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Proefstation Naaldwijk
Al
Dewaterhuishouding vankasgewassen

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

R.deGraaf
Ir.J.vandenEnde
Besteding over het «{gelopen jaar (19

Besteding In geld
„ -materieel f

Seml-directe kosten

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Directe kosten-personeel f
„

Registratie nr.:

f

Hoger personeel

—

mandagen

Middelbaar personeel

—

mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten f
Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1 9 8 5

Inhetkadervanditprojectisinverslagjaar onderzoek verrichtnaarde
waterverspreiding enmestverdelingbijdruppelbevloeiing bijteeltingrond.
Deverslaggeving vanditonderzoekwaseind 1985nognietgeheelafgerond.
Eenaantalresultatenenenconclusieswordenhierondervermeld.
Hetonderzoek vondplaatsopdriestooktomatenbedrijven (zandgrond,kleigrond
enveengrond).Gedurendedeteeltwerdenregelmatiggrondmonstersgenomenop
0,5,10,'20en30cmvanafde druppelaarsenop0-10,10-20,20-30en30-40
cmdiepte.
UitderesultatenbleekdatdeingesteldeECvanhetdruppelwater,desamenstelling vanhetdruppelwater,dehoeveelheid waterdiewerdgegeven (doorspoeling),degrondsoort (verspreiding vanvocht)endeopnamedoorhetgewasmeer
ofminderbepalendwarenvoordegehaltenaan (voedings)zouten dieinde
grondopeenbepaaldeafstand endieptewerdengeconstateerd.
Zowelbinneneenbedrijfalstussenbedrijvenonderling kwamenindeloopvan
deteeltgroteverschillen in (voedings)zoutgehalten vooropdeverschillende
bemonsterdeafstandenendiepten.Deonderlingeverschillen nameninhetalgemeenindeloopvandeteelttoe.Alsvoorbeeld isvanhetbedrijfmeteenzware
kleigrond hetverloopvandeECopverschillendeafstandenendieptenweergeaeveninonderstaandetabel.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende) ruimte vervolgblad gebrulkei
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R e g i s t r a t i e nr
6

Verloop van de EC (mS/cm) op v e r s c h i l l e n d e afstand van de druppelaars en diepten
op zwarekleiqrond
Obj
nr.

