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Projecttitel

ProefstationNaaldwijk
A1
Dewaterhuishoudingvankasgewassen.

Onderzoekers)

R.deGraaf

Onderzoekinstelling
Projectnummer

Registratie nr.:

Projectleider

ir.J«v.d.Ende

Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen Jaar (19
Besteding In geld

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Directe kosten-personeel f
„

„ -materieel f

Semi-dlrecte kosten

)

f

Hoger personeel

—

mandagen

Middelbaar personeel

—

mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten ƒ

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar ( 1 9 7 8 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1 9 7 8 .

Hetverdampingsonderzoekmetdedrienietweegbaregrondwaterstandslysimeters
endriezelfregistrerendeweegschalenwerdvoortgezet ineenkomkommerteelt.
Evenals indetweevoorafgaande jarenwerdengeenverschillen in"behandeling
tussendedriecompartimentenvanhetkascomplexaangelegd.
Deteeltvondplaatsvan18januaritotenmet4juni.»
Deplantenopdeweegschalenwerdengeteeld insteenwol.Desteenwolwas
afgedektmet eenwitteplastic plaat,zodatalleenvandeplantenopdeweegschalendetranspiratiewerdgemeten.
Gegevensbetreffendedetotalewatergift,drainage enverdampingzijnopgenomen indetabel.Evenalsvorig jaarwerdenookditjaarverschillen tussen
detotaleverdampingvandedrie lysimeters gevonden.Deverdampinggemeten
metlysimeter1lag9%hogerdandeverdampinggemetenmetdelysimeters 2en
3.Eenjuisteverklaringvoorditverschilkonnietwordengevonden.Welkan
wordengezegd,datdeoorzaak ervanwaarschijnlijkniet inhet plantmateriaal
wasgelegen.
Vergelijkingvandegemetentranspiratie vandeplantenopdeweegschalen
metdeevapo-transpiratie vandeplantenindelysimeters geeftgroteverschillentezien.Eenkleindeelvandeverschillenhangt samenmethet
nietverdampenvanafhet steenwoloppervlak.Hetgrootste deelvandeverschillen zalzijnveroorzaakt doorhetachterblijven ingroeivandeplanten
indesteenwol.Tijdensdeteeltkonnietofonvoldoendeworden doorgespoeld.
Indeloopvandeteelt ontstond danookeen stugenkleingewas.Incidenteel
doorspoelen tijdensdeteeltleiddeniet totdegewensteverbetering.Wel
werd eenrelatieveverhogingvandetranspiratie geconstateerdnaeendoorspoelperiode.
Bijdemetingenmetdeweegschalen isonderscheid gemaakttussendetranspiratie gedurende dedag (lichtperiode)endenacht.Gemiddeld overdegehele
teeltperiodevond 18-19%vandetotale transpiratie gedurendedenacht
plaats.Methet seizoenvarieerdehetpercentagevrijsterk.Indetweede
helftvan januaribedroeghet45à 50%omgeleidelijk teverminderentot
5à f/o inbegin juni.
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ecorrelatie gevonden tussendegemetenverdampingmetde
buitendekasgemeten straling,(y=1.62 x10~*x+0.82;
verdamping;x=Joules,cm-2).
compartimenten opgesteldebuisintégratoren,waarmeegeïnteijdingraadurenhetverschiltussendetemperatuurvande
envandeomgevingwerdgemeten,blekennaenige technische
ertevoldoen danin1977» Dewaarnemingenwarenechternog
omhieruit conclusies tekunnentrekken.

Tabel1
Object

Totale
watergift

Lysimeter1
ti

2

3
Weegschaal1
H
2
3

4I0mm
397"
397"
165"
155"
169"

Totale
drainafvoer

Totale
verdamping

35mm
54"
54"

375mm
343"
343"
165"
155"
169"

Dag(licht)
transpiratie

135mm
126"
138"

Nacht
transp.

30mm
29»
31"

Kan-porten
Hamaker,Ph.enR.deGraaf.Dewaterhuishoudingvannateeltenvanpaprika
enkomkommer 1976« Proefstn.Groenten-enFruitt.Glas.InternRapp.20,
1978, 31pp.
Graaf,R.de:Onderzoeknaardewaterhuishouding inhetbijzonderhetwaterverbruikbijeenteeltvanstooktomatenin1977- Proefstn.Groenten-en
Fruitt.Glas.InternRapp.36,1978.
Publikaties
Graaf,R.de:Watergevenafhenkelijkvanzonnestraling.GroentenenFruit33
(1978),no.1,42-45Hamaker,Ph.enR.deGraaf;Lysimeteronderzoekenwatergift.Tuinderij18
(1978),no.2,52-54.
B;Plan1979:
1.Voortzettinglysimeteronderzoekbijeenpaprikateelt.Verderetoetsing
zonintegratorenenbuisintegratoren.
2.Onderzoeknaai'deteeltmogelijkhedenvanpaprika,komkommerenaubergine
inplasticbakken,zoalsgebruiktbijhetverdampingsonderzoekmet
weegschalen.

nacht
t.o.v.
totaal

18%
19%
18%
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Projectnummer
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Projectleider

ir.J.vandenEnde

Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen Jaar (19
Besteding in geld

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Directe kosten-personeel ƒ
„

„ -materieel ƒ

Semi-directe kosten

)

f

Hoger personeel

—

Middelbaar personeel

—

mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten ƒ

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar ( 1 9 7 8 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 8

Hetwerkaaneenpiiblikatieoverwateralsextractiemiddel bijgrondonderzoekindeglastuinbouwwerdvoortgezet.
B.Plan1979:
Voortzetting enzomogelijkbeëindigingvandeverslaggeving.

mandagen

PROJECTVERSLAG
ProefstationNaaldwijk
A4
Waarderingvananalysedjfersverkregenbij
chemischgrondonderzoekvoorteeltenonderglas.

Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

J.P.N.L.RoordavanEysinge,W..A.C.Nederpelen
M.Q.vanderMeijs
ir.J.v.d.Ende

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen Jaar (19

Directe kosten-personeel ƒ
„ -materieel ƒ

Semi-directe kosten

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Besteding in geld
„

Registratie nr.:

ƒ

Hoger personeel

—

Middelbaar personeel

—

mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten ƒ

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar ( 1 9 7 ? )

me

* vermelding van publicaties

B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 197 &

a.Trosanjer
Ophetmeerjarigebemestingsproefveld onderglasmetvierstikstof-en
vierkalitrappenwerd in1977eenbegingemaaktmetdeteeltvantrosanjer.
Erwerdendriecultivarsuitgepoot,tewetenSams'Pride,TonyenScarlet
Elegance.Deteeltzalongeveer tweejaardurenentotin1979worden
voortgezet.Doorregelmatiggrondonderzoek pluszonodigviaderegenleidingbijmestenwordendebestaandeverschillen instikstof-enkaliniveaus zoveelmogelijk gehandhaafd.
Enkele opbrengstresultaten,na1jaartelenzijnalsprocenten tenopzichtevanhetO-objectindetabel samengevat.Erisgemiddeld overdrie
cultivars.
Uitdetabelblijktdatdeverschillenveroorzaakt doordebemestingniveausvooral tenaanzienvandekwaliteituiterstgeringzijn.Bijde
wiskundigeverwerkingwerd somsvooréénvandecultivars eensignificant
effectgevonden,bijvoorbeeld detaklengtevanSams'Pride onderinvloed
vandestikstoftrappen.Gezienhetgeringeverschil intaklengtebij
dezecultivar (respectievelijk 64,4;63,4;63,4en62,1 cmbijNO,N1,
N2enN4)enhet feitdatdeanderecultivars inditopzichtgeenbetrouwbareverschillen opleverden ishetdevraagofaandesignificantievoor
ééncultivargevonden grotewaardemoetwordengehecht.Deafwezigheid
vaneenduidelijke invloedvanstikstofofkaliopdekwaliteitvan
trosanjer indezeproef,dietendele indewinterwerd geoogst,steekt
schrilafbijdegroteaandacht diedeN/K-verhouding indeliteratuur
heeftwaarhetbetreft dekwaliteitvandeamerikaanseofgrootbloemige
anjer.
Produktiegegevenstrosanjersna 1jaarinprocenten tenopzichtevan
O-object,alsmede (onderwiskundigeverwerking)onbetrouwbaarheidsdrempels ( P ) .

mandagen

van projectbeschrijving/ projectverslag 1978
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Stiks tofproef
code

NO
N1
N2
N4

gehalte
grond
meaq N
per 1
0,6
2,2

3,5
5,5

aantal/m2

takgewicht

taklengte

% 1e k w a l i t e i t

100
102
104
102

100
100
100

100
102
101
102

aantal/m2

takgewicht

taklengte

io 1 e k w a l i t e i t

100
104
105
102

100
101
102

100
102
102
101

100
103
102
102

100
102
107
103

99

Kali-proef
code

K0
K1
K2
K4

gehalte
grond
meaq K
per 1
0,2
0,9
1,9

3,3

99

Wiskundige verwerking
Aantal/m 2
stikstofproef:Tlin.0,02.kw.0,05;SEkw.
kaliproef:
SPkw.0,04;SEkw.0,13.

0,17

takgewicht
stikstofproef: SPkw.0,08;Tkw. 0,10
kaliproef:
SPlin.0,02;Tkw.< 0,01.
taklengte
stikstofproef:SPlin.< 0,01
kaliproef:
SPlin.< 0,01,kw.< 0 , 0 1 ; Tlin.0,i
j>1ekwaliteit
stikstofproef:SElin.0,17
kaliproef:
SPlin.0,13.
(T=Tony;SE=ScarletElegance;SP
kw.=kwadratisch effect).

SElin.0,18.

Sams'Pride;lin.=lineaireffect;

Tenaanzienvandeproduktie,inhetbijzonder gemetenalsaantalbloemtakkenperm 2 , zijndeverschillen duidelijker enookenigermate statistisch
betrouwbaar.Opgrondvanderesultatenuitdezeproefmoet eenstikstofgehalterond 3,5 (meaqNper11:2volume-extract)optimaalwordengenoemd
envoorkalikanhet traject 1à2(meaqKper1extract)alsoptimaal
gelden.

vervolgblad nr.
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4
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Publikaties
Nederpel,V.A.C,enJ.P.N.L.RoordavanEysinga:Debemestingvanfresia.
Proefstn.Groenten-enFruitt.Glas,Naaldwijk,Bloementeeltinformatieno.11,
1978,29pp.
RoordavanEysinga,J.P.N.L.: Debemestingvanchrysant.Eenliteratuurstudie.
Proefstn.Groenten-enPruitt.Glas,Naaldwijk,Bloementeeltinformatie no.13>
z.j. 88pp.
B.Plan1979:
Voortzettingenbeëindigingvanhetonderzoekmettrosanjer.
Verslaggeving.

PROJECTVERSLAG
ProefstationNaaldwijk
A5
Denadelige invloedvanzoutenbijkasteelten.

Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Registratie nr.:
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C.Sonneveld enS.J.Voogt

Onderzoeker(s)
Projectleider

ir.J.v.d.Ende

Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen Jaar (19

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Besteding In geld
Directe kosten-personeel ƒ
„

„ -materieel f

Semi-directe kosten

)

f

Hoger personeel

—

Middelbaar personeel

—

mandagen
mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten ƒ

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (19 7 $

me

' vermelding van publicaties

B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 19 7 8

a.DezoutgevoeligheidvanAnthurium,andreanum enchrysant.
Inaugustus 1976iseen
proefgestart,waarindezoutgevoeligheid
vanAnthuriumandreanumwerdnagegaan.Deproefisjuli1978beëindigd.
Bijtweerassenwerdenverschillende soortengietwatervergeleken.De
rassenwordenAenBgenoemd,omdatzenognietondereen"bepaaldenaam
indehandel zijngebracht.Intabel1isdesamenstellingvanhetgietwaterweergegeven.
Tabel1:Debehandelingen indeproefmetanthuriumandreanum.

Behandeling
0
1
2
3
4
5
6
7

Samenstelling gietwater

E.C.mS/cm (25°C)

ontzoutwater
50%ontzout-en50$leidingwater
leidingwater
leidingwatermet67Omgzoutenmengsel/l
leidingwatermet 1340mgzoutenmengsel/l
leidingwatermet2010mgzoutenmengsel/l
leidingwatermet 500mgzoutenmengsel/l
leidingwatermet1000mgzoutenmengsel/l

Intabel2ishetgemiddeld gewichtaanbloemen enhetaantalbloemenper
plantweergegeven.

0,1
0,7
1,2
2,1
3,0
3.9
2,1
3,0

vervolgblad nr.
Onderzoekinstelling
Projectnummer
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Ras A
Beh

0
1
2
3
4
5
6
7

EC
mS/cm

Aantal per
plant

0,1
0,7
1,2
2,1
3,0
3,9
2,1
3,0

10,2
11,7
10,8
10,4
10,7
8,8
8,4
6,4

Ras B
Gewicht
(ë) p e r
plant
113,0
132,7
125,7
110,9
120,3
100,9
77,3
59,1

Aantal per
plant

Gewicht
(g) per
plant

Tabel 2:
Het g e w i c h t a a n
b l o e m e n en h e t
a a n t a l bloemen
per plant

108,9
126,0
113,4
103,3
62,7
75,1
74,7
31,6

7,8
8,4
7,5
7,8
5,1
6,6
5,6
3,5

Zoalsblijkt zijnbeiderassengevoeligervoorkeukenzout danvoorhet
zoutenmengseldataanhetgietwaterwerd toegediend,vergelijk debehandelingen6en7m etrespectievelijkdebehandelingen 3en4.RasBis
zoutgevoeliger danrasA.Hetgewichtaanbloemen isbijbehandeling 1het
hoogst enneemtafmet toenemend zoutgehalte.Delagere opbrengstbijbehandeling0moetmogelijkwordenverklaarduiteentekortaanéénofander
element -bijvoorbeeld calcium -datbijhetgeheelontzoutewateronvoldoendewerd toegediend.
Op9augustuswerddezelfdeproefgestartmetchrysanten.Tweerassenwerdenvergelekennamelijk Spider enHorim.Intabel 3ishetgemiddeldtakgewicht endegemiddelde lengteweergegeven.
Tabel 3sHetgemiddeld takgewicht (g)endegemiddeldelengte (cm)vande
chrysanten.
Spider
Beh
0
1
2
3
4
5
6
7

EC
mS/em
0,1
0,7
1,2
2,1

3,o
3,9
2,1
3,0

Horim

Gem. t a k gewicht (g)

Gem.
l e n g t e (cm)

Gem. t a k gewicht (g)

80
73
76
63
61
61
72
66

74
71
71
63
60
60
67
60

90
89
79
69
64
53
75
63

Gem.
l e n g t e (cm)
83
87
81
78
76
70
77
73

Zoalsblijktneemtzowelhettakgewichtalsdelengtevandetakkenaf,naarmatemetzouterwaterwordtgegoten.Hetgewichtneemtechterwatsterker
afonderinvloedvanzoutgietwaterdandelengtevandetakken.Hetras
Horimblijktaanmerkelijk gevoeligerdanhetrasSpider.Voorts isdegevoeligheidvoorkeukenzout zekerniétgroterdanvoorhetmengselvanzouten.

vervolgblad nr.
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b.Het ontzoutenvanwatervoortuinbouwgewassen.
Hetmeerjarigeproefveldwaarindeinvloedvanhet ontzoutenvanwater
voortuinbouwgewassenwordtnagegaan,isvoortgezet.Dit jaarwerden
auberginesgeteeld.Intabel4zijndebehandelingen enderesultaten
opgenomen.
Tabel4sDeresultatenvandeproefmetaubergines.

No.

0
1
2
3
4
5

Behandeling
ontzoutwater
75$ontwoutwateren
25$leidingwater
50$ontzoutwateren
50$leidingwater
25$ontzoutwateren
75$leidingwater
leidingwater
leidingwater+220mg
zoutenmengsel/liter

gietwater

Aantal/
plant

0,10

EC

kg/

Vruchtgewicht

plant

(e)

42,1

13,4

319

0,38

42,2

13,7

324

0,65

41,7

13,8

332

0,95
1,20

40,6
40,7

12,5
12,9

308
319

1,48

40,7

13,0

319

Deverschillen tussendebehandelingenblijkennietgroottezijn.De
opbrengst isbijdebehandelingenmetgietwatermet eenE C ^ 0,65mS
perom (25C)gemiddeldwatlager.
Specifieke zouteffecten.
Depottenproefwaarindespecifieke zouteffectenvaneenaantal tuinbouwgewassenwordtnagegaan isdit jaarverplaatst enopnieuwaangelegd.
Publikaties
Voogt,S.J.: Concentratie zouten ingietwaterbepalendvoorneusrot,
Tuinderij18(1-978)26-27.
Sonneveld,C : Het effectvanontzoutgietwateropdiversetuinbouwgewassen (1977» tomaat enkomkommer),Proefstn.Groenten-Fruitt.Glas,
Naaldwijk.InternRapp. 381978,5pp.
Sonneveld,C : Normenvoorhetzoutgehalte vangietwater indeglastuinT
bouw.Informatiereeks 501978,5PP«
Plannen 1979:
Indeproefwaarindeinvloedvan ontzoutgietwaterwordtnagegaan,zullen
tomatenworden geteeld.Deproefwaarin specifieke zouteffectenworden
bestudeerd,zalwordenvoortgezetmethetgewaschrysant.
Deproefwaarindezoutgevoeligheid vangewassenwordtgetoetst,wordt
voortgezetmethetgewasAmaryllus.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
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Projectleider

ir.J.v.d.Ende

Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen Jaar (19

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„

)

„ -materieel ƒ

Semi-directe kosten

ƒ

Hoger personeel

—

mandagen

Middelbaar personeel

—

mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten f

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar ( 1 9 7 8 ) rnet vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 8.

a.Opditmeerjarige proefveld zijndit jaarauberginesgeteeld.Deonderstaandefaktorenwarenopgenomen:
a.Voedingsoplossingen
1
A.N :K20 :MgO=1
'2
2

B.F:K20:MgO=1:f
C U : K20=1:f
b.Concentratie inhet gietwater

1. 0,45mS/cm (25V
2. 0,90mS/cm(25°C
5. 1,35 mS/cm(25°C
4. 1,80mS/om(25°c'
c.Voorraadbemesting
a.geen
b.matig
c.normaal
d.vrijhoog
Deaubergineswerdengepootop28december 1977« Deproefisbeëindigd
op10oktober1978.Intabel1zijnenigeanalysedjfersvandegrond
onderinvloedvandehoofdfaktorenweergegeven.
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Tabel1:Enigeanalysedjfersvanhet grondonderzoek onderinvloedvan
dehoofdfaktoren.
Voedingsoplossing

Stikstof me/l

A
B
C

Kalime/l

Magn esium me/l

7/5

22/6

20/9

7/5

22/6

20/9

7/5

22/6

20/9

4,9
5,4
5,4

4,5
5,5
6,2

5,1
5,6
6,5

3,5
2,9
5,0

2,6
2,2
2,8

2,5
2,7
2,7

2,5
2,6
2,4

2,2
5,1
2,4

2,5
4,5
2,9

4,2
5,0
5,4
6,4

2,5
5,7
6,4
8,4

1,5
5,5
6,6
11,0

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

1,5
1,8
5,0
5,9

0,8
1,9
2,9
4,1

2,0
2,4
2,4
5,0

1,6
2,0
3,0
3,7

1,5
2,8
5,6
5,0

5,5
4,1
6,0
7,5

4,7
4,9
5,5
6,0

4,4
5,1
5,4
5,4

1,6
2,5
5,7
4,6

1,8
2,2
2,9
3,4

1,9
2,4
2,7
2,7

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

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

5,0
5,1
5,5
5,5

Concentratie
0,45 mS/cm
0,90mS/cm
1,55mS/cm
1,80mS/cm
Voorraadbem.
a
b
c
d

Intabel2isdeopbrengst onderinvloedvandehoofdfaktorenweergegeven,
Tabel2:Hetaantalkg/plant onderinvloedvandehoofdfaktoren.
•

•

—

-

Voedingsoplossing

kg/plant

Concentratie

kg/plant

Voorraadbemest.

kg/plant

A
B
C

15,9
15,5
12,5

0,45mS/cm
0,90mS/cm
1,55mS/cm
1,80mS/cm

14,8
15,7
12,7
11,7

a
b
c
d

15,5
15,5
15,1
13,0

Zoalsblijkt,ligtdeproduktiebijvoedingsoplossingAhethoogst.De
produktieneemtvrijsterkafnaarmatemet eenhogere voedingsconcentratie
inhetgietwaterwordtgegoten.Devoorraadbemestingstrappen geven geringe
verschillen;eveneens eenlagereproduktienaarmatemet eenhogerevoedingsconcentratie indegrondwordtgestart.
B.Plannen1979:
Het onderzoekwordtvoortgezetmet tomaatalsproefgewas.
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Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen jaar (19

Tijdbesteding
van direct bij het project betrokken personeel:
'JE

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
,,

„ -materieel ƒ

Semi-directe kosten

)

ƒ

rHoger
i n n « personeel
n^rcrtn^^l

——

Middelbaar personeel

—

mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten ƒ

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar ( 1 9 7 8 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1 9 7 8 .

a.Bijmestenperkplanten
Ineenproefmet6verschillende soortenperkplanten isnagegaanwatde
invloed isvanhetbijmestentijdensdeopkweek.Erisbijgemestmet
1 7 + 6 + 1 8 datopgelostwerd inhetberegeningswater inhoeveelheden
van0 0,5 1,0 1,5 3,0 en4i5gperliterwater.Deplantenwerdenin
eennormaalbemestepotgrond opgekweekt.Erisgeteeld inzogenaamde
setjes.Dahlia's,Impatiens,Salvia's enPetunia'swerdenopgekweektin
setjesmet24potjesperplaat.TagetesenAgeratuminsetjesmet32
potjesperplaat.Op20februarizijndeplantjes opgepot.Op13maart
iservoordeeerstemaalbijgemest.Intotaal iser10keerbijgemest.
Persetje issteeds 0,5 literoplossinggegeven.Deplantenzijnop
2meibeoordeeld.Destandcijfersvolgenhieronder.
ë V, '+6 4 •18 per

Impatiens
Dahlia
Petunia
Salvia
Ageratum
Tagetes

0

ï
2

1

3,2

4,5

3,5
4,7

5,2
6,0

5,0
4,0
4,0

6,7
6,5
5,7

5,7
6,3
8,0
8,0
7,5
7,2

1*

;3

4*
6,8
8,0
6,2

8,0

8,2
8,0
7,8
6,3
6,2

7,7

7,5

6,0

6,5
6,8

âil
8*1

1water

4,3
5,5

Waargeenoverbemestingisgegevenbleefdegroeisterkachter.De
plantenhaddeneenlichtebladkleur.BijPetunia,Salvia,Ageratumen
Tagetesgafbijmestenmet1 ^ - g 1 7 + 6 + 1 8 per1waterdebesteresultaten.BijImpatiensenDahliawas 3 ë 1 7 + 6+18optimaal.Bij
Ageratum enTageteskwambij3en4e ë mestperliterWatervrij ernstig
verbrandingvoor.

mnn/UI
mandagen
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OsmocotebijPetunia.
BijPetunia isnagegaan ofhet"bemestenmetOsmocote 15+12+15
enigeinvloed zouhebbenopdegroeivanhetgewas.Vergelekenwerden
hoeveelhedenvan2,4en8kgOsmocote perm3.Deproefperiode liep
van20februaritot15maart.Hetvooraftoevoegenvan2kgOsmocote
gafdebesteresultaten.
GebruikswaardePlugzand.
Ineenpotproefmetsla,gevolgd doortomaat,zijndeeigenschappenen
degebruikswaardevanflugzand invergelijkingmetveen,naderbestudeerd.Flugzand,ookveel bimszand genoemd,iseenproduktvanvulkanische oorsprong.Erzijnmengselsgemaaktvanveen(2delentuinturf,
1deelturfstrooisel)met12-J,25,50en75volumeproeentenflugzand.
Perm3mengsel is750gPgmixdoorgewerkt.Vandeverschillendebehandelingenishetgehalteaanorganische stofvastgesteld.Decijferszijn
indetabelgegeven.
Organische stofvan
de
Behandeling
droge stof fo
veen
veen+12-3$flugzand
11
+25$
"
" + 505é
»
" +75$
"
flugzand

90,-

45,22,15,-

7,2,-

Metdeverschillendemengselszijnplastic emmersgevulddieeeninhoud
haddenvan10liter.Op25meiisinelke emmeréénslaplantgezet.Deze
slawasop50junioogstbaar.Gemiddeld overallebehandelingenwerdeen
kropgewichtverkregenvan415gram.Tussendebehandelingenwarener,gerekendnaarhetkropgewicht,nauwelijksverschillen.Opvallendwasdat
naarmatemeer flugzandaanhetveenwastoegevoegd erduidelijkminder
"rand"voorkwam.Indebehandelingmetpuurflugzandkwam zelfsinhet
geheelgeenrandvoor.Aanhet eindvandeslateelt isperemmer15g
Pgmixen10gKalisalpeter gegeven.Op14julizijnertomateplanten
gepootdiegerekendvanafdezaaidatum15dagenoudwaren.Op25augustus,
toendevijfde trosinbloeibegondekomen,isdeproefbeëindigd.
Groeienbladkleurwarennormaal.Tussendebehandelingenkondengeen
verschillenwordengeconstateerd. Opgrondvandeproefresultatenmet
slaentomaatkanwordengeconcludeerd datflugzandgeenbestanddelen
bevatdiedegroeinadeligbeïnvloeden.
GebruikswaardeNitroform-meststoffen.
Eenviertal "Nitroform-meststoffen"opbasisvanureum-formaldehyde
werden ineentweetalpotproevenmet slaopgebruikswaarde onderzocht.
Desamenstellingvandemeststoffenwasalsvolgt;
ioff
NitroformA
"
B
"
CStandaard
"
DSuspensie

59,0
59,8
58,0
14,0

Activity index
70
88
45 -50
60
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OmgerekendperarewerdenvandemeststoffenA,BenC1,25 -2,5
3,75 en5,0kgN gegeven.VandeSuspensiewerden2,5 en5>0kgNper
are gegeven. AlscontrolewaseenbehandelingmetZalkammonsalpeter
(26foN)ineenhoeveelheid van2,5kgNperare opgenomen.Voortswas
ereenbehandelingwaardestikstofbemestingwasweggelaten.Erisgeteeld inemmersmet eeninhoudvan6liter.Deproefperiodevoorde
eersteslateelt liepvan24meitot3juli.Waardestikstofbemestingwas
weggelatenwogendekroppen 33 S enbij2,5kgITalsKalkammonsalpeter
237g-Gemiddeld overallebehandelingenheeftNitroformBeenkropgewichtgegevenvan232ggevolgd doorNitroformAmet185genals
laatsteWitroformCmet170g.Bij2,5kgNalsSuspensie'(D)wogende
kroppengemiddeld 227g.
Op21 juliiservoordetweedemaal slageplant.Erwaseennieuwe
behandelingaan tieproeftoegevoegd, teweteneenbehandelingmeteen
voorraadbemestingvan2,5kgNalsKalkammonsalpeter.Dezetweedeproef
isop1septemberbeëindigd.Dezwaarstekroppenwerdengeoogstbijde
behandelingwaaropnieuwwasbemestmet2,5kgSalsKalkammonsalpeter.
Dezekroppenwogengemiddeld 210g.Bijvergelijkbarehoeveelheden
Nitroformwashetgemiddeldkropgewichtnadetweedeslateelt slechts
50g.
Gerekend overbeideproevenheeftdemeststofNitroformB,indienwe
Kalkammonsalpeter buitenbeschouwinglaten,debesteresultatengegeven.
TussenA enCwerden slechtsgeringeverschillengevonden.
Publikaties
Boertje,G.A.: PlugzanduitW-Duitsland.Tuinderij19(1979)2(23jan).
Boertje,G.A.:Verslagvaneentweetalproevenmet slanaardegebruikswaardevaneenaantalmeststoffen opbasisvanureum-formaldehyde.Proefstn.
Groenten-Fruitt.Glas,Naaldwijk,InternRapp.okt.19789PP«
B.Werkplanvoor1979:
Bestuderingvangebruikvanlangzaamwerkendemeststoffen enhetbijmesten
invloeibarevorm opdekwaliteitvantomateplanten.
Verbeteringvandephysische enchemischebepalingenvanveenrijke
potgronden.
Bestuderingvandeoptimalechemische samenstellingvanpotgrondvoor
deopkweekvanaubergineplanten.
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Debelastingvanhet oppervlaktewatermet
anorganischestoffen.

C.SonneveldenP.A. vanDijk

Onderzoelcer(s)
Projectleider

ir.J.v.d.Ende

Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen Jaar (19
Besteding in geld

Tijdbesteding van direct bl] het project betrokken personeel:

Directe kosten-personeel ƒ
„

„ -materieel f

Semi-directe kosten

)

f

Hoger personeel

—

Middelbaar personeel

—

mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten f

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar ( 1 9 J 8 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1 9 7 8 .

Eriseenbegingemaaktmetdebemonsteringvanoppervlaktewatervoor
analyse opspoorelementen.Van 10plaatsen inhetZuidhollands Glasdistrict
werdentweemaandelijksmonstersverzameld.Hierinwerdennaastenkeleandere
bepalingenhetgehaltevanPe,Mn,Cu,ZnenBrbepaald.
B.Plan1979:
Voortzettingvandebemonsteringenanalyse.Bestuderingvandeinvloed
vanvoorfiltratie.

mandagen
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C.Sonneveld enS.J.Voogt

Onderzoeker(s)
Projectleider

i r . J . v . d . Ende

Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen jaar (19

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„

„ -materieel f

Semi-directe kosten

)

f

Hoger personeel

—

mandagen

Middelbaar personeel

—

mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten f

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 8

met

vermelding van publicaties

B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 8

a.Calciumgehaltevanpaprikavruchten.
Opdriebedrijvenwaarernstigneusrotbijpaprikaoptrad,werdenmonsters
genomenvangezondeenziekevruchten.Dezevruchtenwerdenindrieën
gedeeld.Depunt-,demidden-endeschoudergedeeltenwerdenafzonderlijk
bemonsterd enonderzocht.
VoordeelementenNa,KenMgwerdengeenduidelijkeverschillengevonden
tussendegezonde-enziekevruchten.Voorcalciumwasditwelhetgeval,
zoalsblijktuitdetabel.
Tabel:Hetgehaltevancalcium (Ca)vanpaprikavruchten inprocentenvan
dedrogestof.

Bemonsterde
vruchten
Gezond
Lichtneusrot
Zwaarneusrot

Vruchtgedeelten
Schouder

Midden

Punt

0,247
0,230
0,230

0,173
0,110
0,087

0,127
0,090
0,070

Zoalsblijkt,kanhetneusrotwordenverklaard dooreentekortaan
calciuminhetonderstegedeeltevandevrucht.
Gewasonderzoek inverbandmetijzergebrek.
Gewasonderzoek opijzerwastothedeninzoverreweinigsuccesvol,dat
ondankshetfeitdatijzergebrekinhetgewas optradvaaktochhogeijzergehaltenwerdengevonden.
Dit jaarisgetracht doorbepalingvanperoxidaseaktiviteitendoorbepalingvanhetijzergehalte inperssapvanbladereneenbetere indicatie
teverkrijgenvoorhetoptredenvanijzergebrek.
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Het onderzoekwerduitgevoerdmeteenaantalbladmonstersvantomaat,
gerbera enroos.Tothedenkannoggeenduidelijke samenhangworden
aangetoond tussendeperoxidaseaktiviteit endechlorosedieinhet
gewasvoorkwam.Ookhet ijzergehaltevanhetperssapgafgeenduidelijke
aanwijzingen overhet optredenvanchlorose.Opvallendwasdatinhet
perssap slechts eenzeerkleinpercentage (ongeveer5$)vanhettotaal
aanijzerindeplantwerdaangetroffen.
Inmiddels isineenanderonderzoekgevondendatdevoorbehandelingvan
hetgewas,metnamehetvoorafspoelen,vangroteinvloedwasophet
totaal-ijzergehalte vanhetgewas.Eventueel stofofvuilopdebladeren
verhogenvooralhetijzergehaltevanbladmonsters.Nagegaanmoetworden
inhoeverreditdeinhetverledenuitgevoerde ijzerbepalingen inhet
gewasheeftgestoord.
c.Demangaan-enijzeropnamevanchrysanten.
Ineenproefmetbetrekkingtotdemangaan-enijzeropnamevanchrysanten
incontainers,werdenbijtweeverschillende soortengrondhet effect
vanstomen,hettoedienenvanijzerchelaat(chel138Fe)enhettoedienen
vanmangaansulfaat (MnSOA.^O)aandegrond enhetbespuitenvanhet
bladmetmangaansulfaat (MhSOA.^O)nagegaan.Indezeproefwareneerst
gerbera'sgeteeld.Het stomenwasvoordegerberateeltuitgevoerd en
werdvoordechrysantenteeltnietherhaald.Hetzelfdegeldtvoorhet
toedienenvanhetijzerchelaat.HetspuitenmetM11SO4.H2O(0,15$oplossing)
werd elke14dagenuitgevoerd.Mangaansulfaatwerd éénmaalpermaand
bijgemest.Indeproefwarendevolgenderassenopgenomen:Horim,
Japanerin enWhiteSpider.
Duidelijkeverschillen ingroeibijdeverschillende behandelingenwerden
nietwaargenomen.Het spuitenofbemestenvanmangaanenhetbemestenvan
ijzerhad inhetalgemeengeengroteinvloed opdeontwikkelingvan
chrysanten.Deeffectendieoptraden,wareninhetalgemeenvrijsterk
afhankelijkvandegrondsoort enhetrasdatwerd geteeld.
Doorhetstomenvandegrond enhetbemestenmetmangaansulfaatwerdhet
mangaangehaltevanhetgewasenigszinsverhoogd.Doordemangaanbespuitingenwerdhet echterzeersterkverhoogd.BijhetrasJapanerinveroorzaakte ditzelfsmangaanovermaat.Tussenderassenbestondenduidelijkeverschillenindeopnamevanijzerenzink.
B.Plannen1979:
Vergelijkingvanperssapanalysevangewasmettotaalanalyse.
Nadere toetsingvandebruikbaarheid vanperoxidaseaktiviteit ingewas.
Deinvloedvandevoorbehandelingvangewasmonsters opdeanalyseuitkomst.
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Projectleider
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Besteding over het afgelopen Jaar (19

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Besteding In geld
Directe kosten-personeel ƒ
,,

„ -materieel f

Semi-directe kosten

)

f

Hoger personeel

—

Middelbaar personeel

—

mandagen
mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten f

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar ( 1 9 7 8 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1 9 7 8 .

a.Spoorelementenvoorzieningvankomkommersgeteeld insteenwol.
a1.Borium
Intweeachtereenvolgende proevenwerdenrespectievelijk deborium-en
molybdeenvoorzieningvankomkommersgeteeld insteenwol,bestudeerd.Inde
eersteproef,gestartop3januari,werdenvijfvoedingsoplossingenvergelekenwaarindeboriumgehalten 0;0,15;0,30;0,60 en1,20 ppmwaren.
Degehaltenaandeoverigevoedingselementenwerdenvoorallebehandelingen
gelijkgehouden.Deproefwerd op10junibeëindigd.Intabel1isde
opbrengstenhetgemiddeldeboriumgehaltevandevoedingsoplossingeninde
steenwolmat opgenomen.Tevenszijnenigeboriumgehaltenvanhetblad ende
vruchtweergegeven.
Tabel1:Opbrengstvandekomkommers,degemiddeldeboriumgehalten inde
toegediende enindesteenwolmataanwezigevoedingsoplossingen
deboriumgehalten inhetgewas(ppmvandedroge stof).

ppmBorium
Oplossing Oplossing
druppel
mat
geen
0,15
0,30
0,60
1,20

0,08
0,47
0,69
1,52
2,10

ppmBgewas7juni
kg/
plant

Oudblad

19,2
22,5
22,5
23,6
20,5

21
86
105
190
333

Jongblad
49
76
94
145
181

Yrucht
4
24
25
31
43
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Zoalsblijkt isbijdebehandelingzonderborium indebijgedruppelde
voedingsoplossing indemathetgemiddeldeboriumgehalte 0,08ppm.
Blijkbaarkomt erwatboriumvrijuitdesteenwol.Pastegenheteinde
vandeproeftradbijdezebehandelingboriumgebrek op.Gedurendede
gehele proefwerdbijhethoogsteboriumniveau,boriumovermaatwaargenomen.Deopbrengstblijktbijhetlaagsteenbijhoogsteboriumniveau
indematlagerteliggendanbijdeoverigeniveaus.Voortsblijkteen
goedverband tebestaantussenhetboriumgehalte indematenhetgehalte inhetblad.Inhet oudereblad liggendegehaltendoorgaanshoger
daninhet jongere.Indevruchtenwerdaanmerkelijkminderboriumgevonden.
a2.Molybdeen
Op16juniwerddetweedeproefgestart,waarindevolgendevoedingsoplossingenwerdenvergeleken:
1. geenMo indevoedingsoplossing
2. geenMo indevoedingsoplossing
3- 50ppbMo indevoedingsoplossing
4- 100ppbMo indevoedingsoplossing
5- 200ppbMo indevoedingsoplossing
Devoedingsoplossingvanbehandeling 1werdbereidmetgedemineraliseerd
waterafkomstigvanhet laboratorium.Deoverige voedingsoplossingen
werdenbereidmetwateruithetbassinvandetuin.Deproefwerdbeëindigd opJOoktober.Tijdensdeproefwerdenregelmatigmonstersvan
devoedingsoplossing indematgenomen,teneindedeMo-gehalten inde
mattekunnenvolgen.Omdatdeanalysemethodiekvoorhetbepalenvan
Molybdeennognietgereedwas,wordendemonstersvoorlopigindekoelcelbewaard.Laterzullendebepalingenalsnogwordenuitgevoerd.In
tabel2isdeopbrengstvandekomkommersweergegeven.
Tabel2:Deopbrengstvandekomkommers.

Behandeling

kg/plant

1
2

20,2

3
4
5

19,8
19,7
19,9

19,3

Zoalsblijktheefthetmolybdeengehaltevandebijgedruppeldevoedingsoplossingindezeproefweinigofgeeninvloed opdeopbrengstgehad.
b.Het toedienenvanammoniakstikstofaanvoedingsoplossingenvoorde
komkommerteelt insteenwol.
Op11 januariwerd eenproefmetkomkommers insteenwolgestart,waarin
zesverschillendevoedingsoplossingenwerdenvergeleken.Devolgende
behandelingenwarenopgenomen:
1. geenNH4-N
2.
% vandestikstofalsNH/
3- % vandestikstofalsNH/i
4- iovandestikstofals
minder
5• geenNH4'-Nen2meK"1
NH 4 + en 2meK minder.
6. 10%vandestikstofals
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Tijdensdemaandmeitradnogal.watuitval optengevolgevaneen
botrytisaantasting.Intabel 5iscleopbrengstvandekomkommersweergegevenoptweedata,teweten29meien22juni.
Tabel 5:Deopbrengstvandekomkommers perm2.

Behandeling

1
2
5
4
5
6

Aantalkgperm2
29mei

'22juni

23,4
23,6
23,6
20,4
24,8
22,9

28,1
27,8
27,6
24,8
29,0
28,4

Bijbehandeling4ligtdeopbrengst duidelijk lagerdanbijdeandere
behandelingen.Tussendehoeveelheidkali indevoedingsoplossingbehandelingen1en3tenopzichtevan 5en6-komtgeenduidelijkverschilvoor.Aanhet eindevandeteeltzijndeverschillenweinigbetrouwbaar.
Intabel4zijndegemiddelde pH-waardenvandevoedingsoplossing inde
matweergegeven.
Tabel4:Degemiddelde pHvandevoedingsoplossing indemattijdens
deteelt.
.......

