerdgeenverbeteringgeconstateerd
inhettemperatuurbereikindebodemtenopzichtevanhettraditionele
stoomzeil.
c.Stomenvanveeninbakken
Temperatuurmetingenwerdenverrichtbijhetstomenvaneenlaagvan15-20cm
veenmosveeninbakken.Na3uurstomenwasdetemperatuur85-100C,waarbij
denatsteplekkendelaagstetemperatuur registreerden.Na5uurstomen
wasdetemperatuur92-100C.Hetgasverbruikbedroeg4m3/m2.
d.Stomenmetonderdruk inverbandmetdeaaltjesproblematiekbijchrysant
Temperatuurmetingenwerdenverrichtbijhetstomenmetonderdruk (hoofdkokerbovengronds)opeenchrysantenbedrijfmetalsgrondsoortlichte
zavel.Totop60cmdieptewasdetemperatuuroveralvrijwel100C,op70cm
dieptewerdmaximaal+80Cgemeten,op80cmdiepte+50Cenop90cm
diepte+40°C.
Hetmaximaletemperatuurbereik indehardegrondonderdegootwerdeveneensgemetenenbleekop10cmdiepte100C,op30cmdiepte+50Cenop
50cmdiepte+30Ctezijn.Vóórhetstomenwerdeningrondmonsters
aaltjes (Pratylenchuspenetrans)aangetroffen totop90cmdiepte,direkt
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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nahetstomenwerdentotopdezelfdedieptedezeaaltjesnietmeeraangetoond.Opditzelfdebedrijfwerd2jaargeledenmetzeilengestoomd.De
maximaalbereiktetemperatuurwastoen:op10cmdiepte+100C,op20cm
diepte+70Cenop30cmdiepte+50C.Bijbeidestoommethodenwasde
grondtotop50cmdiepgespit.
Opeentweedechrysantenbedrijfwerdeneveneenstemperatuurmetingenverrichtenwelbijhetzeilenstomen.Delichtezavelgrondwerdnietbewerkt
voorhetstomen.Demaximaalbereiktetemperatuur indeteeltbeddenwas
o
o
op10cmdiepte+80-100C,op20cmdiepte+55-60C,op30cmdiepte
+40C,op40cmdieptezo'n30Cenop50cmdiepte+25C.Hetmaximale
temperatuurbereik in delooppadenlagop10cmdieptezo'n20 lagerten
opzichtevanhettemperatuurbereik indeteeltbedden.Vóórhetstomen
werdenaaltjesgeconstateerd indegrondmonstersvan0-30cmdiepte,zowel
alsvan30-60cmdiepte.Directnahetstomenwerdenindegrondmonsters
van0-30cmdieptenog0-3 %enop30-60cmdieptenog27-28 %vanhet
oorspronkelijkeaantalaaltjesaangetroffen.
Stomenvanaardappelzeef-ensorteergronden
InsamenwerkingmethetPAGVzijntemperatuurmetingen verrichtbijhet
stomenvanaardappelzeef-ensorteergronden.Gebleken isdatinharde
grondtraprekkenonvoldoendewerkendoordatdestoompennennietdiep
genoegkomen.Aangezienhardegrond frequentvoorkomt,isditstoomsysteemverlatenenverdermetzeilengestoomdenmetonderdruk.
Dezebeidestoommethoden gaveneenveelbeterresultaat,hoewelonderin
degrondlaagdetemperatuuronvoldoendewas.Involgendeproevenzalde
nadrukgelegdwordenophetstomenmetonderdruk enhetcontainerstomen,
dezelaatstemethodevoordiegrondendievoor100 %vrijdienentezijn
vanpathogenen.
Publikaties
Runia,W.Th.,Voorwaardengoedstomenvangrondensubstraat.
Tuinderij28juni1984,p.22-25
Runia,W.Th.,enA.P.vanderHoeven,Stomenbijjaarrondteeltchrysant
Invloedopgroeienproduktiegering.Vakblad voordeBloemisterij(39.34),24augustus1984,pp.34-37
Runia,W.Th.,Arecentdevelopment insteamsterilisation,
ActaHorticulturae 152 (1984),p.195-200

Plannenvoor1985
1.Begeleidenvaneventuelenieuweontwikkelingen indepraktijk.
2.Begeleidenvanproevenmethetstomenvanaardappelzeef-ensorteergronden.DitinsamenwerkingmethetPAGVteLelystad.
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A. Verslag over 1934

Trips
In twee paprika-kassen van elk 190m2met een matige resp.hoge tripsdichtheid werden focus-introducties van de roofmijt Ambyseiuscucumerisuitgevoerd, en de snelheid bepaald waarmee de tussenliggende planten werden gekoloniseerd. Op dehelft van de focus-plantenwas bovendien spint aangebracht; de roofmijtpopulatiesop deplanten met spint verschilden niet merkbaar van die op de spintvrije planten.
Ineen paprika-gewas van400m2werden eem massale introductie van A.
mckenzieï (enkele honderden roofmijten op elke plant)en een focus-introductie van A. cucumeris (enkele tientallen op elke tiende plant) uitgevoerd.
Van april totmei domineerde A.mckenzieï; zowel volgens de directe populatie-tellingen als volgens de vruchtschade-beoordelingen lag de kwaliteit
van de tripsbestrijding op de grens van het acceptabele. Inde loop van juni
werd -zoals uit vroegere experimenten werd verwacht - deze roofmijt verdrongen door A. cucumeris.Daarna nam de vruchtschade sterk af,in overeenstemming met dehogere roofmijtincidentie en de lagere tripsincidentie volgens de tellingen.
De praktijkproeven met A.cucumeris werden uitgebreid tot 4 paprikabedrijven
met een gezamenlijke oppervlakte van 5,6 ha.
Preventief werden eenmalig enkele honderden roofmijten op elke tiende plant
aangebracht;het hiervoor benodigde materiaal werd op het Proefstation
Naaldwijk geproduceerd. De introductieswerden vervroegd (t.o.v.voorafgaande jaren)tot februari/maart. Tweemaal per maand werd een bladmonster
genomen. Gemiddeld bedroeg de incidentie van de roofmijten 70 %; detripsincidentie was gemiddeld minder dan 10 %,met uitschieters tot 20?ó.Debeoordeling van de kwaliteit van debestrijding (cosmetische vruchtschade)
werd aan de betreffende tuinder overgelaten. Geen van de tuinders zag aanleiding-tot een chemische correctie.
In twee komkommerkassen werd -na het spontaan optreden van trips -A.
mckenzieï resp.A. cucumeris geïntroduceerd. Een derde,tussenliggende kas
was alscontrole-object bedoeld,maar bleek vrijspoedig door beide roofmijten gecontamineerd. Inmei werd de tripsdichtheid in alle objecten te
hoog naar praktijkmaatstaven. Bemonstering via een spoelmethode leverde
100 à 200 tripslarven en 50 roofmijten per blad op. Injuni nam de plaag
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiket
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af,maarwerdhetgewasernstigaangetastdoorwortelknobbelaaltjes.Getrachtwerdhetexperimentgedeeltelijk tereddendoorhetuitplantenvan
nieuwekomkommersopeenmindergevoeligeonderstam (KJ-100);enkeleoude
plantenwerdentijdelijk gehandhaafd omhetplaag/predator-complexin
standtehouden.Aanheteindevanhetseizoenwerdeenbemonsteringmet
berlese-trechtersuitgevoerd,vooralmethetoogopdesoortensamenstellingvandepredatoren.Depreparatenwachtennogopdeterminatie.
Inzeskleinekomkommerkasjeswerdnahetspontaanoptredenvantripseinde
meiA.cucumerisresp.A.mckenzieïgeïntroduceerd ophetbladresp.opde
grondbijdestengelvoet. (Tweekasjesblevenonbehandeld).Dehoogste
roofmijtdichtheidnatweewekenwerdgevondeninhetobject"A.cucumeris
opdegrond"(70roofmijtenperblad). Injuliwasdetripsdichtheid inde
controle-objecten 100larvenperblad,indemckenzieï-objecten23,inde
cucumeris-objecten 6. (Geziendeongelijkebegindichtheden vandetripsis
t.a.v.dezeresultatenenigvoorbehoud geboden.)
Degevoeligheid vanA.mckenzieïvoordrogeresiduenvanbestrijdingsmiddelenwerdgetoetstopboneplantenmetspintmijtenalsvoedsel.Zieproject
D4.
DefirmaKoppertmeldtteleurstellende resultatenbijdepogingendetripsbestrijdingopkomkommermetA.mckenzieïopgrotereschaal (tientallen
ha's)toetepassen.Weliswaarslaagdedeintroductievanderoofmijten
altijd,maardoordemeestetuinderswerdindeloopvanhetseizoenzo
vaakingegrepenmetbestrijdingsmiddelen opgewasen/ofgrond,dathet
effectvanderoofmijtendubieuswas.
b.Bladluis
Invierpaprikakassenwerdennatuurlijkevijandenvanbladluizengeïntroduceerd:desluipwespAphidiusmatricariaeindeopkweekfase,depredator
Aphidoletesaphidimyzabeginapril.Tijdelijkepiekenindebladluisaantastingwerdenopgevangenmetpirimicarb;ditmiddelwerdalleenals
rookmiddeltoegepast,watinhetalgemeeneenonvolledigedodingveroorzaakt.Tweeafdelingenwerdenbeginjanuarigeplanteneindseptember
geruimd.Inmaartwerdeenruimtebehandeling uitgevoerdmetdichloorvos
tegentrips,watongetwijfeld ookeeneffektheeftgehadopdebladluizen.
Daarnawarennogdrieresp.viercorrectiesmetpirimicarbnoodzakelijk.
Intweeandereafdelingenwerdbeginjanuarigeplantenmoestbeginjuli
wordengestoptwegenseenernstigeTMV-aantasting.Hierwerdeenresp.
tweekeerchemischgecorrigeerd.Omdathetcomplexvannatuurlijkevijanden
indeloopvanhetseizoensteedsingewikkelderwerd,(sluipwespenAphidius
enPraon,hyperparasieten,galmuglarven,Entomophthora),washetinbepaaldeperiodesonduidelijkwelkebiologische factordemeesteffektieve
was.
Opderegelmatiggevisiteerdepaprika-bedrijven (zieonder a.),waarhet
bestrijdingsmiddelengebruiksterkwasgereduceerd,tradenditjaarnaast
degebruikelijkenatuurlijkevijandenveelbruinegaasvliegenop.
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c.Insektenpathoqenen
Hetonderzoek naarheteffektvanfungicidenophetwittevliegpathogeen
Aschersoniaaleyrodisinvitrowerdvoortgezet.Metenkelemiddelenwerd
bovendieneentoetsinvivouitgevoerd.ZieprojectD4.
DoordefirmaKoppertwordtinsamenwerkingmethetCentraalbureauvoor
Schimmelculturesgetrachtvandezeschimmeleendroog,bewaarbaar
preparaattemaken.Injanuariwerdeendergelijkpreparaat,vervaardigd
volgenseenkoel-droogprocédé,aanhetProefstationaangebodenterbeoordeling.Hetpreparaatleekmorfologisch inorde (Inhetverledenwerden
somsgedeformeerdeconidiënmeteenzeerlaagkiempercentagegeprocuceerd).
Hetbevatte8.10 conidiënpergram,endekieminginvitrowasvrijwel
volledig.Bijkoelebewaringbleekhetkiemgetalindeeerstemaanden
nauwelijkstedalen.Naeenhalfjaarwasdekwaliteitinzoverregewijzigd,
datermeerderedagenverstrekenvoordatalleconidiënwarengekiemd.Een
toetsinvivona7maandengaf90 %sterfte,na9maanden60°ó.
d.Diversen
Biologischebestrijdingvanspintvindtindepraktijkplaatsdoorcuratieveintroductievanroofmijtennahetspontaanoptredenvanspinthaarden,
waarbijtijdelijkeofplaatselijkeoverschrijding vandeschadedrempelin
dewekennadeintroductiegeenzeldzaamheid is.Eenpaprikagewaswerd
beschermd tegenspintaantastingdoor preventiefopelketiendeplanteen
kleinehoeveelheid spintmijtenenroofmijtenaantebrengen,endezeintroductieteherhalentelkensalsdiehaardendreigdenuittesterven.Inde
maandenmaarttotenmetmeiwerddezehandeling zesmaaluitgevoerd;het
gewasbleefindezeperiodegeheelvrijvanspintschade.Omstreekshalf
juli,achtwekennahetstopzettenvandezeintroducties,ontstondenvoor
heteerstspinthaardenzonderroofmijten,enwerdeengrotehoeveelheid
roofmijtengeïntroduceerd omdeplaagopdegebruikelijkemaniertebestrijden.Dehierdooropganggebrachteprooi/predator-interactie lagop
eenveelhogerniveauvandichtheid,maarwaslangdurigerendaardoorafdoendetotheteindevandeteelt (eindseptember).
Inallepaprikagewassenwaarinwerdgeëxperimenteerd metbiologischebestrijding (zieondera)tradmineervliegop,zowelLiriomyzatrifoliials
L.bryoniae.IneenopkweekkasvanhetProefstation Naaldwijkwerddeuit
AmerikageïmporteerdesluipwespChrysocharisparksigeïntroduceerdbij
eenzeerlichteaantastingdoorL.trifoliiindecember (1983).Erontwikkeldezichechtergeenvolgendemineergeneratie,vermoedelijkdoor
andereoorzakendanparasitering.Dezesluipwespwerdookgeïntroduceerd
opeenpaprikabedrijf;zewerdteruggevonden,maarwasmindertalrijk
dandeinheemsesoorten.Ingeenvandepaprika-objectenwerddemineervliegeenprobleem,ondanks (dankzij?)hetsterkgereduceerdebestrijdingsmiddelengebruik.
e.Tomatemineerder
BijveeltomatetelerstraddetomatemineervliegLiriomyzabryoniaeKalt.
alvroegopindehoofdteelt.Hetgingomhooguit10 %vanalletomatetelers.Devroegeinfectiewasafkomstig uitpoppen,dieopenindegrond
warenovergeblevenvanuiteenmineeraantasting tijdensdeherfst.
Daarvanwerden22gevallenmeerofminderkerenbezochtmethetoogop
ookoverblijvenvanparasieten.
Erwerdbemonsterdophetvoorkomenvandeendoparasieten Opiuspallipes
Wesmaelenöacnusasibirica Telenga.Vandezegevallenhaddener6een
goedenatuurlijkebestrijding (biologischebestrijdingdoorspontaanoptredendeparasieten)totinjulioflanger.Indriegevallenblevenwel
parasietenover,maarerwasonvoldoenderegulatie.
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Inapril 1984werden drie tomatebedrijven met tomatemineervlieg loslatingen
gedaan van deparasiet Chrysocharis parksi Crawford. Dit gebeurde insamenwerking met deNederlandse producent van natuurlijke vijanden KoppertBV.
Opéén bedrijfwaren erbuiten de loslating geen additionele maatregelen
nodig totheteinde vande teelt inoktober.Ophet tweede bedrijfwerd
indrie kasafdelingen een goede mineerderbestrijdingverkregen,zijhet
samen met resp.geen,éénen vierkeer oxamulmeedruppelen.Ophet derde
bedrijfwerd voldoende bestrijdingseffeetverkregen in twee kasafdelingen,
resp. door Chrysocharis pluséén keer oxamyl en door Chrysocharis en
vier keeroxamyl.
Ineenproefkasmet tomaten (160planten)werd detomatemineerder ingebracht bijhet planten beginmei endeparasiet Chrysocharis parksiwerd
losgelaten begin juni.Het ging om deloslaat van 20wijfjes (enmeer
mannetjes).
Chrysocharis aan hetbegin van deeerstemineerdermadengeneratie inhet
gewas in totaalwaren er 5100maden (32per plant).
Deplaag liepop via 510volgroeide mijnen per plant inde tweede qeneratie (15?ógeparasiteerd door Chrysocharis,66?ódoorDacnusasibirica en
30%door Opiuspallipes)tot 1150volgroeide mijnen plus 1100kleine mijnenmet doodgeprikte maden per plant inde derde generatie (tweede helft
juli).
Inde vierde generatie was depopulatie teruggebracht totnulvolgroeide
mijnen per plant,0.25 mijnen met Diglyphus isaea per plant (spontaan
optreden)en 173mijnen met doodgeprikte maden per plant (173kleinen
en 2groten). Bijdeze grotemijnendichtheid trad bladverdroging op tussende afzonderlijke mijnen.
Er iseen algemene ervaring dathetstuiven van bestrijdingsmiddelen
(fungiciden,acariciden)negatieve effecten heeft op de biologische
bestrijding,met name die door sluipwespen.
Ineen geval van spontaan optredende Dacnusa sibirica op Liriomyza bryoniae
op tomaat kon diteffect duidelijk worden waargenomen.
Het twee keer stuiven van een acaricide (meteen tussenpoos van 10dagen)
leidde tot het zakken van hetparasiteringspercentage van deene opde
andere generatie van 50naar 0.Dit verloop viahet stuiven trad op ineen
situatie waarin normaliter deparasiteringspercentages zoudenoplopen.
Tabel