Bemonstenngsdiepte
cm

Bemonsteringsafstand

0 cm

7/2

9/3

26/4

29/6

20/9

21/11

0.82

1.00

1.39

1.42

1.80

1.14

1

0-10

2

10-20

0.74

0.86

1.09

0.87

1.02

0.92

3

20-30

0.86

0.94

1.16

0.95

1.12

0.92

4

30-40

0.86

0.84

0.93

0.70

1.03

0.92

5

0-10

0.76

0.92

1.59

1.42

1.86

1.12

•6

10-20

0.70

0.80

1.10

0.85

1.11

0.88

7

20-30

0.72

0.85

1.05

0.82

1.34

1.03

8

30-40

0.74

0.84

0.94

0.74

1.02

0.92

9

0-10

0.75

0.76

1.27

1.50

2.63

1.42

10

10-20

0.71

0.70

1.05

0.82

1.24

0.92

11

20-30

0.82

0.77

1.03

0.84

1.34

1.26

12

30-40

0.80

0.77

0.92

0.72

1.04

0.91

13

0-10

0.74

0.78

1.07

1.16

1.48

1.72

14

10-20

0.72

0.69

0.96

0.99

1.28

1.20

15

20-30

0.72

0.80

1.01

0.94

1.47

1.50

16

30-40

0.77

0.73

0.91

0.76

1.11

1.00

17

0-10

0.74

0.84

0.84

0.94

1.54

1.50

18

10-20

0.68

0.64

0.89

1.08

1.38

1.16

19

20-30

0.68

0.74

0.91

0.96

1.42

1.32

20

30-40

0.72

0.72

0.84

0.78

1.14

1.02

21

0-30

0.65

0.80

0.84

1.26

1.50

1.46

5 cm

10 cm

20 cm

30 cm

pac1
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Uithetonderzoek kanhetvolgendew/ordengeconcludeerd.
Indeloopvaneenteeltkunnenindegrond groteverschillen in (voedings)
zout-envochtgehalteopverschillende afstandenendieptenvanafeen
druppelaarontstaan.
Groteverschillen in (voedings)zoutgehalten kunnenoverkleineafstandenoptreden.
Grondsoortenenvochttoestand (A-cijfer)zijnduidelijk vaninvloed opde
analysecijfersvangrondmonstersvanverschillende afstandenendiepten.
Metnameopdezandgrond beïnvloeddedevochttoestand vandebemonsterde
grond terplekkedeanalysecijfers.Opdekleigrond wasdeinvloed vande
vochttoestand vrijgering.Opdeveengrondwerdgeeninvloed vandevochttoestand opdeanalysecijfers geconstateerd.
- Bijhetmakenvanhet1:2 volume-extract zullentedroge zandgrondmonsters
eerstveldvochtig gemaaktmoetenworden.
- Deverplaatsing,accumulatieen/of"indikking"van (voedings)zouten isniet
voorelk (voedings)zouthetzelfde.
Zandgrond: geringeverplaatsing enaccumulatieovergrotereafstandendan
10cm.
Calcium,nitraatennatrium grootsteverplaatsing enaccumulatie
Veengrond: Snelleverplaatsing enveelaccumulatieovergroteafstand.
Sulfaat,magnesium encalcium inhetbijzonder snelleverplaatsingenveelaccumulatie (30cm).
Nitraat,kali,natrium enchloor ietsmindersnelleverplaatsing
enwatkleinereaccumulatie (20en30cm).
Kleigrond: Invergelijkingmetdeveengrond verplaatsing enaccumulatie
ietsgeringer.
Sulfaat,calcium,natrium enchloorverplaatstenenaccumuleerden
zichrelatiefhetmeest.Magnesium gafinvergelijking metde
andere (voedings)zouten eenwatmindersnelleverplaatsingen
geringereaccumulatietezien.
Eenoptimalebemonsteringsplaats is,geziendegroteverschillen diebij
druppelbevloeiingindegrond kunnenoptreden, (nog)nieteenvoudig aante
geven.Opgrondenmeteenminofmeergelijkevochttoestand (veengrond)
ishetprobleemmindergrootdanopeenzandgrond metnatteendrogeplekken.
Geadviseerd wordtominiedergeval regelmatig onderdedruppelaarste
monsterenenafentoeopenigeafstand vandedruppelaars (10à20cmzandgrond enkleigrond,20 à30cmveengrond)temonsterenomeenindrukte
krijgenvanaccumulatieen/of"indikking".
Naasthet"probleem"vaneenjuistebemonsteringsplaats ishetmoeilijkom
aandehandvandeverkregen analyseresultaten eengoed bemestingsadvies
tegevenenzaldestand vanhetgewasmedebepalend zijnvoorhetbemestingsadvies.
B.Plannenvoor1986
Omdathetonderzoek omtrentdewaterhuishouding vankasgewassen sterkaansluitbijhetonderzoek inzakehetkasklimaatisdeonderzoeker overgeplaatst
naarAfdeling Teelt.Hetprojectnummer isdaaromgewijzigd vanAlnaarB35,
voorplannen ziealdaar.

PROJECTVERSLAG
Projectnummer
ProJccUMel

Proefstation Naaldwijk
A3
Chemischgrondonderzoek voorglasteelten

Onderzoekers)

Ing. C.Sonneveld ening.W.Voogt

Onderzoekinstelling

Registratie nr.:

8

Projectleider

Ir. J.vandenEnde

Afdelingshoofd

Besteding over hst 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

—

Middelbaar personeel

—

mandagen
mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten f
Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (198 5 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1985

A.Op75bedrijvenwerdenin83/84grondmonstersverzameld.Demonsterswerden
onderzocht doormiddelvanpersextract,verzadigingsextract en1:2extract.
Naastdegebruikelijke routinebepalingen werdenookdespoorelementengeanalyseerd.Hetafgelopenjaarwerdenderesultatengedeeltelijk uitgewerkt.In
onderstaandetabelzijnvoordehoofdelementen de regressievergelijkingen
weergegeven voorderelatiestussendeanalyseresultaten vanhetbodemvocht
(persextract)envanhet1:2 volumeextract.

B.