Behandeling,

1
2
3
4
5
6

pH
5,54
5,25
4,78
4,43
5,45
4,73

Zoalsblijkt,daaltdepHindematduidelijkmettoenamevanNH4 inde
voedingsoplossing.Hetverschil inkalidoseringhadgeeninvloed opdepH.
Hettoetsenvaneenvoedingsoplo'ssingvoordeteeltvan jaarrondchrysantenineenvoedingsfilmsysteem.
Inhetafgelopen jaarwerdenophetIMAG,ophetbedrijfvanFides enop
hetbedrijfvanF.deVreede (DenHoorn)opbeperkte schaalchrysanten
geteeld ineenvoedingsfilm.Vooralle objectenwerddesamenstellingvan
detegebruikenvoedingsoplossingberekend.Aandehandvanregelmatige
bemonsteringvandecontinucirculerende oplossingwerd devoedingsoplossingzonodigaangepast.
Bijalleobjectenisgeblekendatvooraldeijzer-enmangaanvoorziening
veelaandachtvraagt.Aanvankelijkwerd gestartmeteenijzergehaltevan
1ppmeneenmangaangehaltevan0,5ppmindevoedingsoplossing.Deze
niveausblekenechterveeltelaag,waardoorernstigechloroseoptrad.
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Naenigeaanpassingenwordt ophetogenblikmetdetabel5weergegeven
voedingsoplossing succesvolgewerkt.
Tabel 5:Debasissamenstellingvandevoedingsoplossingvoorchrysanten.

Macro-elementen

Micro-elementen
p.p.m

me/l
N0 5 "

10-ir

Fe

H 2 P04~

1

Mn

so4=

2

Zn

NH4
K

+

+

1

Ca

++

5*
5*

Mg

++

2

4
1

B

0,15
0,20

Cn

0,050

Mo

0,050

Vochtniveauenbijmestenvankomkommers insteenwolpotten
Onderzoekwerdverrichtnaardeinvloedvandemestconcentratie enhet
vochtniveau opdeontwikkelingvankomkommerplanten.Erwerd eenvoedingsoplossinggemaakt,waarindekunstmestvoor 55%aanwezigwasalskalksalpeterenvoor45%incLevormvanNutriflora-t.Dekomkommers,hetgebruikteraswasParbio,werdenopgekweekt in7,5 cmsteenwolpottendie
voorafwarennatgemaaktmetgedemineraliseerdwater,waarinperliter
0,6 gkalksalpeter en0,5 gNutriflora twasopgelost.Perpotis275ml
oplossinggegeven.Tijdensdeopkweek isbijgemestmetdevolgendemestoplossingen:0,825gper1(EC0,9);1,65 gper1(EC1,8);2,475gper
1 (EC2,7)en5»5 g per1(EC5,6).Deplantenzijnopgekweekt indroge,
normaalvochtige ennattepotten.Indeproefwerd ditgerealiseerd door
dedrogepottencirca 50%minderendenattepottencirca 50%meerwater
plusmesttegeven.Dekomkommerswerden op19december 1977ineenzogenaamdepittenbakgezaaid.Vierdagenlaterzijnzijinde steenwolpotten
gezet.Op50januari,deplantenhaddentoenhetnormaal pootbarestadium
bereikt,ishetgewicht,exclusiefwortels,vastgesteld (zietabel6 ) .
Tabel6:Gemiddeld gewichtvandekomkommerplanten.

gmestper1

Plimtgewic :htgper

plant

Vochttoestand

0,825

1,65

2,475

Droog
Normaal
Nat

11,2
14,7
14,7

10,2
15,5
14,0

9,7
15,7
12,6

9,1
11,2
12,2

Gemiddeldplantgew.

13,5

15,2

12,0

10,8

5,5

Gemiddeld
plantgewicht
10,0
13,7
13,5
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Uitderesultatenblijkt datde"besteplantenwerdenverkregenbijde
behandelingwaardepottennormaalvochtigwarenenwaarwasbijgemest
met1,65 gmestper1water.Drooghoudengafe'ensterknegatiefeffect.
Tenaanzienvanhetwaterverbruik zijopgemerkt,datbij"droog"0,675»
bij"normaal"1,05 enbij"nat"1,525literwaterperpotisgegeven.
Eendeelvandeproefplanten iseenweeklangeraangehouden.Bijdeze
plantenheeft deopkweekdusgeduurdvan23december tot6_februari.
Ookbijdezeverlengde opkweekgafhetbijmestenmet 1,65 gmestper1
water,overeenkomend met eenECvan 1,8mSpercm(25Cr),dezwaarste
planten.Normaalvochtigvoldeedbeterdantedroogentenat.
GebruikswaardeSavannafloralfoam.
NagegaanwerdofSavannafloralfoam (Phenolfoam)gebruikswaardeheeft
voorhetopkwekenvankomkommers.Erwerdenpottengezaagd die7»5 cm
breedwarenbijeenpothoogtevan 3»2-6,4-en9»6cm.Tervergelijking
warennormale6,4 cmsteenwolpotten indeproefopgenomen.
Kortnahet oppottenbleekdatdeplantenindeSavanna-potten zeer
slechtgroeiden.Navieràvijfdagenwarendeplantendood.Indesteenwolpottenwasdegroeinormaal.
Dezeproefislaternogeensherhaald.Ookbijdezetweedeproefgingen
deplantenenkeledagennahetoppottendood.
Publikaties
Boertje,G.A.:Extraaandachtvoorwatergeven enbemestenbijopkweekin
steenwol.Tuinderij24(1978)34,35en 37.
Voogt,S.J.: Voedingsoplossingenvoorteelt insteenwolverderverfijnd.
Tuinderij18(1978)nr.25,60-63.
Voogt,S.J.: Dekomkommerteelt insteenwol.Stikstof 89 (1978),156-161.
Voogt,S.J.: Onderzoeknaardemangaanvoorzieningvankomkommers geteeld
insteenwol (1977)» Proefstn.Groenten-Fruitt.GlasNaaldwijk.Intern
Rapp.no.43,1978,11pp.
Sonneveld,C.enS.J.Voogt:Hetsamenstellenvanvoedingsoplossingen
voordeteeltvankomkommers insteenwol.Proefstn.Groenten-Fruitt.
GlasNaaldwijk.Informatiereeks 44,1978.
Sonneveld,C.enS.J.Voogt:Voedingsoplossingenvoordeteeltvantomaten.
Proefstn.Groenten-Fruitt.GlasNaaldwijk.InternRapp.(terperse).
(Sonneveld,C ; Voogt,S.J.; Boertje,G.A.; Buitelaar,K.enJ.Nienhuis):
Deteeltvantomateninveensubstraat.Proefstn.Groenten-Fruitt.Glas
Naaldwijk.Informatiereeks 53,1978,31pp.
Sonneveld,C : Debruikbaarheidvanenkelevoedingsoplossingen inde
praktijk.Onderzoek 1977•Proefstn.Groenten-Fruitt.GlasNaaldwijk.
InternRapp.no.19, 1978,11pp.
Sonneveld,C : VerslagvaneenreisnaarIsraël ( 2 - 1 3 januari1978)
Proefstn.Groenten-Fruitt.GlasNaaldwijk.InternRapp.,1978» H PP«
Sonneveld,C : VerslagvaneenstudiereisnaarGuernseyenJersey,1316juni1978.Proefstn.Groenten-Fruitt.GlasNaaldwijk.InternRapp.,
1978,12pp.
Voogt,S.J.: Onderzoeknaardekalivoorzieningvantomatengeteeldin
veensubstraat (1977)- Proefstn.Groenten-Fruitt.GlasNaaldwijk.Intern
Rapp.39,1978,10pp.
Voogt,S.J.: Onderzoeknaarhetoptimalezinkniveauvanveensubstraatvoor
deteeltvankomkommer (1976)•Proefstn.Groenten-Fruitt.GlasNaaldwijk,
InternRapp.32,1978,10pp.
Voogt,S.J.: Debemestingvantomaten insteenwol.Tuinderij18(1978)
nr. 26.
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Plannen1979:
Hetvergelijkenvaneenaantalteeltsubstratenvoordeteeltvantomaten.
OnderzoeknaardeinvloedvandeEC-waardevandevoedingsoplossingin
demat,bijdeteeltvankomkommers insteenwol.
Onderzoeknaarhetzinkniveauvansteenwolvoordeteeltvankomkommers.
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C.SonneveldenS.J.Voogt

Onderzoeker(s)
Projectleider

i r . J . v . d . Ende

Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen Jaar (19

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„

„ -materieel f

SernI-directe kosten

)

ƒ

Hoger personeel

—

Middelbaar personeel

—

mandagen
mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten ƒ

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 ß

m e t

vermelding van publicaties

B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 197 8 .

a.Deijzer-enmangaanvoorzieningvantomatengeteeld inveensubstraat.
Ineenproefmet tomatengeteeld inveensubstraatwerdenviervoedingsoplossingenverschillend inijzer-enmangaangehaltevergeleken.Teneinde
deinvloedvanhetwortelvolume opdeproduktienategaanwerdgeteeld
inrespectievelijk 8en16literveenperplant.Intabel1isdeopbrengstweergegeven.
Tabel1:Degemiddelde opbrengstvandetomatenonderinvloedvanhet
wortelvolume endetoegediendevoedingsoplossingen.
Hoeveelheidveen

'3Lant

8 literperplant
16literperplant

14,1
15,3

Voedingsoplossing
geentoedieningvanMnenFe
toedieningvan 1ppmFeengeen
Mn
toedieningvangeenFeen1ppm
Mn
toedieningvan1ppmFeen1
ppmMn

kg£
alftBLt.
14,9
14,4
15,7
14,1

Gemiddeld lagdeproduktiebijhetgrootstewortelvolume ietshoger.Een
duidelijk effectvandemangaan-ofijzergehaltenindevoedingsoplossingisnietaanwezig.Tijdensdeteeltwerdenafentoechloroseverschijnselenwaargenomen.Meestal tradendezeverschijnselen opbijde
behandelingen zonderijzerbemesting.Bijhetgewasonderzoekbleekhet
ijzergehalte bijallebehandelingenvrijwelgelijkteliggen.Het
mangaangehalte inhetgewas lagflinkhogerbijdebehandelingenmet
mangaanbemesting.
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Deijzervoorzieningvantomatengeteeld invoedingsfilm.
Ineenproefmettomatengeteeld invoedingsfilmwerdenvijfvoedingsoplossingenvergeleken.Indevoedingsoplossingenwerdhet ijzerin
vijfverschillendevormentoegediendnamelijkFe-EDTA,Fe-HEEDTA,FeDTPA.,Fe-EDDHAenFe-EDDHA-MA.Metuitzonderingvangenoemde chelaten
werdendevoedingsoplossingen opgelijkewijzebereid.Het ijzergehalte
werdbijallebehandelingengehoudenop2ppmindecirculerendeoplossing.TijdensdeproefmoestdebehandelingmetFe-EDDHA-MAvroegtijdigwordengeëindigd inverbandmeternstigewortelsterfte,alsgevolgvaneenbesmettingmetPythiumenPhytophthora.Intabel2isde
opbrengstvandeovergeblevenbehandelingenweergegeven.
Tabel2:Deopbrengst inkgperplantonderinvloedvandeverschillendeijzerchelaten.

Behandeling
Fe-EDTA
Fe-HEEDTA
Fe-DTPA
Fe-EDDHA

kg/plant

6,55
6,75
5,54
5,59

Zoalsblijkt,liggendeopbrengstenbijFe-DTPA enFe-EDDHA aanzienlijk
lagerdanbijFe-EDTA enFe-HEEDTA.BijdebehandelingmetFe-EDDHAwerd
tijdensdeteeltregelmatigchloroseinhetgewasgeconstateerd.Debeste
bladkleurwerd doorgaanswaargenomenbijdebehandelingmetFe-EDTA.
Ineentweedeproefmet tomatengeteeld invoedingsfilmwerdeneveneens
vijfvoedingsoplossingen vergeleken.De-behandelingenwarenalsvolgt:
1.toedieningvan 1ppmMn;pHvoedingsoplossing 6,5 -7,0
2.
"
"1^ppmMn;pH
"
6,5-7,0
3"
"2,0ppmMn;pH
"
6,5-7,0
4"
"1,0ppmMn;pH
"
5,0-5,5
5"
"2,0ppmMn;pH
"
5,0 -5,5
Dovoedingsoplossingen werdenvooralle overigevoedingselementen gelijk
gehouden.Intabel 3isdeopbrengstweergegeven.
Tabel 3:Deopbrengst onderinvloedvanverschillendemangaan-enpHniveaus.
Behandeling
1
2

3
4
5

kg p e r p l a n t

8,5
8,3
8,4
8,8
8,3
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Eenduidelijke invloedvandebehandelingen opdeproduktie isnietaanwezig.WelbleekbijhetlagerepHtrajectmindercalciumenmeermangaan
tewordenopgenomen.
Publikaties
Scnneveld,C : VergelijkingvanFe-DTPA enFe-EDDHAalsijzermeststofvoor
tomatengeteeld invoedingsfilm.Proefstn.Groenten-Pruitt.Glas.
Naaldwijk.InternRapp.no.11,19PP»
Voogt,S.J.: Deinvloedvandevochtspanningendeijzer*bemestingophet
optredenvanchlorosebijgerberageteeld insphagnumveen.Proefstn.
Groenten-Fruitt.GlasNaaldwijk. InternJRapp.no.40» 13PP«
Sonneveld,C : Onderzoeknaardemangaanenijzeropnamevanchrysant.
Proefstn.Groenten-Fruitt.GlasNaaldwijk.InternRapp.no.37» 9PPVoogt,S.J.: Deijzervoorzieningvantomatengeteeld invoedingsfilm
(1eproef).Proefstn.Groenten-Fruitt.GlasNaaldwijk.InternRapp.no.18
15PPB.Plannen 1979:
Onderzoeknaardeijzervoorzieningvantomatengeteeld invoedingsfilm.
Onderzoeknaardeinvloedvandiverse ijzerchelaten invoedingsoplossingen
voordeteeltvankomkommers insteenwol.
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Besteding over het afgelopen Jaar (19

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„

„ -materieel f

Semi-directe kosten

)

f

Hoger personeel

—

mandagen

Middelbaar personeel

—

mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten f

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (19 7 9 rnet vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 8

Inhetkadervanditprojectwerd inverslagjaargeenveldwerkmeerverricht.
Publikaties
Meijs,M.Q.vander:Eenonderzoeknaarhetvoorkomenvanethyleeninde
bodem.Proefstn.Groenten-Fruitt.Glas,Naaldwijk,InternRapp.55,1978,
5pp.
B.Werkplan 1979:
Hetproject isper1januari1979afgesloten.
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Besteding over het afgelopen Jaar (19

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
„

„ -materieel ƒ

Semi-directe kosten

)

f

Hoger personeel

—

Middelbaar personeel

—

mandagen
mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten ƒ

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar ( 1 9 7 8 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1 9 7 8 .

Deresultatenvanhetonderzoekdatgedurendedejaren1976en1977werd
uitgevoerd opeenglastuinbouwbedrijf opzavelgrondwerdenvastgelegd in
tweerapporten.Dezerapportenwerden inrespectievelijkmaartenseptember"'
1978besprokenmetdebijhet onderzoekbetrokkenmedewerkersvanhetIB,
hetICV,hetConsulentschapvoorBodemaangelegenhedenindeTuinbouw ende
Proefstations teAalsmeer enteNaaldwijk.
Het onderzoekwerd in1978voortgezet opeentomatenbedrijfopzandgrond.
Uit eenvoorlopigeverwerkingvandegegevens isgeblekendatzowelhet
water-alshetmeststoffenverbruikopditbedrijflagerwarendanophet
bedrijfwaarin1976en1977onderzoekwerdgedaan.Daardoorwasookdeuitspoelingvannitraatbeduidend kleiner.Voorfosfaat,kalium enmagnesium
wasdeuitspoelingweinigofnietkleiner,doordat dezemineraleninhet
zandprofiel eenveelgroteremobiliteitvertoonden danindezavelgrond.
HetChloride-gehalte inhetberegende oppervlaktewaterwashoogtengevolge
vanzoutekwel inhetgebied.Concentratiesvan400mgClperliterkwamen
regelmatigvoor.Hierdoortradvooral tijdensdestookteeltvanJanuari
tot juli1978eenaanzienlijke accumulatievanchloride indewortelzone
op,waardoordeopbrengstwaarschijnlijk ongunstigwerdbeïnvloed.
Indeverslagperiodewerdverdergewerktaaneenrekenmodelwaarmeede
uitspoelingvanchloride enhetverloopvandechlorideconcentratie inde
bodemoplossingvandewortelzonekanwordenberekendwanneerdeberegende
hoeveelhedenwater,dechlorideconcentratie vanhetberegendewater,degewasverdampingendechloride-opname doorhetgewasbekend zijn.Eeneersteversievanditmodel isinmiddels inFORTRAN geprogrammeerd.
Verderdientvermeld tewordendateenrapportbetreffende dezoutuitspoeling,gebaseerd oponderzoek opeendrietalglastuinbouwbedrijvenopzandgrond inI975en1976,inconcept gereedkwam.Dewaargenomen endevolgens
eeneenvoudiglagenmodelberekendeneerwaartseverplaatsingvanCltijdens
deuitspoelingblekenredelijkgoedmetelkaarinovereenstemming tezijn.
Ditconcept-rapportwerd eveneens tijdensgenoemdebijeenkomst inseptember
1978besproken.Inaansluitingopdituitspoelonderzoek\uit1975en1976werd
inhetnajaarvan1978eenzelfde onderzoekuitgevoerd opeenaantalbedrijven
opzwaardere endaardoorsterkergestructureerdegronden.
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Daarbijwerddeaandachtvooralgericht opdeuitspoelingvanchloride,nitraat
en"bromide.
Tenslottewerd in1978getracht opeen70-talglastuinbouwbedrijvenmettomatenalshoofdteelthetwater-enmeststoffenverbruik vasttestellen.Het
doelhiervanwasomdegedetailleerde gegevensvanhetbovenbesprokenbalansonderzoek ineenruimerkadertekunnenplaatsen.
Publikaties
Hamaker,Ph.enJ.vanBeusekom:Onderzoeknaardewater-enmineralennuishoudingopeenglastuinbouwbedrijf.Proefstn.Groenten-Fruitt.Glas,
Naaldwijk,InternRapp.,1978(tevensICW-nota981).
Hamaker,Ph.enA.A.M,vanderBurg» Dewater-enmineraienbalansopeen
glastuinbouwbedrijf indeperiode 1976/77.Proefstn.Groenten-Fruitt.Glas,
Naaldwijk,InternRapp.(tevensICW-nota 1072).
B.Plankomendjaar:
Hetwerkplanvoor1979omvatdevolgendepunten:
a.verwerkingenverslaggevingvandein1978ophetbedrijfopzandgrond
verzamelde gegevensmetbetrekkingtotdewater-enmineralenhuishouding.
b.toetsingvanhetrekenmodel genoemd inhetverslagover1978,indiende
daartoenoodzakelijke experimentele gegevensbeschikbaarkomen.
c.verwerkingenverslaggevingvandeinhetnajaarvan 1978verzameldegegevensbetreffendeuitspoelingvanzavel-enkleigronden.
d.voortzettingvanhetuitspoelonderzoek inhetnajaarvan1979.
e.verwerkingenverslaggevingvandegegevensmetbetrekkingtothetwaterenmeststoffenverbruik optomatenbedrijven.
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Directe kosten-personeel ƒ
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„ -materieel f

Semi-directe kosten
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a. Analysemethoden.
Inhetverslag-jaarwerden 'JOO grondmonsters onderzocht opBromidemet
"behulpvan deionspecifieke elektroden.Hetblijkteenzeersnellemethode
omBromide inhetvolume extrakttebepalen.Alleenwordt ernognaar
eengoedereferentiemethodegezocht omdebetrouwbaarheid vandebepalingmetdeinspecifiekeelektrodentetoetsen.Eenvoorlopigverslag
kwamgereed.
VoorhetbepalenvanCalcium ingrondextrakten enwatermonsters ismet
succes eenCatitratorengebruikgenomen.
DebepalingenvanHCO3enClinrespectievelijkwaterengewaszijnsemi
geautomatiseerd dooraanschafvaneeneindpuntstitrator.
EenbepalingvanPeroxydaseactiviteit isuitgewerkt omijzergebrekin
versbladmateriaalaantetonen,(zieookA12).
Het onderzoeknaaroververzadigingvangipsinpersextrakten isafgeslotenmeteendefinitieverapportering.
EenonderzoeknaardeoorzaakvanlagePcijfers inpersextraktenvan
grond isvoortgezet.
Eenbepalingvansuikerenzetmeelingewasenvruchtenisnagewerkt.
Eind 1978iseenstartgemaakt omNa enKingrond engewassimultaante
gaanbepalen.
b.Chemischonderzoekalsbegeleidingvandeteeltopsteenwol.
Inhetverslagjaarwerdeneenkleine 1.000monsters voedingsoplossing
opspoorelementenonderzocht.
Doorhetfiltratie systeemuittebreidenendeCabepalingteautomatiserendoormiddelvaneenmonsterwisselaar ishet steenwolonderzoekvoor
despoorelementenbetergestroomlijnd.
Publikaties in1978
MeyerdeKoning,H.M.C,enP.A.vanDijk:Hetgebruikvaneenzuurstofmetervoor02-metingen inwater.Proefstn.Groenten-Fruitt.Glas
Naaldwijk.InternRapp.,1978,9pp.
Meyei?deKoning,H.M.C,enP.A.vanDijk:Eenvoorlopigverslagvande
bromidebepalingmetdeionselectieve elektrode'ingrondextrakten.Proefstn.
Groenten-Fruitt.GlasNaaldwijk.InternRapp.no.25,1978,22pp.
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Duivenboden,R.N.W.vanenP.A. vanDijk:DebepalingvandepF.Proefstn.
Groenten-Fruitt.Glas,Naaldwijk,InternRapp.no.48,1978,25pp.
Duivenboden,R.N.W.vanenP.A.vanDijk:Debepalingvandeperoxydase-activiteit (voorhetaantonenvanijzergebrek inversbladmateriaal).
Proefstn.Groenten-Fruitt.Glas,Naaldwijk,InternEapp.1978(ter perse).
Duivenboden,R.N.W.vanenP.A.vanDijk:Devergelijkingvanwatercapaciteit envolumegewichtvanpotgronden.Proefstn.Groenten-Pruitt.
Glas,Naaldwijk,InternRapp.1978(terperse).
Bes,S.S.deenP.A. vanDijk:CaSO^-oververzadiginginpersextrakten,
echtofschijnbaar?Proefstn.Groenten-Pruitt.Glas,Naaldwijk,Intern
Rapp.1978(terperse)
B.Plannen1979:
Invoeringautomatiseringspoorelementeninvoedingsoplossingen engewasonderzoekmetbehulpvanauto-analyserenatomaireabsorptiespektrometrie.
Molybdeenbepalinginvoedingsoplossingen engewas.
Cadmium onderzoek ingrond englasgroenten.
Bromidebepalingvoorpraktijk ingrond.
Gewasonderzoek praktijk doormiddelvansaptest.
Fysischonderzoekvanpotgronden enveenprodukteno.a.pFonderzoek,
volumegewichtbepaling,verteringsgraad enzeeffractie.
Chemischonderzoekvanpotgronden enveenprodukten.Deinvloedvanhet
volumegewicht opdechemischeanalyseresultaten.
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a.Zwaremetalen inglasgroenten
Inhetkadervanhetlandelijk onderzoekwerdenoppraktijkbedrijvenover
detweejarenintotaal75monsters slakroppenmetbijbehorendegrondmonstersverzameld.Vantomaatenkomkommerwerdenintotaalrespectievelijk28en29monstersverzameld.
b.Nitraat inandijvierassen
VaneenophetProefstation teNaaldwijkgelegenrassenproefmetandijvie
(eerstebeoordelirg)werdendiversenummersverzameld enopnitraatgeanalyseerd.Deverschillen innitraatgehalte tussendegangbarerassen
warengering.
c.Nitraat indiverse glasgroenten
Uitkassenoppraktijkbedrijvenenproeftuinenwerdenomstreeksmaart
diversegroentenverzameld enopnitraatgeanalyseerd.Het onderzoek
omvatteenkelemonsters spinazie,andijvie,radijs,rettichenkoolrabi
eneenmonsterraapstelen.Alle onderzochtegroentenblekennitraatte
bevatten.Voorhetgewasrettichbestaatdeindrukdatmogelijk eenverminderinginhoeveelheid toegediende stikstofbijkandragenineen
verlagingvanhetnitraatgehalte inhetgewas.
d.Toepassingvandicyaandiamidenaastzwavelzureammoniakmethetdoelhet
nitraatgehaltevanindewintergeteelde slateverlagen.
Erwerdentweeproevenuitgevoerdmetsla,cvRenate,dieop6oktober
werduitgeplant enop21decembergeoogst.
Ineenproefwerduitgegaanvanhetideedateenmeststofindehandel
komt:ZAplus."ZAplus"zoueenmeststofzijnopbasisvanzwavelzure
ammoniakwaaraan 10gew.%dicyaandiamidewastoegevoegd.Dezemeststof
werdvergelekenmetnormale zwavelzureammoniak.Dooreenmisverstand
werdendeverkeerde objectenbijgemestzodatalleennogtevergelijken
zijn:5kgvanbeidemeststoffenperarevooraf gegeven of10kgvooraf
plus5kgbijmesten.Deslamet 5kgbemestwoogruim130gperstuk,bij
ZApluswashetnitraatgehalte iets lager:1,72%NO^-Nopdedrogestof
tegenover1,99%bijzwavelzureammoniak.Deandereobjectenblevenachter
inproduktie.
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Bij10kgZAplusvoorafen5kg"bijmestenwashetgemiddeld kropgewicht
nogmaar85g,hetnitraatgehaltelag"bij1,02$ITOj-lTterwijlmeerdan
10$vandekroppenenigeverbrandingvandebladrandvertoonden.
Ineenandere proefwerdenvergelekenvoorraadbemestingmet 5of10kg
zwavelzureammoniak;0,1 of1^kgdicyaandiamideallesperare,gecombineerdmeteenmaalberegenenmetwaterwaaraanwastoegevoegdO,5of
10ppmdicyaandiamide.Deobjectendievooraf 5kgkregenwerdennogeen
keerbijgemestmet2-g-kgzwavelzureammoniak perare.Het beregenenmet0,
5of10ppm,datongeveerhalverwegedeteeltgeschiedde,hadgeenduidelijkeffectopproduktie ofnitraatgehalte inhetgewas,daaromzullende
resultatengemiddeld overdezebehandelingenwordenweergegeven.

zwavelzure
ammoniak
kgperare
A
B
C
D
E
F

10

5+2è
10

5+2£
10
5+2i

dicyaandiamide
kgperare
0
0
1
1

gem.
kropgewicht
ing

il

verbranding
bladrand
$ vanaantal

1,95
1,58
1,33
1,05
1,04
1,10

159
112
117
103
112
98

'2
li
's

ITOj-N^
opde
drogestof

Bijteelt indeherfst,althans zekeronderproefomstandigheden,was
alleswatbuitenhetnormaleviel (=10kgzwavelz.amm.)ongunstig.Het
verdelenvandebemestingovermeerderekerenverlaagdehetnitraatgehalteinhetgewasmaarookdeproduktie.Dicyaandiamide gafdesterksteverlaginginnitraatgehalte,1-g-kgvandezestofperarewasteveel.
NH4-overmaat
Doormiddelvanwatercultuurwerddeinvloedvannitraat-en/ofammoniumvoedingbijenkelegewassenbestudeerd.Bij100$NH4trad inallegevallen
sterkegroeiremmingop.Tomaat,komkommer enaugurkwarenzeergevoelig.
Bij100$NH4ginghetgewasbinnen enkele dagen slapenstierfhetaf.
Slaenpaprikanamen eentussenpositie in.Bij100$NH4staatdegroei
stilmaarhetgewasgingnietmeteendood.Slavertoonderand enpaprika
neusrot.Auberginewasweiniggevoelig.100$NH4gafsterke groeiremming
maarhet duurdegeruime tijdvoorhetgewasslapging.
Paprika.Eet optredenvanstipbijpaprika cvTisanawerdbestudeerdop
watercultuur (doorstroomprincipe)waarbijindevoedingsoplossingde
stikstofvoor0,7i> 15en 30$werd gegeven indevormvanEH^ (0$
NH4=100$NO5). Deplantbleekmeerstikstofopdenemenuitdeoplossingmetveelammonium.Na 1maandwerden devolgendeconcentraties (meaq
per1)gevonden:

NO?meaq
NH4meaq

0$

l¥°

15$

30$

8,9
0,01

6,9
0,02

5,4
0,02

1,1
0,00

2
2

4
4

10
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Erwerddaaropnieuwevoedingsoplossing toegediend inplaatsvandeoude.
Bijde40$EH4-oplossingwerdhetverloop inNB^-gehaltenagegaan:
meaçLNH4per1
2,08
1,56
0,70
0,00

0uur
1uur
24uur
48uur

'HetblijktdatpaprikaNH4bijzonder snelkanopnemen.
Hoeweldeproefnietgeheelvolgensdegeplande opzetverliep zijntoch
deoogstgegevensuiterstinteressant:
NH4

stuks
perplant

oio

14,5
14,2
17,1 •
16,0

15/0
50/0

gewicht
perplant
ing
1756
I75O
1928
1704

gem.vruchtgewichtin
ë
147
145
142
141

Wiskundigeverwerking:lineaireffectvruchtenmet
effectaantal stippen/vruchtP<C.0,01.

vruchten
metstip
*

aantal
stippen
pervrucht

81
80
75
59

5,8
5,9
5,8
2,4
stipP<C0,01, lineair

Het isduidelijkdathettendelevervangenvannitraat doorammoniumin
devoedingsoplossing eengunstige invloedheeftophettegengaanvanhet
verschijnsel stip.Het lijkteropdatditniet tenkostehoefttegaan
vandeproduktie.
Publikaties
RoordavanEysinga,J.P.N.L. enR.Maaswinkel:Hetnitraatgehalte van
diverseandijvierassen geteeld onderglaseneind februarigeoogst.
Proefstn.Groenten-Fruitt.Glas,Naaldwijk,InternRapp.50,1978,5PP«
RoordavanEysinga,J.P.N.L. enM.Q.vanderMeijs:Eenonderzoeknaarhet
nitraatgehalte inenkele onderglasgeteeldevoorjaarsgroenten.Proefstn.
Groenten-Pruitt.Glas,Naaldwijk,InternRapp.46,1978,6pp.
B.Werkplan 1979:
Voortzettingvandeverzamelingvantomaatenkomkommervoorhetonderzoek
opzwaremetalen.
Voortzettingverzameling enkele glasgroenten inhetvoorjaarvooronderzoek
opnitraat.
Bijslavoortzettingvanhetonderzoek teneindeeenlaagnitraatgehalte in
gewasterealiseren.
HerhalingvandeproefmetNH4-concentraties bijpaprika inietsgewijzigdevorm.
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a.Invloedvanenergiebesparendklimaatregelenopbloei,zetting,produktie
enafwijkingenbijtomaat
Indeklimaatkas (24afdelingen)werdenbijonderzoekbijtomaatde
volgende instellingenvandeklimaatregelinggekozen.
A.Raamopeningnietbegrensd enbuistemperatuurnietbegrensd.
B.Minimumraamopening0-10%afhankelijkvanbuitenomstandigheden,buistemperatuurnietbegrensd.
C.Minimumbuistemperatuur0-60 Cafhankelijkvanbuitenomstandigheden,
raamopeningnietbegrensd.
D.Minimumbuistemperatuur60C,raamopeningnietbegrensd.
T1. Veranderingvaningesteldewaardevanventilatie enverwarming
éénuurvoorzonsopgangmet eenschakeltijdvan2uur.
T2. Veranderingvaningesteldewaardevanventilatie opzonsopgang
enzonsondergang,vanverwarming \ uurnazonsopgangen1uur
voorzonsondergang.
T3. Veranderingvan ingesteldewaardevanventilatie 1uurvoor
zonsopgangen1uurna zonsondergang,verwarming \ uurvoor
zonsopgangenopzonsondergang.
Iniedereafdelingwerdenderassenc v . 'Sonatine'enc v . 'Nemato'
opgenomenmet elk2plantgroottenbijhetuitplanten op28december
(gemiddeld plantgewicht 13en23gram).Denachttemperatuurwerdvan
januaritotjuniopgebouwdvan15°naar18°C endedagtemperatuurafgebouwdvan20°naar18°C.Delichtafhankelijke temperatuurverhoging
werd indieperiodevan4 naar0°afgebouwd.Deingesteldewaardevoor
dag-ennachtventilatie lag1°Cbovenderuimtetemperatuur.Delichtverhogingopdeventilatiewerdvan januaritot junimet 1Cafgebouwd.
Oogstwaarnemingenwerdengedaanvan17maart totenmet29mei
- BijbehandelingBlagdeproduktie 0,35 kgperm2lagerdanbijA,
CenD.DeschakeltijdenT1, T2enT3gavenevenalsdebeiderassen
geen verschil inproduktie.Degroteplant (23gram)gafeenhogere
produktievan0,5 kgperm2tenopzichtevandekleine plant.De
behandelingenBxT2enBxT3bleveninvroege produktieachter.

mandagen
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- Hetaantalgeoogstevruchtenwas"bijBxT2enBxT3enbijkleine
plantenlagerdanhetgemiddeldevandeanderebehandelingen
- Hetgemiddeldevruchtgewicht lagbijDwat lagerenbijBxT2enBxT3
wathoger.
Devruchtkwaliteit vanc v . 'Nemato'wasmindergoedalsvan c v .
'Sonatine'.BijBx12wasdekwaliteitduidelijk slechterenbijBx12
duidelijkbeterdanhetgemiddelde.
Bijlengtemetingenvandeplantentot2mhoogtebleekdelengtetoename
indetijdrechtlijnig tezijn.Derelatievelengtegroei»wasbijDhet
grootst,bijT2hetkleinst enbijc v . 'Nemato'groterdanbij c v .
'Sonatine'.
- EindaprilbegoninhetbovenstedeelvandeplantenBotrytis opte
'treden.Hetaantal stengelplekken per18plantenwasop9meibij
behandelingenA,B,CenD;respectievelijk 4«25,3.96,4*71en1.J8,
enbijT1,T2,T3;respectievelijk 3.19,4-00en3.55c v . 'Sonatine'
had4*46enc v . 'Nemato'2.69 stengelplekken.
Bijtellingenvanhetaantalwitkoppen (chimeren)op21aprilhadden
behandelingenA,B,CenD;respectievelijk 14» 17» 23en9witkoppen
per144plantenenbehandelingen T1,T2enT3;respectievelijk 11,21
en16c v . 'Nemato'hadbijnadubbelzoveelwitkoppenalsc v . 'Sonatine'
Bij6trossenwerdenbloeiwaarnemingen verricht,waarbijdetrossentot
op8bloemenwerden ingekort.BehandelingDhad eengroteraantalgeaborteerdebloemenaandeeersteentweede trosdanbehandelingA,BenC.
Bijc v . 'Nemato'wasdeabortie groterdanbijc v . 'Sonatine'.Tussen
deschakeltijdenwarendeverschillen inabortieklein.
BijDbegondebloei 3dagenvroeger,wasdebloeiduur -gdagkorter ende
uitgroeiduurvandevruchten4tot8dagenkorter tenopzichtevande
anderebehandelingen.BijBxT2enBxT3begondebloei2à 3dagen
laterenwasdeuitgroeiduur 2tot 5dagenlanger.
Hetenergieverbruikkon indezeproefnietwordenvastgesteld,doch
uitdebeschrevenklimaatsinstellingen blijkt,datbehandelingAhet
minsteenbehandelingDdemeeste energieheeftverbruikt.
Publicaties
Buitelaar,K. (1979)- Kasklimaatonderzoekbijtomaat.1.GroentenenFruit34
(29): 9-11. 2j_Groenten enFruit 34(30):35-36.j^_Groenten enFruit 34(32):
28-29.
b.Invloedvs-nhettijdstipvantrossnoeiopdeproduktiebijvleestomaten
Bijc v . 'Eurovite' (plantdatum6juli)werdenbijalle trossennade
zesde bloem ofvrucht depuntenverwijderd.Ditgebeurde op4verschillendetijdstippennamelijk inhetbloeiende stadiumenalshetzevende
vruchtje1-g-,3en4ircmindoorsnedewas.
Laterwerdpertrosnogéénmindergoedgevormdevruchtverwijderd.
Deproduktie totenmet27novemberwasrespectievelijk 10.2,9-8,9«9
en9-6kgperm2,endegemiddeldevruchtgewichtenrespectievelijk107,
103, 106en101gram.
Uithetoogpuntvanhetgoedkunnenbeoordelenvanhetvruchtmodel,ishet
inkortenvandetrossenalsdepuntvruchtjes3cmindoorsnede zijnhet
gunstigst;ditkosttenopzichtevanhet inkorten inhetbloeiende stadium
nauwelijksproduktie.
B.Plannenvoor1979
Invloedvandematevantrossnoeiopproduktie envruchtgewichtvanvleestomaten
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- Invloedvanbodemverwarming engrondafdekkingbijverlaagdenachttemperatuur
opontwikkelingenproduktiebijtomaat
- InvloedvandemethodevanbladverwijderenophetoptredenvanBotrytis
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Projectnummer

Projecttitel

R.H.M.Maaswinkel enM.H.Cools
J.H.Stolk
J.H.Stolk
C.M.M,vanWinden

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen Jaar (19
Besteding in geld
„ -materieel ƒ

Semi-directe kosten

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Directe kosten-personeel f
„

Registratie nr.:

ƒ

Hoger personeel

—

Middelbaar personeel

—

mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten f

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 7 9 niet vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 8

a

« Rassenproeven eerstebeoordeling
2 - 5 hokkigerondetypen
Stookteelt:
14nieuwerassen,afkomstigvan7veredelingsbedrijven,werdennaast
destandaardrassen e.V. 'Sonato'enc v . 'Sonatine'op3plaatsenin
drievoudbeproefd.Voorverderebeproevingwerdenaanbevolen:E4379
(Tamara), 77408, 3053,77409en2992.Derassen77408en2992werden
tenslottenogteruggetrokken.
- Heteluchtenkoudeteelt:
14nieuwerassen,afkomstigvan7veredelingsbedrijven,werdennaast
destandaardrassenc v . 'Sonato'enc v . 'Estrella'op3plaatsenin
tweevoudbeproefd.Voorverderebeproevingwerdenaanbevolen:E4344
(Pamela), 6253 (Daltona), 3054en77409.
- Herfstteelt:
14nieuwerassen,afkomstigvan7veredelingsbedrijven,werdennaast
destandaardrassen c v . 'Sonatine'enc v . 'Angela'op3plaatsenin
tweevoudbeproefd.Derassenvoorverderebeproevingzijnnogniet
bekend.
5 - 5 hokkige typen
Stookteelt:
14nieuwerassen,afkomstigvan8veredelingsbedrijven,werdenop4
plaatsen intweevoudbeproefdnaastdestandaardrassen c v . 'Sonatine'
enc v . 'Marcanto'.Voorverderebeproevingwerdenaanbevolen:77401»
3OO7,77404em2999.
- Herfstteelt:
14nieuwerassen,afkomstigvan7veredelingsbedrijven,werdennaastde
standaardrassenc v . 'Sonatine'enc v . 'Marcanto'op3plaatsen entweevoudbeproefd.Derassenvoorverderebeproevingzijnnognietbekend.
Meerhokkige,vlezige typen
Voorjaarsteelt:
9nieuwerassen,afkomstigvan4veredelingsbedrijven,werdennaastde
standaardrassen c v . 'Delisa'c v . 'Virovite',c v . 'Eurovite',op3
plaatsenentweevoudbeproefd.Voorverderebeproevingwerdenaanbevolen
77451 (Quanto)en77455-

mandagen
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- Herfstteelt
11nieuwerassen,afkomstigvan5veredelingsbedrijven,werden op3
plaatsen intweevoud,naasthetstandaardras c v . 'Delisa',beproefd.
Derassenvoorverderonderzoek zijnnognietbekend.
b.Rassenproeven tweedebeoordeling
2 - 3 hokkige,rondetypen
- Stookteelt:
Eenserievan8rassen (inclusiefdestandaardrassen c v . 'Sonato'en
c v . 'Sonatine')werd op17plaatsenintweevoudbeproefd.Derassen
c v . 'Resistase,B76225,B76332,c v . 'Silvana'enc v . 'Sonatine'konden
uiteindelijk,aldannietbeperkt,wordenaanbevolen.
Publikatie:Stolk,J.H. (1978). Sonatotijdperk definitiefteneinde.
Groenten enFruit 34(11):48en49.
Hete-luchtenkoudeteelt:
Eenserievan8rassen (inclusiefdestandaardrassencv."Sonato"encv.
"Estrella")werd op9plaatsen intweevoudbeproefd.Derassen76352,127,
cv. "Silvana",cv."Coronation",cv."Sonato"encv."Estrella"konden
uiteindelijk,aldannietbeperkt,wordenaanbevolen.
Publikatie:Stolk,J.H. (1978).Tomaterassenvoordehetelucht-enkoude
teelt.GroentenenFruit34(23):38en39.
Herfstteelt:
Eenserievan6rassen (inclusiefdestandaardrassen cv."Sonatzlne"en
cv. "Angela")werd op+15plaatsen intweevoudbeproefd.Deresultaten
zullenbegin 1979wordenuitgewerkt engepubliceerd.
3 - 5 hokkigetypen
Herfstteelt:
Eenserievan4rassen (inclusiefdestandaardrassencv."Sonatine"en
cv. "Marcanto")werd op+10plaatsen intweevoud beproefd.Deresultaten
zullenbegin 1979wordenuitgewerkt engepubliceerd.
Meerhokkige,vlezige typen
- Toorjaarsteelt:
Een serievan 5rassen (inclusiefdestandaardrassencv."Delisa",cv.
"Virovite"encv."Eurovite")werd op6plaatsen intweevoudbeproefd.
Hetrascv."Delisa"voldeedhetbest.Medenaaraanleidingvande
proevenwerdende2nieuwerassenuithetverkeergenomen.
Publikatie:Stolk,J.H. (1978).Vleestomaten.GroentenenFruit 3-(17):
42e:i43Herfstteelt:
Yam derassenuithetvooronderzoek in1977bleek erniet ééngeschikt
voorvoortgezet onderzoek.Rassenproeven 2ebeoordelingen zijnindeherfstteeltdanooknietgehouden.
B.Plannenvoor1979:
Rassenproeven 1ebeoordeling
-In3teeltwijzen,teweten stookteelt,hete-lucht/koudeteeltenherfstteelt,komentelkens opminimaal 3plaatsenproevenmetdeperteeltwijzedoordeveredelingsbedrijven ingezondenrassenvanhet2 - 3 hokkige type.
-Indestookteeltkomenopminimaal 3plaatsenproevenmetvoordezeteeltwijze doordeveredelingsbedrijveningezondenrassenvanhet 3 - 5 hokkige type (grofrond).Ofditookindeherfstteeltweerzalworden
gedaan (zoalsin 1978),wordtnognaderbekeken.
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-Indestookteelt enindeherfstteeltkomen telkensopminimaal 3plaatsenproevenmetdeperteeltwijze doordeveredelingsbedrijveningezondenrassenvanhetmeerhokkig,vlezigetype.
Eassenproeven 2ebeoordeling
-In3teeltwijzen,teweten stookteelt,hete-lucht/koudeteeltenherfstteelt,zullenopveelplaatsen proevengenomenwordenmetdeperteeltwijze,aandehandvanderesultatenvandeeerstebeoordeling inhet
jaardaarvoor samengestelde seriesrassen (vanhet2 - 3 hokkige type).
Ookzullenderassenophunhoudbaarheid wordengetoetst.
-Indestookteelt enindeherfstteelt zalhetzelfdegedaanwordenmet
rassenvanhet 3 - 5 hokkige type (zieeerstehoofdstukje rassenproeven
2ebeoordeling)
-Indevoorjaarsteeltenindeherfstteelt zalhetzelfdegedaanworden
metrassenvanhetmeerhokkig,vlezige type (zieeerstehoofdstukje
rassenproeven2ebeoordeling).
Ander onderzoek
Getracht zalwordengegevens teverkrijgen overhetoptredenvaneventuele
ras/teeltinteracties,omindezewatmeerduidelijkheidteverkrijgen.
Ookzalgetrachtwordengegevens teverkrijgen overdemogelijkhedenom
dekwaliteitvanhetprodukt inobjectieve (meetgegevens)cijfersweerte
geven.
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Winden
Besteding over het afgelopen Jaar (19

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

ƒ
ƒ
f
f
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 (1978) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1978.

a. Rassenproeven 1e beoordeling
Stookteelt:
9 komkommerrassen, zowel nieuwe a l s oudere, werden op 4 plaatsen in de
p r a k t i j k , t e weten Pijnacker, E r i c a , De Meern en Breda, beproefd "bij een
teelt opsteenwol.Opalleplaatsen stondenderassen intweevoud.Als
vergelijkingsraswerdcv."Farbio"aandeserietoegevoegd.
Datdevruchtenopsteenwol langerzoudenzijndanbijdeteeltingrond
werdnietgevonden.Rassen dievannature eentekortevruchtgeven,blevenook indeproevenopsteenwol tekort.
Yoorverder onderzoekwerdenaanbevolen:cv."Primio",T56,cv."Corona"
encv."Farbio".
- Herfstteelt:
10witresistenterassenen1KVIresistentraswerdennaastdestandaardrassencv."Farbiola"encv."Sandra"op5plaatsen intweevoudbeproefd.
Hoewel derassenvoorverderonderzoeknognietbekand zijn,staatwel
vastdatslechts 1of2witresistenterassenredelijkhebbenvoldaan.De
9andererassenwarendoorgaans,vooralkwalitatief,slechterdande
standaardrassen.
Rassenproeven 2ebeoordeling
Stookteelt:
Eenserievan6rassen (inclusiefdestandaardrassencv."Farbio"encv.
"Stereo")werd op12plaatsen intweevoud beproefd.Derassencv."Corona",
cv.Stereo"encv."Primio"voldedengoed.Het standaardras cv."Farbio"
gafweleenhogeproduktie,maarbleekmindergoedbewaarbaarnadeoogst
dandenieuwerassen.
Publikatie:Stolk,J.H. (1978).Komkommers,welkrasvoor 1979?Groenten
enFruit 54(16):42en43.
-Hete-lucht-enkoudeteelt:
Eenserievan7rassen (inclusiefdestandaardrassen cv."Farbiola"encv.
"Sandra"werd op6plaatsen intweevoud beproefd.Deresultatenzullen
begin 1979wordengepubliceerd indevakpers.
- Herfstteelt:
Eenserievan 5rassen (inclusiefde t;tandaardrassencv."Farbiola",cv.
"Sandra"encv."Corona")werd op12plaatsenintweevoudbeproefd.
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Deresultaten zullenindeloopvan1979wordengepubliceerd indevakpers
B.Plannenvoor1979:
Rassenproeven 1ebeoordeling
In2teeltwijzen,tewetenstookteelt enherfstteelt,komenopminimaal
3plaatsenproevenmetdeperteeltwijze doordeveredelingsbedrijveningezondenrassen.Hetgrootste gedeeltevandetebeproevenrassen zalnog
vatbaarvoor"hetwit"zijn.Indienwitresistente rassenwordeningezonden,zullendezezomogelijk indeproevenwordenopgenctoen.
Rassenproeven2ebeoordeling
-Indestookteeltzaleen2ebeoordeling opsteenwolwordengehouden.
-Indeherfstteelt zaleen2ebeoordelingvandebestewitresistente
rassenuitdeeerstebeoordeling in1978wordengehouden.
-Ookzullenenkeleproevenmeteennadertebepalen serierassen inde
hetelucht/koudeteeltwordengehouden.
-VergelijkenderassenproevenmetderassenFarbio,StereoenCorona
zullenopeen10-talplaatsenwordengehouden.Ditomnogwatextra
informatie teverkrijgen overdekwaliteitsverschillen tussendeze3
rassen.
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R.H.M.Maaswinkel

Onderzoeker(s)
Projectleider

C.M.M.v.Winden

Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen jaar (19
Besteding in geld

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Directe kosten-personeel ƒ
„

„ -materieel f

Seml-directe kosten

)

ƒ

Hoger personeel

—

mandagen

Middelbaar personeel

—

mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten f
Totaal

ƒ

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar ( 1 9 7 8 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1 9 7 8 -

a.RelatieN-bemestingenglazigheidbijkropsla.
Inhetnajaarvan1978werd ineenproefderelatie tussenK-bemesting
enhet optredenvanglazigheidbepaald.Indeproefwerden2rassenopgenomentewetencv."Renate"(eenpraktijkras datglaziggevoeligis)encv.
"Mistra" (eenzeerglaziggevoeligras).
Indeproefwerdenbijbeiderassendevolgende trappen inN-bemesting
aangelegd:
0kgKAS/are, 5kgKAS/are,10kgKAS/are,15kgKAS/areen20kgKAS/are.
Erwerd gezaaid op2-9-1978engeplant op21-9-1978.Deoogstwasop
22-11-1978.
Vanaf10oktobertotaandeoogst zijniederedagperveld 5kroppenonderzocht opglazigheid.
Tussendebehandelingenwarenervisueelwaarneembare verschillen inkwaliteit.Deresultatenvandezeproefzijnnognietverwerkt;dezezullen
tezijnertijdgepubliceerdworden.
b.Plantdichtheidsproeven bijijsbergsla.
Inhetvoorjaarvan 1978werd in3proevenijsbergslabij5plantdichthedenuitgeplant.
Deplantdichthedenwaren:12,13,14,15en16planten/m2 (cv."Cristallo").
Voorde3proevenwerd gezaaid op3-11-1977,15-11-1977en25-11-1977.De
plantdatawaren23-12-1977,13-1-1978en1-2-1978.
Deoogstdatawarenachtereenvolgens:bijdeeersteplantdatum 21-3en28-31978,vandetweedeplantdatum 29-3en3-4-1978,vandederde plantdatum
IO-4-I978.
Tussendeverschillendeplantdichthedenwarenbijdediverse plantdata
vrijgroteverschillen inbruto-ennettokropgewichten.
Eenoptimaleplantdichtheid konnognietwordenvastgesteld.
Het ijsbergslaras,dat indeproevenwerdgebruiktwastamelijkheterogeen.
Ophet ogenblik lijktdemeestoptimale plantafstand+ 1 3 pl/m2.
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Inhet latevoorjaarvan1978werd ijsbergslabij6plantdichthedenuitgeplant.
Deplantdichthedenwaren:13,14,15» 16,17en18planten/m2(cv.
"Fortessa").
Deproefwasgezaaid op29-3-1978.Erwerdgeplant op25-4-1978engeoogst
op7-6-1978.
Bijdezeproefwarenerevenalsbijdevorigeproefvrijgroteverschillen
inbruto-,ennettokropgewichten.
Ookuitdezeproefisgeenduidelijk optimaleplantafstaladgevonden.Deoorzaakiswaarschijnlijkookhiereentegroteheterogeniteit binnenhetras.
Indezomervan1978werd ijsbergsla bij4plantdichthedenuitgeplant.De
.plantdichthedenwaren:16,18,20en22planten/m2 (cv."Fortessa").
Deproefwerd gezaaid op1-7-1978.Erwerd geplant op18-7-1978engeoogst
op18-8-1978.
Ookuitdezeproefwerd,evenalsbijbeidevorigeproevengeenduidelijk
optimumgevonden.
Indeherfstvan1978werd ijsbergslabij4plantdichthedenuitgeplant.De
opgenomenplantdichthedenwaren:10,12,14en16planten/m2.Alsras
warencv."Cristallo"encv."Thialf"opgenomen.Deproefwerdgezaaidop
17-8-1978,geplant op6-9-1978engeoogst op25-10-1978.
"Vaniederveld isvantwaalfkroppenhetbruto-kropgewicht perkrop
bepaald.
Dezebepalingwerd gedaanomtezienhoegrootdevariatiebinneneen
veldis.
Deresultatenvandezeproefzijnnognietverwerkt enzullenlater
wordengepubliceerd.
c.Plantleeftijdenproevenbijijsbergsla.
Indevoorjaarsteeltvan1977wasinenkele teeltendeheterogenekropvormingeenprobleem.Deindrukbestond datoudegeremdeplantenminder
sneltotkropvormingkomen.
Inverbandhiermeewerd inhetvoorjaarvan1978ijsbergslavan 3plantleeftijdenmetelkaarvergeleken.Voordeproefwerdgezaaid op3-11-1977»
15-11-1977en25-11-1977 (cv."Cristallo").Geplantwerd erop13-1-1978.
Bijdeoogst op29-3-1978en3-4-1978warenergeenverschillen indemate
vankropvormingtussendeplantenvande3zaaidata.
Indeherfstteeltvan1978zijn5verschillende plantleeftijden inde
proefopgenomen.Deproefwerdgezaaid op9-8-1978, 12-8-1978,17-8-1978,
21-8-1978en23-8-1978.Deproefwerdgeplant op6-9-1978(cv."Cristallo"
encv."Thialf").Bijdeoogst op25-10-1978warenerbijbeiderassen
geen verschillenindematevankropvormingtussendeplantenvande5
zaaidata.
B.Plannenvoor1979:
Botersla
Teeltvan slaopvoedingsfilm,waarbijdevolgendeaspectenwordengestudeerd:
a.teelt ingrondpotten,steenwolpotten enplant-inpotten.
b.relatieWenKbemestingenglazigheid.
c.bepalinggroeicurvevanslageteeld invoedingsfilm.
Ijsbergsla
teeltvanijsbergslabijverschillendeklimaten endeinvloedhiervan
opdekropvorming.
vervroegingvandeteelt.
- verder onderzoeknaarderelatie tussenplantleeftijd bijhetuitplanten
enkropvorming.
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Projectleider

C.M.M.v.Winden

Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen jaar (19

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Besteding In geld
Directe kosten-personeel ƒ
„

„ -materieel f

Seml-dlrecte kosten

)

f

Hoger personeel

—

Middelbaar personeel

—

mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten ƒ

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19/6 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 8

a.Rassenonderzoekbotersla.
I Rassenproeven1ebeoordeling
1.Klassieketypen:
In5voordepraktijkrepresentatieve teeltwijzenwerdennieuwerassenbeproefd.Deproevenwarenopminimaal 3plaatsenin2-of3-voudaangelegd.
Perveredelingsbedrijfmochtenmacimaal 2rassenperteeltwijzeworden
ingezonden.Rassendieresistent zijntegenalleNederlandse fysio'svan
"hetwit"zijninhetseizoen1977-1978nogvrijwelnietingezonden.
- Vroegeherfstteelt1977:
Standaardras:cv."Ostinata".
1Jnieuwerassenbeproefd.
Aanbevolenvoorvoortgezet onderzoek:800en353- 353werdwegenshet
witpatroon (vatbaarvooralle fysio's)teruggetrokken.
- Herfstteelt1977:
Standaardrassen:cv."Plus",cv."Ravel"encv."Renate".
15nieuwerassenbeproefd.
Aanbevolenvoorvoortgezet onderzoek:24575,24424,800,700,762621,cv.
"Hemlet"encv."Fardisix".
- Winterteelt1977/1978:
Standaardrassen:cv."Plus",cv."Ravel"encv."Renate".
16nieuwerassenbeproefd.
Aanbevolenvoorvoortgezet onderzoek:cv."Hamlet",1331» 24575» 24424»
E763243en3520.Nummer 3520werd tenslottetochteruggetrokken.
- Voorjaarsteelt1978:
Standaardrassen:cv."Mir"encv."Cynthia".
17nieuwerassenbeproefd.
Aanbevolenvoorvoortgezet onderzoek: 5622, 5276A,cv."Pardisix",25824,
cv."Plure",cv."Lucia",cv."Hamlet"encv."Pallas".
- Latevoorjaarsteelt1978:
Standaardrassen:cv."Ostinata"encv."Salina".
18nieuwerassenbeproefd.
Geenenkelrasaanbevolenvoorvoortgezet onderzoek.

mandagen
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2.Opgerichte typen:
Vooralle teeltwijzenwerdenopgerichte typenaangevraagd enindeonder
a.1."beschrevenprocessen opgenomen.Inallegevallenwascv."Tornado"
het standaardras.Mededoordekomstvannieuwebestrijdingsmiddelenbleek
deinteresse omrassenvanhet opgerichte type terbeproeving intezenden
geringtezijn.
Teeltwijze

Standaardras

Aantalnieuwe
rassen

Aäühbevolenvoor
voor tgezet onderzoek

Vroegeherfstteelt
1977

Tornado

4

2052

Herfstteelt 1977

Toma'do

3

geen

Winterteelt19771978

geen

Voorjaarsteelt
1978

Tornado

Vastevoorjaarsteelt1978

Tornado

geen

geen
2016
2052
cv."Odeon"
766131
766143

IIRassenproeven2ebeoordeling
1.Klassieketypen:
- Vroegeherfstteelt 1977:8proefplaatsen intweevoud.
Beproefderassen:cv."Luro"encv."Hamlet".
Standaardrassen:cv."Ostinata"encv."Salina".
Aanbevelenswaardig: cv."Ostinata",cv."Salina",cv."Luro"encv."Hamlet",
Publikatie:
Maaswinkel,R.H.M. (1978).Rassenvergelijkingvroegeherfstteeltsla.
Groenten enFruit 34(4):41.
- Herfstteelt1977:
19proefplaatsen intweevoud.
Beproefderassen:cv."Plure",cv."Diblasix",cv."Renasix"encv.
"Kronia".
Standaardrassen:cv."Plus",cv.Ravel"encv."Renate".
Aanbevelenswaardig: cv."Plus",cv."Ravel",cv."Renate"encv."Renasix".
Publikatie:
Maaswinkel,R.H.M. (1978).Welk slaras indeherfstteelt.Groentenen
Fruit 34(9):32en35- Winterteelt1977-1978:
18proefplaatsen intweevoud.
Beproefderassen:cv."Diblasix",5620,cv."Renasix",cv."Pallas",
D286en5611.
Standaardrassen:cv."Plus",cv."Ravel"encv."Renate".
Aanbevelenswaardig:cv."Plus",cv."Ravel",cv."Renate",cv."Diblasix",
cv."Renasix"encv."Pallas".
Publikatie:
Maaswinkel,R.H.M. (1978).Rassenkeuzevoordewinterteelt sla.Groenten
enFruit 34(11): 45en47.
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- Voorjaarsteelt1978:
12proefplaatsenintweevoud.
Beproefderassen:1797A,cv."Renasix",cv."Ilanka"encv."Paust".
Standaardrassen:cv."Mir"encv."Cynthia".
Aanbevelenswaardig: cv."Mir",cv."Cynthia"encv."Paust".
Publikatie:
Maaswinkel,R.H.M. (1978).Rassenvoordevoorjaarsteeltvansla.Groenten
enFruit34(13):35- Latevoorjaarsteelt1978:
Beproefderassen:cv."Winalda",5276A,353,cv."Let"en2052/76.
Hetras2052/76washetenigerasvanhetopgerichte type,datvoorvoortgezet onderzoek inaanmerkingkwam enisdaarom samenmetderassenvan
hetklassieke typebeproefd.
Standaardrassen:cv."Ostinata"encv."Salina".
Aanbevelenswaardig: cv."Ostinata",cv."Salina",cv."Winalda",353,cv.
"Let"en2052/76.
Publikatie:
Stolk,J.H. 1979- Glassla,welkrasvoorlatevoorjaars-enzomerteelt
34(28):38-392.Opgerichte typen:
Hetenigerasdatvoorverderebeproeving inaanmerkingkwam (2052/76)is
bijderassenvanhetklassieke typebeproefd indelatevoorjaarsteelt.
b.Rassenonderzoek ijsbergsla
1.Indevroegevoorjaarsteeltvan1978werden8rassenopgenomen.Erwerd
gezaaid op22-10-1977engeplant op3-12-1977 (plantdichtheid 13,3planten
perm2).
Bijdeoogst op21/3-en28/3-1978varieerdehetnetto-kropgewicht (krop
met 3 - 5 ombladeren)van4°0-700gram.
Vande8opgenomenrassenhebben 3rassenslechten1rasredelijkvoldaan.
Derassencv."Cristallo",cv."Portessa",cv."Marmer"encv."Cavallona"
hebbengoedvoldaan.
Derassencv."Cristallo"encv."Portessa"wordenreeds oppraktijkschaal
geteeld.
Derassencv."Marmer"encv."Cavallona"kunnenalsbeproevenswaardigwordenaanbevolen.
2.Indevoorjaarsteeltvan 1978werden 8rassenopgenomen,(dezelfderassen
alsindevroegevoorjaarsteelt).
Erwerd gezaaid op3-11-1977,15-11-1977en25-11-1977- Deplantdatawaren
achtereenvolgens 23-12-1977,I3-I-I978en1-2-1978. (plantdichtheid 13,3
planten/m2).
Deijsbergsladie op23-12-1977wasgeplant,werd op21-3-1978en28-3-197^
geoogst.
Hetnettokropgewicht (kropinclusief 3 - 5 ombladeren)varieerdevan 343655gram
Deijsbergsla dieop13-1-1978wasgeplant ,werdgeoogst op29-3-1978
en3-4-1978.Hetnettokropgewicht (kropinclusief3-5ombladeren)varieerdevan468-592gram.
Deijsbergsladieop1-2-1978geplantwas,werdgeoogst op10-4-1978.De
nettokropgewichten (kropinclusief3 - 5 ombladeren)varieerdevan492597gram.
Indezeproefblekendezelfderassenals indevroegevoorjaarsteeltaanbevelenswaardig.
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3.Indelatevoorjaarsteeltvan1978werden6rassenopgenomen.Erwerd
gezaaid op29-3-1978engeplant op25-4-1978.(plantdichtheid 13,3planten/m2).
Bijdeoogst op7-6-1978varieerdehetnettokropgewicht (kropinclusief 35 ombladeren)van3^9-600gram.
Vande6opgenomenrassenhebben2rassenzeerslecht en3rassenmatig
voldaan.
Alleenhetrascv."Portessa"heeft indezeperiodegoedvo-ldaan.Ditras
wordtreeds oppraktijkschaalgeteeld.
Î
4.Indezomerteeltvan 1978waren 5rassenopgenomen.Erwerdgezaaidop
1-7-1978engeplant op18-7-1978.(plantdichtheid 13,3planten/m2).
Bijdeoogstop18-8-1978varieerdehetnettokropgewicht (kropmet3-5
ombladeren)van178-308gram.
Vande5opgenomenrassenhebben4rassenslechtvoldaan.Eénvande
rassen,dieslechtvoldaanheeft,wasgeschoten.
Hetrascv."Fortessa"heeftredelijk goedvoldaan.Ditraswordtreeds
oppraktijkschaalgeteeld.
Indeherfstteeltvan1978werden 11rassen opgenomen.Erwerdgezaaid
op17-8-1978engeplant op6-9-1978. (plantdichtheid 12plantenperm2).
Bijdeoogst op25-10-1978varieerdehetnettokropgewicht (kropmet
3 - 5 ombladeren)van245-430gram.
Vande11opgenomenrassenhebben8rassenslecht en1rasredelijkvoldaan.
Hetrascv."Thialf"heeftgoedvoldaan.Ditraswordtindeherfstop
praktijkschaal geteeld.
Hetrascv."Cavallona"kanalsbeproevenswaardigwordenaanbevolen.
c.Oriënterend rassenonderzoek bindsla
Indelatevoorjaarsteeltvan 1978werden7bindslarassenopgenomenvoor
oriënterend onderzoek.Erwerdgezaaid op16-3-1978engeplant op4-4-1978.
Bijdeoogst op17-5-1978bleek,datgeenvanderassenvoordezeteeltwijzegeschiktwas.Demeesterassenkwamennietmethetgewenstebindslatypeovereen.
Indezomerteeltvan 1978werden4bindslarassenvoororiënterendonderzoekopgenomen.Erwerdgezaaid op1juli1978erigeplant op18-7-1978.
Bijdeoogst op18-8-1978bleek,datgeenvanderassengeschiktwasvoor
dezeteeltwijze.
Dematigekwaliteit werdvoornamelijk doorrandveroorzaakt.
B.Plannenvoor1979:
a.Rassen-proeven1ebeoordelingbotersla
-klassieketypen:
-IndeonderaI1genoemde teeltwijzenzullenrassenproeven 1ebeoordelinggenomenwordeninhet seizoen1978/1979-Opgerichtetypen:
Deaangebodenrassenvandittypezulleninalle'bovengenoemde proevenvan
hetklassieke typewordenopgenomen enbeoordeeld.
b.Rassen-proeven2ebeoordelingbotersla
-Klassieke typenenopgerichtetypen:
Derespectievelijk onderaI1enaI2perteeltwijze genoemderassen
zullenopveelplaatsenwordenbeproefdnaastperteeltwijzevasttestellenseriesstandaardrassen.Degegevens zullencentraalwordenverwerkt.
(ProefstationNaaldwijk)engepubliceerd indevakpers.
c.Voortgezet oriënterend rassenonderzoek bijijsbergsla.
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Besteding over het i fgelopen Jaar (19

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„

„ -materieel ƒ

Semi-dlrecte kosten

)

ƒ

Hoger personeel

—

Middelbaar personeel

—

mandagen
mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten ƒ

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar ( 1 9 7 Ö)

me

* vermelding van publicaties

B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 197 8.

a . I n v l o e d van de h o e v e e l h e i d s t e e n w o l , w a t e r g i f t en Ca/K v e r h o u d i n g op p r o -

duktie enkwaliteit"bijdeteeltvanpaprika opsteenwolbijverschillende
ruimte-enmattemperaturen.
Bijdeteeltvanpaprikaisdevraaginteressant,watdemogelijkhedenzijn
vantelenopsteenwol.Voordelen zoudenkunnenzijn:
produktieverhogingdooreenkortere teeltloze periode
geen grondontsmetting
geenvirusbesmettingvanuitdegrond
beterebeheersingvanhetwortelmilieu (temperatuur,water,voeding)
hetgeentotverbeteringvankwaliteit enproduktiekanleiden.
Bijoriënterend onderzoekmet jongepaprikaplanten in1977isgeconstateerd,
datdegroeisnelheid bijveel lageretemperaturendanindepicaktijk
wordengerealiseerd,nauwelijksachterbleef.
Hetbovenstaande isaanleidinggeweest totteeltonderzoekbijpaprikaop
steenwol,waarbijdevolgendebehandelingenwarenopgenomen:
anachttemperatuurvanafhetplanten14°C,17°Cen20°C
b_steenwolvolume4>5liter (40x 15x7,5 cm), 9liter (40x30x7,5 cm)
en6liter(40x15x10cm)perplant
c.waterhoeveelheid "normaal"en"normaal+20%extra"
d_normalevoedingsoplossing eneenoplossingmet 30%minderK2SO4
e."lage"mattemperatuuren"hoge"mattemperatuur.
Erisgeplant op13januariendevruchten zijnroodgeoogst.Hetraswas
cv."BruinsmaWonder".
Tenaanzienvandegewasontwikkelingzijndeverschillen tussendebehandelingen overhetalgemeengeringgeweest.Gedurende deserstegroeiperiodengroeidendeplantenopdemattenmeteen"hoge"temperatuur,vooral
indeafdelingmeteennachttemperatuurvan 14°C,wat snellerdanbijde
"lage"mattemperatuur.
Aanheteindevanhet seizoenwarendeplanten indeafdelingmetde
hoogstenachttemperatuurhetlangstemaarhetverschilmetdelaagste
nachttemperatuurwas slechts+.10%.
Ook tenaanzienvandeproduktiewarendeverschillenklein.Bij14,17en
20Cnachttemperatuurwasdeproduktie totenmet 31meirespectievelijk
4,73 kg,4,64kgen4,25kgperm2enop16oktober (eindeproef)15,9kg,
16,6kgen15,5kgperm2.
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Deproduktiewasbijhetgrootste steenwolvolumeperplant+5%groter
danbijdetweekleinerevolumes.
Tussendeoverigeproeffactorenwarennauwelijksverschillen geconstateerd.
Degemiddelde produktie overallebehandelingenwas 16,0kg/m2.
Opvallend zijndekwaliteitsverschillen geweestdievooralvroeg inhét
seizoen optraden tengevolgevandeverschillen innachttemperatuur.
Op51meiwashetpercentage (vanhetgeoogstegewicht)"knopen"bij 14,
17en20Crespectievelijk: 54,4, 25,8en11,8.Later inhet seizoen
warendeverschillenveelmindergroot.
Tenaanzienvanneusrot zijngeennoemenswaardige verschillenopgetreden.
•Vroegtijdigeafstervingvanherfstpaprika's.
Alsvervolgophet in1977gestarteonderzoek (intern jaarverslag blz.5960), i«bijeenherfstteelt in1978,indeklimaatkas,onderzoekgedaan
naardemogelijkhedenomvroegtijdigeafstervingvanplanten tegentegaan.
Devolgendebehandelingenwarenopgenomen:
a_géénminimum buistemperatuur,minimumbuistemperatuur overdag 35Cen
minimumbuistemperatuur overdag 50C.
IDmatigwatergevenenveelwatergeven.
c.jongeplant (4weken)uitpoten enoudeplant (6weken)uitpoten.
d,plantverband 28,5x80cm,41»5x80cmen57x 80cm.
Erwerd geplant op11 juliendeoogstwerdbeëindigd op7november (cv.
"Rumba").
Deplantenzijnopgeleidvolgenshettweestengelsysteem.
Omdeinvloedvandeminimumbuistemperatuur opdeverdampingzogoed
mogelijk tekwantificeren,isinelkeafdelingeenplant ineencontainer
geplant omhiermeena tegaanhoegroothetwaterverbruik vandezeplantenwas.
Dematevanslapgaanisvastgelegd doorinoktoberennovember,intotaal
5maal,deplanten tebeoordelen.Bijdeze (visuele)waarderingzijncijfers
gegevenvan9(volkomenvitaal)tot1(dood).
-Gebleken isdatdeleeftijdvandeplantenophetmomentvanuitpoten
weinig invloedheeft ophet slapworden.Gemiddeldewaarderingvoorde
jongeplantwas7>5enoudeplant7,4-Matiggietenbleekgunstiger tezijndanveel gieten.Degemiddelde
waarderingwasrespectievelijk 7,8 en7,1.
-Ookbijdeverschillende plantafstanden zijnduidelijkeverschillengeconstateerd.Bij57,41,5en28,5wasdewaarderingrespectievelijk
6,7 7,4 en8,3«Nauwerplantenheeftduseengunstigeffect.
-Ookdeminimumbuistemperatuur heeft eenduidelijke invloed.Bijgéén
minimumbuistemperatuurwasdewaardering6,5,bij35Cminimumbuistemperatuur7,8enbij50Cminimumbuistemperatuur 8,1.Hetaanhouden
vaneenminimumbuistemperatuur lijktdanookalleszinszinvol.
Degegevenwaarderingen zijnsteedsgemiddelden,onafhankelijkvande
overigeproeffactoren.Indienwe enkeleuiterstencombineren,danvinden
wewaarderingenvangemiddeld 5,5voordeveldjesmetvéélwater,géén
minimumbuistemperatuur enplantafstand 57cmeneenwaarderingvan 8,7
(max.is9)voordeveldjesmetmatigwater,50C'minimumbuistemperatuur
enplantafstand 27,5cm.
Tenaanzienvandetotaleverdampingisgevondendatdeinvloed vande
buistemperatuurgroot is.Overdegehele teeltgerekend isdeverdamping
bij35en50Crespectievelijk 19en38$grotergeweestdanwaargéén
minimumbuistemperatuurwerdaangehouden.Inoktoberwasdeverdamping
bij53Cminimum buistemperatuur zelfs 48%groter.
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Tenaanzienvandeproduktiezijnwelwaarnemingen gedaanmaardezezijn
nognietverwerkt.
B.Plannenvoor1979:
Invloedvanderuimtetemperatuurgedurende denacht envaneenaantal
factorenvanhetwortelmilieuopgroeienproduktievanpaprika,geteeld
opsteenwol.
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Besteding over het afgelopen Jaar (19

Tijdbesteding van direct bl] het project betrokken personeel:

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„

„ -materieel ƒ

Seml-directe kosten

)

ƒ

Hoger personeel

—

Middelbaar personeel

—

•

mandagen
mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten f

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar ( 1 9 7 8 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1 9 7 8 .

Entenvanmeloenen
Op2juniwerdhetrasNoyïfereeluitgeplant.Debehandelingenwaren:
ongeënt,geënt oponderstam Creon,geëntoponderstamBenincasametonderstambladaanhouden,geënt opBenincasa zonderonderstamblad.Bijgehandeling
"Benincasametonderstamblad"wasdegroeizwakkeralsbijdeanderebehandelingen.Geoogstwerdvan11augustus totenmet6september.Deresultatenstaanvermeld inonderstaandetabel.
Aantalvruchten
perm2
Ongeënt
Creon
Benincasa +blad
Benincasa -blad

4-5
5-5
5.0
5-9

kg/m2

5.62
2.75
5-17
5-55

Gemiddeld
vruchtgewicht ing

Refractie
waarde

800
842
656
847

10.7
15..4
12.5

i n <fo

Onderstam Creongafeenlagerevruchtbaarheid.Dezwakkeregroeibij
Benincasametonderstamblad resulteerde intekleinevruchten.
Publikatie
Buitelaar,K.1979»Meloenenteelt,welkeperspectieven zijner?Groenten
enFruit 34 (31):40-41.
B.Plannenvoor1979:
Teeltonderzoek bijmeloenzalvanaf1979bijprojectB11wordenvermeld.
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Besteding In geld
Directe kosten-personeel ƒ
„

„ -materieel f

Seml-dlrecte kosten

)

f

Hoger personeel

—

mandagen

Middelbaar personeel

—

mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten f

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (19 7 $

m

e t vermelding van publicaties

B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 8

a.Plantaf
standent>ijkasaugurken.
Voorbepalingvandeoptimale plantafstand bijonbeperktegroeitypen
werd eenplantafstandenproefaangelegd.Devolgende plantdichthedenwerdenbijtweerijenperkapenvijfrijenpertweekappenvergeleken:
1,2 -1,5 -1,8 -2,1 en2,4perm2.Cv.Levowerdhiervoorop13maart
gezaaid enop25apriluitgeplant.Tot1augustuswarendeverschillen
tussentweerijenperkapenvijfrijenpertweekappennoggering.Op
1 oktoberbedroeghetverschil1,2kgperm2tengunstevanvijfrijen
pertweekappen.Deproduktie bijdeverschillende plantdichthedenwas
respectievelijk 15,0-16,0-16,5 -16,8en17,2kgperm2.
b.Vergelijkingvannieuwe engebruikte steenwolmattenbijkasaugurken.
Oude steenwolmatten,waarinreeds tweemaalaugurkenwarengeteeld,werden
bijeenteeltmetaugurkenvergelekenmetnieuwe steenwolmatten.Eengedeeltevandeoudemattenwasvoorplantengestoomd.Op25aprilwerdcv.
Levoonge'éntuitgeplant.Deverschillen tussendedrieobjectenwarenper
1 septembervrijgering.Deproduktiebedroegbijdenieuwe steenwol
15,4kg,bijdeoudegestoomde steenwol 14,9kgenbijde ongestoomde
oudesteenwolmatten 14,6kgperm2.
B.Plannenvoor1979:
-Onderzoeknaarhet effectvanopkweektemperaturenensterkwisselende
temperaturengedurende deteelt ophet optredenvanbladafwijkingeninde
hetelucht/koudeteelt.
-Effectvandag-ennachttemperatuuropbloeienvruchtzetting.
-Effectvandiversebodembedekkingsmaterialenopvroegheid enproduktie.
-Invloedvanverschillende plantafstandenenteeltwijzen opproduktie
enkwaliteit.
-Invloedvan stikstofbemesting enbespuitingmetmagnesium enmangaan
ophet optredenvanentchlorose.
-OnderzoeknaarheteffectvanaangietenmetTMTDenBenlate ophet
optredenvanwortelrot,produktie enkwaliteit.
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Besteding over het afgelopen jaar (19

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Besteding in geld
Directe kosten-personeel ƒ
„

„ -materieel f

Semi-directe kosten

)

ƒ

Hoger personeel

—

mandagen

Middelbaar personeel

—

mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten f

Totaal

ƒ

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar ( 1 9 7 8 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 Ö

a.Rassenproeven 1ebeoordeling.
ZesParthenocarpe rassen,afkomstigvan5veredelingsbedrijven,werdenop
deProeftuin teVenlobij2teelttemperaturenvergeleken.Deresultaten
warenniethoopvol.Deproduktiebleefbijbeide temperaturenverachter
tenopzichtevanniet-parthenocarpe rassenmetbestuiving.Welwerdbij
dehogeretemperatuurdehoogste produktiebehaald.Doordetrageuitgroei
vandevruchten ontstond eensterkegewasontwikkeling.Beslotenwerdom
deproefvoortijdigtestoppen.
Conclusie;Hetniveauvandeparthenocarpiewasvoordekasteeltonvoldoende,zodatbijdeteeltvanparthenocarpe rassenbestuivingdoorbijen
nognoodzakelijk is.Voortswasdekwaliteitvandegeoogstevruchtenvrij
matig.
b.Rassenproeven 2ebeoordeling.
-Onbeperktgroeiende - o f Levo -type;
Een serievan8rassen (inclusiefhet standaardras cv."Levo")werd op8
plaatsen intweevoudbeproefd.Allenieuwerassenwaren plantbitterstofvrij
enmeeldauwresistent.Het standaardras cv."Levo"voldeed goed.Vande
nieuwerassenvoldeden 576,580en819goed invergelijkingmethétstandaardras.
Deresultaten zullenbegin 1979wordengepubliceerd indevakpers.
-Beperktgroeiende -oftussentypen;
Eenserievan5rassen (inclusiefdestandaardrassen cv."Fuga"encv.
"Pakor"werd op4plaatsenintweevoudbeproefd.Allenieuwerassenwaren
plantbitterstofvrij enmeeldauwresistent.Destandaardrassenwerdenkwantitatiefenkwalitatiefnietovertroffen.DerassenE761453en816konden
beperktwordenaanbevolen.
Publicatie;
Stolk,J.H. 1979.Levokrijgtconcurrentie.Tuinderij19(5);18
B.Plannenvoor 1979;
Geenrassenproevenbijaugurk.
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A. Verslag afgelopen jaar ( 1 9 7 8 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1 9 7 8 .