Verloop vanhet parasiteringspercentage door Dacnusao.i.v.het
stuiven vaneenacaricide ineen stooktomatenteeltmet optreden
van tomatemineervlieg
Parasiteringspercentage

10,1 '84
8.II
10.11
15.11

2mijnen/plant
stuiven

17.11

stuiven

20.III
3.IV

5mijnen/plant

10.IV

f

planten

generatie

44
30

2 e generatie

0
1
3
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(vervolg)
Parasiteringspercentage
12

17.IV

3 generatie

2.V
9.V

17

22.V

93

6.VI
28.VI

4 generatie

500mijnen/plant
eindeteelt

f.Floridamineerder
OpzevenbedrijvenmettomatenwerdindecemberdeFloridamineerder
Liriomyzatrifolii (Burgess),aangetroffen.Inzesvandiegevallen
werdChrysocharisparksilosgelaten (periodejanuari-maart),maar
slechtsineenvandiegevallenkonparasiteringwordenvastgesteld.
Nietteminverdweendeplaagspontaaninallezesgevallenindeloopvan
deperiodejanuari-april.
Stokslabonenblekeneengoedeindicatorplant tezijnvoordeaanwezigheid
vandeAmericanserpentineleafminer.Zeprefererendezesoortboventomaat.
Ineenproefindriekasafdelingenvan200m2 (475plantenperafdeling)
werdentomatengepootop15maart1984,op10april1984werdenenkele
plantenmetmadenvanL.trifoliitussendeaanwezigeplantengezettotdat
demadenhetbladhaddenverlaten.
Op12mei1984werdenenkeleadultesluipwespenvanOpiusdimidiatus
Ashmeadaanhetbeginvandeeerstegeneratiemadenlosgelatenindeafdelingen,resp.0.8en10wijfjes (pluseengroteraantalmannetjes).Ze
troffendaarresp.19,52en45mijnenvanL.trifoliiperplantaan.
DoordelagebeschikbareintroductieaantallenvanOpiusenhetspontaan
optredenvanDacnusasibirica (alindeeerstegeneratie)enookvan
Diglyphusisaea (indetweedegeneratiebeginjuli)kongeengoedbeeld
wordenverkregenvanhetregulerend vermogenvanOpiusdimidiatus.
DezeparasietwasafkomstiguitkasseninOhiometaantastingenvan
1.trifoliien^tomaat.
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Verloop van de aantallen mijnen, zowel lege als die met dode maden
en de parasiterinqspercentaqes van Opiusdimidiatus,Dacnusa sibirica
en Diqlyphus isaea.

Tabel
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Registratie nr.
-175-

Publikaties
Ramakers,P.M.J.
Aschersoniaaleyrodis,aselectivebiologicalinsecticide.
ProefstationvoorTuinbouwonderglas,Publikatienr.319
Ramakers,P.M.J.
MassproductionandintroductionofAmblyseiusmckenzieïandA.cucumeris.
ProefstationvoorTuinbouwonderglas,Publikatienr.320
Ramakers,P.M.J.andSamson,R.A.
Aschersoniaaleyrodis,afungalpathogenofwhitefly.
II.Applicationasabiologicalinsecticideinglasshouses.
Z.ang.Ent.97:1-8
Samson,R.A.andRamakers,P.M.J.
Schimmelsenbacteriënnietalstegenstandersmaaralsmedestanders.
GroentenenFruit,21december1984:47-49
Simonse,M.P.enRamakers,P.M.J.
Natuurlijkevijandenvanbladluizen.
Tuinderij,16augustus1984:16-18
Lieburg,M.J.van
Nieuwperspectiefmetroofmijtentegentrips.
Tuinderij,20december 1984:74-75
Lieburg,M.J.vanenRamakers,P.M.J.
Amethod forthecollectionofAphidoleteslarvaeinwater.
Med.Fac.Landbouww.Rijksuniv.Gent49/3a:777-779

Plannenvoor1985
1.Begeleiding tripsbestrijdingmetAmblyseiuscucumerisoppaprikain
depraktijk.
2.TripsbestrijdingmetAmblyseiusspp.opkomkommer.
3.BestrijdingwittevliegopkomkommermetdeschimmelAschersonia
aleyrodisen/ofdesluipwespEncarsiaformosa.
4.Bladluisprojectwordtafgevoerdnaar"diversen".
5.KweekvanChrysocharisparksivoorloslatenopenkelebedrijventegen
detomatemineervliegendeFloridamineervlieg.
6.Hetvolgenvandeaantallenvantomatemineerderenvanparasietopeen
aantalbedrijvennahetloslatenvandeparasietenChrysocharisparksi,
DiglyphusisaeaenDacnusasibirica.
7.Loslaatvantomatemineervlieg (febr.),Chrysocharisparksi (april)en
Floridamineervlieg (mei-juni)ineentomatengewasenhetvolgenvan
deaantallen.
8.Vergelijkingvandewaardplantentomaat,aubergineenpaprikavoor
Floridamineervlieg.

PROJECTVEfeSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

ProefstationNaaldwijk
D9
Toepassingswijze vanbestrijdingsmiddelen

Onderzoekers)
Projectleider
Afdelingshoofd

M.v.d.Staay

-176-

L.Bravenboer
Besteding over het afgelopen jaar (19
1

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

Registratie nr.:

f
f

)

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

f
f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1<jB4<) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar,
A. Verslag over 19 8 4

Deapparatuur,ontwikkeld bijhetIMAG,waarmeeonderzoek zouwordenverricht
naardeinvloedvandedruppelgroottebijdebestrijding vanziektenenplagen,
wasnognietbeschikbaar.
Plannenvoor1985
Hetzoekennaareendoelmatiger gebruikvanpesticiden.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbled gebruikt

PROJECTVEfcSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

ProefstationNaaldwijk
D10
Residuonderzoek

Onderzoeker(s)
Projectleider

M.v.d.Staay

Afdelingshoofd

L.Bravenboer

Registratie nr.:

-177-

Besteding over hst afgelopen jeer (19
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 (1984) met vermelding ven publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1984

Residuonderzoek opslamettolclofos-methyl
Ineennormales
methylgespoten,
invloedvanhet
eenandergedeel
Wekelijkswerde
spuiten,waarin
Indeeerstewee
gewas,daarnana
plaatsdoordeg
niet-regenenzat
langzaam.

la-teeltwerd
Eengedeelte
regenenophet
tevanwaterv
enmonstervan
hetresidugeha
knahetspuit
uwelijksmeer
roeivandesi
geenverschil

éénweeknahetuitplantenhetmiddeltolclofosvandeslawerdnormaalberegend,maaromde
verloopvanhetresidutekunnennagaan,werd
oorzienviadedruppelbevloeiing.
5kroppengenomen,deeerstedirectnahet
ltewerdbepaald.
enverdwijnterveeltolclofos-methyl vanhet
envindteralleenvermindering vanresidu
a (verdunningdoor groei).Tussenregenenen
,inbeidesituatiesverdwijnthetresidueven

Plannenvoor1985
Hetverrichtenvanresiduonderzoek metdaarvoorinaanmerkingkomendepesticiden.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei

PROJECTVEfeSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
P'0)*CttM«l

ProefstationNaaldwijk
D11
Corynebacterium-verwelkingsziekte b i j tomaat

Onderzoeker(s)
Projectleider

N.A.M,vanSteekelenburg

Afdelingshoofd

L.Bravenboer
Besteding over het afgelopen Jaar (19

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

Registratie nr.:

-178-

)

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

f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Omslag algemene kosten f

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1984') met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar,
A. Verslag over 19 8 4

Erisonderzoek verrichtnaareentoetsmethodevoorlocaleinfectievancotylen
enbladeren.Inwrijvenvancotylenenbladerenmeteenbesmettewattenpropof
dompelenvandeplantenineenbacteriesuspensie leverdesomseenenkelklein
witvlekjeop.Eenbeteremethodebleekhetwrijvenmeteenbesmetwattenpropje
overmetcarborundumbeschadigdecotylenvanvierdagenoudeplantjes.Binnen
eenweekwarendecotylenbedektmetzeerveelkleinewittevlekjes.Alsde
plantenondervochtigeomstandigheden in eenplastictentstonden,wasdeaantastingernstigerdanondernormalekasomstandigheden.
Deoverleving vandebacterieonderlaboratoriumomstandighedeninsteriele
watermonsterswerd,viauitplanten,nagegaan.Ineen fysiologische-zoutoplossing
namhetaantalkolonievormendeeenhedenperdagmet50 %af.Inleidingwater
groeidena1dagslechts1 %vandeaanvangsconcentratie uit.Metbassinwater
werdineenmonstereenafnamevan90?óperdagvanhetaantalkolonievormende
eenhedengeconstateerd,terwijlineenmonsteropeenandertijdstipereentoenameplaatsvond.
Onderzoek naareenbiotoetsvoorhetaantonenvandebacteriewerdverricht.
Jongetomateplantenwerdengeïnoculeerd doorheteerstebladafteknippenen
opdewondeendruppelwelofnietgesteriliseerde fysiologische-zoutoplossing,
bassinwaterofleidingwatermetgesuspendeerdebacteriecellenaantebrengen.
Indeeersteproefmet100bacteriënperplantwarenalleplantenbinnenvier
wekenaangetast.Indetweedeproefwas,bij100bacteriënperplant,37 %van
deplantenaangetastbijgebruikvanalofnietsterielbassinwateren83?óbij
de fysiologische-zoutoplossing.
MateriaaluitBulgarije,verkregenviahet IVT,werdgetoetstopresistentie
tegenC.michiganense.Hetresistentieniveau vanenkelelijnenvaneencomplexe
soortkruisingwasgelijkwaardigmetdatvanhetJapanse 'OkitsuSozai'(zie
ookjaarverslag 1983,blz.187).
Voordracht
Steekelenburg,N.A.M.van.ResistancetoCorynebacteriummichiganense intomato
genotypes.IXthMeetingoftheTomatoWorkingCroupofEucarpia,Wageninger
24mei

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik«

vervolgblad nr
Onderzoekinstelling
Projectnummer

van p r o j e c t b e s c h r i j v i n g / p r o j e c t v e r s l a g 19,
Proefstation Naaldwijk
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Registratie nr.j
-179-

Plannenvoor1985
1.Ontwikkelenvaneenbiotoetsomlageconcentratiesvandebacteriein
waterige suspensie aantekunnentonen.
2.Deoverleving vandebacterieinwaterigesuspensiesonderzoeken.
3.Nagaanofanderegewassenalswaardplantopkunnentreden.
4.Devermeerdering vandebacterieinvatbareenresistentecultivarsbepalen.
5.Nagaanofdeziektewordtovergebracht viahetzaaduitvruchtenvan
aangetasteplanten.

]

PROJECTVEfeSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

ProefstationNaaldwijk
D12
Didymella-achtigeschimmelsbijtuinbouwgewassenonderglas

Onderzoeker(s)

N.A.M,vanSteekelenburg

Projectleider
Afdelingshoofd

L.Bravenboer
Besteding over hat afgelopen jaar (19

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

Registratie nr.:

-180-

)

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

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1984) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar
A. Verslag over 1984

Didymellabryoniae (Mycosphaerellacitrullina)bijkomkommer
Inwendigvruchtrot 'Millio'en 'K-0552',resistenttegenechtemeeldauw,werden
vergelekenmet 'Farbio'en 'Saskia',vatbaarvoorechtemeeldauw,opvatbaarheid
voorinwendigevruchtrotnabloeminoculatie.Hetoptredenvaninwendigvruchtrotwasbijdemeeldauwresistentecultivars70 %lagerdanbijdeniet-resistente
(zieookjaarverslag 1983,blz.188).Deresistentecultivarshaddeneenlangere
stijldandeniet-resistente enbovendienwasdebloeiduurvanK-0552korter.
Invloedvanhetklimaat.Opplanteninklimaatkastenwerdenverschillendeinoculatiemethodenvanhetbladvergeleken.Deaantastingwasernstiger alszwaarder
werdverwond endesporenconcentratie hogerwas.ErwerdgeenpredispositieeffectvaneenR.V.van60of95 %opdeaantasting vanverwonde bladeren
waargenomen.Bij95 %R.V.wasdebladdiameter groterenhetdrogestofgehalte
vandebladschijf lagerdanbij60?óR.V.
Deinvloedvaneenintervaltussenstook-enventilatietemperatuurvanresp.
1,2,4en8°Copoptredenvandeziekteenopdeproduktie werdonderpraktijkomstandighedennagegaan.Hetverschilinklimaatregimehadgeeninvloedopde
gewas-envruchtaantasting.Vanwegehetslechtebuitenklimaatwerdenerook
nauwelijksverschillen inkasklimaatgerealiseerd.Debehandelingen haddengeen
invloedopdeaantallengeoogstevruchten,maarwelopdekg-opbrengst.
Bijeenintervalvan8 Cwasdekg-opbrengst lagerdoordatdegewichtsfractie
stekhogerwas.
Indeonderzoek naarheteffectvanhetklimaat (R.V.-afhankelijkminimum
buistemperatuur)envoeding (EC-enCa-niveau's)indubbelglazenkassen(zie
projectB30)tradbijherfstkomkommerseenspontaneaantastingvanD.bryoniae
op. Gedurendedemaandoktoberwerdendegeoogstevruchtenbeoordeeld opinwendigrot.Hetaantalaangetastebladokselsvandehoofdstengelwerdeind
oktobergeteld.Bijcontinueenminimumbuistemperatuur traddeziekte
nauwelijksop.Tussen 'snachtsofoverdageenminimumbuistemperatuurwerdgeen
verschilinaantastingwaargenomen.Indiengeenminimumbuistemperatuur wasingesteld,wasdegewasaantasting tienmaalendevruchtaantasting vijfmaalgroter
danbij 'snachtsofoverdageenminimumbuistemperatuur.BijeenECvan2mS/cm

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik)

vervolgblad nr1
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indevoedingsoplossingwasdegewasaantastingernstigerdanbij5mS/cm.
EenCa-niveauvan1,5of4,5mmol/1hadveeleffectopdegewasaantasting.
Desamenstelling vandevoedingsoplossing hadgeeninvloedophetoptreden
vaninwendigvruchtrot.
Resistentie-veredeling.Materiaalvanveredelingsbedrijven isonderpraktijkomstandighedenbijzoweleendroogalseenvochtigklimaatvergelekenmet
'Farbio'alsstandaardcultivar..Hetpercentagevruchtenmetinwendigrot
varieerdenabloeminoculatietussen2en63bijhetveredelingsmateriaaltegenover56bijdestandaard.Naeeneenmaligegewasinoculatievarieerdendeze
percentagestussen0en15tegenover 11bijdestandaard.Eenverminderdoptredenvaninwendigvruchtrotgingsomswelensomsnietgepaardmeteen
korterestijllengte.Materiaaldathetminstvatbaarwasvoorinwendigvruchtrotwasdatookvooruitwendigvruchtrot.Eenverbandtussenuitwendigvruchtrotendrogestofgehaltevandevruchtwerdnietgevonden.Alhetveredelingsmateriaalwasmindervatbaarvoorgroeipuntaantasting dandecontrole.Over
hetalgemeenvertoondemateriaalmeteenhogevruchtresistentieookminderaantastingopdehoofdstengel.Eenverband tussenaantastingendrogestofgehalte
vandestengelwerdnietgevonden.
Aanveredelingsbedrijven werden36schaleninoculatiemateriaalgeleverd.
Didymellalycopersici (kanker)bijtomaat
WegvalvanplantendooraantastingvandestengeldoorDidymellalycopersici
komtdelaastejarenintoenemendematevoor.
Nahetdompelenvanhetwortelstelselvantomateplanten inhettweedebladstadium
ineensporensuspensiewarenbinnentweewekenbijeenkastemperatuurvan15 C
nagenoegalleplantenomgevallendooraantastingvanwortelsenwortelhals.
Tomatestengelswerdengeïnoculeerdmeteenmetschimmelbegroeidagarponsjeop
dewondonstaannawegbrekenvaneenblad.Naeenweekwasereenstengellesie
van3,2cmlangennatweewekenwarendeplantendood.
Eenaantalfungicidenwerdgetoetstdoornaverwonding,maar24uurvoor
inoculatiemeteenagarponsje,destengeltebespuiten.Debehandelingenhadden
bijdezeinoculatiemethodenauwelijksenigeffectopdeaantasting.
Voorveredelingsdoeleinden werden73schaleninoculatiemateriaal geleverd.
Phomadestructivabijtomaat
Integenstelling totbijDidymellalycopersici kwamnahetdompelenvanhet
wortelstelsel ineensporensuspensievanPhomadestructivanauwelijkswegval
vanplantenvoor.Naeenmaandwarenzwarteoppervlakkigevlekjesopdewortelhalswaartenemenenwasdelengtevandeplant25?ógereduceerd tenopzicht
vanniet-geinoculeerdeplanten (zieookjaarverslag 1979,blz143).Eenweek
nainoculatievanbladsteelwondenmeteenmetschimmelbegroeidagarponsjewas
delengtestegellesie1,8cmennatweeweken2,3cm.Dezelesiebleefoppervlakkig (zieookjaarverslag 1981,blz.158).
Publicaties
Steekelenburg,N.A.M,van,1984.Mycosphaerellabinnendeperken.Tuinderij
64(11):53-54
Steekelenburg,N.A.M,van,1984.VochtenMycosphaerella.GroentenenFruit
39(41): 37.
Hoogstrate,J.en Steekelenburg,N.A.M,van,1984.Schimmelziekteninde
komkommerteelt.GroentenenFruit39(44)33-35.
Steekelenburg,N.A.M,van,1984.Influenceofventilationtemperatureand
lowventilation ratesonincidenceofDidymellabryoniaeinglasshouse
cucumbers.ActaHort.

vervolgblad nr
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Steekelenburg,N.A.M,van,1984.Toenamekankerdoorlagertemperatuurregime
GroentenenFruit39(39):34-35.
Plannenvoor1985
a.Didymellabryoniae (Mycosphaerella)bijkomkommer
-analyserenvanfactoren,zoalshetvoorkomenvanfungitoxischestoffen,
diemogelijkeenrolspelenbijhetoptredenvaninwendigevruchtrot.
-verschillen invatbaarheid tussenCucurbitaceeënnagaan.
-invloedvanvochtigheid opdeaantastingondergeconditioneerdeklimaatsomstandighedennagaan.
-onderzoeknaarhetoptredenvanfungicide-resistente stammen,inhet
bijzonderbenzimidazool-resistentestammen.
-produktievaninoculatiemateriaalvoorveredelingsbedrijven.
b.Didymellalycopersici (kanker)bijtomaat
-toetsenvanchemische bestrijdingsmiddelen
-produktievaninoculatiemateriaal voorveredelingsbedrijven.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Proefstation Naaldwijk
D 13
Fusarium -verwelkingsziekte bij tomaat

Onderzoekers)
Projectleider
Afdelingshoofd

N.A.M,van Steekelenburg en S.J. Paternotte

Directe kosten-personeel f

-183-

L. Bravenboer
Bestedlng over het afgelopen Jaar (19

Besteding In geld

Registratie nr.:

)

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

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

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1984; met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar,
A. Verslag over 1934

Van een tweetal herkomsten werd uit fysio 2resistentetomateplanten met
verwelkingsverschijnselen Fusarium oxysporum geïsoleerd. De isolaten
werden getoetst op differentiële waardplanten. Er bleek geen nieuw fysio
te zijn opgetreden.
Aan veredelingsbedrijven werd 30 liter inoculumsuspensie van fysio 1en
100van fysio 2geleverd.
Ten behoeve van de veredeling op resistentie tegen Fusarium -verwelkingsziekte bijaubergine is 11,5 liter sporensuspensie geleverd.
Plannen voor 1985
- Produktie van inoculatiemateriaal voor veredelingsbedrijven.
- Toetsingen uitvoeren indien het vermoeden bestaat dat er een nieuw
fysio isopgetreden.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei

PROJECTVEftSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

ProefstationNaaldwijk
D14
Verwelkingsziekten bijgroente

Regletrati« nr.:

-184-

5.J.Paternotte
L.Bravenboer
Besteding over het afgelopen Jaar (19

Besteding In geld
Directe kotten-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 84) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 19 3 4