=t.Aubergine,stengelsystemen
Invierafdelingen isbijeenvroege stookteeltvanaubergine onderzoek
verrichtnaarhet effectvanstengeldichtheid enstengelsystemen opde
vroege entotale produktie.Indrievandevierafdelingenwerd indenacht
geschermdmet energiebesparend schermdoek.Erwerdgezaaid op24-10-1977
engeplant op6-10 januari1978(cv."Claresse")DebehandelingenA,B,C,DenEzijninonderstaande tabelvermeld.
Behandeling

Aantal
rijen

A
B
C
D

3
4
4
3

E

3

Aantal
stengels/plant

4
2
2
2 (gootrij)
3 (nokrij)
2 (gootrij)
3 (nokrij)

Plantafstand
70cm
47cm
60cm
45cm
60cm
35cm
50cm

Aantal
stengels/m2

5,3
5,3
4,1
4,1
S3

Watbetreft devroege produktie (t/m25april)gevenbehandelingenBenC
eenhogereproduktievan+0,5 kg/m2.Bijhetbeëindigenvandewaarnemingen (27juli)blijkendeproduktieverschillen tussende stengelsystemen
nietmeerbetrouwbaar tezijn.Destengeldichtheid heeft indezeproef
geenbetrouwbare verschillen opgeleverd.Dehoogstevroegeproduktiewerd
bijhet4rijen -2stengelsysteem metderuimste plantafstandbehaald
met2,22kg/m2 (t/m25april). Detotale produktie lagvergelijkbaarvoor
alle systemenop+9,5 kg/m2 (t/m27 juli).
Publikaties;
Mol, Cl.1978.Proevenindestookteeltvanaubergine.GroentenenFruit
33 (47):35-37Mol,Cl.enGoes,A.T. 1978.Stengelsystemenbijaubergine.Groentenen
Fruit 34(22):42-45.
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b.Koolrabi,bemestingmet stikstofmeststoffen.
Koolrabiwortelt ergoppervlakkig.Bijhet toenemenvandediametervraagt
koolrabiveelvocht.Hierdoorkomtdestikstofvoorziening soms inhet
gedrang.Bijeenvroege stookteelt,plantdatum 15januari,werddaarom
bemestingmetkalkammonsalpeterenGoldNmetelkaarvergeleken.GoldN
iseenlangzaamwerkende stikstofmeststof.Vanbeidemeststoffenwerden
0,5> 10en20kgperaregegevenenoppervlakkig ingewerkt.Bijdeoogst
op13aprilwerdentussenbeidemeststoffen geenverschillen inopbrengst
geconstateerd.
Naarmate degiftenhogerwaren,namdegemiddeldeknoldiameter enhet
knolgewichtaf.
c.Koolrabi -zaadgrootte.
Bijcv.5IO6werdgetracht doorfractioneringeengroterehomogeniteit bij
deoogsttebereiken.Hiervoorwerd eenpartijkoolrabizaad gesplitstin
zadenwelkekleinerwarendan2,4 -2,2 -2,0 en 1,8mm.Bijhetuitplantenop3januarigavendegroverezadeneenhogerplantgewicht eneen
hogerpercentage goedeplanten.Bijdeoogst op14maartwerdbijde
grovere zadeneengroterediameter eneenhogerpercentageknollen,welke
groterwarendan7cm,geconstateerd. Dezepercentageswaren7^,0bijhet
grofsteen66,7bijhet fijnstezaad.
d.Zaadkwaliteit bijkoolrabi.
Deslechte opkomstvankoolrabizaad enhetgroteaantalmisvormde planten
draagterniettoebijomdekoolrabi-oogsteenmaligtedoenplaatsvinden.
Do.rzaad opkleurenvorm tesorterenwerd eenaanzienlijke verbetering
verkregenwatbetrefthet opkomstpercentage enaantalgoedgevormdeplanten.Ookdegemiddeldeknoldiameterwerd gunstigbeïnvloed endaarmee
samenhangend dehomogeniteit.
e.Bodembedekking enbelichtingbijradijs.
Bijeenvroegeradijsteelt,zaaidatum21december,werdendebelichtings"intensiteiten:onbelicht,20Wperm2, 40Wperm2en80Wperm2vergelekenenwerdwelengeenbodembedekkingmet styromulkorrelsbijdezebelichtingstrappen toegepast.Doordebodembedekkingmet styromulkorrels
werd eenoogstvervroegingverkregen,welkevrijwelgelijkwasaaneen
belichtingvan20-40Wperm2. Ookkwalitatiefbooddebodembedekking
voordelen.
Publikatie;
Janssen,G.A.J.1978.Grootaantalgewassendankbaarvoorbodembedekking.
Tuinderij 18 (24):20-23.
f.Bodembedekking enbelichtingbijwitterammenas.
Uiteerderonderzoekisgebleken,datbodembedekkingbijrammenasde
groeibevorderde. 0:T.na tegaanwatdaarbijheteffectvanbelichtingis,
werd op7decembercv."Rex"gezaaid.Na opkomstwerdenop19december
2behandelingenuitgevoerd:welen geen styromulkorrels.Dezebodembedekkingmetenzonderstyromulwerdgecombineerdmetdevolgendebelichtingsintensiteiten:onbelicht,20Wperm2,40Wperm2en80¥perm2.Op
28februarien16maartwerddewortellengte endiameterbepaald.Ookbij
ditgewaswerd eenvrijwelgelijkresultaatalsbijderadijsverkregen.
Bodembedekkinggafeenoogstvervroeging,welkevrijwel gelijkwasaande
belichtingsintensiteiten van20-40Wperm2.

vervolgblad nr.

2

van projectbeschrijving/projectverslag 1978.

Onderzoekinstelling

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

Projectnummer

B11

Registratie nr.:

-63-_

g.Stikstofbemestingbijwitterammenas.
Omheteffectvanstikstofbemestingna tegaanwerd op7decembercv.
"Rex"terplaatsegezaaid.Voordienwaren0,5> 10en20kgkalkammonsalpeteruitgestrooid enoppervlakkig ingewerkt.Op1maartwerdendeze
stikstoftrappengecombineerdmetwelennietbijmesten.Dehoeveelheden
hiervanwaren0,1,2en4kgkalkammonsalpeter perare.
Op29maartwerdendewaarnemingenverricht.Dewortellengtenamafvan
20,0cmbijonbemesttot 18,3cmbij20kgkalkammonsalpeter perare.Bij
dehoogstegiftwerdweleengroterediametergeconstateerd. (5*9cmbij
20kgen5>6cmbijonbemest.)Bijdebijmesttrappenwarendeverschillen
noggeringer.
h.Teelttemperaturenbijwitterammenas.
Bijeenvroegerammenasteelt,zaaidatum7december,werddegroeibijtwee
teelttemperaturenvergeleken.Ineenafdelingwerdgedurende degehele
teelt eennachttemperatuurvan 5Ceneendagtemperatuurvan10Caangehouden.Ineenandereafdelingwerdendevolgende teelttemperaturenaangehouden:vankiemingtot1cmworteldiameter, 5C 'snachts en12C
overdag;van1cmtot4cmworteldiameter, 10C 'snachts en18coverdag.
Daarnawarendetemperaturen indezeafdelingtotdeoogst 8C 'snachts
en12°Coverdag.Bijdewaarnemingen,welke op28februari,16en29maart
werdenverricht,bleekdatdoorhethogeretemperatuurniveaudeteeltmet
16dagenwerdbekortzondernadeligekwaliteitsaspecten.
i.Zaaiafstandenbijwitterammenas ineenheteluchtteelt.
Bijeenheteluchtteelt werd eenproefmetverschillende zaaiafstandenaangelegd omdeinvloedvanverschillende zaaiafstandenopdegroeiende
wortelkwaliteit nategaan.Cv."Rex"werdhiertoe opH februariter
plaatsegezaaid.Uitdezeproefbleekdat,naarmateruimerwerdgezaaid,
indezelfdegroeiperiode dikkere enlangerewortelswerdengeoogst.Bij
dezeteeltbijheteluchtverwarmingresulteerde ditper100cm2meer
oppervlakte perplant ineendiametervergrotingvan2,2mmeneentoenamevandelengtemet 8mm.
j. Temperatuur enrassenonderzoek bijChinesekool.
Inhetvroegevoorjaar (zaaidatum 2januari,plantdatum 10februari)is
Chinesekoolbijvijfplantafstandenuitgeplant.Erzijntweerassenmet
verschillende groeiwijzen opgenomen tewetencv."CantonnerWitkrop"
eneenJapansehybride cv."W.R60days".Deplantgetallen varieerden
van6,3tot11,1 plantenperm2. Deteeltwerduitgevoerdbijtweetemperatuurniveaus.Indeeneafdelingwerd eennachttemperatuur van 12C
ingesteldmet dagverhogingnaar 16C.Indeandereafdelingwerdrespectievelijk 16Cen20Cingesteld.Na driewekenwerd inde"warme"afdeling"rand"geconstateerd. Daarna isin beideafdelingen denachttemperatuurmet4Cverlaagd enisdedagverhogingvervallen.Indewarmeafdelingwerd 10dageneerdergeoogst.
Uitdeoogstresultatenbleekhetgemiddeld koolgewichtbijeenhoger
plantgetalaftenemen.Voortsbleekuitdeoogstgegevensdatsteeds
+ 10kgChinesekool perm2werdbehaald ongeachthetplantgetal.De
uniformiteitvandeJapansehybridecv."W.R.60days"bleekgroterdan
decv."CantonnerWitkrop".
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Publikaties:
Mol,Cl.1978.Chinesekool,Teelt"breidtzichuit.Groenten enFruit
34(4);38-39.
Mol,Cl.1979TeeltproevenmetChinesekool.Groenten enFruit 34(.3^)î
38-39.
k.Plantafstanden engroeistoffenbijcourgette.
Bijdeteeltvancourgette inhetvroegevoorjaar isdeproduktiebij
5plantafstandenbepaald.Deplantafstand inderijvarieerdevan60tot
80cminderijbij2rijenperkap.Alsraswerd "Elite"(Pannevis)gebruikt.Uitdeopbrengstgegevensbleekhetaantal engewichtperm2toe
tenemennaarmatedeplantafstandkleinerwerd.Intotaalwerdeninde
00,5'stperiodevan25maart t/m 28junica.30vruchtengeoogstmeteentotaalgewichtvanca.15kg/m2.
Ineenherfstteeltvancourgette isonderzoekverrichtnaarheteffectvan
verschillende groeistoffen omdeparthenocarpie tebevorderen.Deresultatenvandezeproefzijnnognietverwerkt.
Publikatie;
Mol,Cl.1978.Courgette,eengewasmettoekomst?Groenten enFruit33
(44):42-44.
1.Teeltvanknolvenkel onderglas.
Deteeltvanknolvenkel onderglasisditseizoenvoordeeerstemaalbeproefd.Bijditonderzoek zijntweerassenvergelekenbijvijfplantafstanden.Deopgenomenrassenwarencv."Silberball"(Pannevis)eneentuinderselectie.Deknolvenkel is10februarigezaaid en15maartuitgeplant.De
plantafstandenwaren:a30x20cm b 30x30cm ç_40x15cm d40x20
cmene40x25cm.Hetaantalplantenperm2varieerdevan1 0 - 1 6 planten.
Deteelttemperatuurwas indenacht 15Cmeteendagverhogingvan+4C.
Bijdeoogstwarenvandetuinderselectieverschillende plantengeschoten.
Bijhetras"Silberball"wasditaanmerkelijkminder.
Hetgemiddeldknolgewicht wasbijdeoogstrondhalfmei250g.Hetgemiddeldegewichtvanhetras"Silberball"was+40gzwaarderdandetuinderselectie.Naasthetvoortijdigschietenblekenveelknollenaangetast
doorbotrytis.
Uitdeoogstresultatenbleekdathetplantverband geen,maarhetaantal
plantenperm2welinvloedhad ophetgemiddeldknolgewicht.Naarmatehet
aantalplantenperm2toenam,washetgemiddeldknolgewicht lager,maar
dekg-opbrengsthoger.
m.PlantafstandenenbodembedekkingbijSpaansepeper.
BijeenvroegeteeltvanSpaanse peper,plantdatum 3januari,werdende
volgende plantafstanden opderijvergeleken:20,24,28,32,36en40cm.
Dezeplantafstandenwarengecombineerdmetwelengeenbodembedekking
metwitreflecterende plastic folie.Doortoepassingvandezefoliewerdeen
oogstvervroegingverkregenvan0,4kgperm2. Deoptimaleplantafstand
bedroegopderij24cm.Bijdezeplantafstandwerddehoogstevroegeen
totaleproduktiebehaald.
B.Plannenvoor1979:
-Invloedvanverlaagdenachttemperatuur enplantleeftijd/grootteopde
vroegheid enproduktievanaubergine (in1979projectB20).
-Invloedvanbemestingenbodembedekking opdevroegheid enproduktie
bij3rassenineenvroegeteeltvanwitterammenas (in1979projectB21).
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-Invloedvanwatergift,bemestingen"bodembedekkingbijdewinterteelt
vanradijs (in1979projectB21).
-Bepalingvanteeltmogelijkhedenvanspitskool enbroccolionderglas.
-Invloedvanplantafstanden opdevroegheidvnuniformiteitvandekool
bijtweebloemkoolrassen.
-Invloedvanbodemverwarming,plantafstandenenaanslagbestrijdingsmiddelen opdevroegheid enproduktievanknolvenkel.
-Invloedvanbodemverwarming enplantafstandenopdeproduktiebijeen
vroege stookteeltvancourgette.
-Invloedvandeplantleeftijd/grootteopdeopbrengstvanChinesekool.
-Invloedvantemperatuur (bodemenruimte)ophet optredenvanrandbij
Chinesekool.
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B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 19 7 8

a.Vergelijkingvandriemeloenenrassen.
Op24meiwerdenderassencv."NoyYJsreel",nr610encv."Polydor"uitgeplant (afstand 50x 160 cm). Deproefstond inenkelvoud.Deplantenwerden
aantouwomhooggeleid.Derassenhadden eengoedegroeikracht.Bijnr610
encv."Polydor"begondeeerste oogst op25julienbijcv."NoyYareel"
op31 juli.Deopbrengst tot21augustuswasrespectievelijk2.1,3«5en
3.3vruchten perplant enhetgemiddeldvruchtgewichtrespectievelijk
1050,1016en1520g.Vanrasnr 610rijptendevruchten snelenvielen
gemakkelijkvandeplant.Cv."Noy"ïfereel"en"Polydor"baddengoedesuikergehalten (8-13$)eneengoede smaak.Cv."Polydor"hadkleinestempelpunten.
b.Aubergine,rassenproeven 1ebeoordeling.
4Nieuwerassenen4selectiesvanhetrascv."LangeViolette"werdenop
3plaatsen indepraktijk intweevoudbeproefd.Enkelenieuwerassen
lekenbetertevoldoendanhetrascv."LangeViolette".
Voorverderonderzoekwerdenaanbevolen:cv."LangeViolette" (selecties
Radja,Claresse,Vedette enPoeldijks Glorie), 53F1,no.7en1463.
c.Koolrabi,rassenproeven 1ebeoordeling.
-Winterteelt:10nieuwerassen,afkomstigvan7veredelingsbedrijven
(nederlandse enWestduitse)werdennaasthetstandaardrascv."Trero"op
3plaatsen intweevoudbeproefd.Voorverderebeproevingwerdenaanbevolen:446,77119,5IO6en446O.
-Voorjaarsteelt:10nieuwerassen,afkomstigvan7veredelingsbedrijven
(Nederlandse enWestduitse)werdenop3plaatsenintweevoudbeproefd.
Voorverderebeproeving.^rerdenaanbevolen 1446,77119,5106,4460en389.
d.Andijvie,rassenproeven 1ebeoordeling.
Winterteelt 1977/1978:Selectiesvancv."Nummer 5"encv."Breedblad
Volhart",enkele tussensoorten enenkelenieuwerassenwerdenop2plaatsenintweevoudbeproefd.Vande14rassenenselectieskondenvoorvoortgezet onderzoekwordenaanbevolen:5BreedbladVolhart selecties,3
Nummer 5selecties enhetrasNo.E91«
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Voorjaarsteelt 1978:Selectiesvancv."Nummer 5"encv."Breed/bladVolhart",enkele tussensoorten enenkelenieuwerassenwerdenop3plaatsen
intweevoudbeproefd.Vande16rassenenselectieskondenvoorvoortgezet onderzoekwordenaanbevolen:5Hummer 5selecties,2tussensoorten
enderassenE86enE 91•
Rassenproeven2ebeoordeling.
Selectiesvancv."Nummer 5"encv."BreedbladVolhart",enkeletussensoortenenenkelenieuwerassen (totaal9)werdenop4plaatsen intweevoudbeproefd.
Deresultatenzullenindeloopvan 1979wordenuitgewerkt engepubliceerd
indevakpers.
Paprika,rassenproeven 1ebeoordeling.
-Stookteelt:Eenserievan10paprikarassen,waarvan devruchten inhet
rijpe stadiumgeelzijn,werd,opgesplitst inseriesvan5rassenop6
praktijkbedrijvenbeproefdnaasthetstandaardras cv."AstiGeel".Voor
verderebeproevingwerdenaanbevolen:cv."AstiGeel",E255> E256
en555-Herfstteelt:Eenserievan7nieuwerassenvanhetgroen/rode typewerd
op3plaatsenintweevoudbeproefdnaastdestandaardrassencv."BellBoy"
encv."Propa"selectieRumba.Derassenvoorverder onderzoek zijnnogniet
bekend.
Eenserievan7nieuwerassenvanhetgroen/geletypewerd op3plaatsen
intweevoudbeproefdnaasthetstandaardras cv."AstiGeel".Derassen
voorverderonderzoek zijnnognietbekend.
Rassenproeven 2ebeoordeling.
-Herfstteelt:Eenserievan5rassen (inclusiefdestandaardrassencv.
"BellBoy"encv."Propa"selectieRumba)werd op8plaatsen intweevoud
beproefd.Enkelenieuwerassenlijkendestandaardrassen inproduktiete
overtreffen.
Deresultaten zullenindeloopvan 1979wordenuitgewerkt engepubliceerd.
Radijs,rassenproeven 1ebeoordeling.
Midzomerteelt:15rassenenselectiesvanhettypeRondeRodewerdenop
3plaatsen intweevoudbeproefd.Alsstandaardrassenwerdencv."Radar"en
cv."Verano"gebruikt.Erwerd inhalfjulienhalfaugustusgezaaiden
halfaugustus enbegin septembergeoogst.
Derassenvoorverder onderzoek zijnnognietbekend.
Rassenproeven2ebeoordeling.
Indewinter-enindevoorjaarsteeltwerdenrespectievelijk 11en15rassen
enselectiesvanhettypeRondeRodeop7plaatsen intweevoudperteeltwijzebeproefd.Inbeide teeltwijzenkonden enkelerassen enselecties
wordenaanbevolen.
Deresultatenvandevoorjaarsteeltzulleninjanuari 1979worden,gepubliceerd indevakpers.Vandewinterteelt zijnderesultatenreedsgepubliceerd.
Publikaties:
Mol, Cl.enStolk,J.H.Gebruikswaarde-onderzoekbijradijsindewinterteelt.
Groenten enFruit 34(23):40en41.
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g.Boon,rassenproeven 1ebeoordeling.
-Stokslaboon indevroege-ofstookteelt;11nieuwe enreeds ouderassen
werdenop5plaatsenintweevoudnaasthetstandaardras cv."Glastada"
beproefd.Deoudererassenomna tegaanofhunplaats inderassenlijst
nogterecht is,denieuwe omtezienoferverbeteringenvoordepraktijk
zijn.Voorverderonderzoek in1979werdenaanbevolen:cv."Agator",cv.
"Glastada"selectie "Onatra",SÜ240, cv."Hudron",cv."Glastada"encv.
"Rakker".G.24Oisintussen teruggetrokken.
-Stamslaboon indevoor.jaarsteelt:15nieuwe enreedswatoudererassen
werdenop5plaatsen intweevoudbeproefdnaastdeoude standaardrassen
cv."Lotus",cv."Prelude"encv."Comprise".Op3plaatsenbetrofhet
eeneenmalige plukenop2plaatsenwerdmeerderekerendoorgeoogst.De
rassenwarenafkomstigvan12veredelingsbedrijven.Kwantitatiefwerd
het standaardras cv."Prelude"niet overtroffen.Voorverder onderzoek
in1979werdenaanbevolen:cv."Pitar",cv."Lotus",cv."Rubio",cv.
"Prelude",cv."Prevato",cv."Comprise",cv."Plarco",cv."Gamin",cv.
"Preresco"encv."Résulta".
Rassenproeven2ebeoordeling.
-Stoksnijboon indevroege-ofstookteelt:Eenserievan10rassen(inclusiefhetstandaardras cv."Helda")werd op7plaatsenintweevoudbeproefd.Deoudererassenwerdennogniet overtroffen.Vande6ouderassen
kondener5wederom,aldannietbeperkt,wordenaanbevolen,teweten
cv."Helda",cv."Hazel",cv."Combine",cv."Romore"encv."Limka".Van
de4nieuwerassenkondenerslechts2beperktwordenaanbevolen,teweten
cv."Kwintus"encv."Lado".
Publikatie:
Stolk,J.H. 1979- Stoksnijbonen,deoudjesdoenhetnoggoed.Groentenen
Fruit 54(26):4 2 - 4 3 .
B.Plannenvoor1979:
-Vergelijkingvanenkelemeloenenrassen.
-Aubergine
DeonderAgenoemderassenzullenin1979op8praktijkbedrijvenen
proeftuinen intweevoudnogmaalswordenbeproefd,zodattoteenaanbevelingaandepraktijkkanwordenovergegaan.
-Koolrabi
DeonderAgenoemderassenzullenin1979verderwordenbeproefd,zodat
toteenaanbevelingaandepraktijkkanwordenovergegaan.Zowelinde
winter-alsindevoorjaarsteelt zalverderonderzoekplaatsvinden.
-Andijvie
Rassenproeven 2ebeoordelingzullenwordengehoudenmetdevoorvoortgezet onderzoekaanbevolenrassenenselectiesuitderassenproeven
1ebeoordelingindewinter-envoorjaarsteeltvan1978»
-Paprika
-groen/roderassen:1ebeoordelingindestookteelt
1ebeoordelingindeherfstteelt
2ebeoordeling indeherfstteelt
-groen/gelerassen:2ebeoordeling indestookteelt
2ebeoordelingindeherfstteelt
-Radijs
Rassenproeven2ebeoordelingzullenwordengehouden indemidzomerteelt.
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Boon
Rassenproeven 2ebeoordelingzullenwordengehoudenmetdevoorverdere
beproevingaanbevolenrassenvan destok-enstamslabonerassen.
Spinazie
Indeherfstteelt,dewinterteelt enindevoorjaarsteelt1980zullen
inrassenproeven 1ebeoordelingnieuwewolfresistenterassen (3fysio's)
met oudewolfresistenterassen (2fysio's)wordenvergeleken.
Prei
Inhet seizoen1979/1980zullenrassenproeven 1ebeoordelinginde
winter/voorjaarsteeltwordenaangelegd.
Kroot
Indevoorjaarsteelt zullenrassenproeven 1ebeoordelingvoor"boskroot"
wordenaangelegd.
Rammenas
Indewinterteelt,zaaiinjanuari,ziullenrassenproeven 1ebeoordeling
wordenaangelegd.
Wortel
Inhetseizoen1979/1980zullenrassenproeven 1ebeoordelingindewinter/
voorjaarsteeltwordenaangelegdbij"bospeen".
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a.Invloedbedverwarmingbijchrysanten,(uitgevoerd insamenwerkingmet
G.P.A.vanHolsteyn).
Indrieafdelingenmetingestelderuimtetemperaturen 's-nachtsvan18,
15en12Cisdeinvloednagegaanvanbedverwarmingophetklimaat enop
degroeienbloeivanchrysanten.Overdagwasderuimtetemperatuurin
alleafdelingenop18C(+enkelegradenlichtafhankelijkeverhoging)
ingesteld.
Perafdelingwerdenvierbeddenverschillendverwarmd:
a =2tubyleenslangen indegrond (bodemverwarming)
b=2tubyleenslangen opdegrond tussendeplanten
c =2tubyleenslangen ophetgaastussendeplanten
d=geenbedverwarming (controle)
Erisgeplant op1november engeoogst inmaart.
Dewatertemperatuur indeslangenvarieerde tussen35en42C.Perbed
warendecv's "Westland 19nu","WhiteHorim"en"YellowMayShoesmith"
dunendikuitgeplant (respectievelijk 48en72stekkenpermbedvan
1,25 mbreed).Bijslangenindegrondwasdebodemtemperatuurop10cm
diepte ongeveer 5Chogerdanbijdecontrolebedden.Ook slangenopde
grondverhoogdedebodemtemperatuurmet 1à2C.Bijslangenopdegrond
ofophetgaaswasdeluchttemperatuur tussenhetgewas+2Chogeren
bijgrondverwarming1Chogerdanbijdecontrole.Veranderingvande
luchtbeweging onderinvloedvandewarme slangenkonnietmetrookof
meteenananometerwordengemeten.Vandedriecv'shadcv."Y.M.
Shoesmith"veel,"W.Horim"weinigen"Westland "\9nu"geengeleofbruine
bladerenonderaandestelenbijdeoogst.Bijdehoge plantdichtheid
kwammeerbladafstervingvoordanbijdelage.Eenduidelijke invloed
vanbedverwarmingopgroeienbloeivanchrysanten isindezeproefniet
waargenomen.Alleenbijdelaagstingesteldenachttemperatuurwasde
bloeibijbeddenmet slangenopdegrond enbijslangenophetgaasiets
vroeger engelijkmatigerdanbijdeanderebedien.Bijslangenopde
grond enslangenophetgaasdroogdendebladerennawatergevene.d.het
snelste op.Bijslangenopdegrondkwam ietsminderbladafstervingvoor
danbijdeoverigebedden.
Bijdelaagstingestelderuimtetemperatuurvieldeoogstgemiddeldmeer
daneenweeklaterdanbij'.dehoogstingestelde.
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b.Invloed stekherkomst opgroeienbloeivanchrysanten.
Ineenvoorjaarsteelt,plantdatum12-2-1978,zijndrie oriënterende
proevengenomenwaarinrespectievelijk werdnagegaandeinvloedvan:
a descheutlengteaandemoederplantwaarvandestekgepluktwordt
bdeleeftijdvandemoederplanten
c.degroeiplaatsvandestekkenopdemoederplanten,opdegroeienbloei
vandetakken.
Alle stekkenzijnnahetplukken op6cmlengteafgesnedenenvervolgens
opnormalewijze"beworteld.
Proefa:Voordezeproefzijnvaneenmoederplantengewas,cv."Dramatic",
stekkengepluktvanlange scheuten (>10 cm),vannormale scheuten (+8cm)
envankorte scheuten (+6cm).Naarmate descheutenlangerwaren,waren
destekkendikkerendaardoorzwaarder.Ookgedurendeenkelewekennahet
uitplantenkondenverschillen ingewichtwordenwaargenomen,dochbijde
oogstwarendeverschillen ingewichtvooreenbelangrijk deelgenivelleerd.
Welwarenbijdeoogstdeplantenvandekortste scheutengemiddeld iets
korterdandievandelangere scheuten.Demeesteplantenvormdentevroeg
eeneindknop (splittakken)maarverschillen tussendeverschillende stekkenkondennietwordenwaargenomen.
Proefb;Indezeproefzijnstekkenvergelekenvanjonge,oudeenzeeroude
moederplanten,dierespectievelijk 1,9en23keren (weken)warengeplukt;
cv."Indianapoliswit".Destekkenvande jongemoederplantenwarenbeduidend dikkerenzwaarderdandievandeoudeenzeeroudemoederplanten.
Ooknahetuitplantenenbijdeoogstwarendeze takkengemiddeldhet
zwaarste.
Proefc;.Indezeproefzijnvandecv."ïïorimwit"stekkenvergelekenvan
bovengrondse scheutenmetdievangrondscheuten.Enkelewekennahetuitplantenblevendeplantenafkomstigvangrondscheutenachter inlengtegroei.Demeestevandezeplantenvertoondeneenrozetachtigevorm.Deze
achterstand inlengtegroeiwas ookbijdeoogstnogduidelijkaanwezig.
c.Beoordeling chrysantencultivars onderverschillende teeltomstandigheden.
Invervolgophetrassenonderzoekvanvorige jaren (zieinternejaarverslagen 1976,blz.71en1977,blz.77)zijnookin1977/78velenieuwe
cv'sophungebruikswaardevoordejaarrondteelt getoetst.Decv'swerden
mét>enzonderonderbrekingvandekortedagbehandeling geteeldbijingesteldenachttemperaturenvanzowel14a ls 18C.Deonderbrekingbestond
uit 8à 10'lange"dagenna18kortedagen.Bijallebeproefde cv'sveroorzaaktehet onderbreken eenverlatingvandeoogst,eentoenamevande
strekkingvandehoofdstengel endezijscheuten,vergrotingvanhetblad
bovenindeplant enbijeenaantal cv'steveeldoorgroei (doorwas).
Bijdelaagstetemperatuurwarendezeeffectenhetgrootst.Vandebeproefde cv*shebbendevolgende goed totzeergoedvoldaan:"Accent','
"Clingo","PinkConcordyHanel","BrightLameet","DarkLapana","Mirosa",
"Regolda"en"Recarol".
d.Teeltvankortechrysantengewassen.
Ineenzomerteeltzijnenkele cv'sbijverschillende kortedagbehandelingen
geteeld.Hetvoornaamste doelwasnategaanwelkecv'sgeschiktzijn
voordeteeltvankortechrysanten,bestemdvoorafzetopnieuwemarkten
(impulsmarkt,markten inverafgelegen gebieden.).Er is3> 8,13? 18,23
en28dagennahetplantenmetdekortedag-behandelingaangevangen.De
helftvandeplantenkreegeenonderbrekingvandekortedag-behandeling
( na14korte,7lange dagen).
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Vande"beproefdecv'slijken"Clingo","ConnieVink"en"Westland"het
meestgeschikt (sierlijk,stevige steelenvoldoendaantal"bloemenper
tak)omkortgeteeld teworden.Deinvloedvandeonderbrekingwas indeze
proefnietgunstig,omdatdaardoorde"bloemstelentelang(enslap)werden
enomdathetbijeenaantalcv'steveeldoorgroeiveroorzaakte.Invloeden
vanlaterbeginnenmetdekortedag-behandelingwaren;toenamevanlengte,
gewicht enaantalbloemenpertakenverlatingvanhetoogsttijdstip.
Plannenvoor1979:
-Gebruikswaarde-onderzoekchrysantencultivars (1ebeoordeling').
-Bedverwarmingbijchrysant.
-Bepalingvandegeschiktheidvanrassenvoordeteeltvankortechrysanten.
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a.Vroegbloeibehandelingvanfreesiaknollen.
Freesiaknollenwerdengedurende 6wekenbijconstante temperatuur (14C)
enwisselende temperatuur (11 -17C)nabehandeld.Bijlaatstgenoemde
behandelingvarieerde deduurvandedagelijkse periodenbinnendenormale
24uurscyclus 16,14, 12.10en8uur 11C,gevolgddoorrespectievelijk
3,10,12,14en16uur 17C.Hetraswascv."Ballerina",deplantdatum
7 juli1978.
Inonderstaande tabelzijndebelangrijksteuitkomstenweergegeven.
Uren
Temp.°C
Bladlengtex
Stengellengte
Afstand zijstengel
totbloeiwijze
Aantal zijstengels
Lengtebracteeën
Aantalbloemen
a/d hoofdstengel
Aantalbloemen
a/d 1ezijst.

24
14

16-8
11/17

I4-IO
11/17

12-12
II/I7

10-14
11/17

8-16
11/17

50
57

47
56

53
58

57
60

57
58

60
59

30
2, 0
3,1

28
1,8
2,7

31
1,8
3,1

32
2,2
3,6

34
2,2
4,2

37
2,2
4,7

8,4

8,6

10,0

10,6

10,2

10,0

5,6

7,2

7,2

6,0

5,2

5,7

afm. m cm
Hieruitblijktdatmet eentoenemendaantaluren 17°Cdevegetatieve groei
wordtversterkt.Ditgaat evenwel tenkostevandekwaliteit (lengtebracteeën).Naastconstant 14Cvoldedendecombinaties 1 4 - 1 0 en12- 1 2 uur
wisseltemperatuur11/17°Chetbeste.
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OpnaamstellingAmaryllis (Hippeastrum).
Ditprojektwordt innauwe samenwerkingmetdeKon.Alg.Ver.voorBloembollencultuuruitgevoerd.Aanhetprojektwordtdoor73inzendersdeelgenomendieintotaal 416partijenvanelk 5"belleninleverden.Inhetafgelopen jaarvond deeerste officiële beoordelingplaatsdooreenjurydie
was samengestelduitveredelaars,telers enanderedeskundigen.
Tijdensdetemperatuurbehandelingvandebollenophet lab.voorBloembollenonderzoek teLissewerd eenaantalwaarnemingenaandebollengedaan.Deze
betroffenmaat,gewicht,vorm,uiterlijk,klistervorming enwortelstelsel.
Nahetuitplantenindekas (beginjanuari1978)wordengegevensgenoteerd
overknop-enbladgroei.Ditwerd lateruitgebreid metkwantitatievegegevensovergroeienbloei.
Bij30rassen (ca.13$vanhetaantal ingezondenrassen)bleekdenaamgevingonjuist.Ookderaszuiverheid liettewensen over.In50vande416
partijenkwamen 1tot4zogenaamde dwalingenvoor.Erwerdenopeentotaal
van2080planten f6 dwalingengemerkt.Opvallend hierbijwasdatinde
vele ingezondenpartijenvanbelangrijkehandelsrassenzoalscv"Apple
Blossom", "Diana","OrangeSouvereign","RedLion"en"ScarletGlobe"
praktischgeendwalingenvoorkwamen.Verderwerdwaargenomendatdetrekduur,vanbelangvoorbloementelerenhuisbroeier,v*nrastotrasaanziealijkvarieerde.Naastvroegerassenalscv."OrangeSouvereign"en"Scarlet
Globe"meteentrekduurvangemiddeldrespectievelijk 55en59dagenkomen
middelvroege rassenalscv."Diana"en"RedLion"voormet eengemiddelde
trekduurvanrespectievelijk68en T\dagen.Laatbloeiende rassenwaren
ondermeercv."HappyMemory"en"Picotée"meteengemiddeldetrekduurvan
respectievelijk 86en91dagen.Detrekduurwerdhierbijuitgedruktin
hetaantal dagentussenplantdatumendedatumwaaropdeeerste steelgeoogstkanworden.
Tenaanzienvandesteellengte lopendebelangenvansnijbloementelersen
huisbroeiersnietaltijd parallel.Rassenmeteensteellengtevan 50cmen
meerzoalscv."AppleBlossom',"EarlyRed" (=Mothersday)en"Scarlet
Globe"zijnspecifieke snijrassen.Rassenmeteensteellengte tussen40
en50cmalscv."Cinderella","Diana","Minerva","OrangeSouvereign"en
"RedLion"zijnvoorbeidedoeleindengeschikt.Rassenmeteensteellengte
van40cmenminderalscv."Lilac Favourite","RoseMarie"en"Houseof
Orange"zijntypischgeschiktvoorhuisbroei.
Ongeveer 80$vandeingezondenrassenisminofmeereenkleurig,deoverige
2056isgestreept ofgesterd.Rood enoranjerood zijnsterk overheersende
kleuren.Zalmkleur,roseenlilavormenmetwitongeveereenkwartvanhet
kleurensortiment.Demeesterassenzijngrootbloemig,daarnaastkomenzeer
grootbloemige,middelgrootbloemigeenkleinbloemigevoor.Uitbreiding
vanhetsortimentmet enigegoederassenvanbeide laatstgenoemde typen
lijktgewenst.
VermeerderingvanAmaryllis (Hippeastrum)doormiddelvandubbelschubben
invermiculiteineencel.
Najaar1977werd eensnijproefopgezetmetHippeastrumbollenvandecv.
"ScarletGlobe"(Scarlet Glow).Hetdoelwasnategaanwelke invloedde
bewaarduur opdevormingvanadventiefknoppenuitoefent,bijwelketemperatuurditproceshetvlotstverloopt enwatdeplantkundigeaspecten
zijnvanhetgebruikvanverschillende segmentenvandebollen.Hoewel
deelsdoordeontwikkelingenindepraktijk dezeproefeerderwerdbeëindigd danwasgepland,zijnertochenigebelangrijke puntennaarvorengekomen.
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Zobleekhettijdstipvan snijdenbijbollendienahetdrogenbij8C
werdenbewaard envervolgensna 0, 4J 8> 12,16en20wekenwerdengesnedenweinigofnietbelangrijk tezijn.
Detemperatuurwaarbijdedubbelschubbengemengdmetvochtigvermiculite
indunnepolyethyleen zakjeswerdgeplaatstbleekuiterstbelangrijk.Bij
debeproefde temperaturen20,25en30Cverliepdevormingvanadventiefknoppenverreweghetbestebijdehoogste temperaturen.Na 10à12weken
warendegevormdebolletjesgrootgenoegomindevollegrondvaneenkas
verdertewordengeteeld.Wortelvormingtrad indecelgedurendedezeperiodebijdezetemperaturennagenoegniet op,terwijlditbijeengrondtemperatuurvan20-23Cindekasnaderhandvlotverliep.
Overhetplantkundigaspectvanhetgebruikvanverschillende bolsectoren
kannognietswordengezegd.Adventiefbolletjesuitdedrie onderscheiden
segmentenvandebolzijnuitgeplant enzullenquagroeienontwikkeling
enigejarenwordengevolgd.
Hetaccentvanhet onderzoekbijdezevermeerderingsmethode isinmiddels
alsgevolgvanproblemenbijdetoepassingindepraktijkverlegdnaar
hetvoorkomen enbestrijdenvanvirus-,bacterie-enschimmelziekten.
B.Plannenvoor1979:
-Teeltenrassenonderzoek bijFreesiavoorbloei inseptember/oktober.
-2ebeoordelingbijAmaryllisrassen.
-Begeleidingenverbeteringvannieuwevermeerderingsmethode bijAmaryllis.
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a.Teeltvansnijgroenzaadonderglas.
Hetonderzoeknaardemogelijkhedenvanhet telenvansnijgroenzaad
(Asparagus setaceus,voorheenA.plumosus"Nanus1)isvoortgezet (zie interne
jaarverslagen 1976,"blz.76en1977,blz.81).Inhetvoorjaarishetbovengrondse gedeeltevandezaadteeltplantenafgeknipt.Dacrnaliepende
meesteplantenlangzaamuit.InoktoberbloeidendeplantenvanFranse
herkomst ingeringemate enbijdeplanten vanItaliaanseherkomstkwamen
slechtsaanenkeleplantenenkelebloemenvoor.Bijbeideherkomsten
kwamendebloemenuitsluitend aandeoudereverenenrankenvoor.Door
storingenbijdeverwarmingsapparatuur kondeinvloedvandetemperatuur
ophetinbloeikomenvandeplantennognietwordenbestudeerd.Omdie
redenzijndeplantenaangehouden omindewinterperiode deeventuele
invloedvantemperatuur indedrieafdelingen tebestuderen.
b.Onderzoeknaaroptimalebewaaromstandigheden voorsnijgroenzaad (insamenwerkingmetenuitgevoerd ophetRijksproefstationvoorZaadcontrole).
Vaneengoedezaaddragende plantuitdezaadteeltproef ophetProefstation
inNaaldwijk zijndegeoogste zaden (bessen)gebruiktvooronderzoeknaar
deoptimale temperatuur enrelatieve luchtvochtigheid (rv)voorbewaring
vansnijgroenzaad.Na schoonmakenendrogenzijndezadenopgeslagenbij
eentemperatuurvan 10,15en20Cenbij J0,63en78$rv.Na6enna
12maandenbewaringzijnmonsters zadenvandezeobjectenopkiemkracht
getoetst.Indezeproefwasvooralheteffectvanderverggroot;bijde
laagstervwasdekiemkrachthethoogst.Watbetreftdetemperatuurgafde
laagstehetbesteresultaat.Na 12maandenbewaringbij10°Cen50$rv
kiemdennog84$vandezadennormaal.
c.Beoordelingverschillende siergroensoorten.
Inhetnajaarvan1977zijnverschillende siergroensoorten opgeplant omna
tegaanofersoortenzijndie,evenalsAsparagus setaceus,tegebruiken
zijnvoordeproduktievan siergroenindepraktijk.Daartussendesoorten
groteverschillenvoorkwameninplantgrootte enplanttijdstipzijnergeen
produktiegegevens verzameld.Welisdehoudbaarheid endesierwaardenagegaan.Hethoudbaarheidsonderzoek vondplaatsindeuitbloeiruimteophet
Proefstation teAalsmeer.Persoortvolgenhierna enkelevandebelangrijkstekenmerken:
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-Pteriscretis"Albolinata";vanwege sporenafstotinggeringesierwaarde,
smallebladerenmetlangebladsteel.
-Polystichum sentiferum (ledervaren);erwarendrieverschillendeselectiesopgenomen;eenselectieafkomstiguitFloridagafdemooisteen
stevigstebladeren,maardeproduktiewasveellagerdanbijdeselectie
uitDuitsland endeselectieuitHolland.Inhetalgemeen isdesierwaarde enhoudbaarheid vanledervarenzeergoed.
-Asparagusmeyerii:goede sierwaarde,redelijk goedehoudbaarheid,doch
eenzeerlangzamegroeieneengeringeproduktie.
-Asparagusretrofractus:eveneensgoede sierwaarde,zeerlangzamegroeien
geringeproduktie eneenmatigehoudbaarheid.
-Asparagus falcatus:grote takmetgrovevertakkingenscherpedoornen,
houdbaarheid slecht,sierwaardematig.
-Asparagusvirgatus:sierlijke grote tak,slechtehoudbaarheid.
-Asparagus setaceus (v/hA.plumosus):vandezebekende snijgroensoort
wareneenpartijverkregenuit zaadvaneen"Italiaanse"plantenvier
partijenuitzaadvan"Franse"planten indeproefopgenomen.Snijgroen
vandeeerstgenoemdepartijwasgoedvanvorm enhoudbaarheid, dievan
deFranseherkomstniet.
-Cyrtomiumfalcatum:vanwege sporenafstotinggeengoedesierwaarde,de
bladerenzijnvrijgrof.
Plannenvoor1979:
-Oogstfrequentie bijsnijgroen.
-EffectvanC02opgroeienproduktiebijsnijgroen.
-Onderzoeknaaranderegeschikte typensiergroen.
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a.Onderzoeknaardeinvloedvangeschermdekasdekkenophetgewas (D.Bokhorst
enG.P.A.vanHolsteyn).
In1978zijndeproevenweer invierafdelingenuitgevoerd,nubijaubergine.
Alsschermenzijngebruikt polyetheenfolie,polyesterdoek (Floratex-60)en
acryldoek (acrylgrijs-55).Indecontrole-afdelingwasgeenschermaangebracht.Indewinter isgeschermdvanzonsondergang totevennazonsopkomst.
Indezomerishetschermboveneenintestellenbestralingssterktegebruikt.Hetschermwerddantevensmet sproeiersbevochtigd.
Deprocentuele energiebesparingen zijnbepaald zoweldoordirektewarmtestroommetingeninhetverwarmingscircuit,alsuithetverschilbuistemperatuurminkastemperatuur.Zowerd,alshetenergiegebruik indecontrolekas
op100gesteldwordt,infebruarivoorhetenergiegebruik gedurendede
nachtgevonden:
folie