a.Phytophthoraspeciesbijgroentegewassen
Erwerden34schalenPhytophthoranicotianaeen8schalenP.capsicigeleverdaanresp.veredelingsbedrijven tenbehoevevanresistentieveredelingeneenbestrijdingsmiddelenfabrikant tenbehoevevanhettoetsen
vanchemischemiddelen.
b.Fusarium solaniinglasgroentegewassen
Erwerd71.Fusarium solanif.sp.Cucurbitaegeleverd aanveredelingsbedrijventenbehoevevanresistentieveredeling.
c.Verticillium bijtomaatenaubergine
Verticillium resistentieintomaatkandoorbrokenwordendoorVerticillium
dahliaeuitanderegewassendantomaat (Tjamos,E.C.1980,Annls.Inst.
Phytopath.Benaki,(NS.)12:216-226).Ditisverontrustend omdatgeen
resistentiegen tegenfysio2vanditpathogeenvoorhandenis.
DaaromzijneenaantalisolatenvanVerticillium uittomaat,aubergine,
chrysant,komkommer,courgetteenpaprikagetoetstopeenVerticillium
resistente tomatencultivarMeltine.AlsvatbarecontrolewerdMoneydor
gebruikt.
Kiemplantenwerdengeinoculeerd doorhetwortelstelsel vanplantente
dompelenindeschimmelsuspensie.6WekennainoculatiewasdecvMeltine
doorgeenvandeisolatenaangetast.
Moneydorwerdvoorbijna100 %aangetastdoorisolatenuittomaaten
eenisolaatuitkomkommer.Deandereisolatenwaaronderooknogeen
isolaat uitkomkommergavenopMoneydorgeenofzeerweinigaantasting.
Eenlijn-vanSolanumtorfumisgetoetstopresistentietegenVerticillium.
6Wekenoudekiemplantenen10wekenoudeplantenvanS.torfumen
auberginecv."BlackBeauty"zijnopeerderbeschrevenwijzegeinoculeerd
meteenisolaatuitaubergine.Eenmaandnadeinoculatiewarenalle
aubergineplanten enoudereS.torfumplantenzwaaraangetast.Dejonge
S.torfumplantenblevengezond.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik
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:
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Gebrekkigecalciumvoedingheefteenpositieveinvloedopaantastingvan
tomaatdoorVerticillium (Hubbeling,N.1969Med.Fac.LandbouwwetRijksuniv.Gent,34(3): 937-943).
Ineenaantalproevenzijnverschillen incalciumgehalteinplanten
gecreëerddoorplantentekweken,bij2verschillenderelatieveluchtvochtighedenenineenvoedingsoplossingmet2verschillendeEC'somnategaan
ofditinvloed heeftopVerticilliumaantasting.
Deplantenstondenopsteenwolinklimaatkasten.Plantenzijngeinoculeerd
doorhetwortelstelselvan14en20dagenoudeplantentedompelenineen
sporensuspensieendoorongeveer1maandoudeplantenbijtegieten.
Allegedompeldeplantenwerdenbinnenenkelewekenvoorbijna100 % aangetast.Bijgegotenplantenwarennaeenmaandnogaangetast.Erwerdengeen
verschillentussendebehandelingengeconstateerd.
BijéénvandeproevenisnahetbeëindigenvandeproefhetCa-gehalte
vandeplantent.o.v.hetdrooggewichtendeCa-Kverhouding inde
plantenbepaald.HetCa-gehaltevarieerdebijdediversebehandelingen
tussen651en881mmol.kg- drooggewichtendeCa-Kverhoudingtussen
1:1,2 en1:3.
Omtoteenverbeteringvandedifferentiëlewaardplantenreeksvoorhet
toetsen vanVerticillium isolatentekomenzijneentweetalflresistente
tomatencultivarsvanNederlandsezaadfirma'sAbundaenMarathonvergeleken
metFloradadeenMoskowVFbeidenvanAmerikaanseherkomst.DezeNederlandserassengavenineerdereproevenbijzwareinoculumdruk (dompelenvan
planteninsporensuspensie)enigeaantasting.Indeproefwerdverder
Heinz1350gebruiktwelkeresistentistegenfysio1vanVerticilliumen
veldresistenttegenf2vanV.dahliaeendiendeMoneydor alsvatbare
controle.
Plantenwerdengeinoculeerd volgenseerderbeschrevenmethodemet5verschillendeisolatenvanVerticillium uittomaat.
FloradadeenHeinz1350werdenietsminderaangetastdanAbunda,Marathon
enMoskowVF.
Tussendeisolatenwerdenkleinenietbetrouwbareverschilleninvirulentie
enpathogeniteitgeconstateerd.Voorleverantieaanveredelingsbedrijven
zalhetmeestagressieveisolaatgebruiktworden.
Bijhetdoortoetsenvanisolatenisgeennieuwefysiogeconstateerd.
Publikaties
Paternotte,S.J.1984.Verticillium,hardnekkigenmoeilijk tebestrijden.
Tuinderij64(5):22-23
Paternotte,S.J. 1984.Eenhardnekkigvoet-enwortelrotincourgette.
Tuinderij64(16): 34-36
Paternotte,S.J. 1984.Fusariumvoet-enwortelrotincourgette.
Zaadbelangen 38(5):101-102
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a.Bestrijdingsmiddelen insteenwol
1.Komkommerplantenwerdenvoordehelftvanhetaantal geteeldopmetvirus
besmettesteenwolmattenendeanderehelftopnieuwematten.Omdeverspreiding
vanhetmeloenenecrosevirusinkomkommer (Corona)doordeschimmelOlpidium
radicaletegentegaan,werdaandevoedingsoplossing 2xperweekuitvloeier
(thonylfenolpolyglycolether)toegevoegd.Na4maandenwerddetoedieningvande
uitvloeier gestaaktenvastgesteldhoehooghetpercentageaangetasteplanten
was(Iebeoordeling).Na6wekenzondertoedieningvanuitvloeierwerdde
2ebeoordeling uitgevoerd.Deconcentratiesvandeuitvloeierwaren0ppm,
1,25 ppm,5ppmen10ppma.s.BijdeIebeoordelingbedroeghetaantastingspercentagebijonbehandeld46 %enliepterugtot8 %bijeentoepassingvan
10ppma.s.Bijde2ebeoordelingwarendepercentages:54 %vooronbehandeld
en17 %bij10ppma.s.Indevruchtenvandebehandelingmet10ppma.s.werd,
na4maandenvantoedieninghiervan,geenuitvloeier aangetoond.Detoepassing
vandeuitvloeierheeftgeeninvloedgehadopdehoudbaarheid vandekomkommer.
2.Concentratieverloop vanbestrijdingsmiddelen indevoedinqsoplossinq
Hetfungicideetridiazol (spuitpoeder)werdaangegotenbijdeplantenopsteenwolinhetvruchtstadium.Watermonsterswerden1,3en7dagennatoepassinguit
desteenwolmatgehaald. Inallegevallenwasetridiazolnietofnauwelijks
aantoonbaar.
Devloeibare formulering vanetridiazolwerdopdezelfdemaniergeanalyseerd.
Detoepassingvondplaatsinhetplantstadium.Eendagnatoepassingwerdin3
vande5gedoseerdeconcentratieseengroterehoeveelheid aangetoond danwas
toegepast.Na7dagenwerdnog+10 %aangetoond vanhetmiddelbijalle
concentraties.
Hetconcentratieverloop vanhet fungicidepropamocarbindevoedingsoplossing
toegepasttijdenshetplantstadiumwasalsvolgt:na1dagwerd 2-15 %vande
uitgangsconcentratie aangetoond,na7dagen3?ó,na14dagen1-6?ó,na21dagen
1 %enna28dagen0,25 %.
Hetconcentratieverloop vanhetinsecticide/nematicideoxamylindevoedingsoplossing,natoepassing inhetplantstadium,wasalsvolgt:na1dagwerd
10-27 %vandeuitgangsconcentratie aangetoond enna14dagennog1à2%.
NatoepassingvanditzelfdemiddelinhetvruchtstadiumwashetconcentratieAchterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik«
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verloop:na1dag2-5 %enna7dagen2-3%.
3.Residuqehaltesindevruchten
Naeen1-maligetoepassing vandiverseconcentratiesetridiazol (spuitpoeder,
maximaal200ppma.s.)tijdenshetvruchtstadium vantomateplantenwarenalle
residugehaltesindevruchtenbenedendehuidigeresidutolerantievan0.01ppm
etridiazol.
Naeen1-maligetoepassingvanhetfungicidepropamocarb,inhetvruchtstadium
vankomkommerentomaat,werdenderesidugehaltesvastgesteld indevruchten.
Debijdeplantvoetaangegotendoseringenvanaf175ppma.s.enhoger,gaven
eenoverschrijding indekomkommervruchten vandehuidige residutolerantie
van0.1ppmpropamocarb.Indetomatevruchtenblevenalleresidugehaltesbeneden
diegrensvan0.1ppm.
Naeen1-maligetoepassingvanhetinsecticide/nematicideoxamyl,inhet
vruchtstadium vantomaatenkomkommer,werdenderesidugehaltesvastgesteldin
devruchten.Bijeenconcentratievan50ppma.s.blevenderesidugehaltesin
tomaatenkomkommeronderdehuidigeresidutolerantievan1ppmoxamyl.
b.Bestrijdingsmiddelen invoedinqsfilm
1.Evenalsinsteenwolwerddeeffectiviteitvaneenuitvloeiertegendezoosporen
vanOlpidiumradicale,devectorvanhetmeloennecrosevirus,getest.Detoedieninggeschieddeindecirculatietank.Detoegepasteconcentratieswarenr
0 ppm,1,25 ppm,2,50ppmen5ppma.s.Evenalsbijdesteenwolteeltwerd
eenIeen2ebeoordeling uitgevoerd.Bijdeeerstebeoordelingbedroeghet
aantastingspercentage bij0ppm16 %enliepterugtot4 %bij5ppma.s.
Bijde2ebeoordelingwarendezepercentagesrespektievelijk 28 %en4%.
Eenhalfuurnadetoedieningvan5ppma.s.vandeuitvloeierwerdnog
1,12ppma.sanalytisch aangetoond.Na ~b\dagwerdgeenuitvloeiermeeraangetroffen.
2.Concentratieverloop vanbestrijdingsmiddelen indevoedingsoplossinq
Hetfungicideetridiazol (spuitpoeder)werd,tijdenshetvruchtstadiumvan
tomaat,indecirculatietank gegoten,waarnana1,3en7dagenwatermonsters
werdengenomen.Eendagnatoepassingwerd7 %vandegedoseerdeconcentratie
aangetoond,na3dagen2?óenna7dagennog0.2 %.Devloeibare formuleringvan
etridiazolwerd opdezelfdemaniergeanalyseerd.Detoepassingvondplaatsin
hetplantstadium.Eendagnatoepassingwerdnog20-30 %aangetoond,na
3dagen6-8 %enna7dagen4-6 %vandeuitgangsconcentratie.
Hetconcentratieverloop vanhetfungicidepropamocarb indevoedingsoplossingna
toepassing inhetplantstadium,wasalsvolgt:na1dagwerd40-60 %vande
uitgangsconcentratie aangetoond,na7dagen25 %,na14dagen0.4-5 %enna
21dagen0.1 %.
Hetconcentratieverloopvanhetinsecticide/nematicide oxamylindevoedingsoplossing,natoepassing inhetvruchtstadium,wasalsvolgt:na1dagwerd
30-48 %vandeuitgangsconcentratie aangetoond enna7dagen23-28%.
3.Residuqehaltesindevruchten
Naeen1-maligetoepassingvandiverseconcentraties (maximaal100ppm a.s.)
etridiazol,spuitpoeder,inhetvruchtstadium vantomaat,blevenalle
residugehaltesbenedendehuidigeresidutolerantievan0.01 ppmetridiazol.
Naeen1-maligetoepassingvanhetfungicidepropamocarb,inhetvruchtstadium
vantomaatenpaprikawerdenderesidugehaltesvastgesteld indevruchten.
Deresidugehaltesindetomaatblevenallebenedendehuidigeresidutolerantie,
voortomaatenkomkommer,van0.1 ppmpropamocarb,bijtoegediendeconcentraties
vanaf175ppma.s.enhoger.Dezelfdeconcentratiesgaven eenoverschrijdingvan
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deresidutolerantie tezienindepaprikavruchten.Naeen1-maligetoepassingvanhetinsecticide/nematicideoxamylinhetvruchtstadiumvan
tomaatenpaprikawerdenderesidugehaltesvastgesteld indevruchten.Bij
eenconcentratievan50ppma.s.blevenderesidugehaltesintomaat,zowel
alsinpaprikaonderderesidutolerantie van1ppmoxamylopditmoment.
Ziekteverspreiding insteenwol
Ineenkomkommerteelt (Lucinde)opgebruikteongestoomdematten,werdgetracht
eenPythiumaantastingtebewerkstelligen.Wortelbeschadiging,glucosetoediening
endeintroductievan2Pythiumisolaten,haddengeenPythiumaantastingtot
gevolg.Tweeplantenvande96werden "spontaan"aangetastdoorPythiumvoordatdediversebehandelingenwarenuitgevoerd.
Ziekteverspreiding invoedinqsfilm
Evenalsbijdesteenwolteeltwerdgetrachtdoorwortelbeschadiging,glucosetoediening,introductievan3Pythiumisolaten enhetgebruikvanoude,ongestoomdesteenwolmattenenbevloeiingsmatjesmetwortelresten,eenPythiumaantasting tebewerkstelligen bijkomkommerplanten (Lucinde).Hetbeste
resultaatgavenbevloeiingsmatjesmetwortelresten,waaropdekomkommerplanten
stonden,meteenaantastingspercentage van83 %.Ditpercentagewasvoorde
plantenopongestoomdesteenwolindevoedingsfilm (gootje/broodje)50%.
Deoverigebehandelingen veroorzaaktengeenPythiumaantasting.
Ineenvervolgproefwerdenweerkomkommers (Corona)geteeld,deelsopbevloeiings
matjesmetwortelrestenendeelsopgebruikteongestoomdesteenwolmatten,invergelijkingmetnieuwesteenwolenbevloeiingsmatjes.Hetaantastingspercentage
bijdeplantenopdebevloeiingsmatjeswas100?ó,zowelbijdegebruikteals
bijdenieuwematjes.Opdenieuwematjeswerdendeplantenechtereenmaand
lateraangetastdanopdeoudematjes.Bijdesteenwolmatten (gootje/broodje)
warendepercentagesziekeplantenrespektievelijk 89 %voordeoude,ongestoomde
mattenen7 %voordenieuwematten.Doordehogeinfectiedruk indekas,kon
deeffectiviteitvanpropamocarbtegenPythiumnognietwordenvastgesteld.
Ontsmettenvansteenwolmattenmetqammastraling
Steenwolmatten,kunstmatigennatuurlijkbesmetmethetkomkommerbontvirus
(KV-2)enkunstmatigbesmetmethetTMVwerdenmetverschillendedoses
gammastraling behandeld:0,100,250,1000en5000krad.
Eendoorstralingvan0totenmet250kradhadweinigofgeenviricidewerking
Eenbehandelingmet1000of5000kradelimineerdedebeidevirusseninalle
behandelingen.
Ontsmettinqsmoqelijkhedenvoordrainwatervansubstraatsystemen
.Chloor
Dewerkingvanactiefchloorindevormvanchloorbleekloog (NaCIO)tegen
eenschimmeleneenviruswerdgetest.SporenvanFusarium oxysporum f.sp
lycopersici (fysio1)waren,naeenbehandelingmetactiefchloormeteen
concentratievanaf1ppmenoplopend tot5ppm,nietofnauwelijksmeer
kiemkrachtigendientengevolge evenminnauwelijksmeerinstaattomatekiemplantjesaante tasten.Ditbleekuittellingenvansporenonderdelichtmicroscoopenuiteenbiologische toets.Hooguit7 %vandekiemplantjes
werdaangetast,terwijlonbehandeld voor97 %ziekwerd.Hetkomkommerbontvirus
bleekbijdegedoseerdeconcentratiesvan0,1,2,3,4en5ppmnietgevoelig
tezijnvooractiefchloor.Debehandelingstijd vanhetviruswas2uur,waarna
dehoeveelheid restchloorwerdweggevangendooractievekool.Naallebehandelingenwerdnogeeninfectievermogen van100 %geconstateerd bijhetvirus.
Degemiddeldeincubatietijd bedroeg 17dagen+2.
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2.Ultrafiltratie
Diversepathogenenwerdendooreenultrafiltratiemembraamgeleid,waarna
hetpermeaatenhetconcentraat (debrijn)werdengetestopinfectievermogenineenbiologischetoets.Deaantastingspercentages naultrafiltratievaneen1:1000verdunde,gezuiverdevirussuspensie vanTMVwaren:
vooronbehandeld 100 %,voorhetconcentraat95 %envoorhetpermeaat10?ó.
Eenongezuiverdesuspensievanhetkomkommerbonvirus,eveneens1:1000verdund,
gafdevolgenderesultaten:onbehandeld 86 %ziekeplanten,hetpermeaat0 %
ziekeplanten.
Ultrafiltratievaneensporensuspensie vanVerticilliumalbo-atrumgafde
volgendeaantastingspercentages tezien:onbehandeld 100?ó,concentraat 100 %
enpermeaat0%.
UltrafiltratievaneensporensuspensievanFusariumoxysporumf.sp.lycopersici,
resulteerde indevolgendeaantastingspercentages:onbehandeld 97 %,concentraat
93 %enhetpermeaat0 %ziekeplanten.
De3getesteFe-chelaten (DTPA,EDTAenEDDHA)passerenallenhetultrafiltratiemembraan.
3.Ozonbehandeling (Photozone-procédé)
EenPhotozone-installatiewerdbeproefd inzijnwerkingtegenenkeleplantpathogenen.Degeteste installatiebezit3lampelementen,diegezamenlijk
+45mgOj/minuutproducerenbijeenluchttoevoer van30literperminuut.
GetestwerdenVerticillium albo-atrum,Fusarium oxysporum f-sp.lycopersici
hetkomkommerbontvirusinongezuiverdevormenhetTMVingezuiverdevorm,
debeidelaatsteinsuspensiesdie1:1000warenverdund.Naeenbehandelingstijd
van20 minutenwerdhetinfectievermogen vandediversesuspensiesvastgesteld
ineenbiologischetoetswaaruithetvolgenderesultaatwerdverkregen;
Verticillium enFusarium gaveneenaantastingspercentage tezienvan0?ó,het
TMVvan4 %enhetkomkommerbontvirus van28 %.Naeenbehandelingstijdvan
60 minutenhadhetkomkommerbontvirus zijninfectievermogen compleetverloren.
Deonbehandeldesuspensiesvandezelfdepathogenenveroorzaaktenaantastingspercentagesvanrespektievelijk 96 %,92 %,96 %en80%.
Verder is aandachtbesteedaanheteffectvandebehandelingmetPhotozone
opdemeststoffen indevloeistof.BijeenECvan3à4mS/cmwerdgeen
duidelijkeafnamewaargenomenvandemeststoffenbijeenbehandelingstijdoplopendtot120minuten. BijeenECvan12mS/cmnamdehoeveelheidspoorelementen
FeenMnindevoedingsoplossing af,naarmatedebehandelingstijd toenam.De
werkingvanPhotozonetegenFusariumwerdnietmerkbaarbeïnvloed doorde
hoogtevandeECofdesamenstelling daarvan (EC2,10ofEC10metalleen
voedinguitdeA-bak).
Publicaties
Runia,W.Th.1984.Ontsmettenvansteenwolmattenineenmagnetronoven.
Proefstation voorTuinbouwonderGlas,Naaldwijk,Internjaarverslag
nr.24.
Runia,W.Th.1984.Naarverantwoord hergebruik drainwater insubstraatsystemen.
Tuinderij18oktober 1984,p.36-39
Plannenvoor1985
- Toetseneffectiviteitbestrijdingsmiddelen.
- Toetseninfectietechnieken metPythiumindiversegewassen.
- Toetsenvanontsmetting vandrainwateropsemipraktijkschaalmetbehulpvan:
verhitting,Ozon-behandelingenultrafiltratie.
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a. Bedrijfskundige vergelijking van doorteeltsystemen bijtomaat
Het projekt ismet het verschijnen van een IMAG-publicatie afgerond
b. Het effekt van plant/leidsystemen op de fysieke belasting en de arbeidsbehoefte
bijde teelt van komkommer
Begonnen ismet het opzetten van een overzicht van de procesgegevens. Hieruit
isaf te leiden dat de arbeidsbehoefte behoorlijk isafgenomen daar de frekwentie van de gewasverzorgingswerkzaamheden behoorlijk lager is dan een aantal
jaren geleden het geval was.Het verschil komt vooral tot uiting bijdeverzorgingswerkzaamheden die plaats hebben nadat de planten de draad bereikt hebben.
Voorheen bleefmen ook na dat tijdstip regelmatig doorgaan met gewaswerkzaamheden zoals ranken trekken,ranken koppen en blad weghalen.De laatste jaren isde
frekwentie van deze werkzaamheden sterk teruggelopen. Naast het opzetten van de
procesgegevens zijn de taaktijden herzien.Een nadere analyse van de door twee
praktikanten opgestelde taaktijden toonde aan dat er vrij veel inkonsekwenties
in voorkwamen.Dit maakte een volledige herziening noodzakelijk. De resultaten
van metingen naar de arbeidsbelasting bijeen aantal oogstsystemen tonen aan
dat er geen betrouwbaar verschil in arbeidsbelasting voorkomt tussen hetmonorail- enhet buisrailsysteem.
c. Arbeidskundig onderzoek bijde teelt van vleestomaat
Door het opzetten van een arbeidsregistratiegroep iseen redelijk inzicht verkregen in deprocesgegevens van een aantal teeltsystemen (doorteelt,tussenplanten).
Dit overzicht isnog niet kompleet.Uit deze registraties komt o.a. naar voren
dat de inzichten van de ondernemers omtrent soort en frekwentie van dehandelingen behoorlijk variëren.Dit komt vooral naar voren bijhet blad breken,
het trossnoeien en de vruchtzetting.
Omtrent de frekwentie van het dieven/indraaien bestaat weinig diskussie meer.
Bijna alom wordt dit iedereweek een keer uitgevoerd.
Nog zeer discutabel isdemanier van opbinden/leiden. Zeer veel systemen
worden toegepast,zoals o.a. extra touw(en), extra draad,clips en gewoon
indraaien.
Omdat geen duidelijke produktieverschillen gevonden worden,staat allesnog
ter diskussie.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Naastdezeregistratiezijnopeenaantalbedrijvenarbeidsstudiesuitgevoerd
bijdegewasverzorging enhetsorteren.Hieruitkwamo.a.naarvoren,dathet
dubbeletouwgeengoedhulpmiddel is,hetkostteveelarbeid invergelijking
bijv.metdeclips.
d.Arbeidsbehoeftebijdeaanlegvansubstraatsystemen
Doormiddelvaneen45-talarbeidsregistraties iseengoedinzichtverkregen
indearbeidsbehoefte vanhetopruimen/deaanlegenhetplantenbijdeteelt
vangroentegewassen opsubstraat (steenwol;ingehuldematten).Uitderesultatenblijkt,dathetomschakelennaardeteeltopsteenwolmeerarbeidkost
•danhetvervangenvandematten,hetgeenweermeerarbeidvergtdanhethergebruikvandematten.
Hetgeheleprocesvanopruimen/aanleg enplantenkostbijdeteeltopsubstraat
meerarbeiddanbijdeteeltindegrond.Ziebijgaandetabel.
Tabel :Arbeidopruimen-planten (uren/ha)
Tomaat
Grondteelt
-bijstomen
-bijontsmetten
Substraat
-overschakelen
-hergebruik
-vervanging
Taaktijdenvoor

Komkommer

Paprika

Aubergine

407
317

335
245

478
388

377
287

658
532
628

496
392
435

807
604
697

627
487
563

de snijbJ oementee lt

-Eriseennieuwoverzichtopgesteld vandetaaktijdenbijdeteeltvanjaarrondchrysanten.
-Degegevensvandeanjer (standaard entros)zijnuitgewerkt.Ditbetreft
vooralgegevensvandeoogstendeverwerking.
Deoverige gewasverzorgingsgegevens zijnnognietuitgewerktomdathet
aantalgegevenstegeringis.Tevensontbrekenhierbijprocesgegevenszoals
tijdstippen,aantallenen/ofpercentages.Ominzichtteverkrijgeninhet
pluizen (aantalwegtehalenscheutenenpluizen)isopeenpraktijkbedrijf
eentelproefuitgezet.Indezeproefwordthetweggehaaldeaantalscheuten
enpluizenperbloembijgehouden.Uitdezeproefkomtnaarvorendatererg
groteverschillenvoorkomentussendecultivars.Erzijnrecentelijkenige
nieuwecultivarsopdemarktgekomenwaarbijhetaantalpluizenenscheuten
beduidend lagerisdanbijhetgangbareassortiment.Ditheefteenpositief
effektopdearbeidsbehoefte.
-Hetverwerkenvanderozengegevens kostmeertijddanoorspronkelijkgedacht
was.Daarnaastblijkendegegevensnietkompleettezijn.Bepaalderassenen
werkmethodenontbreken.Omtrentdegewasverzoring (pluizen)zijngeengegevensverzameld.
-Degerberagegevenszijntottaaktijdenverwerkt.
f.Eenverkennendonderzoeknaardementalebelastingbijboerentuinder
Aandit IMAG-onderzoekismedewerkingverleend.
Ditonderzoekheeftreedseerderindeveehouderijendeakkerbouwplaatsgevonden.
Indeglastuinbouwkongebruikgemaaktwordenvandeindebedrijfstakopgedaneervaringen (o.a.W.M.O.).Aandehandvandezeervaringeniseen
aangepastevragenlijstopgesteld.

vervolgblad nr 2
Onderzoekinstelling
Projectnummer

van projectbeschrijving/projectverslag 1984.
:ProefstationNaaldwijk
:E1

Registratienr.
-195-

Doormiddelvaneenzestalproefenquêtesisdezevragenlijstgetoetstopuitvoeringsmogelijkheid.Nabijstellingheeftdeenquêteplaatsgevonden.Deze
heeftop175bedrijven,verdeeldoverdeverschillendesektoren(groenten,
snijbloemenenpotplanten)plaatsgehad.
Potplantenteelt inmeerlaqeninkassen
DooreenwerkgroepvanIMAG-onderzoekersiseeninventarisatieuitgevoerdvan
allesystemenvanmeerlagenteeltbijpotplanten.
Devoorkomendesystemenzijntevensophunbedrijfskundigemeritesbeoordeeld
zoalsruimtebenutting,investeringsbedrag engebruiksvriendelijkheid (arbeidsbehoefteenbereikbaarheid vandeeringeteeldeplanten).
Devoorkomendesystemenvanteeltinmeerlagenzijnindevolgendegroepen
onderscheiden:
1.vastesystemenzoalsgoten,hangpottenenA-stellingen
2.discontinubeweegbaresystemenzoalstransporttabletten,rolrekkenenroltabletten.
3.continubeweegbaresystemenzoalsRotagrower,Verdel/BarendseenIMAG/IBEI.
Publikaties
Hendrix,A.T.M. (1984) Bedrijfskundigeaspektenvanenkeleteeltsystemenvan
tomaten.IMAG-publicatienr.196(mei1984)
Hendrix,A.T.M. (1984) Drukketijdenbrekenaanbijwisselenvandeteelten.
Tuinderij64(19):16-19.
Hendrix,A.T.M. (1984) Snelleroogstenbijgerbera.Monoraillevertbehoorlijkearbeidsbesparing op:Vakbladv.d.Bloemisterij38(8):32-33
Hendrix,A.T.M. (1984) ArbeidsbesparingbijsorterenGerbera.Apartwerken
vergtminderarbeiddanwerkeninteam.Vakbladv.d.Bloemisterij38
(9):42-43
Hendrix,A.T.M. (1984) Oogstenverwerkingvangrootbloemigeanjers.Hulpmiddelen leidentotarbeidsbesparing.Vakbladv.d.Bloemisterij38(13):
38-39
Hendrix,A.T.M.(1984) Arbeidenproduktiegaanhand inhandbijGerbera.
Vakblad v.d.Bloemisterij39(17):64-67
Hendrix,A.T.M. (1984) Machinaalverwerkenvantrosanjers.Sorteermachine
interessantvanaf5 .000m2.Vakblad v.d.Bloemisterij39(18):44-47
Hendrix,A.T.M. (1984) Potplantenteelt inmeerlagen inkassen I.M.A.G.
nota134.
Hendrix,A.T.M. (1984) Transport indekapverdientmeeraandacht.Tuinderij
-18.
64(11):16
Hendrix,A.T.M. (1984) Bijnietmeerdan2manpermachinedebesteresultaten
Tuinderij64 (11): 20-23.
B.Plannenvoor1985
-Komkommeronderzoek
Degegevensvanditonderzoekzullenwordenvastgelegd ineeneindpublikatie.
Hetismogelijk datdezenog enigetijdopzichlaatwachten,omdatmomenteelenigeleidsystementotontwikkelingkomenwelkeeengunstigeinvloed
zoudenkunnenhebbenopdekwaliteitvanhetprodukt.
Indiendezeleidsystemenperspektievenbiedendanzullenminimaalprocesgegevensvandezesystemenverzamelddienenteworden.
Hetismogelijkdatvoorhetberekenenvandearbeidsbehoeftevandezehandelingenhetbestaandetaaktijdenpakket voldoendehouvastbiedt.Alsdan
kanvolstaanwordenmethetvergarenvanprocesgegevens,enhetopstellen
vaneenhandelingenschema.