Floratex

acryl

Uitwarmtestroommeters

64

59

80

Uitbuis -kastemperatuur

61

63

81

Ditenergieverbruikkonalleenbepaaldwordenviadebovengrondseverwarming.Hetaandeelwarmtedatdegrondverwarmingleverde isviaomwegen
berekend.Ditresulteerdeuiteindelijk ineenenergiebesparingvanca.20%
voorFloratex-doekenpolyetheenfolieeneen10%vooracryldoek tijdens
dezenachten.
Erwerdenvrijgroteverschillen inabsolutevochtigheid tussendeafdelingengevonden.Inkoudenachten isdevolgordevanhogenaarlageluchtvochtigheid: polyetheenfolie,Floratex,controle,acryldoek.Deafdeling
metacryldoekheeftvermoedelijk delaagsteabsolutevochtigheid doorde
combinatiekoudglasdekeneengemakkelijke bewegingvanwaterdampdoor
hetvrijopendoek.
Deregelingvoorhetluchtenheeftveelproblemengegeven.Tijdenshet
schermenindenacht isnietgelucht.Indemorgenkonnietvoldoendegeluchtworden,zonderdatoverdagteveelgeluchtwerd.Hierdoor is 'smorgensvaakeentebenauwdklimaat indekasontstaan,watopdenduuraanleidinggaftotBotrytis-aantastingen.Vooraldekasmetdefolieheeft
hierondergeleden.
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Hetschermen (metdedoeken)indezomerhad eengunstigeffectophetklimaat.Ermoetdanvoorvoldoende luchtinggezorgdwordenom-eentoereikende
luchtbewegingonderhet scherm envoldoendeverdampingskoelingvanhet
"bevochtigdedoektebewerkstelligen.Bijeennormale instellingvandeluchtingsregelingzullentrjdenshet schermenhijzonnigweerdeluchtramenminderveropengaandoordelagerekastemperatuurbijhet schermen.Erzaldan
eenbenauwdklimaat onderhetvochtige schermontstaan.
Onderzoeknaarsignalenvoorautomatischeklimaatregelingen (D.Bokhorst)
Ditonderzoek isgedeeltelijk gecombineerdmetdeschermproeven,waarbij
vooral opdestralingshuishouding gelet is.'Veelaandacht isbesteedaande
netto-uitstralingvanhetgewastijdenshet schermenindenacht.Dezeuitstralingwashetkleinst onderhetacryldoek,daarnavolgdenpolyesterdoek,
polyetheenfolieencontrole.Denetto-uitstraling onderhetpolyetheenfolie
verminderde indeloopvandenachtalsercondensatie ophetfolieontstond.
(Polyetheenfolie laatdewarmtestralengrotendeels door,waterisondoorlatendvoorwarmtestralen).
Eenanderonderzoek isgedaannaardemogelijkheid deventilatie sterk tebeperkeninperiodendatinwezenalleenventilatienodigistenbehoevevande
vochtafvoer.Enkeleafdelingenmet tomaat,metenzonderventilatorenzijn
daarbijvergeleken.Inéénafdelingwerdnormaalgelucht;erwerddaarook
eenminimum-buistemperatuuraangehouden.Drieandereafdelingenwerdenalleen
geluchtalsdekastemperatuurboven26Ckwam.In.éénvandezeafdelingen
werd indevroegemorgentweeuurmet eenventilatorgeventileerd, ineen
andereevenzo,maardaarbijwerd overdagnoggeventileerdmet eenventilator
aldeluchtvochtigheid indekasboven eenintestellenwaarde steeg.De
maximale capaciteitvandeventilatorenwaseenventilatievoudvaneenviertalluchtverversingen peruur.Degelegenheidheeft ontbrokenveelwaarnemingenteverrichten;dematerie lijktechterwaardnaderonderzochtteworden.
WelisreedsgeblekendatzonderC02-toediening deC02-concentratie bijzonnigweerenweinigventileren totzeerlagewaarden ( 180v.p.m.)kandalen.
Hetgebruikvandeventilator overdaghad eengunstige invloed ophettegengaanvanBotrytis.
Invloedvannachttemperatuuropdegroeivankomkommers (Hey,DeLint,
Strijbosch,VanUffelen,VandeVooren).
Ditonderzoekwerduitgevoerd in1977(zieinternjaarverslag1977» Paê>45).
Deanalysevanhetproduktieverloopwerdafgeslotenmeteenpublicatie.
Deverdereanalyse richtte zichin1978voornamelijkopkonkurrentie.
Hetblijktdat"tussenplanten" (rijen0,8muitelkaar,inplaatsvan1,6 m)
gedurende 5wekenna plantengeeninvloed heeft opplantlengte entotaal
drooggewichtvandeplant.Debelastingvandeplant (vruchtgewicht/plant)in
detijdwerduitgerekend, evenalshet optredenvanaborterendebloemen.Er
konhiertussen geenverbandwordengevonden.Hetaantalaborterendebloemen
nam sterkafnaarmate erlaterwerd geplant (plantdatum december,januari).
Hetaantalaborterende bloemennam toemetafnemendenachttemperaturen.
Publicatie;
Vooren,J.vande,Challe,H.endeLint,P.J.A.L. 1979« Influenceof
varyingtemperatureatacucumbercrop.ActaHorticulturae. (inpress).
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Digitaleklimaatregeling (Th.StrijboschenJ.v.d.Vooren).
Dit onderzoekwordtuitgevoerd insamenwerkingmethetLaboratoriumvoor
NatuurenVeerkundevandeLandbouwhogeschool teWageningenenhetProefstationvoordeBloemisterijinNederland teAalsmeer.
Het onderzoeknaardeinvloedvanderaamopeningenbuitenklimaat ophet
kasklimaatwerdvoortgezet injuli1978*Eenbeginwerdgemaaktmethet
metenvandeenergie-envochtbalansindekas.Eenzeeruitgebreidmeetnet
werdhiervooraangelegd indeklimaatkas.Indecemberwerd*gedurende3 wekenzeerintensiefgemeten:netto-,globale-enzichtbare stralingpersecondeengemiddeldperminuut,glas-enluchttemperaturenperminuut.Deze
metingenwordenuitgevoerd omhetgedragvandekastebepalenenonline
doordecomputervoorspellingenuittelatenwoeren (bijvoorbeeldhet-voorkomenvancondensatie opplantendelen)erzodoendetoteenbetereregeling
tekomen.
SteedsmeerdoetzichhetprobleemvoordathetregelprogrammainAssembier
geschreven is,zodatkleineveranderingenveeltijdkosten.
Buitendeklimaatkaszullenindetoekomstookdeanderekasafdelingenvan
hetProefstationgeautomatiseerdwordenmetbehulpvandebestaandecomputer.
HierbijisinoverlegmetdeTEDLgekozenvoordebestaande computer (Siemens
330)alsrekenorgaan (model-ensetpointberekening)enaanteschaffenmicrocomputersalsregelorgaan. (realisatie setpoints enmetingklimaatgegevens).
Omdezeredenenisin1978eenbegingemaakthetregelprogramma inFORTRAN
teschrijven.
Publikatie;
Vooren,J.vandeenA.J.UdinktenCate.1979- DigitalClimateControl.
ActaHorticulturae (inpress).
Verwerkingvanplant-enklimaatgegevens (B.J.vandeKaay,J.v.d.Vooren)
HetprogrammapakketGENSTAT (zie'internjaarverslag 1977» Pag«85)isin
1978geïmplementeerd ophetSiemensrekencentrum inDenHaag.Gedurendedit
jaarisveel ervaringopgedaaninhetweykenmetGENSTATenwordtnuroutinematigtoegepast (zieintern jaarverslag1977» Pag» 85).Voorhetgebruik
vanGENSTATiseengeeldbuis terminalaangeschaft.Metdezeterminalishet
ookmogelijkdeinteraktieve taalAPLvoordataanalysetegebruiken(iyerson,
I962).Voorhetgebruiksklaarmakenvandemetdehandverzamelde datawordt
eenproefgenomenmeteendraagbaar systeem (MC50vanUCSL),waarbijde
gegevensopeentoetsenbordjewordeningegeven. Eensyntaxcheckwordtverzorgd dooreeningebouwdemikrocompu'ter.Dedatawordenopkommandouitgelezennaardeaanwezigeprocescomputer (Siemens 330)»Vanuitdezecomputerkunnendataviaeentelefoonlijnnaarhet'rekencentruminDenHaagverstuurd
worlen.
Doorhettoenemende gebruikvandeprocescomputerbleekhetnoodzakelijkeen
tweede terminalaantesluiten.
Publicatie:
Iverson,K.E.1962.AProgrammingLanguage. J.Wiley'
&Sons,Inc.NewYork,
286p.
B. Plannenvoor1979:
-Klimaat-enteeltonderzoek indeklimaatkasbijkomkommer.
-Onderzoeknaarsignalenvoorautomatische klimaatregelingenwordt
voortgezet.
-Voortzettingschermonderzoekbijtomaatmettweetypenschermdoek.
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a.Hetdagelijkskoelenvantomaten.
(Uitgevoerd insamenwerkingmetP.M.M.Damen,SprengerInstituut).
Doordeveleklachten overdekwaliteit indezomervan1975en 197^ is
menopenkeleveilingen totdagelijksekoelingvandetomatenovergegaan.
IneennieuwekoelcelopveilingWestland-Zuid kondentomatenvan26-3O0C1
in7uurwordenafgekoeld tot16-18°C.
Eind juli-beginaugustus isnagegaan ofdekoelinggedurende éénnacht
effectheeft opdoorkleuringenhoudbaarheid.Van 5bedrijven zijnmonsters
inhethartvaneenpallet ingebouwd.Dezemonsters zijndeelswelen
deelsnietgekoeld.Nahetkoelenwerd transportsimulatieuitgevoerd door
dehelftvandepalletsvaneenkrimphoestevoorzien.Nahetkoelenen
detransportsimulatiewerdendemonstersbij20ocen75^r.v. geplaatst
endagelijks opkleur enstevigheid beoordeeld.
Uitdezeproefisgeblekendat:
deherkomstbelangrijkeverschillen inhoudbaarheid geeft (variërend
vanIO.7tot13.4dagen)
ergéénwiskundigbetrouwbareverschillenwarentussenwelenniet
koelenvoorwatbetreft doorkleuring enuitstalleven (deperiode tussen100$oranje enzachtworden)
ergéénwiskundigbetrouwbareverschillenwarentussenwelenniet
hoezenvoorwatbetreft doorkleuring enuitstalleven
ergéénwiskundigbetrouwbare verschillenwarentussenkoelengevolgd
doorwelenniethoezenvoorwatbetreft doorkleuringenuitstalleven.
b.Invloedzaadzetting ophoudbaarheid bijtomaten.
Ineenproefin1977bleken getrilde tomatenzwaarder enbevattenmeer
zadendanniet getrilde.Doordeonregelmatige rijpingkondengeenconclusiesgetrokkenwordenmetbetrekkingtotdehoudbaarheid (internJaarverslag1977» Pag« 41). Dit seizoenisdaarom deproefopgrotere schaal
herhaald.
Ineenkoudeteeltzijnbijcv 'Sonatine'detrossen6en7driekeerper
weekwel ennietgetrild.De eerstevruchtenvantros6haddenbijtrillen62enbijdepuntvruchten58zadenmeer,danbijdeniet getrilde tros
6.Bijdegetrilde tros7wasditrespectievelijk 4°en33zadenmeer.

mandagen
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Degetrildetomatenvantros6waren10gzwaarder,vantros7 2gzwaarderdanbijdenietgetrilde tomaten.Hettotale leven(deperiodevanoogst
totaachtworden)wasgemiddeld overallebehandelingen0.7dagenlanger
bijtrillen (=+ 5%).Hetuitstalleven(deperiodevan100%oranjetot
zachtworden)wasgemiddeld overallebehandelingen0.8dagenlangerbij
trillen (=+_£
'.. Invloedkasklimaat ophoudbaarheid bijtomaten
Ineenproefindeklimaatkaszijnvroegestooktomatengeteeldbij4verschillendeklimaten:
a. =géénbegrenzingopluchtramenenbuistemperatuur
b. =eenminimumraamopeningvan 0 - 1 0 %
c. =eenminimumbuistemperatuurvan0-60°C
d. =eenminimumbuistemperatuurvan60ofj.
Inaprilzijnvandezebehandelingen2keertomatenbewaard eninmei1keer.
Tussendeklimaatinstellingenwarengéénbetrouwbareverschilleninhoudbaarheid.Welgafhetaanhoudenvaneenhogebuistemperatuurdebestevruchtvormenstevigheid.
Cv 'Sonatine'bleekduidelijkbeterdancv'Nemato'.
Indezeproevenbleekwelweerheteffectvan"handling".Detomatendie,
middelsdesimulator,eenoogst-ensorteerhandelinghaddenondergaanwaren
gemiddeld2dagenkorterhoudbaardandevoorzichtiggeoogstetomaten.
d.Invloed ijzer-enmangaangiftbijtomatengeteeldinveen.
Vaneenproefmettomatenineenstookteeltmetverschillende ijzer-enmangaangiftenwerdenJkeermeteentussentijdvan2wekentomatenbewaard.
Dehelftvandevruchtenkreegeenbehandelingmiddelsdesimulator.
Toedieningvan1mgFeen/of1mgMnperliteraandevoedingsoplossinggaf
ergkleineverschilleninhoudbaarheid.
Welbleekwederomdeinvloedvan"handling".Behandelde tomatenblekengemiddeld 2.9dagenkorterhoudbaardanvoorzichtiggeoogstetomaten.
e.Dewatergootalstransportsysteem voortomaten.
Devoorraadwagenheefteenduidelijknegatieve invloedopdehoudbaarheid
(zieInternJaarverslag1977» Pag« 38).Eenaantaltuinders isdaaromovergegaanomdetomatenmiddelseenwatergootsysteemindekastetransporteren.
Eénvandeproblemenbijdewatergootishetzinkenvandevruchten.Hierdoorblijvendevruchtentelanginhetwater liggenwatscheurenvande
vruchtentotgevolgheeft.UitproevenisgeblekendatbijeenEC-waarde
van10-15weinigofgeenvruchtenmeerzinkenendathetpercentagegescheurdevruchtenkleinis.Hetpercentage gescheurdevruchtenneemtrechtevenredigtoemetdetijddiedetomateninhetwaterhebbengelegen.
Hetuitstalleven (hetaantaldagenvan100%oranjetotzachtworden)wordt
dooreenverblijfvan8uurinhetwatermet+ 1 . 5dagenverkort.Daaromis
hetbelangrijk,datdevruchten slechtskorte tijdinhetwaterverblijven.
Algengroeikondoortoevoegingvanchloorwordentegengegaan.Hiermeeisechternoggeenervaringindepraktijkopgedaan.
f.Relatie diameterengewichtbijvlezigetomaten.
Deteeltvanvlezige tomatenisinhetafgelopen jaarsterkuitgebreid.Bij
voorgaande proevenblekendegrotenesorteringenvandezetomatendoorde
huidige sorteermachines ernstigtewordenbeschadigd (zieInternJaarverslag1977» PaS«42).Daaromisnagegaanofereenrelatiebestaat tussende
diameterenhetgewichtvandegroteresorteringen (vanafdiameter sortering
B), zodat eventueelgewichtssorteringmogelijk is(bijdegewichtssorteermachinetredennl.veelminderbeschadigingenop).
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Uitgaandevaneenklassebreedtevan10mm"bijdiametersorteringwordtbij
gewichtssorteringgemiddeld 12$vandetomatenfoutiefgesorteerd.Wanneer
deBBB-sorteringalle tomatengroterdan77mmbevat,danwordtgemiddeld
8$foutiefgesorteerd.Hetkleinstepercentage foutiefgesorteerde tomaten
wordtverkregenalsdeBB-sorteringvan67tot82ofvan67tot87mmwordt
vergroot.
Houdbaarheidvantomatenrassen.
Bijhetrassenonderzoekisookhetkenmerkhoudbaarheidnadeoogstvan
belang.Vanrassenproevenbijdeverschillende teeltwijzenzijndaarom steeds
tomatenuitde2ebeoordelingophunhoudbaarheidbeoordeeld.Eenmonster
tomatenbestond steedsuit30vruchten (A-sorteringbijderondetypen,BenBB-sorteringbijdetussentypenenBB-BBB-sorteringbijdevlezige typen).
Vanalle tomateniséénmonstervoorzichtiggepluktenéénmonsterheeftde
oogst-ensorteerbehandeling("handling")gehad.Alle tomatenzijnbij20OC
en75$r.v.bewaard.
1. Tomatenrassen indestookteelt (rondetypen)
Vanzesrassenproevenindestookteelt,waarin8rassenwarenopgenomen,
zijntussen17aprilen8junitomatenbewaard.Hettotalelevenvandeonbehandelde tomatenwas7.7dagen,vandebehandelde tomaten5.1.Tussende
rassenkomenverschillentot3«5dagenvoor.
Cv 'Resistase'en 'Duranto'(77-356)warenhetbesthoudbaargevolgd doorcv
'Sonatine'.
2. Tomatenrassen indehetelucht-enkoude teelt (ronde typen)
Van5rassenproevenwerdentussen19junien6juli8tomatenrassenbewaard.
Hettotale levenvandeonbehandelde tomatenbedroeg11.9dagen,datvande
behandelde tomaten8.6dagen.
Hetgrootsteverschil tussenderassenwas2dagen.
Cv 'Estrella'bleekhetbestebewaarbaar.Deverschillen tussendeoverige
rassenwarenklein.
5. Tomatenrassenindeherfstteelt (ronde typen)
Van6rassenproevenwerdentussen12oktoberen7november6'rassenbewaard.
Hettotalelevenvandeonbehandelde tomatenbedroeg12.5dagen,datvanbehandeldetomaten9-6dagen.Cv'Angela'washetbesthoudbaargevolgddoor
cv '77565O'encv 'Sonatine'. Hetgrootsteverschil tussenderassenbedroeg
ruim4-dagen.
5. Tomatenrassen indevoor.jaarsteelt(vlezige typen)
Van3rassenproevenwerdenop28,3"!meien5juni5rassenbewaard.Het
totale levenbedroeggemiddeld 13>0dagen.Omdaterteweinigvruchtenwaren,kon géén behandelingmiddelsdesimulatorwordenopgenomen.Hetgrootsteverschil tussenderassenbedroeg4dagen.Cv'Delisa'washetbesthoudbaar,gevolgd doorcv'Eurovite'encv'Virovite'.
5. Tomatenrassen indeherfstteelt (vlezige typen)
Vierrassenwerdenbewaardop19oktoberen14november (2herkomsten).Het
totale levenbedroeggemiddeld 11.9dagen.Allevruchtenwerdenalléénvoorzichtiggeplukt.Beverschillen tussenderassenwarenklein.
6. Tomatenrassenindeherfstteelt (tussentypen)
Zesrassenwerdenbewaardop19oktoberen7november (2herkomsten).Het
totale levenvandeonbehandelde tomatenbedroeg10.4dagen,vandebehandeldetomaten7-9dagen.Hetgrootsteverschiltus.senderassenbedroeg3»7
dagen.Cv'77401'washetbestehoudbaar.
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h.InvloedvanEthrel ophoudbaarheid vantomaten.
Tomatenvandrieverschillende teeltenwerdenwel ennietbehandeldmet
25$Ethrel-A (smerenopde stam).Zevendagennahetsmerenwerdende
vruchtengeoogst.Dewel ennietbehandelde tomatenwerdenallemaalvan
vergelijkbare trossengeoogst.Dehelftvandevruchtenkreegeenbehandelingmiddelsdesimulator.
DetoepassingvanEthrelhadgeennadelige invloed opde"houdbaarheid.
i.Afkoelenvaneenpalletmetkomkommers.
Doordatkomkommersnahet sorterenindozenwordenverpakt enopeenpallet
dichttegenelkaarwordengeplaatst,kandedoorademhalinggeproduceerde
warmteveelalmoeilijkwordenafgevoerd.Hetgevolgdaarvankanzijndatde
komkommersvooral inhethartvandepallet steedswarmerworden.
Indezomervan1978blekendetemperaturenvandeaangevoerdekomkommers
nauwelijksbovende20OCteliggen.Tijdens eenperiodevanwarmweerwerdenechterkomkommersvanca300caangevoerd.
Omnategaanhoedetemperatuur ineenpalletkomkommersverloopt isgedurendeeenweekverschillendemalenhettemperatuurverloopgevolgdvanafhet
momentvansorteren.Ditiszowelmetgekoeldealsmet ongekoeldekomkommers
uitgevoerd.
a. Nietgekoeldepallet
Aandebuitenkantvandepalletnemendekomkommersdegemiddeldeomgevingstemperatuuraan.Dewarmtekandaargemakkelijkwordenafgevoerd.Inhet
hartvandepalletwordtdetemperatuur spoedig4à,5°Chogerdandeomgevingstemperatuur.
b. Gekoeldepallet
Wanneermetgeforceerde luchtbewegingwordtgewerktkandeprodukttemperatuurvan20-22wordenteruggebracht tot11-r13°C.Nahetbeëindigenvande
koelingneemtdebuitenkantvandepalletweersneldé omgevingstemperatuur
aan.Hethartvandepalletwordt langzamerwarm,maarwordtuiteindelijk
tochweer4à5°Cwarmerdandeomgevingstemperatuur.
j. Effectvantemperatuur opvergelingbijkomkommers.
Omdewaardevanverlagingvandevruchttemperatuurtekunnenbepalenzijn
op3tijdstippen temperatuurproevengenomen.Voorditdoelzijnkleine cellengebruiktwaarbijdetemperaturenzijningesteld op15» 20,25,30en
35°C.Inallecellenisderelatieve1luchtvochtigheidop90$gehouden.
Vanvijfbedrijvenzijntelkens 50komkommers overde5cellenverdeeld.Bij
het inzettenenna7dagenzijnde.komkommers opkleurbeoordeeld.Bij
dezeproevenwasdeachteruitganginkleurgroternaarmateerbijeenhogeretemperatuurwasbewaard.Vooralboven25°Cverliepdeachteruitgangerg
snel.Opvallendindezeproevenwarendeherkomstverschillen.Komkommers
vandeenetuindervergeeldenveel snellerdankomkommersvaneenandere
tuinder.
k.Ethyleenmetingeninveilinghallen.
Ethyleen iseengasdatvoordekwaliteitvankomkommerszeernadeligis.
Ookinlageconcentratieskanhet oorzaakzijnvanhetversneldvergelenvan
dekomkommers.Bijhetrijpingsprocesproducerenbijv.tomaten,appelsen
meloenenveelethyleen.Ookinuitlaatgassenvanverbrandingsmotorenkomt
vrijveelethyleenvoor.•Gedurendedeaanvoerperiode zaleeninveilinghal
duszoweldoortomatenalsdoormotorenethyleenwordengeproduceerd.
Degemetenwaardenineenveilinghal opeendagmetwatwindliepenoptot
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ongeveer0.3ppm.
Uit onderzoekvanhetSprenger Instituut isgeblekendatkomkommersgedurende 2dagenbewaardbij1ppmethyleenversneldvergelen.Uitonderzoekisnognietbekendhoelangdekomkommersbijeenconcentratie tussen
0.1 en1ppmmogenverblijvenvoorerschadeoptreedt.
B. Plannenvoor1979:
— Bepalinggebruiksmogelijkheden vandewatergootbijhettransportvan
tomaten.
— Vergelijkinginternetransportsystemen.
Invloedvancondens ophetoptredenvanrotenvergelingbijkomkommers.
— Nagaaninwelkematebijkomkommersbeschadigingen optredenbijde
oogst,het transport,hetsorterenendeverpakking.
— Nagaanvandeinvloedvanbeschadigingen ophet optredenvanrotbij
komkommers.
— Relatiebepalen tussenenerzijdsdehoudbaarheid enanderzijdsdeoogstfrequentie,daglengte,groeisnelheid enouderdomvandevruchtenbij
komkommers.
— Kleurmetingbijkomkommers.
— Houdbaarheidsonderzoekbijrassenproevenmetglasgroenten.
Invloedvoedingsniveau opdehoudbaarheid bijkomkommers.
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Project C 1. De invloed van licht enandere milieufactoren op
de groei enbloei van bladgewassen
a. Invloed van tijdelijke temperatuurverlaging op
tomateplanten van verschillende leeftijden
b. Invloed van temperatuurverlaging gedurende 24
uur op de groei van tomateplanten
c. Invloed van tijdelijke temperatuurverlaging op
de positie van de eerste tros bij tomaten
d. Groei en ontwikkeling van tomaten onder praktijkomstandigheden
e.Vergelijking van groei-en ontwikkelingssnelheden van tomatecultivars
f.Hangemmer-installatie
g. Groeiwaarnemingen bij jonge tomateplanten bij
verschillende luchttemperaturen en wisselende
natuurlijke stralingssterkten
h. De teeltduur van sla
i.Vergelijging van de groeisnelheid van chrysant,
tomaat, komkommer en paprika
Project C 3« Invloed van de omstandigheden inhet wortelmilieu
op de groeivan glasgewassen
a. Effect van de grondtemperatuur bij jonge trosanjerplanten
b. Effect van de grondtemperatuur bij jonge paprikaplanten
c. Invloed van de samenstelling van potgrond op
groei en ontwikkeling van enkele plantesoorten
Project C4« Gebruiksmogelijkheden van groeiregulatoren bij
glasgewassen
a. Versnelling van deroodkleuring van geoogste
paprika's met behulp van ethyleengas
b. Voorkomen van "rust"bij fresia's door Ethrel A
c. Vegetatieve vermeerdering van snijgroen (Asparagus setaceus (plumosis)). Verbetering van de
wortelvorming
d. Verbetering van de vruchtzetting van aubergines
doormiddel van groeiregulatoren bij een vroege
teelt
e.Verbetering van de vruchtzetting envruchtuitgroei van aubergine met behulp van groeiregulatoren en een fungicide
Project C6. Fysiogene afwijkingen bij glasgewassen
a. Blauwverkleuring van bloemen van Anthurium
andreanum
b. Glazigheid bij sla
c.Rand bij Chinese kool en sla
d. Verdrogingsschade
Project C 7- Toepassingsmogelijkheden van kunstlicht bij glasgewassen
a. Groeiwaarnemingen inkunstlicht opkweekkamers

Pagina

88
88
88
89
89
90
92
92

93
94
95
95
95
95
97
97
97
98

98

99

100
100
101
101
102
103
10J

Project C 8. Bepaling van de groei en ontwikkeling bij trosanjers
104
a. Invloed PBA op zijscheutvormingbijverschillende
104
trosanjerrassen
b. Invloed van meststofdoseringen op trosanjers
104
c. Belichting op trosanjers
104
d. Invloed van de gewasdichtheid op de produktie
104
van trosanjers
e.Kalkbemestingbij trosanjerstek
104