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

3

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 ßfr.
: Proefstation Naaldwijk
: £ -^

Registratie nr,
-196-

-Vleestomatenonderzoek
Geziendevariatiesinprocesgegevenstussendebedrijvenwordtdearbeidsregistratievoortgezet.Hetverrichtenvanarbeidsstudiesomtaaktijdenvandevoorkomendewerkzaamhedenteverkrijgen,zalopuitgebreidereschaaldanditjaar
geschieden,omdateenbeterinzichtisverkregenindebelangrijkheid vande
verschillendehandelingenendevoorkomendewerkmethodenenhulpmiddelen.
Hierdoorkanditwerkmeerdoelgerichtgeschieden.
-Arbeidsbehoeftesubstraatteelt
Doormiddelvandearbeidsregistratiesiseenglobaalinzichtverkregeninde
arbeidsbehoefte rondhetopruimenendeaanlegvanhetsubstraat.
V/ooreengedetailleerd inzichtenomdeeffektenvandiversehulpmiddelen
enwerkmethodentekunnenbepalenishetnoodzakelijk omarbeidsstudiesbijde
voorkomendehandelingenuittevoeren.Hieraanzalinhetkomendeseizoen
veelaandachtbesteedgaanworden.
Naastdeteeltopsteenwolzalhierbijtevensaandachtgeschonkenwordenaan
deteeltvanslaopwater/ingoten.Arbeidsstudieszullenverrichtworden
bijhetopruimen/deaanleg,hetplantenendeoogst.
-Taaktijdenvoordesnijbloementeelt
Omtoteenkompleetpakkettaaktijdenvandeanjerteelt tekomenzullenaanvullendegegevensverzamelddienentewordenvandegewasverzoring zoalshet
pluizen,hetomdoenenverwijderenvandeanjerbandjes (hetzgn.banjeren)en
aanbrengenvanschutbladeren.
Bijderooszullenwaarnemingen uitgevoerdmoetenwordenbijbepaalderassen,
werkmethodenenwerkzaamheden.DitbetreftvooraloogstenonderdoorbijIlona,
pluizenbijallebelangrijkerassen,Ilona,Motrea,MercedesenSonia.
Hierdoorkaneenkompleetoverzichttaaktijden roosopgezetworden.
-Mentalebelasting
DoordeIMAGonderzoekerszullendeenquêteresultaten wordenuitgewerktwaarna
zedoormiddelvanpublikatiesenartikelengepresenteerd zullenworden.Hierbij
zalookgetrachtwordentotaanbevelingen tekomeninderichtingvanvoorlichting,onderwijsenonderzoek.
-Potplanteninmeerlaqeninkassen
NaaraanleidingvandedoordeIMAG-werkgroepengeschrevennotazaleenaanvullendenotawordengeschrevenomverderonderzoek teentameren (o.a.invloed
vanlichtopproduktie).Eerstnadathieromtrentmeerbekend iskanverder
bedrijfskundig,arbeidskundig entechnischonderzoekplaatshebben.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

ProefstationNaaldwijk
E2
Bedrijfseconomischeanalysevanontwikkelingeninonderzoekenpraktijk

Onderzoeker(s)
Projectleider

A.J.deVisser,J.K.Nienhuis

Afdelingshoofd

J.C.J.Ammerlaan
Bestedlng over hst afgelopen Jaar (19

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

1

Registratie nr.:

-197-

)

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 (1984) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 4

a.Slateeltingoten
Voordeteeltcombinatiesla-tomatenopheteluchtbedrijven iserbelangstelling
voordeteeltvantomatenopsubstraat.Ineenkostenvergelijking isdepositie
vaneenslateeltingotenbekekent.o.v.eenslateeltindegrondmet of
zondergrondontsmetting.
b. Investeringsselektieenergiebesparendemaatregelen
Diverseenergiebesparendemaatregelenzijngeëvalueerd.
Plannenvoor1985
-Opbrengstonderzoekaubergine
DedoorhetLEIverzameldegegevenszullenwordenuitgewerkt.
- Investeringsselektie energiebesparendemaatregelen
Verschillendeberekeningen zullenwordenuitgevoerdmetbehulpvanhet
beschikbareprogramma.
Publikaties
Nienhuis,J.K. (1984) Gevelisolatie,eenkwestievanrekenen.Tuinderij64(12):
34-37.
Nienhuis,J.K. (1984) Economischeresultatengevelisolatie.Vakbladv.d.
Bloemisterij39(18):30-33.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei

PROJECTVEfcSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
PfOJ«Cltlt«l

•

Onderzoekers)
Projectleider

A.J. de Visser

Afdelingshoofd

J.C.J.Ammerlaan
Besteding over het efgelopen jaar (19
1

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„

-198-

)

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

„ -materieel f

Seml-dlrecte kosten

Registratie nr.:

Proefstation Naaldwijk
E3
Bedrijfsvergelijkend onderzoek

Middelbaar personeel
Lager personeel

f

—
—

mandagen
mandagen

Omslag algemene kosten f
Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1984) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1984

Inhet kader van dit project zijn geen werkzaamheden verricht.
Plannen voor 1985
Er zijn geen plannen.
Dit project wordt beëindigd.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei

PROJECTVEftSLAG
Registratie nr.:
-199-

Onderzoekinstelling
Pro|ectnummer
Pfoiecllllel

Proefstation Naaldwijk
E4
Bedrijfsmanagementonderzoek

Onderxoeker(s)
Projectleider

J.C.J.Ammerlaan,J.K. Nienhuis
J.C.J. Ammerlaan
J.C.J. Ammerlaan

Afdelingshoofd

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

1

)

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

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1984) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 4

Het onderzoek van deWerkgroep Management Ontwikkeling heeft indertijd geleid tot
de gedachte dat er een begeleidingssysteem voor de voorlichting ontwikkeld zou
kunnen worden.
Een dergelijk begeleidingssysteem hebben we (voorlopig)Management Advies (M.A.)
genoemd.
Het advies wat inconcept gereed gemaakt isbestaat uit:Vragenlijst, Instruktie
en hetAdvies.
Plannen voor 1985
Inoverleg met debedrijfstakdeskundigen in de glastuinbouw is in 1984 besloten
dit M.A. inde praktijk uit te testen.
Het isechter afhankelijk van de behoefte van het management van de voorlichtingsdienst (dir.A.T.)ofdit inderdaad in 1985 zal gaan gebeuren.
Publikaties
Ammerlaan,J.C.J. (1984) Management informatiesystemen. Landbouwkundig Tijdschrift
96 (10) :20-22.
Ammerlaan,J.C.J. (1984) Development inmanagement informationsystems in the
glasshouse horticulture in the Netherlands. Acta Horticulturae 155.Eighth
Symposium on Horticultural Economics,Tenth Symposium onLabour and Labour
Management. 26 - 30March, Zaragoza,Spain :235-242.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbled gebrulkei

PROJECTVEfcSLAG
ProefstationNaaldwijk
E5
Mechanisatieonderzoek

Onderzoekinstelling
Projectnummer
PfOj»Cttll«l

Onderzoeker(s)

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

Projectleider
Afdelingshoofd

Registratie nr.:

-200-

de V i s s e r

Betteding over hst afgelopen Jaar (19
Besteding in geld
Directe kotten-personeel f
„
„ -materieel f
Seml-dlrecte kotten

)

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

f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Omslag algemene kosten f
Totaal
f
Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1984) met vermelding van publlcatlet
B. Plan komende Jaar,
A. Verslag over 1984

a.Kasbenuttinqbijdegroenteteeltonderglas
Deinterdisciplinairewerkgroepheeftinditkadereenstudieuitgevoerd naarde
bedrijfseconomische konsekwentiesvanhetverlengdopkwekenvaneenaantal
groentegewassen:tomaat,komkommer,paprikaenaubergine.
Hieruitblijkt,datvervroegingvandezaaidatumbijeenzelfdeplantdatumtot
eenbeterbedrijfsresultaat leidtdaneenverlatingvandeplantdatumbijeen
zelfdezaaidatum.
Behalvedebedrijfseconomischegevolgenistevensaandachtbesteedaande
toetepassenteelt-enopkweeksystemen.
Dewerkgroepheeftzichnahetuitbrengenvanhetrapportopgehevenenis
overgegaan indewerkgroep "SubstraatteeltGroenten".
b. Substraatteelt
In1984iseenmultidisciplinairewerkgroepgestartmetdebestuderingvan
desubstraatteelt.Ineersteinstantieheeftzijzichgeconcentreerd opde
teeltvankleinegewassenopsubstraatomdathetnodigleekhiervoor
specifieke (aanhetgewasaangepaste)systementeontwikkelen.
Voorvijfgewassen (kropsla,ijsbergsla,veldsla,koolrabienpaksoi)zijn
demogelijkhedenvansubstraatteeltnagegaaneniseenoptimaalgotensysteem
vastgesteld.
Zowelhetsysteemalsteelttechnische-enbedrijfseconomische aspekten
zijnaandeordegesteld.Voorjaarrondteelten lijkenerbedrijfseconomisch
weinigmogelijkhedenmetdegenoemdegewassen.
Dewerkgroepheeftaanheteindvan1984gediscussieerd overhetopstarten
vaneennieuwprojectwaarin dereedsgeproduceerderesultatenworden
meegenomen.
Tenbehoevehiervaniseennieuwproject (E9)geformuleerd.
Publicaties;
Verlengdeopkweekbijenkelevruchtgroentegewassen.
ProefstationNaaldwijk Internverslagnr.49.

WerkgroepKasbenutting,

Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbled gebrulkei

vervolgblad nr 1
Onderzoekinstelling
Projectnummer

vanprojectbeschrijving/projectverslag1994
: Proefstation Naaldwijk
: E5

Registratie nr.
-201-

Plannen voor 1985
Voor 1985 zijn er geen concrete plannen voor het doen vanmechanisatie-onderzoek
temeer daar er geen mechanisatie-onderzoeker op het Proefstation aanwezig is.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Proefstation Naaldwijk
E6
Verzameling en ontwikkeling van kwantitatieve
informatie voor de tuinbouw onder glas

Onderzoeker(s)
Projectleider

J.K. Nienhuis,P.C.
J.C.J.Ammerlaan
J.C.J. Ammerlaan

Afdelingshoofd

-202-

M. Vermeulen,A.T.M. Hendrix

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

Registratie n

)

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 (198 4 j met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar
A. Verslag over 198 4

Voor de uitgave "Kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw" 1983-1984waren de
800exemplaren medio maart 1984uitverkocht. Met behulp van stagiaires van de
HTuS isde nieuwe uitgave voor 1984-1985 voorbereid.
Extra aandacht isbesteed aan de beschikbare prijsinformatie. Helaas is daarbij
het omzetten van maandcijfersnaar periode(=4weken)cijfers nodig.
Voor de saldo begrotingen is er een uitbreiding gerealiseerd naar gas-en
arbeidsbehoefte per periode (=4 weken).
Het aantal saldobegrotingen voor de groenteteelt is uitgebreid.
Het eerste gedeelte van de uitgave 1984-1985 isuitgebreid en heeft de volgende
inhoud: Hoofdstuk 1 :Algemene informatie
a. Areaalenaantal bedrijven
b. Aanvoer en prijzen
c. Management
d. Overheidsmaatregelen
e. Arbeid en kapitaal
f. Energie en energiebesparende maatregelen
Hoofdstuk 2
Informatie over produktiemiddelen
a. Grond
b. Arbeid
c. Duurzame produktiemiddelen
d. Algemene kosten
Van de uitgave 1984-1985 zijn 1200exemplaren gemaakt.Midden december was de
uitgave uitverkocht. Er istoen besloten om nadat er enkele storende fouten
waren uitgehaald en de gasprijs op het prijspeil van l/10/'84was aangepast,nog
1000exemplaren te laten drukken.
Een tussentijdse telling gaf aan dat van 1100exemplaren er 240bijscholen, 145
bijhet dienstverlenende bedrijfsleven, 20bijoverheidsinstellingen, 230 bij
onderzoekers.en voorlichters en de rest bijparticulieren (tuinders)is
terecht gekomen.
Publicaties
Kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw 1984-1985.Aalsmeer/Naaldwijk, 1984.
Proefstation van de Bloemisterij inNederland en Proefstation voor de Tuinbouw
onder Glas.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbled gebrulkei

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

1

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 19.8.4.
: Proefstation Naaldwijk
: E6

Registratie nr.
-203-

Vermeulen,P.C.M.(1984).Kwantitatieveinformatie1984-1985,hoetegebruiken
bijbedrijfsbegroting.GroentenenFruit40(7):32-34.
Vermeulen,P.C.M.(1984) Kwantitatieveinformatievoortelerenvoorlichter
Vakbladv.d.Bloemisterij39(46):32-33.
Plannenvoor1985
Metbehulpvaneenstagiairezaleennieuweverbeterdeuitgavevan"Kwantitatieve Informatie"wordenverzorgd.

PROJECTVEfcSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projtctiitel

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

Proefstation Naaldwijk
E7
Ontwikkeling en automatisering van
begeleidingssystemen voor devoorlichtingsdienst

P.C.M.Vermeulen, J.K.
J.C.J.Ammerlaan
J.C.J. Ammerlaan

-204-

Nienhuis

Besteding over hst afgelopen jaar (19

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

Registratie nr.:

)

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

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1984) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1 9 8 4

a. Bedrijfseconomisch Advies (B.A.)
Inhet kader van het Inwerkprogramma voor voorlichters isde lesstof opnieuw
bekeken en zijn aanpassingen uitgevoerd. Voor het B.A. iseen nieuwe toelichting geschreven. Op 3centrale bijeenkomsten isde lesstof toegelicht. Aan
het eind van het jaar zijn dewerkstukken van debedrijfsvoorlichters beoordeeld en zijn een aantal evaluatiegesprekken gevoerd.
Inhet kader van het inwerkprogramma voor specialisten isde lesstofsamengesteld. Op 3centrale bijeenkomsten isde lesstof behandeld.
Inhet kader van de automatisering van het B.A. iser een project gestart waarin
verschillende proefstations samenwerken met de voorlichtingsdienst. Dit project
moet een voor alle takken bruikbaar raamwerk opleveren voor een geautomatiseerd
B.A. met daar achter een database voor de normgegevens.
Eind 1984 isbinnen dit project begonnen met de opstelling van uniforme definities van de verschillende begrippen die binnen het B.A. voorkomen.
Ook isde rekenwijze gedefinieerd en is tevens het voorstel naar voren gekomen
om de saldobestanddelen contant temaken om op diemanier deproblemen m.b.t.
de rente berekeningen op te lossen.
Plannen voor 1985
Afhankelijk van het moment van aanstelling van de onderzoeker bedrijfssynthese
zal een begin gemaakt kunnen worden met de ontwikkeling van het geautomatiseerde B.A. voor de voorlichters in de glastuinbouw.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projettnummer
Projecttitel

Registratie nr.:

ProefstationNaaldwijk
E8
Ontwikkelingvanbegeleidingssystemen inde

-205-

praktijk

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

J.K.Nienhuis,P.C.M.Vermeulen,M.Joosten (N.T.S.)
J.C.J.Ammerlaan
J.C.J.Ammerlaan
Besteding over hst afgelopen Jaar (19
1

Besteding In geld

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Directe kosten-personeel f

Hoger personeel

—

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

Middelbaar personeel
Lager personeel

—
—

f
f
f
f

mandagen
mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1984) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 4

IBEDRIJFSREGISTRATIE
a.Debedrijfsregistratieset
In1984isdeeerstebedrijfsregistratieset (Groeneboekvan1983)geëvalueerdophaarbruikbaarheid enaangepast,rekeninghoudendmetdewensenvan
detuinders (handmatigenmeteenbedrijfscomputerwerkend),devoorlichtingsdienstendeboekhoudbureau's.
Metbehulpvaneenstagiaireishiervoorookeenenguêtegehoudenwaarin
deproblemenvandegebruikersvanhetgroeneboeknaarvorenzijngekomen.
IndeB.T.D.vergadering zijndeaanpassingen indesetvastgesteld;dit
waren:-deformulierenzijnrechtstandiggemaakt
-desetvaltintweedelenuiteen:
a.teelttechnischdeel
b.financieeldeel
-deteeltgegevenskunnengewasspecifiek geregistreerdworden
-dearbeidsgegevenskunnengewasspecifiek geregistreerdworden
Voordeformulierenzijnnieuwetoelichtingeneninstruktiesgeschreven.
Inseptember 1984isdesetuitgekomen (3500exemplaren).
b.Automatisering vandebedrijfsreqistratie
Inhetkadervanhetin1983gestarteautomatiseringsprojektvandeNTSmet
deveilingenWestlandenDeKringzijnenkelemicrocomputers metregistratieprogramma'sinopdrachtvandeprojectbegeleidingscommissie deuitgangspuntengetest.
Naaraanleiding vandeeersteervaringenmetregistratiezowelhandmatig
alsmeteenbedrijfscomputer isinhetvoorjaarvan1984deregistratieset
geheelaangepast.Ditendeervaringenuitdeeerstefasevanhetproject
hebbengeleidtothetopstellenvannieuweuitgangspunten indenota
"Automatiseringopenrondomglastuinbouwbedrijven"injuni'84.
Dezenotadiendealsbasisvoorde2 fasevanhetprojectwaarin+20
bedrijfscomputersinandereregio'sensectorenvandeglastuinbouw
geplaatstzoudenworden.Indetweedefasevanhetprojectzoutevens
dekoppelingvandebedrijfscomputermetdeklimaatcomputergerealiseerd
moetenworden.Doortechnischeproblemenm.b.t.dezekoppelingendoor
veranderingen indeorganisatierondomhetprojectisdetweedefase
in1984nietgerealiseerdkunnenworden.
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Publicaties
Bedrijfsregistratie september 1984.RabobankNederland,L.B.O.,P.B.N.,P.T.O.G.
CAD-B,CAD-G,CVT's,NTS.
Automatisering openrondomglastuinbouwbedrijven (HerzieneuitgavevanUitgangspuntenvoorBedrijfscomputersopglastuinbouwbedrijven)juni1984.
Begeleidingscommissie vanhetB.R.-automatiseringsprojektvandeNTS.
Vermeulen,P.C.M.(1984) Automatisering opuniformewijzerealiseren
Vakblad v.d.Bloemisterij39(5)(1984):91
Vermeulen,P.C.M.,(1984) Automatisering vanbedrijfsregistratie.Tuinderij
31(3):27
"Vermeulen,P.C.M.(1984) BedrijfscomputersopdeN.T.V. GroentenenFruit
39(33):47.
Vermeulen,P.C.M.,etal (1984)Computerruktverderop.Tuinderij64(6):
29-30.
Vermeulen,P.C.M.,(1984) Bedrijfsregistratie ofwelbouwenaaneentuindersinformatiesysteem.Bedrijfsontwikkeling15(9):743-745.
Nienhuis,J.K. (1984) ToelichtingopherzienesetBedrijfsregistratie.Vakbladv.d.Bloemisterij39(45):33.
Nienhuis,J.K. (1984) Financieel-economischerubriekenbedrijfsregistratieset.Vakbladv.d.Bloemisterij39(46):29
Nienhuis,J.K. (1984) Toelichtingtweede financieelgedeeltebedrijfsregistratieset.Vakbladv.d.Bloemisterij39(47):37
Nienhuis,J.K. (1984) Deregistratieset.Bedrijfsontwikkeling15(9):745-748.
Ammerlaan,J.C.J.(1984)Bedrijfsregistratie indeglastuinbouw.Bedrijfsontwikkeling 15(9):737-739.
Joosten,M. (1984).Deorganisatiestructuur bijdeontwikkelingvanbedrijfsregistratieenanderebedrijfsbegeleidingssystemen.Bedrijfsontwikkeling
15(9):741-743.
Joosten,M. (1984).Koppelingbedrijfscomputermetprocescomputer.Vakbladv.d.
Bloemisterij39(51/52):108-109.
Joosten,M. (1984).Koppelingbedrijfscomputerenprocescomputer.Groentenen
Fruit40(24):15.
IIBedrijfsvoering
a.Bedrijfsvoeringplantenkweekbedrijf
InhetkadervaneenHTuSstageisvooreenplantenkweekbedrijfeen
LineairProgrammerings-tableauopgesteld.Metdittableauzijntwee
berekeningengemaakt.Deeerstezonderbeperkingenvandegeteelde
hoeveelheden,detweedemetbeperkingenvandegeteeldehoeveelheden
opbasisvanhetmarktaandeel.Devrije (onbegrensde)uitdraaigaf
grotehoeveelhedenvaneenbeperktaantalplantensoortentezien.
Debegrensdeuitdraaibenaderdemeerdebestaandewerkelijkesituatie.
Halfwasplanten (verkoopvoorerwijdergezetwordt)bestemdvoor
eigenafweekzijnvoordeplantenkweker zeeraantrekkelijk.
Destructurele leegloopinhetvoorjaarendezomerkwamduidelijknaar
voren.
Hetopstellenvanhetbegintableauheeftdenoodzaak vanregistratievan
bedrijfsgegevensookhierweerduidelijk aangetoond.
b.Systeem"Bedrijfsvoering"
Het (handmatige)bedrijfsbegeleidingssysteem "Bedrijfsvoering"zoalsdit
nudoortuindersenincursusverband wordttoegepastisbeoordeeldtegen
deachtergrond vandeontwikkelingenbijdebedrijfsregistratie.
Hetisgeblekendateenherzieningnodigzouzijn.
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Metbetrekking toteenmogelijkenieuweindelingopbasisvanverschillen
intermijnenwaaroverbegrootzoukunnenworden,zijnverschillendeconceptengemaakt.
Plannenvoor1985
Eendefinitieveaanpassing vanhetsysteem "Bedrijfsvoering"zalwordennagestreefd.DitzaldienentegebeureninsamenwerkingmetdeNTS(S.I.T.U.)
enmetmedewerkingvantuindersenvoorlichters.

IIIBEDRIJFSVERGELIJKING
Meteengroeponderzoekersenvoorlichtersiseenprojectvoorbereid.Deconcept
projectomschrijving isgemaaktenbijhetNTS-bestuuringediend.
Plannenvoor1985
AfhankelijkvandeontwikkelingenbinnendeNTSm.b.t.deoprichtingvaneen
stichting informatieverwerking indetuinbouw (S.I.T.U.)zalhetproject
"Bedrijfsvergelijking indepraktijk"wordengestart.
EenaantalstagiairesvandeHTuSzullenhierbijwordeningeschakeld.