-87-

Project C 10. Bloeibeïnvloeding en de teelt van aardbeien
a. Vervroeging van de bloemaanlegbijaardbei door
eenkorte-dag behandeling of door spuiten van GA3
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a.Invloed vantijdelijke temperatuurverlaging optomateplantenvanverschillendeleeftijden.
Omdathetinvoorgaande proevennietgeluktwasdepositievandeeerste
trosbijjongetomateplantenteverlagendoormiddelvantemperatuurverlaging (intern jaarverslag 1977P« 90)werddetemperatuurverlagingnutoegepastopplantenvandiverseleeftijden.Erwerd 8keergezaaidnamelijk
op15,22,29november,6,13,19,27december 1977en3januari1978,cv
'Sonato'.Alle zaaiselswerdenopgekweekt opwatertafels.
Tussen 10en17januariwerd detemperatuurteruggebracht vangemiddeld
ca.19Cnaarca.12C.Bijdeoudsteplantenwastoendeeerstetrosreeds
aangelegd.De jongsteplantenwaren juistopgekomen.
Doordetemperatuurverlagingwerd degroeivanhetversgewichtgeremd,
zodat eenvertragingontstondvangemiddeld 2,8 dag.Ditkomtgoedovereen
metderesultatenvaneenanderesoortgelijke proef,(zie:Invloedtijdelijke temperatuurverlaging opdepositievandeeerstetrosbijtomaten).
Degroeipuntontwikkelingwerdvertraagdmetgemiddeld 4dagen.Misschien
isdeachterstand ingewicht gedurende dekoele periodeook4dagen,maar
treedtdaarnagedeeltelijke compensatie opalsdetemperatuurweerhoger
is.
Bijdezaaiselswaarinbloemaanlegoptrad,werd geenverschilwaargenomen
introshoogtevandeeerste oftweede trostussenplantendiewelenniet
koelgestaanhadden.
Publikatie:
Klapwijk,D.1978.Waarnemingen inzakedepositievandeeerste entweede
trosbijtomatenII1977-1978.InternverslagProefstationNaaldwijk,no.26,
juni1978:10blz.
b.Invloedvantemperatuurverlaging gedurende 24uuropdegroeivantomateplanten.
Uiteerdergenomenproeven (intern jaarverslag1977P»90)wasgebleken
dattomateplanten diegedurende eenetmaalbijverlaagde temperatuurstondeneensterkegroeiremmingondervondenalsdetemperatuurvangemiddeld
20Cnaar 15of10Cwerdverlaagd.Omdatvoorditeffectgeenverklaring
was tevinden,werd opnieuw eenproefgenomen.
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Tomateplantencv 'Sonatof dieop3november1977indepotgezaaidwaren
enwerdenopgekweekt opdewatertafelsbijeengemiddelde temperatuurvan
18à19C,werdenvanaf28november8.00uurgedurende24uurblootgesteld
aaneentemperatuurvan13à14C.Erwerd 6maalbemonsterd tussen28november en9decemberomtekunnennagaanoferweereensterkegroeiremming
zouoptreden.Ergebeurdeechternietsbijzonders.Op9decemberwashetvers
gewicht2,13gperplant tegen2,35 g"bijonbehandeldeplanten.Hetaantal
aangelegdebladerenwasrespectievelijk 12,7en13»2.Deachterstandwas
bijhetgewichtca.0,5 dagbijhetbladaantal ca.1,6 dag.Integenstelling
totvorigjaartraddusslechts eenverklaarbaregroeiremming op.Hetonderzoek,wordtnietvoortgezet omdataangenomenmagwordendaterinhetvoorgaande seizoenvanonvoorziene omstandigheden sprakewas.
Publikatie;
Klapwijk,D. 1978.Waarnemingen inzakedepositievandeeersteentweede
trosbijtomatenII1977-1978.InternverslagProefstationNaaldwijkno26,
juni1978:10blz.
c.Invloedvantijdelijke temperatuurverlagingopdepositievandeeerstetros
bijtomaten.
Gedurende dewintervan1976/77werd tweemaalgeprobeerd omdoormiddelvan
tijdelijk lagere temperatuurdepositievandeeerstetrosteverlagen.Dit
leverde toenwelonverwachtveelgroeiremmingopmaargeenduidelijkresultaatmetbetrekkingtotdetroshoogte (internJaarverslag 1977P«90).Toen
werdgewerktmetplantmateriaalgeleverd dooreenplantenkweèkbedrijf.Dit
jaar.werdopnieuwvergelijkbaarplantmateriaal opgehaald,maarerwerden
ookplantenopgekweekt ophetProefstation.Dielaatstewerdenintegenstellingtotdepraktijkplanten indepotgezaaid,nietverspeend ennietbelicht.Dezaaidatumwas13december,terwijldeplantenuitdepraktijkop
20decemberwarengezaaid,beidecv 'Sonato1.
Metingangvan 10januariwerdendeplanten0,1,2,4of7dagengeplaatst
bijgemiddeld 12Cinplaatsvan19C.Depraktijkplantenhaddentoen7»2
bladerenaangelegd,tegen10,2bijdeplantenvanhetProefstation.
Bij4en7dagen12Cbleefdegroeiduidelijkachter.Deachterstandvan
delaatstewas2,7 dagen.Bijdebladaanlegwasdeachterstand 4dagen.De
achterstand ingewichtblijktbijdergelijkebehandelingen steedswatkleiner
tezijndanderemmingvandegroeipuntontwikkeling.Ookbijdebloemaanleg
wassprakevanenkeledagenachterstand.Bijgeenvandebehandelingenwas
sprakevanbeïnvloedingvandehoogtevandeeerste oftweede tros.Welwas
inhetgehelemateriaalhetaantalbladerentussentros1en2gemiddeld
duidelijk tehoog,ookbijonbehandeldeplanten.
Publikatie:
Klapwijk,D.1978.Waarnemingen inzakedepositievandeeersteentweede
trosbijtomatenII1977-1978.InternVerslagProefstationNaaldwijkno26,
juni1978:10blz.
d.Groeienontwikkelingvantomaten onderpraktijkomstandigheden. (D.Klapwijk
enC.F.M.Wubben)
Bijdeteeltvantomatenonderpraktijkomstandighedenwerdengegevensverzameldvan2gewassennamelijkmeteenplantdatumvan2januarien1februari.
1.Stooktomatenplantdatum 2januari
Degroeiwerdgemetentijdensdeopkweekendaarna totbeginfebruari.
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Voorhetuitpotenbedroegdetijdnodigvoorgewichtsverdubbeling 6,5dagen,
erna9,7 dagen.Inhetteeltwarenhuisisdegroeidusaanmerkelijk langzamer
dantijdensdeopkweek,terwijldelichtvoorziening tochnahetuitplanten
beterwordt.Debladaanlegsnelheid verschildeveel minderenbedroeggemiddeld0,263bladperdag.Dezelfdeverschijnselenwerdenwaargenomenbij
komkommersmetdezelfdeplantdatum (internJaarverslag1977P» 116).
Erkwamen10,7bladerenvooronderdeeerste trosen3,3 tussentros 1en2.
Alsbijeenbladaanlegsnelheid van0,263perdagelketroszouwordenvoorafgegaandoor3bladeren,zoudetrosaanlegsnelheid 0,088perdagzijn.Het
wasechter0,091 doordat erslechts2,93bladerenpertroswerdenaangelegd.
Debloeisnelheidwerdnagegaanvanbeginfebruaritot1aprilenbedroeg
0,145 trosperdag.Ditwasanderhalfmaalzo snelalsbijdetrosaanleg.
Hetaantaldagentussenaanlegeerstetroseneerste oogstbedroeg 72.Per
14junibedroegdeopbrengst 10,9kgperm2.Tussen22aprilen12juni
bedroegdeopbrengstsnelheid 175gperm2perdag(2,25plantenperm2).
Vóórdezeperiodewasdesnelheidaanmerkelijklager.
Stooktomaten plantdatum 1februari
Dezelfdemetingenalsonder 1.vermeldwerden'uitgevoerd.Deverdubbelingstijdwasvóórhetuitplanten 5>8dagenenerna7,9 dagen.Ookweereenaanmerkelijkevertragingondankstoenemendelichthoeveelheden.Debladaanlegsnelheidwas ookweerveelconstanternamelijk 0,30 blad perdag.
Erwerden 10,5bladeren onderdeeerste trosaangelegd en3»0bladerentussen
tros1en2.Bij3bladerenpertroszoudetrosaanlegsnelheid 0,100 tros
perdagmoetenzijn.Erwerden echter 3»4bladeren'pertrosaangelegdwaardoordetrosaanlegsnelheid afnam tot0,089trosperdag.
Debloeiverliep tussen24februarieneindaprilmeteensnelheidvan
0,133 trosperdag.Ditwasdusevenalsbijdevroege stookteelt ca.1,5
maalzosnelalsbijdetrosaanleg.Deoogstwerdgemetenvanbeginmeitot
begin juni.Desnelheidwasnogweeraanmerkelijkhogernamelijk 0,173 tros
perdag,ofwelbijnatweemaal zosnelalsdeaanleg.Deoogstsnelheidwas
tussen6meien17junigemiddeld 210gper'm2perdag(2,25plantenper m2).
Tussendeaanlegvandetrosendeoogstverliepen70dagen.Per14juniwas
deopbrengst 9»7kgperm2.
Vergelijkingvangroei-enontwikkelingssnelheden vantomatecultivars. .
Bijhetzogenaamdegebruikswaarde-onderzoekvannieuwecultivars indegroenteteeltwordtgebruik gemaaktvanvergelijkingvannieuwerassenmetstandaardrassen..Bijtomatenwordtdandevruchtopbrengstbepaald,terwijl erbeoordelingenplaatsvindentenaanzienvan.devruchtkwaliteit endegewasopbouw.
Meergegevens inzake groeienontwikkelingwordennietverzameld.Inhetafgelopen jaarwerdeninenkelegevallenbijdergelijkecultivar-vergelijkingen
aanvullende gegevensverzameld ominzichttekrijgen indevraagofaanvullendegegevensbetere selectiekenmerkenzoudenkunnenopleveren.Erwerdenwaarnemingenverrichtmet eengroep2à3-hokkigerasseneneengroep 3à5-hokkigerassenineenvroege stookteelt,gezaaid op2november enuitgeplant op
3januari1978« Geoogstwerdvan27maart totbeginjuni.Bijeenlatere
stookteelt,gezaaid 25november engeplant 2februari.1978werd eengroep
3à5-hokkigecultivars eneengroepmeerhokkigevergeleken.Deoogstperiode
liepvan24apriltothalfjuni.Ervondbovendiennogeènvergelijkingplaats
vaneengroepmeerhokkige rassen,gezaaid op23november engeplant op30
januari 1978.
Waarnemingsmethodenbi.jcultivarvergelijking
Bijdeopbrengstbepalingwerdwekelijksenkelemalengeoogst,waarbijaantal
engewichtvandevruchtenwerdengeregistreerd.'
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Uitdeopbrengstwerd deoogstsnelheid berekend overdeperiodedatdie
vrijconstantwas.Bijdevroege stookteeltwasdeaanloopvandeoogstte
traagenwerddesnelheid tussen22aprilen10juniberekend.Bijdelatere
teeltenwasdeaanloopperiodeveelkorterenwerddesnelheidberekend over
deperiode tussen6meien17juni.Decorrelatie-coëfficiënten vanderegressievergelijkingenvoorhet oogstverloopwarengemiddeldhogerdan0,99«
Erzoudanook slechtseenzeergeringe foutwordengemaaktalsslechts 3à
4 inplaatsvan7à8wekenzouwordengeoogst.
Aanvullendwerd erbepaaldhoe sneldegroeivandeplantenverlieptussen
zaaienenplanten.Erwerdendaarna tweemaalzoveelplantenuitgepootals
normaal,zodat ooknogenkelewekennahetpotendegroeisnelheid konworden
vastgesteld.Eénkeerwerd ookdelengtegemeten,namelijk totdehoogtevan
deinplantingvandezevende tros.Bijdegewichtsbepalingwerd ookdegroeipuntontwikkelingmicroscopischbepaald.Zodrabloeioptradwerdwekelijks
vastgesteld totinwelke trosdebloeiwasvoortgeschreden.Bovendienwerd
laterinsommigegevallengenoteerd totinwelke trosdeoogstwasvoortgeschreden.Vanallegegevenswerdenregressie-coëfficiënten voorhetverloop
berekend,waarbijtevenswerdbepaald opwelke datumderegressielijnde
x-as sneed,omzodoendedevroegheid tekarakteriseren.Erstondendusgegevensterbeschikkingzowelinzakevroegheidalssnelheidvangroei,trosaanleg,bloeienoogst.Het materiaal isnoglangnietvolledigverwerkt,zodat
slechtseenglobale indrukkanwordengegevenvanderesultaten.
Inditonderzoekwerdenooktweeidentieke cultivarvergelijkingenuitgevoerd
opverschillendeproefvelden.Hetproefveld ophetProefstation teNaaldwijk
werd teelttechnischbeterverzorgd.Hetbetrofeenkasvan3-00m2.Erwerd
veelhinder ondervondenvanstandplaatsverschillen.Deprocentuele afwijking
vandetweeparallellentenopzichtevanhungemiddeldewasongeveeranderhalfmaalzogrootalsindeproefopeentuinbouwbedrijf.Deproeflagdaar
ineenwarenhuisvan 4-000m2. Deplantverzorgingwasdaarminder,zodatzich
veeluitvalvoordeed.Degegevenswarenechterbeter teinterpreterendoordat
veelminderstandplaatsverschil optrad.
Vergelijkingcultivargroexientenaanzienvansnelheid
Wanneer ondergelijke omstandighedenwerd geteeld,trad indeplantlengte tot
dezevendetrosbijdeverschillende cultivargroepen gemiddeld geenverschil
vanbetekenisop.Andereverschillenmetbetrekkingtotdegroeisnelheid
tussendegemiddeldenvoordegroepenwareneveneenszeerklein.Datgeldt
zowelvoorhetgemiddeld gewichtalsvoordeblad-entrosaanleg.Debloeisnelheidverschildeevenmin.Ertradenslechtsduidelijkeverschillenopten
aanzienvanhetvruchtgewicht.Ditisechterhetcriteriumwaaropdegroepen
warensamengesteld.Ditwerktedoorineengrotereoogstsnelheid instuksper
plant,-naarmatehetvruchtgewichtkleinerwas.Erwarenookverschillen tussen
degroepenmetbetrekkingtotdeoogstsnelheid ingperplant.Dezezijn
echternognietgeanalyseerd.
Vergelijkingcultivar-groe-pentenaanzienvanvroegheid
Devroegheid kanbijtomatenbeïnvloedwordendoorhetaantalbladerenonder
deeerstetrosentussentros1en2.Erwerdendaarombladtellingenuitgevoerd.Verderwerdvastgesteld opwelkmoment deregressielijnenvoortrosaanleg,bloeienoogstdex-as sneden.Deverschillen tussendegemiddelden
vandecultivar-groepenwareninallegevallenverwaarloosbaarklein.Toch
kwamenverschillen inopbrengstvoorvan10"15$tussendegemiddeldenper
cultivar-groep.Dezeverschillenkunnendoorsnelheidsverschillen zijnveroorzaakt,alwarenookdaarbijdeverschillennietgroot.
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4. Onderlinge snelheidsverschillenbijtomatecultivars
De gegevensinzakedeonderlingevergelijkingvancultivars.binneneen
groepzijnveelalnognietvoldoendeverwerkt ominterpretatiemogelijkte
maken.Eenbeginisgemaaktmetdegroep 3à5-hokkige cultivarsdiein2
proevenwerd.bekeken.DoordeafdelingGebruikswaarde-onderzoek werden4
cultivarsgeschiktgeacht omverderinbeproevingtewordengenomen (intern
VerslagProefstationNaaldwijkno 37» 1978.J.H.StolkenL.Rus.Rassenproeveneerstebeoordeling tussentypen).Deuitkomstenvandezecultivars
werdenvergelekenmethet standaardras "Marcanto".Marcanto(171cm)wastot
dezevende trosduidelijkkorterdanhetgroepsgemiddelde (186cm|,terwijl
2vande4goedgekeurde cultivarswatlangerwaren(199en200cm).Eénvan
de4toegelatenrassenhad eenwat snellerevegetatievegroei.Eénhadeen
wathogergemiddeldvruchtgewicht danhet standaardras.Eénhad eeniets
hogereoogstsnelheid enéénraswasoverdehele liniewat sneller.Erwas
dusblijkbaarnietduidelijk eenbepaaldkenmerkwatdedoorslaggafvoor
opname indevervolgbeoordeling.
5.Onderlingevroegheidsverschillenbi.itomatecultivars
Vanneerdetoegelatenrassenopvroegheid vergelekenwordendanblijktevenalsbijdevergelijkingtussendecultivar-groepen datdeverschillenin
vroegheidnogkleiner zijndanbijdesnelheid.Hetrasdateengrotere
oogstsnelheid hadwasmisschien ookietsvroeger.Tochwarenerwelverschillentussenderasseninhetaantalbladeren onderdeeerste trosendatkan
invloedhebbenuitgeoefend opdevroegheid (internJaarverslag1977Pag«96).
Hetzelfdegeldtvoorhetaantalbladerentussentros1en2.Het standaardras
had 10,7bladeren onderdeeerste tros.Tweerassenhaddenmeerbladeren
(11,4en 11,0),waarvandeeersteooknogietsmeerbladhadtussentros1
en2.Ditbetrofjuistdecultivardiemisschien ietsvroegerwas.Per.saldo
moetgeconcludeerdworden,datvroegheids-verschillen tussendecultivars
nietvanbetekeniswarenvoordevraagofeenrasaldannietwerddoorgelaten.
f.Hangemmer-installatie (P.J.A.L.deLint enG. Heij).
Deproefindehangemmerinstallatie iseind 1978, naruim4jaarofwelna
80zaaiingen,beëindigd.
Inhet laatste jaarisbijeenrelatieflaagtemperatuur-regimeCO2toegediendaandekaslucht.
In1979zullendegegevenswordenverwerkt enzalverslaggevingwordengedaan.
g.Groeiwaarnemingenbijjongetomateplantenbijverschillendeluchttemperaturenenwisselendenatuurlijke stralingssterkten. (G.HeijenP.J.A.L. deLint)
Aangelegdeklimaatverschillen inkassenhebben'invloed opdegroeivanplantenindiekassen.
Jonge tomateplanten (•<60gram)hebben eenrelatieve groeisnelheid vanbijna
0,5g/g/cLag endaaromzullenkortdurende effectenmeetbaarkunnenzijn
metdit soortplanten.
Vandecembertotjuniiswekelijkshettomateras cv."Moneydor"in31
emmersgezaaid..Na eenweek of2wekenwerdendeemmersgeplaatst inwatergotenindrie'afdelingenvanB11metverschillende luchttemperatuur.De
gerealiseerde gemiddelde etmaaltemperaturenwarengedurende 7wekencirca
20.3, 18.6en16.8°C.
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Nadatdeplantenhiereenweekgestaanhadden,werdenzejuistonderde
zaadlobbenafgesneden.Bepaaldwerdhetaantal,hetversgewicht enhet
drooggewicht,voorelkeafdelingintweevoud.Naverwerkingvandegegevensbleekdatgeengroeiverschil gemetenkonwordentussendeafdelingen.
Voordetotaleverzamelingvangegevensbleekeenduidelijke correlatie
tebestaantussengroeienstraling.Met eenmultipleregressie berekening
werdaangetoond,datstraling86$vandetotalevariantieverklaarde,terwijldefaktorentemperatuur,plantaantal perpotenbegingewicht geenof
nauwelijks invloedhadden.
Naberekeningvandevariantievan ieder-waamemingspunt opdecurveverse
groei (g2ïg1~') tegenstraling,bleekdatgroeitoename bijdezekorte
behandelingenslechtsmeetbaarisbijstralingsverschillenvantenminste 10%.
Demeestvoordehandliggende oplossinglijktteliggeninhetversterken
vanhetlichtgolflengtenspectrumaandeinfrarodezijde.
Erwordendaarom6150W.gloeilampengemonteerd.Bovendienzaleenbelichtingsschema gebruiktwordenvan 12uurlicht -12uurdonker.
Indedonkerperiodewordtdegroeikamerverwarmd doormiddelvaneenradiator,overdagdoordelampen.Detemperatuurwordtgeregeldmeteenopde
ruimtethermostaat aangeslotenventilator.
h.Deteeltduurvansla.
Overditonderwerpwerdalhetéénenandervermeld inhetInternJaarverslagI977P« 99- Degegevens zijnverdergeanalyseerd,aangevuld enverwerkt toteenpublikatiedieechternognietindrukisverschenen.
Deaanvullingvandegegevenshad onderanderebetrekkingop.'hetverloop
vandeopkweek.Alsdeopkweekduurwordtuitgezet opdedatummiddentussen
zaaien v.nuitplanten (middendatum)danblijktdieevenalsdeteeltduurop
dubbellineairewijzeaftehangenvanhetseizoen.Rond 20septemberduurt
deopkweek 14dagenendatlooptoptotca.9wekenop21december.Daarna
neemtdeopkweekduurweer'aftot14dagenrond 1april.
UitEfford (Zuid-Engeland)wareneveneensgegevensoverdeteeltduurvan
slabeschikbaar.Bijuitzetting opdemiddendatumbleekhetverband ooklineairmet eenmaximale teeltduurop21december.Welwasdeteeltduurover
hetgehele seizoen2à3wekenkorterdaninNederland,vooralinhetvoorjaar.Ditkonzekernietwordenverklaarduitdeverschillenihinstraling
omdatdieinhetvoorjaar slechtskleinzijn.
UitgegevensafkomstigvanhetProefstation teAlkmaarvan sladieinde
zomerbuitenwerduitgeplant,werddeminimumteeltduurgevondenopeen
middendatumvanca.-21 juni.
Deperiodevanzaaientotoogstenduurt onderglasgemiddeldruimviermaandenalswordtuitgeplant tusseneindoktobereneind januari.Deopkweekduur
neemt onderinvloedvanhet seizoenlineairtoevanruim 3wekenbijeen
plantdatumeind oktobertot9wekenalseind januarigeplantwordt.Indezelfdeperiodeneemtdeteeltduurnahetuitplantendoordezelfdeseizoeninvloed indezelfdemateafvanca.100dagenalseind oktoberwordtgeplant
totruim2maandenbijuitplanten eindjanuari.
Publikaties;
Klapwijk,D. I978.Degroeiduurvan sla.Tuinderij18(1'978)22(31 oktober)
p.38- 4 L Tuinderij18(1978)23(14november)p.2 8 - 3 1 . Tuinderij18
(1978)24(28november)p.24-27.
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i.Vergelijkingvandegroeisnelheid vanchrysant,tomaat,komkommerenpaprika.
Re'edsinhetvorige jaarverslagismeldinggemaaktvanvergelijkendonderzoek inzakedegroeisnelhedenvanbovenstaande gewassen (behalve chrysant).
Doorverschillen inzaadgrootte enkiemsnelheidwarenbijgelijktijdigemetingdeplantgrootteverschillenaanzienlijk.Daarom isdit jaargetrachtdoor
variatie inzaai-enplanttijd deproeftekunnenbeginnenmetplantenvan
deverschillende soortendieongeveer evengrootwaren.Deproefwerddrie
maalgenomen.Deresultatenkwamenvrijgoed overeenmetdeproefdieeenjaar
eerdergenomenwas.Gemiddeld overalleproevenhadkomkommer 16%meertijd
'nodigvoorgewichtsverdubbeling dantomaat.Paprikavroeg45%extratijdten
opzichtevantomaat.Het langzaamstewasdechrysant (cv."Rivalry")dieer
84%langer overdeed dandetomaat omhetversgewicht teverdubbelen.Ook
dedrogestofgehaltenwerdenmeerderekerenbepaald.Hetdrogestofpercentagevantomaatenkomkommerontliepelkaarnietzoveel,het steegvoorbeide
plantesoorten ietstijdensdegroeiperiode."Vanpaprikawashetwathogeren
liephetookmééroptijdensdegroeiperiode zodatdevertragingtenopzichte
vandetomaatbijdedroge stofkleinerwasdanbijdeversemassa.Bijchrysantnamhetdroge stofgehaltemindertoedanbijtomaatzodatde.achterstandnoggroterwerddanbijhetversgewicht.
Debladaanlegsnelheid inhethoofdgroeipuntwerd doormicroscopischewaarnemingvastgesteld.Indezelfde tijd legdeeenkomkommerplant gemiddeld een
derdemeerbladerenaandandetomaat enchrysant 20%meer.Metpaprikakon
geenvergelijkingwordengemaaktdoordat dezeplantnieteenhoofdstengel
heeftmaarzichvertakt.Binnendeplantesoortenbestond een'vrijsterke
koppelingtussengewichtsgroei enbladaanleg.
Erwarenookenkelevergelijkingenbeschikbaarvan^plantenvantomaat,komkommerenpaprika onderpraktijkomstandigheden.Degroeitijdenvoorgewichts-verdubbeling indepraktijkverhieldenzichals100 :116 :152.Ditklopt
dusvrijnauwkeurigmet deproefgegevens.
Publikaties:
Klapwijk,D. 1978.Vergelijkinggroei-enontwikkelingssnelheidvantomaat,
komkommer,paprika enchrysant 1976-1975.Intern"VerslagProefstationNaaldwijk
no 52,mei 1976:10blz.
Klapwijk,D. 1978.Hoe langzaam groeitpaprika?Tuinderij18 (9), (2mei):2425Klapwijk,D.1978.Hoe groeitdechrysant?Bloemisterij55 (34): 26-27.
B.Plannenvoor1979-
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a.Effectvandegrondtemperatuurbijjongetrosanjerplanten.
Indecember 1977werdbegonnenmeteenpotproefwaarbijjonge trosanjerstek
cv."Exquisite","RedBaron","Sam'sPride"en"Tony" eenconstantegrondtemperatuurkregenvan 10-20-27°Cterwijlbijhet4eobjectdegrondtemperatuurnietwerd geregeld.Indeloopvandeproefwerdbijhetobject
10Cdetemperatuur eerstverlaagd tot8Cenlatertot6°C.
Merkwaardigwasdatdegrondtemperatuurnagenoeggeeninvloedheeftgehad
opdegroeigemetenalsversemassa,terwijlgeeninteractierasxtemperatuuroptrad.Het onbehandelde objectwaswatbeterdandelaagstegrondtemperatuur.Eenduidelijkereffectwasaanwezigbijhetaantalzijscheuten
perplantdatmaximaalwasbijonbehandeld of20°C.Inhoeverredaarbij
rasverschillenoptreden,moetnogwordennagegaan.
b.Effectvandegrondtemperatuur bijjongepaprikaplanten.
Bijpaprika,cv."Bellboy"en"Rumba"werdentijdensdeopkweekfase ineen
potproefconstante grondtemperaturenvan15-20en30Caangehouden,waaraaneenobjectwastoegevoegdwaarbijdegrondtemperatuurniet werdgeregeld.Aanhet eindevandezeinjuni/juligenomenproefgafeengrondtemperatuurvan1 5 c eenduidelijkongunstigerresultaatdandeoverigebehandelingen,dieweinigvanelkaarverschildenquaversemassa.
c.Invloedvandesamenstellingvanpotgrond opgroeienontwikkelingvanenkeleplantesoorten.
Gedurende demaanden februarienmaart 1978werdenjongeplantenvantomaat,
komkommer,paprikaenchrysant opgekweekt intweeverschillendepotgrondmengsels.Dithad totdoelna tegaanofonderdestandaardopkweekprocedure
ineenlaagjewater,aanéénvanbeidemengselsdevoorkeurmoestworden
gegeven.Deplantesoortenvertoondengeenspecifieke groeisnelheidsverschillen.Allevierplantesoorten groeiden10$snellerinhetgrondmengseldat
minderzeerjongsphagnumveenbevatte (50tegen 85$).
Hoeweldegroeisnelheid aanslootbijdeandere soorten,vertoondedetomaat
evenweltochspecifiekereacties.Inhetmengselmethethoogste percentage
jongsphagnumveenwasdelengtevandehypocotylenduidelijkgroter.
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Detomateplantjesindezepotgrondbogenzichvlaknadeopkomstniet inde
richtingvanlampendieopenigeafstandbrandden,terwijldeplanteninhet
anderemengseldatduidelijkweldeden.Tenslottehaddendetomateplanten
bijhethogerepercentage sphagnumveeneenbladmeeronderdeeerste trosdan
deandere."Vanuitdepotgrondvonddusblijkbaarbijtomaatbeïnvloeding
plaatsvandehormonale sturingen indeplant.
B.Plannenvoor1979«
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a.Versnellingvanderoodkleuringvangeoogstepaprika'smetbehulpvan
ethyleengas.
Paprikavruchten zijngeïnjecteerdmetverschillendehoeveelheden enconcentratiesethyleengas,waardoorpervrucht 11x10_4mltot1,99mlethyleen
werd toegediend.Direktnadeinjectie isdeinjectieplaatsmeteenzelfklevendetiketjeafgedekt.
Decontrolesbestondenuit ongehandelde enmetkasluchtgeïnjecteerdevruchten.
Elkebehandelingwerd gegevenaan35vruchten.Hetgemiddeldvruchtgewicht
wasruim120grambijhetbeginvandeproef.
Eénweeknadeinjectiewerd incidenteel eenverhoogd ethyleengehaltein
devruchtengemeten.
Niet éénvandebehandelingengafeenduidelijkeversnellingvanderoodkleuring.Hetgewichtsverlies gedurendedebewaringwasbijallebehandelingengelijk.
b.Voorkomenvan"rust"bijfresia'sdoorEthrelA.
Plantenvandecv."Ballerina" (gepoot2ehelftvanseptember)zijnhoofdzakelijknadebloeieenmaalbespotenopdiverse tijdstippen(24/2-10/324/3of7/4)metdiverseconcentraties (0--0,5 -2-4of8Hml/lEthrel
(bevat480g/l ethephon).Nahet oprooienzijndeknollen in4groepenverdeeld,dierespectievelijk 0-4-8of16wekenbij30°Cstonden.Degedurende 16-8en4w«kengeprepareerdeknollenkiemdenuiteindelijk vrijwelallemaal,maarna16weken30°Cbegondekieminghetvroegstenna4
weken30Chet laatst.Denietgeprepareerdeknollenwaren 11wekennahet
plantennognauwelijksgekiemd.
Bijde4wekengeprepareerdeknollenwasenigenadelige invloedvandebespuitingentezien.Deinvloedvanhetmomentvanspuitenwasnietgroot.
Dehoogsteconcentratie (8ml/l)wasnadeligvoordekieming.
Hetpercentage splitkiemingnamtoenalangerepreparatie-duurenhogere
Ethrelconcentratie.Deinvloedvanhetmomentvanspuitenwasnietgroot.
Hetgevormdegewas (versgewichtaanspuiten)werddoordebespuitingen
weiniggeïnvloed.Alleendetweehoogsteconcentratiesgavenwatminder
gewasvorminguitdedochterknollen.
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Vegetatievevermeerderingvansnijgroen (Asparagus setaceus (plumosis)).Verbeteringvandewortelvorming.
Indezeproefzijntweemediagebruikt,respectievelijkvoorspruit-enwortelvorming.
Despruitvorming (uitdoornknoppen)isgeinduceerd opeenmediumbestaande
uit4,71gram/literM+S(normale sterkte)vanPlow (cat.no.2F-901 D)
+ 25gram/liter saccharose+8gram/literagar+1mg/literkinetine(6-furfurylaminopurine)+0,01 mg/literIAA(indolazijnzuur).Ongeveer95$vande
explantatenvormdenhieropscheuten.
Na ongeveertweemaandenzijndeexplantatenovergezet opeenwortelinducerendmedium,bestaandeuit2,33 gram/literM+S(halvesterkte)vanFlow
(codeHCM-101)+8gram/literagar+saccharose1,5-3-6-9of12$,of
fructose yfoofglucose 3$gecombineerdmetIAA0-0,01 -0,1 of1mg/liter
ofIBA(indolboterzuur)0,1 mg/liter.Dehierdoor ontstane 35behandelingen
(7suikersx5auxinen concentraties)zijnvergelekenmetnietoverplanten.
Voorwortelvormingzijngemiddeld lagere saccharose concentratiesbeterdan
hoge concentraties.Fructose 3$geeftmeerbewortelingdan3$saccharoseof
glucose.
Geenauxine inhetmedium geeftgemiddeldmeerwortelvormingdanwelauxine.
Hetaantaldagentussenisolerenenwortelvormingneemtafbijsaccharose
concentraties tussen1,5 en9%enneemt toevan0tot0,1 mg/literIAA.
Debesteresultaten zijnverkregen ophetmediummet3$fructose en0,1 mg/
literIAA.Hetpercentagewortelvormingbedroeg 80$.Detijdtussenisoleren
enwortelvormingbedroeggemiddeld 189dagen(uitersten 157en276dagen).
Bijnietoverplantenvormde 9»9$vandeexplantatenwortels (gemiddeldna
192dagen).
Verbeteringvandevruchtzettingvanauberginesdoormiddelvangroeiregulatorenbijeenvroegeteelt.
Invloedmiddelen,herhalingvandebespuitingen enhet toevoegenvaneen
fungicide (Rovral)aandespuitvloeistof.
Ineenvroegeaubergineteelt (gezaaid 24december 1977» geplant januari197ô)
isgespotenmetTomatotone10ml/l (=20 mg/l4chlorophenoxyazijnzuur)7
of19x;NoSeed 5ml/l (=100mg/l/ -naphtoxyazijnzuur)7of19x;Tomatotone 10ml/l+2,5mg/l 2,4dichlorophenoxyazijnzuur7X5Tomatotone10.ml/l
+ 2,4D 2,5mg/l+Rovral 1g/l (=500mg/lvinchlozoline)7x,daarnadezelfdeplanten 12x spuitenmetdezelfde oplossingmaarzonder2,4D;GA4+70,1
ml/l (=100 mg/la.st)+2,4D (2,5mg/la.st)+Rovral 1g/l7x,daarnadezelfde planten 12x-spuitenmetdezelfde oplossingmaarzonder2,4D.
Erisuitsluitend opdebloemengespoten,steedsmet eenintervalvan 1week.
Door.s-puitenmetgroeiregulatorenwordtdekans ophet optredenvanvruchtrot
vergroot,vooralnagebruikvanNoSeed,Rovralverminderthet optredenvan
vruchtrot,zowelalleenalsgecombineerdtoegepast.
Degroeiregulatoren gevenoogstvervroeging,vooral deagressieveremiddelen.
Detotaalopbrengstwordtverbeterd doortoedieningvanRovralalleen ofgecombineerdmetgroeiregulatoren.Langerdoorgaanmet spuiten(19weken)geeft
eenhogere opbrengstdangedurende eenkorte periode (7weken).Het toevoegen
vanweinig (2,5mg/l)2,4Daandespuitvloeistof isgunstigvoordetotaalopbrengst.
Rovralbeïnvloedtniethetgemiddeldvruchtgewicht.Auxinenverhogendekans
opzwaarderevruchten.Zevenwekenspuitengeefttegenhet eindvandeoogst
minderzwarevruchtendannegentienwekengroeiregulatoren spuiten.
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e.Verbeteringvandevruchtzettingenvruchtuitgroeivanauberginemetbehulp
vangroeiregulatoren eneenfungicide.
Ineenherfstteeltvanaubergine (geplant 50juni1978)zijnvergelekenGA
4+7(100mg/l),NoSeed 5ml/l(=100m g / l ß naphtoxyazijnzuur)enTomatotone
10ml/l (=20 mg/l4chlorophenoxyazijnzuur)aldannietgecombineerdmet
2,4D (=2,5mg/l2,4 -dichloorphenoxyazijnzuur).Aandeze groeiregulatoren
issteedsRonilan1g/l (=0,5 g/lvinchlozoline)toegevoegd.
Alleendebloemenzijnbespoten.Gespoten ismeteenintervalvaneenweek,
vanafaugustus totnovember.Decontrolesbestondenuitonbehandelde enmet
alleenRonilanbespotenbloemen.
Deopbrengst ingewicht isdoorallebespuitingenverbeterd,uitgezonderd
GA4+7zonder 2,4D.
Deinvloed ophetvruchtgewicht enhetpercentagekleinevruchtenisniet
beïnvloeddoordebespuitingen,uitgezonderd GA4+7zonder2,4D,waarbijde
vruchtengemiddeldminderzwaarwarenenRonilan,waarbijminderkleinevruchtenzijngeoogst.
IneenandereproefzijnoriënterendvergelekenNoSeed 5ml/l (=100dgm
N0A), Fulset153ml/l(=+100dgm/i N0A)enProcarpil 5en10ml/l (=respectievelijk 50en100mg/l5-7dichloor-4ethoxycarbonylmethoxy -2,
1,3-benzothiadiazole).
Doorhet spuitenvandezegroeiregulatoren (zonderfungicide)tradietsmeer
vruchtrot opdanbijdeonbehandelde planten.Opbrengst-verschillen zijn
nietwaargenomen.
B.Plannenvoor1979.
InvloedhogereconcentratiesUCPA,spuitfrequentie,spuitduur,eventueel
nieuwemiddelen.
'
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a.BlauwverkleuringvanbloemenvanAnthuriumandreanum.
Aansluitend ophetwerkin1976(internJaarverslag 197^,p.108-109)
werden in1977waarnemingenverrichtnaardeeffectenvanlagetemperatuurbehandeling enomstandighedenmetversterkteverdamping.Hiervoorwerden
bloemenvaneenkloongebruikt.
Delagetemperatuurwerdverkregenineenkoelcel,waarinluchtcirculeerde, dieviaeenkoeleenheid indewand op7Cwerdgehouden.Naverblijf
vaneenweek indekoelcelwerdendebloemenbijkamertemperatuurgeplaatst.
Eendeelvandebloemenwerd 50cmachtereencontinudraaiendeventilator
gezet.Doordeluchtstroombewogendebloemenheenenweer.Eenanderdeel
vandebloemenwerd indestralenbundelvaneencontinubrandendegloeilamp (150Watt)geplaatst,op25cmafstand.Derestvandebloemenstond
alleenbijkamertemperatuur.
IIadelagetemperatuurbehandelingkwamenerbijbijnaallebloemendonkere
plekkenindeschutbladerenvoor,diealleenaandevoorzijde zichtbaar
waren.Dedonkereplekkentrokkenachterdeventilator,onderdelampof
vrijinderuimtenaeenofenkeledagenweg.Indedonkereplekkenkwamen
somsoppervlakkigebeschadigingenvoor,diealtijd zichtbaarbleven.
Eenenkelekeerkwamen eraandevoorzijdevandeschutbladerenookdonkere
plekkenvoor,waarbijterplaatseaandeachterzijdewélblauwverkleuring
aanwezigwas.Zulkeverkleuringenwordenaangemerktalsblauwverkleuring,
donkereverkleuringenalleenaandevoorzijdeniet.Bijwondentradbijna
altijdblauwverkleuringop.
Debloemenbleven opdevaas staantotdatmeerdandehelftvaneenbloem
wasblauwverkleurd.Hetblauwverkleurendoorouderdomwerdvoorafgegaan
doorhetgeleidelijkafstervenvandepuntvandekolf.Wasdepunt315mmafgestorven,danwerd debloemdonkervankleurenwasenkeledagen
laterblauw.
Naafloopvandelage temperatuurbehandelingwerd,naplaatsingbijkamertemperatuuralleen,1bloem tijdelijk slap.Achterdeventilatorwerden
2bloemenblijvend slap,bijdelampwerden 5bloemenblijvend slap.Blijvende slapheidhad totgevolg,datderandenvandebloembladerenverdordenenbruinzwartwerden.Dezezonewerdbegrensd doorblauwverkleuring.

mandagen
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Metdetijdwerdendeverdorderandenbreder.Alleenronddekolfbleefeen
smallezonegeheelturgescent.
Enkelebloemenwerdenaangepriktvoordat zeachterdeventilatorofonderde
lampwerdengezet.Bijenkelewondentradgeenzichtbarereactie op.Bij
anderedroogdehetweefselrondomdewonduitenwerdbruinzwart.Dezezone
werdplaatselijkbegrensd dooreenblauwverkleurde strook,dieaandeachterkantwatingedroogdwas.Onderdelampbreiddendeuitgedroogde plekken
ronddewondenzichsterkuitennamdeblauwverkleuringtoe.Achterdeventilatorbreidden deuitgedroogde plekkenzichlangzamerofnietuit.Welnamde
blauwverkleuringtoe.
Daaroverhetgeheelgenomendeblauwverkleuring doordelage temperatuur
geringwas,wordtvermoed,datdekloonbetrekkelijk ongevoeligwasvoor
blauwverkleuring.Voorverderonderzoek ishetgewenst tebeschikkenover
klonendieduidelijkblauwgevoelig zijnenanderediebetrekkelijkongevoeligzijn.Methetzoekenenvermeerderenvanzulkeklonenisintussenbegonnen.
b.Glazigheidbijsla.
Tegendeachtergrondvandeervaringen in1977» behelzend dateenlaagvoedingsniveaubijkomkommergemakkelijk glazigheid oproeptendateenoverbemestingmeteenmengmeststofofkalkammonsalpetertijdelijkdeglazigheid
stimuleert,isookbijslanaarheteffectvandezeomstandighedengekeken.
Eenlaagvoedingsniveau,alsmede eenlaagvoedingsniveau incombinatie met
eenplotselinge overbemestingmetenkelemeststoffen,15-3-15-5» kalkammonsalpeterleiddemeestalniettoteenversterkt optredenvanglazigheid bijsla.
Ineenenkelgevalleekhettoedienenvanmeststoffen,metnameKNOj,deglazigheid testimuleren.
Hetafdekkenmetplastic leiddeweltotversterkte guttatie,maarvrijwelniet
.toteentoenamevanglazigheid.Herhaaldelijkwashetzo,datplantenvrijin
dekasruimtemeerglazigheid vertoonden,danplantenondereenplasticafdekking.
Plantenvanéénmaand tottweemaanden oudblekengemakkelijkerglazigheidte
gevendanoudereplanten.
c.RandbijChinesekoolensla.
Het isbekend,datrandverschijnselenbijvelegewassenwordenveroorzaakt
doorCa-tekort.BijdeaanlegvannieuwecellenisCanodigalsbouwstof
voordecelvanden.Vooral insnelgroeiendeplantedelenkaninkritieke
periodenCa-tekortontstaan.Cawordtdoordewortelspaesiefopgenomensamenmethetwaterenkomtdaarterecht,waardewaterstroombinnendeplant
heengaat.Deopnamevanwaterkanoptweemanierenopganggebrachtenonderhoudenworden,namelijk doordezuigspanninginhetblad (transpiratiestroom)
endoorworteldruk (guttatiestroom).Hetmeestewaterwordtvervoerdviade
transpiratiestroomnaardieplaatsenwaar.dezuigspanninghet grootstis,dus
debladeren.Vanguttatiestroomkanalleensprakezijnalsdepotentiëleworteldrukdeheersendezuigspanningovertreft.Ditzalvooralindenachtgebeuren,alsdezuigspanninghetlaagstis.Hetwatervandeguttatiestroom
wordtdankzijdeworteldruknaaralledelenvandeplantgeperst.
Recent isvastgesteld datdoorbevorderingvandeguttatiestroom Ca-tekort
istevoorkomen.
DeintroductievanhetnieuwegewasChinesefcoolwordtgehinderddoorvaak
ernstigoptredenvanrand.Ineenproefisgetrachtrandtevoorkomendoor
gebruik temakenvanwatertransport doorworteldruk.
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Chinesekoolplanten inpotten (rassenWE.55> Granaat enHongKong)werden
gedurendedenachtafgedektmetplastic folie.Dezemaatregelhadveelsucces.Deafgedekte plantenblevenvrijvanrand,deniet-afgedektekregenalle
rand.Dezebehandelingisenkelemalenherhaald,methetzelfderesultaat.Ook
opeenperceelChinesekool,volveldsuitgeplant,hadafdekkenmetplastic
folie succes.Inplanten,dieeenbeginvanrandvertoonden,kwamnaafdekken
metfoliedeaantastinggeheeltotstilstand,terwijlhetrandindenietaf
gedekteplantensteedsergerwerd.
Uitchemischeanalysebleek,datmetnamehetCa-gehalteinbladerenvanafgedekteplantendrastischwasgestegen,invergelijkingmetniet-afgedekte
planten,terwijlhétgehaltevanandereelementenniet toenam.
Voordepraktijk isgebruikvanplastic foliebijdeteeltvanChinesekool
nognietmogelijk.Erwordtgezochtnaaranderemogelijkheden omdeCa-opname
viadeguttatiestroomteverbeteren.Gedachtwordtaanverhogingvandeluchtvochtigheid doorbroezen,gerichteventilatie enaanverbeteringvande
wateropname doorgrondverwarming.
Ookbijslainpottenisgetracht doorafdekkenmetplastic folierandte
voorkomen.Ditisnogslechtstendelegelukt.Mogelijkwarendebodemomstandighedennietoptimaal.
d.Verdrogingsschade.
DecelleninA 2zijngebouwd.Verderevoorzieningenwordengetroffen.
B.Plannenvoor 1979.
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a.Groeiwaarnemingeninkunstlichtopkweekkamers.
Ominzicht te
krijgen in degroeivangewassenindeopkweekkamer is
vaneenaantalgewassen,sla,tomaat,radijs,bloemkoolenkomkommer,de
groeibepaald.Deklimaatinstellingwas:28Cen22uurlicht (20W/m2).
Erwerdgezaaid inplatterondealuminiumbakken(050cm),alssubstraat
werdhandelspotgrond gebruikt.
Debakkenzijnaandeonderzijde geperforeerd,zodatzeinhetwatertablet
gebruiktkunnenworden.
Vandegewassenwerd 10,14, 16,17» 18en22dagennahetzaaienhetversendrooggewichtbepaald,waarnadeRGEoverdediverseperiodenwerdberekend.
Invergelijkingmet onderzoekuitgevoerd doorCoxenanderenisdehierberekendeRGRvansladuidelijk telaag,waarschijnlijk isdehoeveelheid
lichtperm2 (20W/m2)limiterend.
Bovendienbleekdatdegewassen onderbovengenoemde klimaatoondities
maarzeerweinigstrekkingsgroeivertoonden.Tweeredenenzijnhiervoor
aantevoeren:eristeweinignabijinfrarood lichtendebelichtingsduur
istelangtenopzichtevandenacht.(22-2uur).
Hiernawerdgeprobeerd deinvloedvandag-ennachtlengte tebepalenopde
strekkingsgroeivankomkommer.Gezaaidwerd in2literkunststofpotten
enalsverduisteringwerdgebruikgemaaktvanzwarteplastic emmers.Een
elftalbehandelingenwerdenuitgevoerd.Hetverduisterenhadeensterk
negatieve invloed opdegroeisnelheid,maardestrekkingsgroeibleefzeer
onvoldoende.
B.Plannenvoor1979.
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a.InvloedPBAop zijscheutvorming"bijverschillende trosanjerrassen.
Gespotenwerdmet 0-50-100en150 d.p.m. PBAoptrosanjerscv.
"Exquisite","EedBaron","Sam'sPride"en"Tony",waarnableekdat150
d.p.m. deoptimale concentratiewasomhetaantal scheutensterkteverhogen.Deonderzochterassenreageerdennietverschillend opdebespuitingen.
b. Invloedvanmeststofdoseringenoptrosanjers.
Trosanjerstek cv."Exquisite","Jolivette"en"Sam'sPride"werdenopgepotin12cmpottenwaarnaregelmatigeenoverbemestingmet15+3+15+5
werd toegediend.Devoorlopige indruk isdateenwekelijkse toedieningvan
100mlperpotmeteenconcentratievan1$optimaalwas.Tussenderassen
wasgeenbelangrijkverschil.
c.Belichtingoptrosanjers.
Opeen7-"talbedrijvenwerd deinvloedvandebelichtingoptrosanjersnagegaan.Het onderzoek leverde eengrotehoeveelheid gegevens opwaarvan
deuitwerkingnietkonwordenvoltooid.
d.Invloedvandegewasdichtheid opdeproduktievantrosanjers.
Eerdergevonden effectenvandeplantafstand opdeproduktiekunnengedeeltelijkworden toegeschrevenaandegewasdichtheid.Daardegewasdichtheid
naastdeplantafstand ookwordtbepaald doordetophoogte enhetdaarmee
samenhangendeaantalzijscheutenvande1eordewerdenineennieuwonderzoekbeidefactorenopgenomen.
Geplantwerdbeginapril,terwijler3rassenwerdengebruikt,namelijk
"Exquisite","Sam'sPride"en"Jolivette".Het onderzoek isnoggaande.
e.Kalkbemestingbijtrosanjerstek.
Invloedvandekalkbemestingwerdnagegaan ineenpotproefwaarbijaande
grond eenextrakalkgiftvariërendvan0-1,2 -2,4 -4,8kgCaO/m3werd
toegediendvoorbewortelde trosanjerstek.Derassenwaren"Exquisite",
"Jolivette"en"Sam'sPride".Gebleken isdatdekalkbemestingnochdeinteractiebemestingxraseensignificante invloedhad.
B. Plannenvoor1979.
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a.Vervroegingvandebloemaanlegbijaardbeidooreenkorte-dagbehandeling
ofdoorspuitenvanGA3.
Gebruikt zijndecv's"Gorella"en"Sivetta".Getracht isdevroegheidte
verbeterendoorkortdurende (éénoftweeweken)kortedag-behandelingenof
doorGAJbespuitingenophetwachtbeduittevoeren.
Dekortedag-behandelingen (15uurnachten9uurdag)begonnenop3verschillende tijdstippen (respectievelijk 22augustus,5september of19september 1977).
DeGA3bespuitingen (50d.p.m.)werden2of4xuitgevoerd.Gespotenis
met eenintervalvanéénweek.Deeerstebespuitingvond op7september
plaats,delaatstebespuitingop14of28september (respectievelijkvoor
2of4x spuiten).
Allebehandelingenhebbendebloemaanlegvervroegd ensterkernaarmate
vroegermethetverduisteren isbegonnen.Deduurvandeverduisteringsperiodekomt indieproefniettotuiting.GA3lijktdeKDbehandelingte
kunnenvervangen.Viermaal spuiteniseffectieverdantweemaalspuiten.
DoordeKDbehandelingen zietmenmeervoorbloei,vooralalsvroegmetde
KDbehandelingwordtbegonnen (deduur isnietvanbelang).GA32xspuiten
geeftmeervoorbloeidan4*spuiten.Gorellageeftmindervoorbloeidan
Sivetta.
DebeginbloeivandegoedebloemenbegintbijSivetta eerderdanbij
Gorella (gemiddeld 5dagenverschil).DeinvloedvandeKDbehandelingop
debeginbloeiisnietgroot,evenminalsdeinvloedvanGA3,uitgezonderd
Sivetta.Dezecultivarbloeit9à10dagenvroegernadeGA3bespuiting.
Deinvloedvandebehandelingen opdeproduktie,dekwaliteit,hetvruchtgewichtendevroegheid isnietgroot.
B. Plannenvoor1979.
BijGorella enSivettanagaandeinvloedvan 1,2of3xGA3(25-50-100mg
/l)tenopzichtevanonbespotenplanten.
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a. Virusziekten b i j f r e s i a
Alpidiumbrassicaeafkomstigvanmetbladnecrose besmette fresia's,werd
driepassages overSolanumvillosumgegeven,omdeze schimmelvirusvrijte
maken.Herbesmetting opfresiametbladnecrose geluktenietomdatAlpidium
nognietopfresiawortelstotvermeerdering kwam.
OmdatalhetgeoogstewortelmateriaalmetAlpidium erin,inhetonderzoek
isverbruikt,diende opnieuwbegonnen tewordenmetAlpidiumvanfresia
afkomstigwederomvirusvrijtemakendoordeschimmel driepassagesover
Sollanumvillosum tegeven.Nuwordtna elkepassagenagegaan ofdeschimmel opfresia opnieuw totvermeerderingkomt.
Tenaanzienvandeontsmettingvanfresiaknollen tegenAlpidium isvoorlopiggeblekendathandelsformalinegunstigwerkt.Bijonderdompelinggedurende eenuur ineen1$oplossing,warenallewintersporen gedood.Hetgunstigstetijdstip omdezeontsmettinguittevoerenisaanhetbeginvande
preparatie.Omnategaanofdooreenformalinebehandeling ookeventueel
aanwezigebollenmijtenwordengedood,zijndoorbollenmijtenaangetaste
fresiaknollen gedompeld inverschillende formaline concentraties gedurende
éénentweeuur.Zelfsdompelingineen8$formaline oplossinggedurende
tweeuurhad geeninvloed opdemijten.
b.Virusziekten bijkomkommers.
Indepraktijkheeftdemeningpostgevat datmussenhetkomkommerbontvirus
(komkommervirus2)zoudenkunnenverspreiden.Eriseenproefgenomenmet
eenoriënterendkarakter.Gedurende tweewskenwerdenenkele tientallen
mussengeplaatst ineenkaswaargezonde envirusziekekomkommerplanten
warenuitgepoot.Naverloopvan tijdwerdhetvirusgeconstateerd inde
groepvandegezonde planten.Ditisaanleidingomeenuitgebreid onderzoek
hierover tegaandoen.
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c.Invloedvanviroidenoptuinbouwgewassen.
Dit onderzoekwerdafgesloten.
Publikaties:
Runia,W.Th.1978.Onderzoeknaardeinvloedvandeviroidenkomkommer
bleke-vruchtenziekte,chrysanthemum stuntviroid encitrusexocortisviroid
optuinbouwgewassen.Internverslag (in druk).
Runia,W.Th.197<3.De standvanzakenbijdebleke-vruchtenziekte.Tuinderij
18(15):20-21.
Runia,W.Th.1979«Response ofcultivated cropsonviroidscausingcucumber
palefruit disease,chrysanthemum stuntandcitrusexocortis.Netherlands
journalofplantpathology (invoorbereiding).
d.Onderzoeknaardevatbaarheidvanonkruidenvoordebleke-vruchtenziekte van
komkommer.
Zadenvanalgemeenvoorkomende onkruidenwerdeninhetwildverzameld.Kiemplantenhiervanwerdenkunstmatigbesmetmstdebleke-vruchtenziekte van
komkommer enna3en10wekenteruggetoetstnaarkomkommer.
Achtenveertigplantesoortenbehorend tot14familieswerdenzogetest.
Speerdistel,kleinkruiskruid'(compositae)endoornappel (Solanaceae)bleken
vatbaar tezijnvoorditviroid;debleke-vruchtenziekte vankomkommerwas
symptoomloos indezeplantenaanwezig. •
Publikatie;
Runia,W.Th.197^.Onderzoeknaardevatbaarheid vanonkruidenvoordeblekevruchtenziektevankomkommer (1977-1978)« Internverslagno.21.
B.Plannenvoor1979:
a.-Vaststellen ofbladneorose dooreenviruswordtveroorzaakt.
-Vaststellen ofAlpidiumbrassicaedevektorindegrond isdiehetagers
overbrengt.
-Vaststellen ofbladnecroseverwantaanofedentiekmetsla-bobbelb.ladvirus
(lettucebigveinvirus)is.
b. -Vaststellen ofmussenhetkomkommerbontvirus (komkommervirus 2)vanbesmettenaargezondekomkommerplantenkunnenoverbrengen.
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a.Paprika.
Resistentietoetsingen
DetoetsingvanCapsicum-herkomstenwerdvoortgezetmetdeTMV-isolaten
P11 enP8alstypischevertegenwoordigers vantweeverschillende paprika
TMV-stammen.Dezezijnteonderscheiden oponderandereC.frutescenscv.
Tabasco,waaropdeene stamlokalevlekkenen"bladvalveroorzaakt,de
anderestameensystemischmozaïek.Inslechts tweevande16getoetste
Capsicum-herkomstenwerdresistentie tegenbeide stammengevonden.
Serologie
Tegendemeestagressieve stamvanhetpaprikaTMVwerd in1977doordeheer
MaatvanhetIPOeenantiserum bereid.Hiermeekontotnutoe slechtshet
homologeviruswordenaangetoond enniethetTMVinpraktijk-isolaten.
Zaad infectie
Metzaaddatin1977wasverkregenvanziekepaprikaplantenwerdeenopkweekproefgedaan.Hierinwerd deinvloednagegaanvanzaadontsmetting
envaneenbespuitingvankiemplantenmetmageremelkopde overbrenging
vanTMVtijdenshetverspenen.Uitzaad ontsmetdoormiddelvanNa^PO^of
eenwarmtebehandelingvan3dagenbij76Cwerdengeenziekeplantenverkregen.Niet ontsmet zaadgafbijdirecteuitzaai tweeziekeplantenop
eentotaalvan450planten.Bijverspenenmetofzondervoorafgaandemelkbespuitingwerdenoptelkens 500plantenrespectievelijkéénentweezieke
gevonden.
Grondinfecties
Het opspattenvanbesmette grondbijhetwatergevenmeteen slanghadin
tweeopeenvolgende proeventotgevolgdatrespectievelijk20en2vande
60paprikaplantenbinnen3wekenmetmozaieksymptomenreageerden.
Ineenpottenproefwaarbijdeplantenviaeenlaaggestoomde grond inbesmettegrondwortelden,werdenpas4maandennahetplantenmozaieksymptomenvastgesteld bij33vande100planten.
b.Tomaat.
Kiemplantinfectie
Metdein1976geïsoleerdenitrietmutantMXIVwerdeneerst ineenlate
stookteelt opeenNederlands bedrijfenlaterineenherfstteelt opeen
Belgischbedrijfgoederesultatenverkregen.
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a.BestrijdingvanBotrytis enRhizoctonia insla.
Inhet onderzoekwerdaandachtbesteedaandevolgende onderwerpen:
1e.detoepassingvanprocymidone (=Sumisclex =S7^31)2e.hetgebruikvanhetnieuwe fungicideS-3349•
3e.hetgebruikvantolylfluamide.
4e.toevoegingvanthiramaaniprodione (=flyrofeen)envinclozolin.
5e.deinvloedvandehoeveelheid spuitvloeistof.
1e.detoepassingvanprocymidone.
Inverbandmethetmogelijke optredenvanphytotoxiciteitnahetgebruik
vanprocymidone (zieInternJaarverslag 1977P« 128)werd eendrietal
concentratiesvergeleken.Erwerden 1weeknahetuitplantenbespuitingen
uitgevoerdmet 0,25 g - 0,125 gen1,1625gw.b./m2.Alsstandaardbehandelingwerd 0,25 gw.b./m2vinclozolin indeproefopgenomen.Bijalle
concentratiesvanprocymidonewerd schadegeconstateerd, diedebestrijdingsresultatenmogelijkheeftbeïnvloed.Deindrukbestaat datmet0,125 S
w.b./m2 eenbestrijdingverkregenwordtdiegelijk isaandestandaardbehandeling.Voorpraktische toepassingzalechter eerstnaareenbruikbare formuleringgezochtmoetenworden.
2e.hetgebruikvanhetnieuwefungicideS-3349•
Ditfungicidewerdgeïntroduceerd tervervangingvanquintozeeninde
combinatie quintozeen+thiramdieinhetverledenvoordebestrijding
van"aanslag"werd gebruikt.Hetwerd 1weeknahetuitplantenverspoten
indosesvan0,5 gen1,5 gw.b./m2 envergelekenmetéénvandehuidige
standaardbehandelingen iprodione ineenhoeveelheid van0,25 gw.b./m2.
Deresultatenmet dehoogste concentratiewarenietsminderdanmetiprodione.Ermoetechter opgemerktwordendateenbeterresultaatmogelijk
teverwachten isalshetfungicide thiramaanditmiddelwordt toegevoegd.
3e.hetgebruikvantolylfluamide
Het spuitpoedervantolylfluamidewerdreeds eenaantal jarenterbestrijdingvanBotrytisgebruikt inonderandere tomatenenkomkommers.Omnate
gaanofditmiddeleveneens indeslateeltmogelijkheden zouhebben,werden
dosesvan0,125 gen0,2 gw.b./m2 1weeknahetuitplantenverspotenen
vergelekenmet irpodione indezelfdeconcentraties.Tolylfluamideveroorzaakte inbeidegevallenenige schade.Debestrijdingwasminderdanbijde
behandelingenmetiprodione.
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4etoevoeging;vanthiramaaniprodioneenvinclozolin.
Uitpraktijkwaarnemingen isgeblekendatna toepassingvaniprodioneof
vinclozolin terbestrijdingvanBotrytisenRhizoctoniameerlastvanalgen
opdegrondwordt ondervonden.Inhetverledenwerdditprobleem involdoende
mate onderdrukt doorhet fungicide thiram datincombinatiemetquintozëen
tegendezeschimmelswerdgebruikt.Naast debestrijdingvanalgenkandoor
toevoegingvanthiramaaniprodione envinclozolindewerkingvandezefungicideneventueelnogverbeteren.
Ineendrietalproevenwerdalleenditlaatsteaspect onderzocht,omdat
algenopdebeteelde grondsoortonderdevoorkomdnde omstandighedenniet
optraden.Erwerd 1weeknahetuitplantenvaniprodione envinclozolin
0,2 gw.b./m2verspotenalofnietincombinatiemet 3,8gw.b./m2 thiram
Tevenswerd thiramafzonderlijk indezelfdeconcentratie gebruikt.Deresultatenwarenzeerwisselend.Ditkanveroorzaakt zijndoordat indeproevende
tebestrijden schimmels (Botrytis,Rhizoctonia,-Pythium?)onderinvloedvan
deuiteenlopende teeltperioden inverschillendemate optraden,terwijlover
dewerdingvandefungicidenafzonderlijk opdegenoemde schimmelsnietvoldoendebekendis.
5edeinvloedvandehoeveelheid spuitvloeistof.
IndehuidigeadviseringbijdébestrijdingvanBotrytis/Rhizoctonia insla
wordtuitgegaanvaneenaantalgrammenvaneenfungicide perm2ineen
variabelehoeveelheid spuitvloeistof.Afhankelijkvandiehoeveelheidverschiltdusdeconcentratie.Uitgaandevandegedachtedatzichaaneenplant
slechts eenbepaaldehoeveelheid vochtkanhechten,betekentditdatnaarmate
deconcentratie hoger ismeerfungicide opdeplant terechtkomt,waardoor
eenbeterebestrijdingzoukunnenwordenverkregen.
Eenhogereconcentratie vermeerdert echterookdekansopphytotoxiciteit
Van'.defungicidenprocymidone entolylfluamidewerdrespectievelijk 0,1 g
en 3,2gw.b./m2verspoten in100mlen500mlwaterperm2.Bijbeidemiddelenwerdgeenduidelijkverschil inbestrijdingseffect geconstateerd.
Tenaanzienvandephytotoxiciteitkon geen uitspraak gedaanworden,omdat
bijallebehandelingen enigeschadeoptrad.
b.BestrijdingvanBotrytis/Rhizoctoni«,inijsbergsla.
Ineenviertal proevenwerdendevolgendemogelijkhedenonderzocht:
1. detoepassingvannieuwe fungiciden:iprodiane,vindozolinenprocymidone
2. hetgebruikvantolylfluanide
3. toevoegingvaniprodione inplaatsvanthiramaanquintozëen
4- dehoeveelheid spuitvloeistof
5. toepassingstijden.
ad 1 "Uitdevergelijkingvande'nieuwefungiciden,verspotenineendosis
van0,2 gwb/m2,endestandaardbehandeling,quintozëenstrooipoeder
3gwb/m2vóórenthiramstuifpoeder 1gwb/m2nahetuitplanten,bleek
dathetbestrijdend effect inalle4objectengelijkwas.Vanenigverschiltussen-denieuwemiddelenwasgeensprake.
ad2 Evenalsbij"botersla" (ziebovenstaandartikel)werdbijijsbergsla
demogelijkheid vanditmiddel terbestrijdingvanBotrytis/Rhizoctonia
onderzocht.Debehandelingwerd 1weeknahetuitplantenuitgevoerdmet
0,2 gwb/m2.Deresultatenwaren,invergelijkingmet irpodione indezelfdeconcentratie,mindergoed.
ad 3 Indecombinatievanquintozëenenthiram terbestrijdingvanBotrytis
RhizoctoniawordtaanquintozëendebestrijdingvanRhizoctoniatoegeschrevenenaanthiramdebestrijding vanBotrytis.Vervangingvanthi-

J
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ramdooriprodione,datalsspecifiekBotrytis-middelwerdgeïntroduceerd,zoudebestrijdingvandezeschimmelskunnen'verbeteren.Omhierovereen indruk tekrijgenwerdenbeidecombinatiesmetelkaarvergeleken.
Quintozeenstrooipoeder4 Swb/m2strooienvóórenthiram spuitpoeder
0,8 gwb/m2 spuiten1en2wekennahetuitplanten geefteenmindergoedebestrijdingvandeaantasting,danquintozeenstrooipoeder4 ëwb/m2
vóóreniprodione 0,1 gwb/m2nahetuitplanten.Tenopzichtevanonbehandeld i,sdewerkingvanbeidecombinatiesgoed.
ad4

Omdeinvloedvandehoeveelheid spuitvloeistof ophetbestrijdendeffectvanfungicidennategaan,werden demiddelen iprodione,vinclozolin,procymidoneentolylfluanide,éénweeknahetuitplanten,verspotenin100ml/m2, 500ml/m2endelaatste ooknogin250ml/m2
vloeistof (allemaal indezelfde dosis:0,2 gwb/m2).Erwerd eengeringeverbeteringverbeteringvandebestrijdinggeconstateerd bijhet
gebruikvan100ml/m2 spuitvloeistof.

ad 5

Iprodionehad eind 1977eentoelatinggekregenvoortoepassing insla
enijsbergsla.Eengrootgedeeltevanhetonderzoekheeftbestaanuit
proeven,diemoestenleidentothet opstellenvaneenbetrouwbaar
bestrijdingsschemametditmiddel.Devolgendedosesiprodionewerden
verspoten in200mlwater/m2:0,1 g,0,2 gen0,5 gwb/m2.Debehandelingenwerden1of2maaluitgevoerd ineenperiodevan1tot6weken
nahetuitplanten,afhankelijk vandetijdvanhetjaar.
Debesteresultatenwerden,onafhankelijkvandedosis,behaald in
alle objectenwaar2keergespotenwasenwaarvan delaatstebehandelingwerduitgevoerdvlakvóórdatdekropgevormdwas.

Bestrijdingvanmeeldauw (Sphaerotheca fuliginea)inkomkommers.
Bijhetonderzoekwerduitgegaanvantweetypenbestrijdingsmiddelen:specifiekmeeldauwbestrijdingsmiddelen enmiddelendieindekomkommerteeltter
bestrijdingvanandereplagenwordengebruikt endiemogelijk eennevenwerkingtegenmeeldauwkunnenbezitten.
Alsspecifiekemeeldauwbestrijdingsmiddelenwerdenfenarimol (X-2chloorphenyl)-x -(4-chloorphenyl)-5-pyrimidinemethanol
ineenconcentratievan0,3mlwb/plantenpyrazofosineenconcentratievan0,05nilwb/
plantgespotenendimethyrimolineenhoeveelheid van0,25mlwb/plantgegoten.Daarnaastwerd.0,625gwb/plant tolylfuanide,0,125 gwb/plantvinclozolinen0,75 êwb/plantchloorthalohilgebruikt.Debeideeerstehaddeneen
goedkeuringvoordebestrijdingvanBotrytis inkomkommers;delaatstewerd
toegelatenvoordebestrijdingvan'Didymellabryoniae.Erwerden3'.'bespuitingenuitgevoerdmet tussenruimtenvan14dagen;metdimethyrimolwerd
slechts1:keergegoten.
Vandespecifiekemeeldauwbestrijdingsmiddelenwerdendebesteresultaten
verkregenmetfenarimol datduidelijkbeterwasdan pyrazofos.Vandimethyrimol
bleekdatSphaerotheca opnieuwresistentwasgewordentegenditmiddel (zie
tevensInternJaarverslag 1977P« 129)- Deresultatenmetbupirimaatvielen
tegen.Mogelijk datbijditaandimethyrimolverwantemiddel eveneensvan
enigeresistentie sprakeis.
Defungicidentolylfluanide,vinclozolin enchloorthalonilwarennietwerkzaamtegenmeeldauw.Deschimmelwordt echterinzijnontwikkelingenigszins
geremddoorelke spuitvloeistof (water)i Bijeenzeergeringeaantastingkan
hierdoor demeningpostvatten datdemiddelen enigebestrijdinggeven.
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B. Plannenvoor1979:
a. Proevenmetdaarvoorinaanmerkingkomende fungicidenterbestrijdingvanBotrytis enRhizoctonia inslaenijsbergslawordenvoortgezet.Tevenswordenanderetoepassingsmogelijkhedenenformuleringen
onderzocht.
b. Proevenmetdaarvoor inaanmerkingkomende fungicidenterbestrijding
vanmeeldauw (Sphaerotheca fuliginea)inkomkommerswordenvoortgezet.
Publicatie;
Theune,I>.,1978.RonilanenRovralbijdebestrijdingvanaanslaginsla.
GroentenenFruit,j ^ (12):41•
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a. Degevoeligheid vanspint (Tetranychusurticae)voorproclonolrookkaarsen.
Ondersemi-praktijkomstandighedenwerd opdoorspintaangetastebonenplantendewerkingnagegaanvanproclonolrookkaarsen.Ditacaricide
werdreedsalsvloeibare formuleringbeproefd in1974en1975 (zieIntern
Jaarverslag1974» P« 183enInternJaarverslag1975» P» 109)- Derookkaarsenwerden 1keertoegepast ineendoseringvan1kaarsper100m2.
Onderdezeproefomstandighedenwerdvoordebewegende stadiaeendodingspercentageverkregenvan+85,voordeeierenvan+35«Hetmiddelwerkt
traag.Eentweedebehandelingzalnodigzijnomheteffectteverbeteren.
b. Degevoeligheid vanderoofmijtPhytoseiuluspersimilisvooreenaantalpesticiden.
InlaboratoriumproevenwasderoofmijtPhytoseiulus persimilisnietgevoeligvoordefungicideniprodione (=glycofeen),vinclozolin,procymidone (=Sumisclex=S71»31)enchloorthalonil.
Vandeinsecticidenperimifosmethyl,tetrachloorvinfosendeinsecten
groeiregulatormethoprenewasdeL.D. 50resp.105,2700,en1700mg
wb/l,ditinvergelijkingmetdeL.D. 50voorparathiondie1900mgwb/
bedroeg inproevenin1977(zieInternJaarverlsag 1977P«130).
c. DegevoeligheidvandesluipwespEncarsia formosavoordiazinonrookkaarsen.
Deinvloedvanhetgebruikvandiazinonrookkaarsen opvolwassen sluipwespen (Encarsia formosa)enbeparasiteerde poppenvanwittevlieg(Trialeurodesvaporariorum)wasminderduidelijk danvansulfoteprookkaarsen
(zieInternJaarverslag 1977,P« 131)- Het onderzoek zalwordenherhaald.
B. Plannenvoor1979:
a. Proevennaardegevoeligheid vanspint (Tetranychusurticae)voor
nieuweacaricidenwordenvoortgezet.
b. ProevennaardegevoeligheidvanderoofmijtPhytoseiulus persimilis
voorpesticidenwordenvoortgezet.
c. ProevennaardegevoeligheidvandesluipwespEncarsia formosavoor
pesticidenwordenvoortgezet. Hierbijwordt tevensgezochtnaargeschikte labmethoden voordeverschillende stadiavanEncarsiaformosa.
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a. Het stomenvandegrond.
Hoewelhet stomenvandegrondmetbehulpvanpermanent ingegraven
drainkokers eenbelangrijkeverbetering istenaanzienvanhetstomen
onderplastic zeilen,zijnertochnogenkelebezwaren,vooralmetbetrekkingtotdehorizontale enverticaleverdelingvandetemperatuur.
Hetverdere onderzoekheeftzichtoegespitst opditaspect.Inhetverledenheeft onderzoek plaatsgevondenmetdekunststofpolypropyleen,die
temperaturentot1300Czonderproblemenkanverdragen.Opgrondvande
kostprijsvanhetmateriaal isdetoepassingindepraktijk destijds
nietgerealiseerd.Doordegedaaldeprijzenvoorpolypropyleen zijndekostenvergelijkbaargewordenmet dievangebakkendrainkokers.
Het onderzoekheeftzichnaastdetechnischeaspectenvoordeaanlegvan
het systeemgeconcentreerd opdeonderlingeafstand tussendegaatjesdie
indebuizengeboordwordenomdestoomtelatenontsnappen.Erisgewerktmet eenonderlingeafstandvandegaatjesvan10cm,15cmeneen
variabeleafstand,ditwilzeggendichtbijdeaanvoerbuisvandestoom
isdeonderlingeafstand tussendegaatjesgroterdanaanheteindevan
debuis.
Detemperatuurverdelingindegrondbij10cmwasietsmindergunstigdan
bij15cmafstandvandegaatjes;mogelijk tengevolgevanhet ontsnappen
vanteveel stoomvlakbijdeaanvoerbuis.Hoewelderesultatenbijde
variabeleafstandvandegaatjesookgoedwaren,isdit systeem opfabricagetechnische grondenverworpen.
Indepraktijk isopeenlichtezavelgrond eenvergelijkend onderzoek
verrichtnaarhettemperatuurverloop bijzeilen stomen,overspannenmet
netten,bijstomendooringegravendrainkokersenstomendooringegraven
polypropeenbuizen.Bijhet zeilen stomenwerdalleenop10en25cm
diepteeenvoldoendehogetemperatuurbereikt,op50cmdieptewasde
temperatuurslechtsingeringemate opgelopen.Bijhet stomendoordrainkokerswasdetemperatuur op10en25cmdieptevoldoendehoog.Op50
dieptewasdetemperatuur overalgoed,behalve opsommigeplaatsen,die
hetverstvandeaanvoerleidingverwijderdwaren.Bijdepolypropeenbuizenwasdetemperatuurverdelingzowel inhorizontale alsinverticale
richtinghetbestenwerd ookopalleplaatsenop50cmdiepte eenvoldoendhogetemperatuurbereikt.
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b. Onderzoeknaarbroomresidueningroentegewassen.
Inaansluitingophet onderzoeknaarbroomresiduen insla'datin197& e n
1977isuitgevoerd, iszowelbijeenaantalkleine gewassenalsbijde
hoofdgewassennagegaan hoehooghetbroomgehalte isnatoepassingvanmethylbromide.Hierbijistevenshet effectvanhet spoelenvandegrondop
hetbroomgehalte inhetgewasonderzocht.
Metdegewassen spinazie,radijs,peen,witteramenasenkoolrabiis
onderzoekuitgevoerd ineenkasdieslechtgedraineerdwasenwaarslechts
met200mlwatergespoeldkonworden.Het spoelenmetdezehoeveelheid
waterhadweleenduidelijkverlagend effect ophetbroomgehalte inhet
gewas,maarwasonvoldoende ombenedendevoordeverschillende gewassen
geldenderesidutoleranties tekomen.Invergelijkingmet sla,werdenin
spinazie enkoolrabihogereresiduenvanbroomgevonden,bijradijsongeveerdezelfdehoeveelheden enbijpeenenwitteramenasindevoordeconsumptiebedoeldedeleneenlagerresidudanbijsla.Bijradijs,peenen
rettichwashetbroomgehalte inhetbladbelangrijkhogerdanindewortel.Bijkoolrabidaarentegenwashetgehalte inhet blad enhetknolgedeeltegelijk.
Indezeproefbleekdeduurvanhetafdekkenvandegrondmet plasticinvloed tehebbenophetbroomgehalte inhetgewas.Indienhetplastic 2dagennadetoepassingvanmethylbromidewerdverwLjderd,wasinvrijwel
allegevallenhetbroomgehalte lagerdanwanneerhetplasticna7dagen
werdverwijderd.
Ineenvolgende proefwerdentomaat,paprika,aubergine en'broomvergelekentenaanzienvandeopnamevanbroomnatoepassingvanmethylbromide.
Bijaltebehandelingenbleekhetbroomgehalte intomaatenauberginehoger
tezijndaninpaprikaenboon.Dehoeveelheid toegepastemethylbromide
had ookeenduidelijke invloed ophetgehalteaanbroom indeverschillendegewassen,hoewel eenverdubbelingvandedoseringvanmethylbromide
geenverdubbelingvanhetbroomgehalte teziengaf.Ookbijdezegewassenverlaagdehetbroomgehalte indegewassennahet doorspoelenvande
grond.
Ineenproefmetkomkommer,meloen,augurkencourgettewerdnadetoepassingvanmethylbromide doorgespoeldmet 200mm,4-00mmof600mmwater.
Deduurvanhet spoelenbleekeenbelangrijke invloed ophetbroomgehalte
inhetgewastehebben.Hoewel 200mmwaterhetbroomgehalteaanzienlijk
verlaagde tenopzichtevanhetnietgespoelde object,bleefhetgehalte
veelal tochbovenderesidutolerantie.Bij400mmlagen degehaltenruimschootsbenedenderesidutoleranties,terwijlbij600mmveelaldegehalten"nogverderdaalden.Demeloenendeaugurkhaddenbijallebehandelingenhogerebroomgehaltendandekomkommer endecourgette.
B. Plannenvoor 1979:
a.Vergelijkenvantwee systemenvan stomenmetbehulpvan ingegraven
polypropyleenbuizen.
b.Bijeenaantalkleinegewassenhetbroomgehalte'nagaannatoepassingvan
methylbromide,waarbijdegrondaldannietgespoeldwordt.
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a.Fytotoxiciteitvanenkeleherbiciden indedampfase.
Vandeherbicidenglyfosaat (Roundup)enmetribuzin(Sencor)enhetglaswasmiddel oxaalzuurwerd defytotoxiciteit vaneventuele dampennagegaan.
Ineenkooivan1m3inhoudwerd deaangegevendoseringperareinwater
opgelostopeenkookplaatjegezet.Detemperatuurvanhetkookplaatje
liep optot70OC.
Deoplossingwerdzolangverwarmd datdehelftvandeoplossingwasverdampt.Indekooiwarendevolgendegewassenaanwezig;sla,aubergine,
paprika,tomaat,poinsettia,chrysant ensnijgroen.
Tot 14dagennadebegassingwerdendeplantengecontroleerd opbeschadiging.Hierbijwerdbijgeenenkele plantenigeafwijkingwaargenomen.
B.Plannenvoor1979:
Indiennodigzowelhet effectalsdefytotoxiciteitnagaanvanenkele
herbiciden inglasgewassen.

PROJECTVERSLAG
P r o e f s t a t i o n Naaldwijk
D7

Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

•

Registratie nr.:

-120-

Biologischebestrijdingvanplagen

J.Woets,A.vanderLinden

Onderzoekers)
Projectleider

dr.ir.L.Bravenboer

Afdelingshoofd

Bestedlng over het afgelopen Jaar (19
Besteding In geld

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
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Geïntegreerdebestrijdingingroentegewassen onderglas
a. Praktijk.
Tenopzichtevan1977isereenduidelijkeafname (5> a 10$)vanhettomatenareaalwaaropEncarsiaformosawordttoegepast.Ditheeftalsreden
het toenemend optredenvandetomatemineervlieg(Liriomyzabryoniae Kalt.),
waartegengeenspecifiekemiddelenvoorhanden zijn.Detelergrijptdan
naareenbreedwerkend insecticide,datzoweldetomatemineervliegalsde
kaswittevlieggoedbestrijdt (permethrin).
HetgebruikvanPhytoseiuluspersimilisinkomkommers isvrijstabielen
inpaprikagewassen isereenlichtetoename,ondankshetoptredenvan
denieuweplaag:Turksemot (Chrysodeixischalcites (Esper)(Noctuidae)).
b. Biologischebestrijdingvanwittevlieg(Trialeurodesvaporariorum
(Westwood))metEncarsia formosaGahanopgerbera.
Metbehulpvandeverkregengegevensvandebiologievankaswittevlieg
opgerbera (zieverslag1977)isindepraktijksituatie gepoogddeze
plaagteregulerenmetbehulpvanEncarsiaformosa.Deproefwerduitgevoerd ineenruimtevan 140m2met 550Gerberaplanten.Deteeltliep
vandecember 1977"totseptember 1978- Denachttemperatuurwas I60C,die
overdag21OQenbijzonoplopend tot24°C.
Debegininfectievanwittevlieglagop0,3 adult/plant.VanEncarsiawerd
hetvolgende ingebrachtperplant:2,5 stuksverdeeld over5keermetintervallenvaneenweek.
Al schommelend liependeaantallenoptotintotaal727poppenperplant,
waarvaner509zwartgekleurdwaren (einde september).Deproefwerd
geëindigdvanwegedeuitvalvanveelplantendoorbodemschimmels.
c. Deinvloedvandebladoppervlakte-structuur vandewaardplant opde
sluipwespEncarsiaformosa.
Verschil inbestrijdingsresultaat vanwittevliegopdiversetuinbouwgewassenwordtgedeeltelijkveroorzaaktdoorverschillen inbladoppervlakte-structuurvandiegewassen,enwelvoornamelijk dooreenverschilin
beharing.Desluiptwespen zoekennahetlandenhungastherendoormet
hunantennenhetbladoppervlakaftezoeken.Deloopsnelheid,endus
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deontdekkingskansvaneengastheer,wordt sterkdoordebeharingbeinvloed.DaaromwerddeloopsnelheidvanEncarsia opeenzeventalgewassen
vastgesteld.Deloopsnelheid isomgekeerd evenredigmetdematevanbehaardheidvanhetgewasenneemtafvan
oppaprikaviaresp.onbehaardekomkommer,aubergine,gerbera,tomaatenaugurktotdelaagste
opbehaardekomkommer.
Langdurige gedragsobservaties leverdenaanwijzingen dat.opbladerenmet
veelhoningdauw doorEncarsiavrouwjtesmeer tijdwordtbesteedaanpoetsendanopbladerenmetweinighoningdauw.Erblijftopbehaardebladerenaanmerkelijkmeerhoningdauwhangenwaardoordeparasiteringsefficientieopdezebladerenookalzalkunnennemen.
d. Debiologischebestrijdingvanwittevliegmetbehulpvandesluip-wesp
Encarsia formosaoponbehaardekomkommers.
Naaraanleidingvanbovengemeld onderzoek leekhet zinvol eenpraktijkproefuittevoerenomtetestenofoponbehaardekomkommer biologische
bestrijdingmogelijk isintegenstelling totopbehaardekomkommer.Ineen
tweetalkassenwerd eenkomkommergewas (indeéénbehaard,indeanderonbehaard)geplantenwittevliegenEncarsia geïntroduceerd.
Eriseenduidelijke indicatiedatbiologischebestrijdingoponbehaarde
komkommersbeterzalverlopen:inbeideproevenlaghetpercentageparasiteringindekasmet onbehaarde plantenaanmerkelijkhogerdaninde
kasmetbehaardeplanten (verschilruim 20$).
e. Zoekennaar,enbeoordelenvannieuweparasietenvankaswittevlieg.
Algedurendedetijddathetbiologischebestrijdingsprojectvanwitte
vliegaandegangis,vindenwehetnoodzakelijk datanderewittevlieg
parasietenwordenbeoordeeld ophunmogelijke gebruikvoorbestrijding.
Hetmeergericht zoekennaareenbepaalde groepvanwittevliegparasieten,
nl.dieparasietendiebijeen(ongeveer'5°C)lagerekweektemperatuurwitte
vliegeffectiefkunnenbestrijden,ishetafgelopenjaargestartomdat
erbinnenkort tomaterassenopdemarktzullenkomendiebijdezelagere
temperatuurkunnenwordengekweekt.
Allereerstwerd eenliteratuuroverzicht geschreven (zieliteratuuropgaven),
daarnawerdbeslist inhetveldwittevlieg-soortenteverzamelen enhieruitparasieten telatenuitkomen (zowel inEuropaalsinAmerika).
Tenslotte zullendemeestbelovende soorteninhetlaboratorium onderkasconditiesmoetenwordengetoetst.Opditmoment isdrs.L.Vet (Leiden)
gedurende9maandeninCaliforniaomsluipwespe-soorten teverzamelen en
omzichintewerkenindecomplexe.taxonomievandezeparasieten.Zij
wordttaxonomischbegeleid door'R.BinkenTh.Gijswijt (Nederland),
G.GordhenJ.Lasalle (Riverside,USA)'.InLittlehamptonenLeidenkantoetswerkgedaanworden.Naaldwijk zalverzamelingen inEuropamoetendoen.
f. Biologischebestrijdingvandetomatemineervlieg(LiriomyzabryoniaeKalt.)
HetgebruikvanEncarsia formosaintomaatwordtbedreigd doordetomatemineervliegalsplaag.Tegendezeplaagzijnalleenbreedwerkendemiddelenbeschikbaar,dieookEncarsiadodenendewittevliegookgoedbestrijden.
Inhetafgelopen jaarisdebiologievandemineervliegbestudeerd.Bij
21°C isdelevensduurvandevrouwtjes9(1-16)dagen,terwijl indie periodegemiddeld 7^ (4-260)eierenwordenafgezet.Demannetjesleven
slechts ongeveer 3dagen.Despreidinginde-resultatenisgroot.Het
isnietduidelijk ofexterne factorenhiervan deoorzaakzijn.Detotale
ontwikkelingvanL.bryoniaeverloopt inongeveer4weken (bij21oc)
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deeierenkomennaJ-4dagenuit.Delarvale stadianemen•totaalongeveer
6 dageninbeslag terwijlhetpopstadium ongeveer 10dagenduurt.
Ookishetpopulatieverloop inenkelekassenbestudeerd.Indeeerstemaandenvanhetjaar(ongeveer totmei)zijndegeneraties duidelijkgescheiden.
Latertreedtsteedsmeeroverlappingtussendegeneraties op.Indezeperiode is,mededoordehogekastemperatuur,eensterke ontwikkelingvande
mineervliegniet ongewoon.Indezemaandenkunnen echterparasietendekas
invliegeneneendeelvandemineervlieg-populatieparasiteren.Opvallend
isdateenLiriomyza-infectiediepasinmeioptreedt,zichzeldentot
eenplaagontwikkelt.
Dedrieinkassenmeestverzamelde parasietenzijn:
— Dacnusa sibiricaTelenga (Braconidae)mei-juni
OpiuspallipesWesmael (Braconidae)juli-augustus
Diglyphus isaea (Walker)(Eulophidae)augustus-september.
Voordebeoordelingvandegeschiktheidvandezesluipwespenvoorbiologische
bestrijdingwordtmomenteel debiologiebestudeerd enwordengedragswaarnemingenverricht.Dacnusa sibirica enOpiuspallipes zijnendoparasieten
dievermoedelijk allelarvalemineervliegstadiakunnenparasiteren.De
ontwikkelingduurt 15-18dagen (bij210fj),delevensduurvanDacnusa sibiricaisongeveer 10dagen,dievanOpiuspallipes ongeveer7«Beidesoorten
vertonengastheerdiscriminatie,ditwilzeggendewespenmakenonderscheid
tussenwelennietgeparasiteerde gastherenenleggenbijvoorkeur inde
laatstecategorie.
Diglyphusisaeaiseenectoparasiet diealleenhetlaatstelarvale stadium
vanL.bryoniaekangebruiken.Jongere stadiawrdengedoodenvermoedelijk
alsvoedselgebruikt.D.isaeaontwikkelt zichinongeveer 12dagen.
Overdewerkverdelinglopenafsprakenmetdecollega'svanhetG.C..R.I.te
Littlehampton.
g. Gëintegreerde spintbestrijding.
Vooralvoorhetgewaspaprikabestaatbehoefteaanverbetering envereenvoudigingvanhetgëintegreerdeschemamethetoogophet optredenvan
trips (vruchtschade)enbegoniamijt (groeiremming).Hetvoorgestelde schema
voordeplaagbestrijding zieteralsvolgtuit:
a. Kasspint:roofmijtPhytoseiulus persimilis;hulpmiddel fenbutatinoxide.
b. bladluis:pirimicarb.
c. tabakstrips:t.etrachloorvinfos,spuitinterval inwinter2maanden,in
zomer1maand
d. begoniamijt:plaatselijk diçofol (fytotox.),fenbutatinoxide
e. rupsen:tetrachloorvinfos
f. diverseOP-verbindingen (diazinon,dichloorvos,parathion)voorincidenteelgebruik (bijv.tegenwantsen,kleinerupsen,bladluizen).
Voortoepassingvandit schemazoudetoelatingvoorhetmiddel tetrachloorvinf
osmoetenwordenuitgebreid.
h. Experimentele biologischebestrijdingopkomkommer.
Eenkomkommergewaswerd geteeldvanhalffebruaritotbeginoktoberzonder
inzetvanchemischebestrijdingsmiddelen.Dehoofdkwalen,meeldauw enspint,
werdenbestredendoorgebruikmakingvanmeeldauwresistenteplantenrespectievelijkdoorintroduktie (3mei)vanderoofmijtPhytoseiuluspersimilis.
Tabakstripswerdvoorheteerstsuccesvolbiologischbestredendoorintroduktie (eindemei)vanderoofmijtAmblyseiusmackenzie.
Overigeplanten:tegenwittevliegwerdEncarsia formosageïntroduceerd,wat
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geruimtetijd eengoedebestrijdingopleverde,maar -overeenkomstigde
praktijkervaringenmet ditgewas -inaugustus tochleidde'totenigehoningdauwvorming.Bladluistradte laatop(eindeaugustus)omnogvan"belang
tekunnenzijn.Begoniamijtwaswelaanwezig (vanafeinde juni),maarontwikkelde zichniettotplaag.
i. Experimentele "biologischebestrijdingoppaprika.
Sinds 1>76wordenineenzelfdeproefkasjepaprika'sgeteeld bijminimaal
bestrijdingsmiddelengebruik.Tussendeteeltseizoenenisdekasenkelewekenleeg,maar erwordtgeengrondontsmettingtoegepast.Ombodemziekten
tevoorkomenwordendeplanteninemmersgeteeld.Indit seizoenwerdbeginfebruarigeplantenbeginnovember geruimd.
Spintwerdbestredenmet deroofmijtPhytoseiulus persimilisvanaf28maart.
Inmeiwerd eendicofolbespuiting tegenbegoniamijtuitgevoerd,tengevolge
waarvan injunieenherintroduktievanderoofmijtnodigwas.
Tripswerd ondercontrolegehouden doordespontaanoptredenderoofmijt
Amblyseius cucumeris,dievermoedelijkvanuithetvoorafgaande seizoeninde
kasgrondwas overgebleven.OokderoofwantsOriusniinutuspredeerde optrips.
"Vruchtschadebleefachterwege (erwerd rood geoogst).
BiologischebestrijdingvanbladluizenmetdeparasietAphidiusmatricariae
(kunstmatig)endepredatorAphidoletesaphidimyza (diapauzepopulatie in
kasgrond)had -zonderherintrodukties -slechtsgedeeltelijkresultaat.
Begoniamijtwerdperongelukgeïntroduceerd opbesmetbladmateriaal enwerd
geëlimineerdmetdicofol (1keervolvelds)enfenbutatinoxide (2keer
lokaal).
Rupsenschade,veroorzaakt doorChrysodeixischalcites,werdvanbetekenis
tegenheteindevandeproef.
Publicaties;
Boxtel,¥.van,J.Woets&J.C.vanLenteren,1978.Determinationofhost-plant
qualityofeggplant (Solanumlenogena L.), cucumber (Cucumis sativusL.),
tomato (Lycopersicumesculentum L.)and paprika (CapsicumannuumL.)forthe
greenhousewhitefly (Trialeurodesvaporariorum (Westwood))(ïïomoptera:Aleyrodidae).
Proc.Int.Symp.onCropProtection,Med.Pac.Landbouww.Rijksuniv.Gent,43:
397-408.'
Eggenkamp-RotteveelMansveld,M.H.,P.J.M.Ellenbroek,J.C.vanLenteren&
J.Woets,1978.Theparasite-hostrelationshipbetweenEncarsiaformosa(Hymenoptera;Aphelinidae)andTrialeurodesvaporariorum (Eomoptera:Aleyrodidae).
VIII.Comparisonandevaluation ofanabsolutecountanda stratifiedrandom
samplingprogramme.
Z.ang.Ent.8£,133-140.
Hulspas-Jordaan,P.M. &J.C.vanLenteren,I978.Therelationshipbetweenhostplantleafstructureandparasitization efficiency oftheparasiticwasp EncarsiaformosaGahan (Hymenoptera:Aphelinidae).
Proc.Int.Symp.onCropProtection,Med.Pac.Landbouww.Rijksuniv.Gent,

41:431-439.
Sas,J.van,J.Woets&J.C.vanLenteren,1978.Determination ofhost-plant
quality ofgherkin (Cucumissativus L.), melon (CucumismeloL.)and gerbera
(Gerbera jamesoniiHook)forthegreenhousewhitefly,Trialeurodesvaporariorum
(Westwood)(Homoptera;Aleyrodidae).
Proc.Int.Symp.onCropProtection,M e d.Pac.Landbouww.Rijksuniv.Gent,
42* 409-420.
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Vet,L.,J.C.vanLenteren&J.Woets,1978.Theparasite-host relationship
betweenEncarsia formosa (Hymenoptera:Aphelinidae)andTrialeurodesvaporriorum (Homoptera:Aleyrodidae).X.Areview ofthebiologicalcontrolofthe
greenhousewhiteflywithsuggestionsforfutureresearch.
Manuscript,41-PP«
Woets,J., 1978» Geintegreerdebestrijdingindruivenserres.GroentenenFruit
3 4(10),42-45.
Woets,J., 1978« Sluipwesp 50jaarindienst.Groenten enFruitjji(55),45-47Woets,J., 1978.Wittevliegindekas.GroentenenFruitj£ (56),58-59.
Woets,J., 1978.Mineervlieg.GroentenenFruit_5_3_(57)» P«54»
Woets,J., I978.Development ofanintroduction scheme forEncarsiaformosa
Gahan(Hymenoptera:Aphelinidae)ingreenhouse tomatoes tocontrol thegreenhousewhitefly,Trialeurodesvaporariorum (Westwood)(Homoptera:Aleyrodidae).
Proc.Int.Symp.onCropProtection,Med.Fac.Landbouww.Rijksuniv.Gent,
àl '-579-585Zucchi,R.,andJ.C.vanLenteren,I978.Biological characteristics ofDacnusa
sibiticaTelenga (Hymenoptera:Bruconidae),parasite ofthetomatoleafminer
LiriomyzabryoniaeKalt.Med.Fac.Landbouww.Rijksuniv.Gent,45;455-462.
Ramakers,P.M.J.,1979- Possibilities forbiologicalcontrolofThripstabaci
Lind.(Thysanoptera;Thripidae)inglasshouses.50thIntern.Symp.overFytofarmacieenFytiatrie,Gent,Belgium,9May1978.
Collé,C , Dicke,M.,Hart,J. 't,Jonge,Y.deandLenteren,J.C.van,1979.
Biological characteristics ofAphidiusmatricariaeHal.(Hymenoptera:Braconidae),
a parasite ofthegreenpeachaphid,Myzuspersicae (Sulz.).
50thIntern.Symp.overFytofarmacie enFytiatrie,Gent,Belgium,9May1978.
B.Plannenvoor1979:
Hetregulerendvermogenvan2parasietenvandetomatemineervliegvergelijken.
Debestrijdingvantripsmetbehulpvanenkeleroofmijtenenmetdeschimmel
Entomophtora.
Debestrijdingvanbladluizenmet enkelenatuurlijkevijanden.
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A. Verslag afgelopen jaar (19 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 19 7 8

Alleresidubepalingen zijnuitgevoerd doorhetCentraalInstituutvoorVoedingsonderzoek inZeist.
a. Opsla.
Vandenieuwefungicideniprodione envinclozolinwerdhetresiduverloopnagegaaninverschillende teeltperioden.Hierbijwerduitgegaanvan
toepassingen1of2wekennahetuitplantenmeteenhoeveelheidvan 0,2
gwb/m2.Onderalle omstandighedenbleek datdeafnamevanhetresidu
evenredigwasmetdegewichtstoenamevandesla.Bijeenaanvangsgewicht
van8-10gperplanteneenoogstgewichtvan200-50° S pe*"plantlag
het eindresiduvoorbeidebovenderesidutolerantievan5d.p.m.Doorhet
beregenenvandeslawerdenslechtszeergeringe residuverminderingen
waargenomen.
b. Opijsbergsla.
Methetnieuwe fungicide iprodionewerdeenbestrijdingsschemaopgesteld
waarbijwerduitgegaanvaneenéén-oftweemaligebespuiting.
Inonderstaande tabelwordtvandemeest extremebehandelingenhetbestrijdingsBchemaweergegeven,metdedaarbijbehorenderesiduen ophetconsumptieprodukt(dekrop)enhetzgn.omblad (afvalblad datnietwordt
meegeveild).Deresidutolerantievaniprodionevoorijsbergslabedraagt
5d.p.m.
Bestrijdingsmidde

lenschema enresiduvan

Dosisingwb/m2
2wekennahetui
0,1
0,1
0,1

iprodione op ijsbergsla
Residu in d.p.m.

tplanten

6wekenna
krop
hetuitplanten
0,1
0,2

0,21
0,29
0,50

omblad
0,56
10,8
22,5
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c. Opkomkommerbladeren.
Opvolgroeidekomkommerbladerenwerdresidu-onderzoekuitgevoerdnabespuitingenmet iprodione envinclozolin.Vanbeidemiddelenwerd-g-1per
plantgesp.otenvaneen oplossingdie0,5 gwb/lbevatte.Hetresiduvertoondeonderdezeproefomstandighedeneengrotematevanpersistentie.
B. Plannenvoor1979:
Hetverrichtenvanresidu-onderzoekmetnieuwe toegelatenpesticiden.
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Hetmeetnetvanbiologischemeetpuntenwerd in1978inderegionZuid-Hollandenigszinsgewijzigd.
HetmeetpuntHellevoetsluiskwamtevervallen.Dedaargeplaatstekasjesen
hetproefveldjewerdenverplaatstnaarSpijkenisse.
Degebruikte indicatorenenmeetmethodeswarenidentiekaandevoorgaande
jaren.
a.
>

Schade.
Omschade,veroorzaakt doorHFtekunnenwaarnemen,werdenindeweken18
en22eentweetalbladpuntmetingenbijtulpcvBlueParrotuitgevoerd.
Duidelijkeverhogingvanschadewerdwaargenomen teVlaardingen,Spijkenisse enRhoon.
Indeweken28en32werdenbijdegladioolcvSneeuwprinses ookbladpuntmetingenverricht.EenforsebeschadigingwerdgevondenteVlaardingen.
Landelijkwerd ooknogeenonderzoeknaardeinvloedvanHFopdebolen
knolopbrengst opeenachttalmeetpuntenverricht.BijdeBlueParrotwas
deopbrengst teSpijkenisse duidelijk lager,terwijlbijdegladiooleen
zeerlichteverminderingteVlaardingenwerdwaargenomen.
SchadeaanLuzerneveroorzaaktdoorS02werdrondhalfjuniwaargenomen.
BijBoekweit,deandere indicatorvoorS02werd indegeheleperiodenagenoeggeenschadewaargenomen.
Spinazie,gevoeligvoor/3/S02werdgebruiktgedurende8wekeninhet
voorjaar,teEockanjewerd6vande8wekenschadegeconstateerd,te
Spijkenisse enNaaldwijk 5maal.
TabakcvBelW3eveneens indicatorvoor03,vertoonde in1978veelbladbeschadigingindeweken24,28,40,42en43«
TeRockanjewerd inl978hethoogstepercentagebladbeschadigingwaargenomen,nl.gemiddeld 8,9$.Bijkleinebrandnetel enstraatgras,deindicatorenvoorfotochemische luchtverontreinigingwerdschade geconstateerd
indeweken21,31en43Demeesteschadeinde43steweekkwamevenalsbijdetabaktennoorden
vandeNieuweWaterwegvoor.
Indezeperiodewerdenookopeenaantalplantenkwekerijenbeschadigingen
bijjongesla-enandijvieplantenwaargenomen,veroorzaaktdoorfotochemischeluchtverontreiniging.

vervolgblad nr

1

van projectbeschrijving / projectverslag 19..7.8,...,

Onderïoekinstelling

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

Pro|ectnummer

: D11

Registratie nr.:
-128-

b. Onderzoek inproefkasjesmetgefilterde enongefilterdelucht.
Opeenviertalplaatsenwerdenditjaarwaarnemingengedaannaardeinvloedvanluchtverontreiniging opdedroge-stof-produktievantulp
(cvBlueParrot),slaenandijvie.
Evenals in1977bleekuitdebeschikbare gegevensdatindegefilterde
kasjeshogeredrooggewichtopbrengstenwerdenverkregendanindeongefilterdekasjes.
Daarnaastwarendeopbrengstenopdemeetpunten inVlaardingenenSpijkenissevaakbijbeide typenproefkasjeslager daninDelftenVlaardingen.
B. Plannenvoor1979:
Hetonderzoekwordtopdezelfdewijzevoortgezetalsin1978«
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a. Didymellachrysanthemi (Ascochyta-ziekte)bijchrysant.
Vanaangetasteplantenuitdepraktijkwerdenookditjaarisolatengemaaktendezewerdeninvitrogetoetst opgevoeligheidvoorbenomyl.
Alle isolatenblekenbenomyl-toleranttezijn.
Deisolatenuitvoorgaande jarenzijninstand gehoudenopkunstmatige
voedingsbodems.Eenisolaatuit 1973eneenuit1974» dieaanvankelijk
tolerantwarenvoorbenomyl,blekenweergevoeligtezijnvoorditmiddel.
Eenaantal chemischemiddelenwerdgetoetst ophunwerkzaamheden tegen.
TJ.chrysanthemi.Debespuitingwerdééndagvóórofééndagnadeinoculatievanjongeplantjesuitgevoerd.Zeergoederesultatenwerdenverkregenmet 1,5 ga.s.chloorthalonil (Daconil),2,4ga.s.,mancozeb
(DithaneM-45)en1,25 ga.s.tolylfluanide (EupareenM)perliterwater.
Demiddelen iprodione (Eovral),procymidon (Sumisclex)envinclozolin
(Ronilan),dieprimairBotrytisbestrijden,blekenineendoseringvan
0,25 -0,5 ga.s.perliterwatereveneenseenredelijkewerkingtegenD.
chrysanthemi tehebben.Alsdemiddelennâdeinoculatiewerdengespoten,
washetresultaatvaakbeterdanwanneerditervóórgebeurde.Ditis
integenstellingmeteerderverkregenresultaten (ziejaarveràag1975?
blz.118).
b. Didymellabryoniae (=Mycosphaerella citrullina)bijkomkommer.
Pactorendiemogelijk eenrol spelenbijinwendigvruchtrotwerdennader
onderzocht.Zowelmetconidiënalsmetascosporen werd inwendigrotverkregenalsbijcv 'Farbio'openstaandebloempjeswerdengeinoculeerd.
Eenbetrouwbaarverschil inpercentageaangetastevruchtentussenbeide
soortensporenwerdnietgevonden.Hetwelofnietverwijderenvande
stijlen/ofstempelbijopenstaandebloempjesvancv 'Parbio'leiddeniet
totverschillen inaantastingspercentage.Ineenkomkommergewaswerdgedurendedemaandenseptember enoktoberwekelijks eensporensuspensie in
deopenstaandebloempjesgedruppeld.Hetpercentage inwendigvruchtrot
perinoculatiedatumvarieerdevan14tot 86%meteengemiddeldevan55%«
Ineenandere proefwerdenna inoculatiemetsporenslijmtweekeerzoveel
vruchtenaangetastdannainoculatiemeteensporensvspensie.Vorigjaar
warenderesultatentussendezetweemethodennietverschillend.
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EvenalsvorigjaarwerdmetveredelingsmateriaalvanhetIVTen'Farbio'
en 'Hokus'alsstandaard onderzocht ofereencorrelatie"bestaattussen
degewasaantastingvanenkelewekenenenkelemaandenoudeplanten,en
hetvoorkomenvanin-enuitwendigvruchtrot.Nabespuitingmeteensporensuspensiewerdenzoweldejongealsdeoudeplantenvandevierkruisingenminderaangetast dandievandestandaardcultivars.Inhetbeproefdemateriaalwerd echtergeenverschilgeconstateerd inpercentage
inwendigvruchtrot.Devruchtenvandestandaardcultivars vertoonden
uitwendigweleenernstigerrotdandievandekruisingsproduktenalsze
werdengeinoculeerdnaverwondingvandeschil.Dewondenwaren5nimin
doorsnede en1of2,5mmdiep.
'Farbio', 'Hokus'entweekruMngenwerdenbij2,5mmdiepverwondenernstigeraangetastdanbij1mmdiepverwonden.Bijdetweeanderekruisingenwerd geenverschilwaargenomen.Tussenrijpenonrijpgeoogste
vruchtenwerd,doordatdeaantastingsterkvarieerde geenbetrouwbaar
verschil inuitwendigvruchtrot geconstateerd.
Enkele isolatenvanD.bryoniaevertoondenopkunstigevoedingsbodem een
geringeregroeivannormaal.Ook jongekomkommerplantenwerdendoordeze
isolatenminderaangetast envruchtenvertoondenminderrottingtenopzichtevanderesultatenmetandereisolaten.
Ineenproefmetgeinoculeerdekiemplantenwerd eenaantalchemischemiddelenbeproefd.Debesteresultatenwerdenverkregenmet 0,25 -0,5 ga.s.
benomyl (benlate), 1,25 ga.s.tolylfluanide (Eupareen-M),en2,4ga.s.
mancozeb (DithaneM-45)pe r literwater.Deresul&tenmet,demiddelen
iprodion (Rovral),procymidon (Sumisclex)envinclozolin (Ronilan)waren
indezeproefvergelijkbaarmetdievandestandaardmiddelentriforine
(Funginex)enchloorthalonil (Daconil).
Erzijngeenaanwijzingendatindepraktijk eenbenomyltolerantêstamvan
D.bryoniaevoorkomt.Ineenproefisgeblekendatbijeenwekelijksebespuitingmetbenomylernatienkeernoggeensprakewasvantolerantie
tegenditmiddel.
Voorveredelingsdoeleinden zijn92schalenmet inoculatiemateriaal geleverd.
c. Didymella lycopersici (kanker)bijtomaat.
Hetdompelenvanhetwortelstelselvantomateplantjesvancv 'Moneymaker'
inenhetbegietenvandewortelshalsmet inoculumwerd ditjaarnogmaals
vergeleken (zie ookIPOijjaarverslag1977» blz. 36).Het inoculumbestond
uiteengehomogeniseerde suspensievaneenschimmelcultuuropagarbestaandeuit sporenenmycelium ofuit eensuspensievaneencultuurwaarvandesporenwarenweggewassen ofuiteenzuivere sporensuspensie.De
concentratie vanhetinoculumwas104 of10°sporenpermlwaterendaarvanafgeleideaantallenpetrischaalcultures,respectievelijk 0,02 en2
schalenperliterwater.Erwerd geenbetrouwbaarverschil insnelheid
eninmatevanaantastinggeconstateerd tussendetweeinoculatiemethoden
enookniet tussendeverschillende inocula.Bijnaalleplantenwarenbinnendriewekendoodalsdehogeconcentratiewerd toegepast.Bijdelage
concentratiewarendannogmeerdandehelftvandeplantengezond.
Aanveredelingsbedrijven zijn83schalenmetinoculatiemateriaal geleverd.
Publicaties;
ChemischebestrijdingvanMycosphaerella inkomkommer.GroentenenFruit55
(49): 45,1978.
EvaluationofinoculationmethodswithDidymellachrysanthemionchrysanthemum.
Med.Fac.Landbouww.Rijksuniv.Gent.
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B.Plannenvoor1979:
a.Didymellachrysanthemi:
-nagaanofindepraktijk debenomyltolerante stamblijftvoorkomen.
-eventueleverschillen inpathogeniteit tussen'beiiomyl-toleranteenbenomylgevoeligeisolatentoetsen.
-toetsenvandaarvoor inaanmerkingkomende chemischemiddelen.
b.Didymellabryoniae:
-invloedvanhetklimaat (luchtvochtigheid enbladnat perioden)opdeinfectienagaan inklimaatkasten.
-indeklimaatkasdeinvloedvanhet"planttypeendeinvloedvanhetklimaat
tijdensdeinfectieperiode bestuderenna inoculatievanhetgewas.
-beproevenvan daarvoorinaanmerkingkomendechemischemiddelen.
-metbehulpvan sporetrapsvaststellen gedurendewelkeperiodenvanhetjaar
sporenvrijkomenvanaangetastplantenmateriaal.
-mogelijke systemische infectievanplantai onderzoeken.
-produktievaninoculatiemateriaal voorveredelingsbedrijven.
c.Didymellalycopersici:
-produktievaninoculatiemateriaal voorveredelingsbedrijven.
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Indepraktijkwordenopgrote schaalhybridenmetresistentie tegenfysio2
geteeld.Inditverslagjaar zijnergeenmeldingenbinnengekomenvanFusariumaantastingen indergelijkehybriden.
Openkelebedrijvenisbijeenherfstteeltvantomatenopsteenwoleenvoetenwortelrotaantastingvoorgekomen.UitdezeplantenwerdFusarium oxysporum
geïsoleerd.Desymptomenkomenovereenmet eenziektedieinCanadaenU.S.A.
omschrevenwordtals"Fusariumcrownandrootrot".
Voorhetgebruikswaarde-onderzoekwerdentweehybridengetoetst opresistentie
tegenfysio1enzeshybridenopresistentie tegenfysio2.
Aanveredelingsbedrijven is123,51sporensuspensievanfysio1en1351
sporensuspensie vanfysio2geleverd.
Publikatie:
HoeFusarium inpaprika'svoorkomen.GroentenenFruit33 (40): 39-40»1978«
B.Plannenvoor1979:
-nagaanof"Fusariumcrownandrootrot"inNederland isopgetreden.
-produktievaninoculatiemateriaalvoorveredelingsbedrijven.
-toetsingenvoordeRaadvoorhetKwekersrecht envoorhetgebruikswaardeonderzoek.
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (19

) met vermelding van publicaties

B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 19 7 8

a. Fusarium solanibijpaprika.
Fusarium solaniiseenschimmelziekte,diedelaatste jareninNederland
indepaprikateelt isopgetreden.
Desymptomenzijnbruinetotzwartelesiesopdestengels.,hetrottenvan
wortelsenstengelvoetmeteenverbruiningtotzwartverkleuringvande
vaat"bundels totindestengel.Somszijnopdestengelvoet perithecien
aanwezig.Verderkaneenpercentagevruchtenverlorengaandoorvruchtaantasting.
Isolatenvandiversemicro-organismenuitaangetasteplanten,afkomstig
vanverschillendebedrijvenwerdengetoetst inhoeverre eninwelkemate
dezemicro-organismennaastF.solanibovengenoemde symptomenkunnenveroorzaken.AlleenF.solaniblijkthiertoe instaattezijn.
Alsplantenopzettelijkwerdenverwond engeinoculeerdmetdeschimmel,
gingeenhoog"percentageplantendood.Metdeanderemicro-organismenwas
ditnietmogelijk.UitdeaangetasteendodeplantenkonF. solanigeherisoleerdworden.
Verderisonderzocht inhoeverreklimaatsomstandighedenineenkasbijdeze
ziektevaninvloedzijn.
In4kasjeswerden2verschillende temperatuurregimesingesteld,21°C
's-nachtsen250copdedag,lichtafhankelijk tot270cen240c's-nachts
en260copdedag,lichtafhankelijk tot3O0C.Ditwerdgecombineerdmet
2manierenvanwatergevenenwel iederedagoftweemaal perweek,waarbijdetotalehoeveelheid perweekvooriederkasjehetzelfdewas.Enkele
maleniseeninoculatieuitgevoerd dooreenwaterige suspensievanschimmelcultures opagarbijdeplantvoet tegieten. Dekasmethetrustiggegroeidegewasdatiederedagwaterkreeggafeenlagerpercentage zieke
vruchtendandeanderekassen.Watbetreftanderevormenvanaantasting
warenergeenbetrouwbareverschillen.
Teneindenategaaninhoeverreverwondingvaneenpaprikavruchtnoodzakelijk isvoorhetkrijgenvanvruchtaantastingeninwelkrijpheidsstadiumdesymptomenverschijnen,zijnzeerjongegroenetotvolgroeiderode
vruchteninverschillendemateverwond envervolgens geinoculeerd.Zowel
opzettelijkverwondealsniet opzettelijkverwondevruchtenwerdenaangetast.Hetaantalaangetastevruchtenendematevanaantastingnamechter
toenaarmate devruchtenernstigerwarenverwond.
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Ineenvandetweeproevenwasdevruchtaantastingdooreenponsje
agarbegroeimetFusariumernstigerdanna inoculatiemet eensporensuspensievan211D sporenperml.indeandereproefwaserwatbetreft
ditaspectgeenverschil.
Indeeneproefwerdenalleen derijpstevruchtenaangetast.Dezevruchtenwarenroodgeoogst.Indeandereproefwerdenzowelrodealsgroene
vruchtenaangetast.
Phytophthoranicotianae bijtomaat.
Diverse isolatenvandeschimmelPhytopthoranicotianae zijngetoetst
ophunpathogeniteitvoortomaat.
Deschimmels zijngeisoleerduitzieketomateplantenvandiversebedrijven.
VerderzijntweeculturesafkomstigvanenbeschrevendoorhetCentraal
Bureauvoorschimmelcultures alsP.nicotianae typeA1 entypeA2opgenomen
indetoets.
Tweeàdriewekenoudetomatenplantenzijngeinoculeerd doordewortels
tedompelen ineenwaterige suspensievandeoplimabeanagargekweekte
schimmel.
Depathogeniteitvandeisolatenvandediversebedrijvenvarieerdevan
sterkpathogeentotnietpathogeen.De'culturesvanhetCBSwarenzwak
pathogeenenverschildenquapathogeniteit onderlingnauwelijks.
Eenaantalfungicidenwerd getoetst ophunwerkzaamheid tegenP.nicotianae
invergelijkingmet dedithiocarbamatenmaneb enzineb.
Het inoculum,deoplimabeanagargekweekte schimmel is,d,oordepotgrond
gemengd.Tweewekenoudetomatenplantenwerden indebesmette grond in0,6
1 plastic pottengeplant.Directdaarvoorwas 100ml fungicidesuspensie
opdepotgrondgegoten.Deconcentratie ingrammenactieve stofperliter
waterwasvanproaminocarb (PrevicurN)0,7»vanprothiocarb (Previcur)
0,6,vanC.G.A.48988 (Eidomil)0,25,vanaluminium tris(-0-ethylphosphonaat]
(Aliette)0,8,vanfenaminosulf (Bayer 5072)0,35,vanetridiazol (Aaterra)
J,35.
Na eenmaandwerdendeplantenbeoordeeld opwortelaantasting.C.G.A.48988
enetridiazolwerktenhetbeste tegendezeschimmel,waarbijC.G.A.48988
necrotischebladrandenveroorzaakte.
Verticillium speciesbijtomaat.
TweeisolatenvanVerticilliumalbo-atrumzijnbij14-18•en22°Cgetoetst
opdetomatevultivars 'Moneydor', 'Extase, 'Sonato', 'Sonatine','Nemato'
en 'Estrella'omnategaan:
1._ oferverschil invirulentie istussendetwee isolaten
2. oferverschil ingevoeligheid voorVerticillium tussendiversecultivarsis
5. watheteffectvantemperatuur opdeaantastingis.
Zeventiendagenoudeplantenwerdengeinoculeerd doorhetwortelstelsel
tedompelen ineen sporensuspensie van2x107sporenperml.Drieweken
nainoculatiewerd eengedeeltevandeplantenbeoordeeld enhetrestant
zevenwekenna inoculatie.Detotalelengte endelengtevandevaatverbinding werdgemeten.
Erkon,zowel driealszevenwekenna inoculatie,geenverschilinpathogeniteit tussendegetoetste isolatenwoerden geconstateerd.Erwas,zowel
driealszevenwekenna inoculatie,eenverschil ingevoeligheidvoor
Verticllium tussen 'Estrella'en 'Nemato'enerzijdsendeoverigecultivarsanderzijds.Geinoculeerde plantenvan '.Estrella'en 'Nemato'vertoondenweinig lengtereductie tenopzichtevanonbehandeld eningeringe
matevaatverbruining.
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Deoverige cultivarsvertoonden eensterke lengtereductiewatgepaardging
metvaatverbruining.Tussendeoverigecultivarswerdengeenverschillen
watbetreftgevoeligheidvoordeschimmelvastgesteld.
Drieweken.nainoculatiewaseenduidelijk temperatuureffectopdeaantastingteconstateren.Devaatverbruining isbijhogere temperatuurbeduidendminderernstig.Bij22ocvertoonde 'Nemato'nauwelijks vaatverbruining
en 'Estrella'helemaalniet.Zevenwekenna inoculatiewasdittemperatuureffectopdevaatverkleuringverdwenen,behalvebij LNemato'en'Estrella'.
Mogelijk isditeengevolgvanhet feitdatgedurendedelaatsteweken
vandeproefdeluchttemperatuur nietmeerzolaaggehoudenkonwordenwaardoorookdebodemtemperatuuropliep.Betrouwbare verschillen inlengtereductievanbehandeld tenopzichtevanonbehandeld tussendedrie temperaturen
werdenzoweldriealszevenwekennainoculatienietgeconstateerd.
B.Plannenvoor1979:
a. Naderbepaleninhoeverrebeschadigingnoodzakelijk isomvruchtaantastingtekrijgen.
Nagaan ofvruchteninallerijpheidsstadiawordenaangetast.
b. Toetsenvanfungicidenopverschillendemanieren (aangieten ofdoorde
grondmengen)
OnderzoeknaardepathogeniteitvanPhytopthora isolaten.
Leverantievaninoculumaanveredelingsbedrijven
c. Nagaan ofaantastingen inresistente cultivarsveroorzaakt zijndoorhet
optredenvannieuwe fysio's.
EnkeleVerticillium speciestoetsenophunreaktieopenkeletomatencultivars.

-136
ECONOMIE, ARBEID EN MECHANISATIE

Project E 1. Onderzoek ten behoeve van de arbeidsrationalisatie
onder glas.
a. Organisatie enarbeidskundig onderzoek in de
paprikateelt
b. Organisatie enarbeidskundig onderzoek bij teelt
systemen van tomaat
c. Bedrijfskundig onderzoek naar transportsystemen
in de glasgroenteteelt
d. Bedrijfskundig onderzoek in de aubergineteelt
e. Vergelijking en ontwikkeling van arbeidsmethodenvan de oogst en de verpakking van sla
f. Arbeidskundig onderzoek bij de oogst van kleine gewassen
g. Arbeidskundig onderzoek bij de opkweek van chrysantenstek
h. De ontwikkeling en beproeving van een planningsen informatiesysteem in de tuinbouwç
i. Beproeving enbeoordeling van managementtechnieken voor glastuinbouwbedrijven.
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a.Organisatie enarbeidskundigonderzoek indepaprikateelt.
Gegevens zijlverzameld overdearbeidsbehoefte vanonderanderehetoogsten,sorterenendegewasverzorging.Hierbijisalleenaandachtbesteed
aanhet2-stengelsysteemwaarbijroodgeoogstwordt.
Hetaantal gegevens istegeringomopbasishiervantottaaktijdente
komen.
Hetverzamelenvanprocesgegevens heeftplaatsgevondenmetbehulpvan
arbeidsboekhoudingen.
b.Organisatie enarbeidskundigonderzoekbijteeltsystemenvantomaat.
Aanvullende gegevens zijnverzameldvanonderdelenwaaromtrent taaktijdenontbreken.
Begonnenismethet schrijvenvaneenrapport overditonderwerp.
Hierinwordenzoweldearbeidskundige alsdebedrijfseconomischeaspecten(ditlaatsteinsamenwerkingmetdeLEI-gedetacheerdebijhetProefstationteNaaldwijk)vandeverschillende teeltsystemenbelicht.
Deteeltsystemen diehierbijbehandeldwordenzijn:
dedoorteelt,dehoofd/herfstteeltendetussenplantsystemen(1of2
keertussenplanten).
c.Bedrijfskundig onderzoeknaartransportsystemen indeglasgroenteteelt.
Zowelbijdepaprikaalsbijdeaubergine zijndoormiddelvanarbeidsstudiesgegevensverzameldvoorhetbuisrailsysteem.Hetaantalgegevens
isnogtebeperkt omaandehandhiervantaaktijdentekunnenberekenen.
Erisvaneenaantal teelten (tomaat-doorteelt,komkommerenpaprika)nagegaanwelkearbeidsbesparingterealiseren ismetbehulpvaneenbuisrailsysteem.
Uitdeze studieblijktdatbijtoepassingvaneenbuisrailsysteem een
arbeidsbesparingvanongeveer 10$isterealiserenbijzoweldeoogstals
degewasverzorging (8,3$-14,7$)«
d.Bedrijfskundig onderzoek indeaubergineteelt.
Doormiddelvanarbeidsstudies zijngegevensverzameldvandegewasverzorging(dieven,indraaienenkoppen)enhet oogsten inclusiefhetsorteren.
Hetaantalgegevens istegeringomaandehandhiervantotbetrouwbare
taaktijdentekomen.
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Metbehulpvanarbeidsboekhoudingen zijnprocesgegevensverzameld bijhet
vierstengelsysteem.
Uitdezearbeidsboekhoudingblijkt datereenenormverschil infrequenties
ensoortverzorgingshandelingen tussendediversebedrijvenbestaat.
e.Vergelijking enontwikkelingvanarbeidsmethodenvoordeoogstende
verpakkingvansla.
Ziehiervoor onderPublicaties.
f.Arbeidskundig onderzoekbijdeoogstvankleinegewassen.
Bijeenaantalkleine gewassen (opkleine schaalgeteelde gewassen)is
onderzoekverrichtnaardearbeidsbehoeftevandeoogst.Inditonderzoekzijndechinesekool,dekoolrabi,derammenas endeijsbergsla betrokken.
Bijelkvandezegewassen iséénoogstsysteem geanalyseerd.
Deverzameldegegevens zijn,aangevuldmetinformatieomtrentdearbeidsbehoeftevandeoverigewerkzaamheden (planten,gewasverzorging,veilingrijdenenopruimen)vastgelegd ineenrapport.
g.Arbeidskundigonderzoekbijdeopkweekvanchrysantenstek.
Hetontwikkelenvaneensorteermachinevoorhetopgewicht sorterenvanonbeworteld chrysantenstek,verloopt ergmoeizaam.Doorbepaalde ontwikkelingen
isdeopdracht totdebouwvaneenverbeterdeversie,aangezienhétprototypenietvoldeed,aaneenfabrikantverstrekt.Dezegaatin,samenwerkingmet
hetIMAGeennieuwemachineontwerpen.
Voordezemachine iseeneisenpakket geformuleerd.Eenevaluatieheeftuitgewezendatstekkendiemetbehulpvandezemachine gesorteerd gaanworden
opeenanderewijzedanvoorheenbeworteld dienentewordenomeenarbeidsbesparingterealiseren.Bijdezenieuwe systemendientvoorkomen teworden
datdebewortelde stekkennogopgerooidmoetenwordennadebewortelingsfase.
Alleenalsaandievoorwaardewordtvoldaaniseenarbeidsbesparing teverkrijgen.
Ditisonderanderetebereikendoorhet stekinmultiplatenofperspotten
tebewortelen.Deze systemengeveneenarbeidsbesparing tenopzichtevande
conventionelemethodevanrespectievelijk 56en12uurper100.000stuks
(inclusiefdearbeidbenodigdvoorhetvoorafmachinaal sorteren).
h.Deontwikkeling enbeproevingvaneenplannings-eninformatiesysteem
indetuinbouw.
Gewerkt isaanhetverbeteren entaanpassenvandebestaandeMISTTJ-programma'svooranjersenchrysanten.BijdechrysantenisgestartmethetpublicerenvanperiodeplanningenaandehandvanhetMISTU.Hetprogrammavoordetomaatisverderuitgewerkt.Taaktijdenzijnverwerktenzodanigaangepast
datzemiddelshettaaktijdenprogrammaindecomputergebrachtkunnenworden.
i.Beproevingenbeoordelingvanmanagementtechniekenvoorglastuinbouwbedrijven.
Derapportering overdebegeleidingvan14bedrijvenisafgerond engepubliceerd.
Aaneengrootaantalcursussenismedewerkingverleend.
Publicaties:
Hendrix,A.T.M.,1978« Organisatie enarbeidskundig onderzoek indepaprikateelt.JaarverslagIMAG:'TuinbouwenRecreatie:-46-47.
Hendrix,A.T.M., 1978.Bijgesteldearbeidsbegrotingenvoorteeltsystemenvan
tomaten.Tuinderij18(3):20-23.
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Brochure:aspectenvanhet"buisrailsysteem.
Hendrix,A.T.M., 1978- Het oogstenenverpakkenvansla.IMAG-publicatie
nr.107.
Hendrix,A.T.M., 1978.Arbeid"bijkoolrabi.Tuinderij18(25):46-47Hendrix A.T.M., 1978.Arbeidsbehoefte vanrammenas.Tuinderij18(26):35-37.
Hendrix,A.T.M.,1978«Arbeidsplanningjaarrondchrysant.
Bloemisterij 33(41)Pag- 69.Bloemisterij 33(45)Pag-21.Bloemisterij33
(49)pag.23.
Hendrix,A.T.M.,1978« Vergelijkingarbeidskostenvastpersoneel tenopzichte
vanuitbesteden.Syllabus tenbehoevevandekursusBedrijfsvoering.
Naaldwijk,februari 1978.
Anonymus,1978« Doelmatigebedrijfsvoeringopglastuinbouwbedrijven.Verslag
vandebegeleidingvan14bedrijven indeglastuinbouw.IMAG,Xnr 4302/—/
78-7-20,maart1978.
Hendrix,A.T.M., 1978.Toepassingvaneenbewakings/beloningssysteem.VerslagvaneenreisnaarEngeland.Naaldwijk,augustus1978.
Hendrix,A.T.M., 1978.Arbeidsbehoefte indeglasgroenteteelt.Groentenen
Fruit 34(6)pag29-35.
Hendrix,A.T.M., 1978.Arbeid,arbeidsbegroting enwerkregeling.
InformatiereeksProefstationNaaldwijkno.51
Hendrix,A.T.M., 1978.Vergelijkingarbeidskostenvastpersoneel tenopzichte
vanuitbesteden.SyllabustenbehoevevandekursusBedrijfsvoering.Naaldwijk,oktober1978.
Hendrix,A.T.M., 1978.Bedrijfsadministratie? Debasisvoorelkeanderemaatregel.Tuinderij18(7)pag16-21.
Hendrix,A.T.M., 1978•Eencursusalleen isnietvoldoende,Tuinderij18(9)
pag.34-35.

B. Plannenvoor1979:
Voortzettingarbeidskundig onderzoek indepaprikateelt.
Onderzoeknaardemogelijkhedenvannieuwedoorteeltsystemenbijtomaat.
Arbeidskundigonderzoekbijhetoogstenensorterenvanvlezigetomaten.
Voortzettingvanhet onderzoekmetbetrekkingtotdeontwikkelingenbeproevingvanplannings-eninformatie-systemen indetuinbouw.
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ir.A.J.deVisser enJ.A.A.Keyzer
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Besteding over het afgelopen Jaar (19
Besteding In geld

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Directe kosten-personeel f
„

„ -materieel f

Seml-dlrecte kosten

)

f

Hoger personeel

—

Middelbaar personeel

—

mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten f

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (19

) met vermelding van publicaties

B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1 9 7 8 .

a . Komkommerteelt op s t e e n w o l .
Nagegaanisdeproduktie instuksenkgendegeldopbrengstvandeteelt
ingrond in1977envandeteelt opsteenwol in1978opdezelfdebedrijven.
Degeldopbrengstper1juliwasin1977opdezebedrijven 87%vande
LEI-opbrengstnormenin1978voordeteeltopsteenwol 99%vandeLEIopbrengstnorm,eenhogere opbrengstderhalvevan14%» Dehogeregeldopbrengstwerdveroorzaakt dooreenhogerestuksproduktie bijeenlager
vruchtgewicht.
Ookwashetpercentagebinnenland lager,evenalshetpercentagekromin
vergelijkingmetdeLEI-informatiein1978.
Alledeelnemendebedrijvenhaddenin1977e e n geldopbrengstbenedende
LEI-opbrengstnorm, iederbedrijfbehaalde in1978opsteenwol eenhogere
geldopbrengstdanin1977«
b.Vierkleinegewassen.
Van.chinesekool,koolrabi,rammenasenijsbergsla zijnteeltgegevens
verzameld doormiddelvaneenenquêtealsmedegeldopbrengsten.Hetmateriaalisbewerktenineeninternverslagvastgelegd.Voordevakpersis
eenserieartikelengeschreven.
c.Teeltoptablettenvan jaarrondchrysant.
Begrotingen zijnopgesteldwaarbijdeopkweekendeteeltinafzonderlijkeruimtenplaatsvonden.Deproduktie isbegrootop155takkenperm2kas.
Bijdeteeltindegrond is110takkenperm2kasaangenomen.
Deproduktiekosten zijninbeidegevallenbegroot opƒ 5 6 , — per100
takken.Genoemdegegevens zijnvastgelegd ineeninternenota.
Publicaties;
b.Keyzer,J.A.A.,1978.Koolrabiteelt inhetZuidhollandsGlasdistrict.
Tuinderij,12december1978,44-45«
Keyzer,J.A.A.,1978.Praktijkervaringenmetrammenas.Tuinderij26
december 1978.34-35.
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B.Plannenvoor1979:
Afrondingvanhet onderzoeknaardekomkommerteelt opsteenwol.
Bedrijfseconomische evaluatievaneenaantalnieuwe ontwikkelingen.
Verzamelingvanopbrengstenenkostenvanradijs.

-142-

PROJECTVERSLAG
ProefstationNaaldwijk
E3
Analysevanfactoren,dieverschillen in
bedrijfsuitkomstenveroorzaken

Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Registratie nr.:

=14i

ir.A.J.deVisserenJ.A.A.Keyzer

Onderzoekers)
Projectleider
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Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen Jaar (19
Besteding In geld

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Directe kosten-personeel f
„

„ -materieel f

Seml-dlrecte kosten

)

f

Hoger personeel

—

mandagen

Middelbaar personeel

—

mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten ƒ

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19

) met vermelding van publicaties

B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 1 9 7 8 .

a.Bedrijfseconomischeanalysevandefresiateelt.
Hetderdetevens laatste,opbrengstoverzicht betreffende plantingenvan
september 1976totenmetaugustus 1977verscheenalsLEI-overzichtno.
703.
Degegevensvandeplantingenvanmeitotenmet juli-1977zijndoorenkeleHTS-studentengebruiktvooreenlandelijkopbrengstonderzoekfresia.
EenHTS-student,MareRuys,onderzocht deinvloedaankastype engeografischeliggingopproduktie enteeltduur.Vanbedrijvendie 4>5km
vandekustliggenwasin1975en1976detijdvanplantentotbeginoogst
korterdanvanbedrijvendie 4>5kmvandekustwarenverwijderd.
Hetbeschikbaremateriaalvanafplantingeninseptember 1974totenmet
augustus 1977wordtvoorbewerkingpercomputergereedgemaakt.
b.Economischeaspectenvandekasugurkenteelt.
Ondanksdehogeprijsvooraugurkenin.1976en1977warendebedrijfsuitkomstenopveelbedrijven teleurstellend.
Het onderzoek isgericht opbedrijvenmetkasaugurken.Verschillenin
kasbenuttingentoepassingvangrondontsmettingzijnmedevanbelangbij
groteverschillen inbedrijfsuitkomsten.
Daarnaast spelenhet opbrengstniveauendeteeltduurvandekasaugurkenteelteenbelangrijkerol.
B.Plannenvoor1979:
Voortzettingenzomogelijkafrondingvandelopendeprojecten.