Correlatiecoëfficiënt

Bepaling

Regressievergelijking

NH 4

y=3.23 x+ 0.05

0.782

K

y=3.38 x-0.80

0.922

Na

y=4.04 x- 1.12

0.929

Ca

y=2.53 x+ 7.86

0.811

Mg

y=3.48 x+ 1.86

0.876

N0 3

y=5.09 x+ 0.14

0.899

Cl

y=6.15 x-2.04

0.952

so 4

y=1.47 x+ 8.67

0.779

HC0\

y=1.89 x-0.06

0.774

P

y=1,78 x-0.09

0.936

EC

y=3.12 x+ 0.84

0.886

Uitdecorrelatieberekeningen blijktdatanalyseresultaten vanhet1:2volumeextracteenbetrouwbaar beeldgevenvandeconcentratieaan voedingselementen
indebodemoplossing.Deregressiecoëfficiënten verschillenperelementnogal.
Ditkanverklaardwordenuithetalofnietvrijkomenvanionenvanhetadsorptiecomplexofuitneergeslagen zouten.Hetverwerkenvandegegevenszal
wordenvoortgezet.
In1986wordendegegevensverderuitgewerkt.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei

PROJECTVERSLAG
Proefstation Naaldwijk
A4
Waardering vananalysecijfers,verkregenbij
chemischonderzoek voorteeltenonderglas

Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Dr. ir.J.P.N.L. RoordavanEysingaenA.L.vandenBos
(tijdelijk L.SpaansenNI.Q.vanderMeijs)
Ir.J.vandenEnde

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen Jaar (19

Directe kotten-personeel f
,,

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Besteding In geld
„ -materieel f

Seml-directe kosten

Regittratle nr.:

f

Hoger personeel

—

mandagen

Middelbaar personeel

—

mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten f

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 5

a. Bouvardia
DeteeltvanBouvardia,in1984gestartophetmeerjarigeN-enK-bemestingsproefveld,werdvoortgezet.Oogstperioden vielenindelaatstehelftvanapril
enmei,halfjulienaugustusendederdebegoneindoktober.Vandelaatste
periodezijngeenopbrengstgegevens verzameld omdater,evenalsdecember1984,
ernstigebladverbranding optrad.Deoorzaakdaarvanligtbijluchtverontreinigingdoorhetstokenvanvuurbuitendekas,ofaaneentehogeCG^-concentratiebinnendekas.Dereactievanhetgewasopdevoedingsniveauswasinhet
voorjaarminderduidelijk danindezomer.Inapril-meikwamhetniveau2mmolN
perliter 1:2 extractalsietsbeternaarvorenopbasisvanproduktie,de
zwaarstetakkenechtergafO N . Indezomerbleven0Nenhetzwaarstbemeste
object (8mmolN/l) duidelijk achter.Bijdekaliniveauswareneveneensde
verschillen indezomerduidelijker.0Kenhetzwaarstebemesteobject (4mmol
K/l)blevenachterinproduktie,envooral0Kookinkwaliteit.Meteenlaatste
sneeinhetvoorjaar van1986zaldeproefwordenbeëindigd.
b. Nerine
Denerinevaneenvorigjaarindepraktijk uitgevoerdestikstofbemestingsproefwerd,integenstelling totdeverwachting,nietopgerooid.Develdjes
werdendaarom intweeëngesplitst,enditjaarwerd eenhelftvanalleveldjes bijgemestmettweemaal4kgkalksalpeter perare,deanderehelftkreeg
niets. Inoktoberwerdendebloemengeoogst.Hetwelofnietbijmestendit
jaarhadgeenenkeleinvloed.Dezwarebemesting in1984(12kgAS alsbasisgiften10kgkalksalpeter perarebijmesten),dieindatjaareenongunstig
effecthad,bleekdekwaliteitditjaarietstehebbenverbeterd.Omdatechterhettotaalaantalbloemenoverbeidejarenbijongemesthetgrootstewas,
werddeconclusiegetrokkendatnerineeenslechtsgeringe stikstofbemesting
wenst.Alsstreefwaardewordt2mmolNper1:2 volumeextractaanbevolen.
Bijdetrekvannerinebollen ishet feitdansommigebollenwelgewas,maar
inhetgeheelgeenbloemoplevereneengrootprobleem. Insommigepartijen
bloeitslechtsdehelftvandebollen.Doordestudieclubwerdenuitzespartijennerinebollen verzameld vanplantendiewelendieniethaddengebloeid.
Hetchemischonderzoek vandezebollenleerdedatbollendiebloeidensteeds
eenlagerdrogestofgehalte haddendanbollenuitdiezelfdepartijdieniet
bloeiden,endatzeooksteedsmeercalciumbevatten.Hoewelhetmogelijkis
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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datdezeverschillenjuistveroorzaaktwerdendoorhet feitdatdebollenwel
ofnietbloeiden,ennietomgekeerd,werd deconclusiegetrokkendattoekomstigonderzoek inderichting zoumoetengaanvaneenbeheersing vanvochtgehalte encalciumopname,onderanderevaneenruimeenregelmatigevochtvoorzieningvanhetgewas.
c. Bemestingsadviserinq
Debemestingsadviseringvanpraktijkmonsterswasnietlanger detaakvanmedewerkersvanhetProefstation,maarwerdovergedragenaanpersoneelvanhet
BLGG.Deoverdrachtenhetinwerkenvannieuwemensenvroegveeltijd.Hetautomatischbemestingsadvies voorkomkommer insteenwolkwamgereed.
Publikaties
- RoordavanEysinga,J.P.N.L.,enL.Bost:Onderzoek naarverschilwel-en
nietbloeiendeNerinebolvraagtvervolg,Vakblad voordeBloemisterij40
(1985)36 (6september)pp.36-38
- Bos,A.L.vanden:Nerinereageertmatigopbemesting,Vakblad voordeBloemisterij40,(1985)51/52 (20december)p.85
RoordavanEysinga,J.P.N.L.,Devoedingsziekten,GroentenenFruit
Calcium,40 (1985)28(18jan.)pp.30-31
Magnesium,40(1985)30(1febr.)pp.36-37
Zwavel,40(1985)36 (15maart)pp.36-37
IJzer,40(198536 (15maart)pp.48-49
Mangaan,40(1985)38(29maart)pp.56-57
Zink,40(1985)39(5april)pp.34-35
Borium,40(1985)40 (12april)pp.38-39
Koper,40(1985)41 (19april)pp.40-41
Molybdeen,40(1985)45 (17mei)pp.42-43
RoordavanEysinga,J.P.N.L. Voedingsziekten,ProefstationvoorTuinbouw
onder Glas,Naaldwijk,Informatiereeks 89,z.j.IB,Haren-Groningenen
CADT's(verzameldeoverdrukken)
B.Plannenvoor1986
Beëindiging teeltvanBouvardiaophetmeerjarigeN-enK-bemestingsproefveld.
Teeltvanleliesopditproefveld.
Toetsingvan automatischuitgebrachteadviezenindepraktijk,doorhetverloopvandeanalysedjferstevervolgenopenkelebedrijven;zonodigbijstellen
vandeindeautomatischeadviezen ingebouwdenormenenhoeveelheden.
Bestudering vandemogelijkheid molybdeengebrekoptewekkenbijchrysanten
enkeleanderegewassen.

PROJECTVERSLAG
Projecttitel

Proefstation Naaldwijk
A5
Denadeligeinvloed vanzoutenbijkasgewassen

Onderzoekers)

Ing. C.Sonneveld enIng.W.Voogt

Onderzoekinstelling
Projeclnummer

Registratie nr.:

11

Prolectlelder

Ir. J.vandenEnde

Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen Jaar (19
Besteding In geld

Tijdbesteding van direct bij het pro|ect betrokken personeel:

Directe kosten-personeel f
„

„ -materieel f

Seml-dlrecte kosten

)

f

Hoger personeel

—

mandegen

Middelbaar personeel
Lager personeel

—
—

mandagen
mandaqon

Omslag algemene kosten f
Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5 )met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1985

Inhetverslagjaar isaanverslaggevinggewerkt.
Publikaties
- Sonneveld,C , SpecifiekezouteffectenbijAnthuriumandreanum.Intern
rapport1985/24
- Sonneveld,C , Specifiekezouteffectenbijgerbera.Internrapport 1985/48
Indekomendeéénoftweejaarzullenwaarschijnlijk nogéénoftweepublicatiesoverditprojectwordengereed gemaakt.Hetprojectbehoefthiervoorechterniettewordengehandhaafd enwordtdusper31december beëindigd.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket

PROJECTVERSLAG
Pro|ectnummer
Projecttitel

Proefstation Naaldwijk
A9
Chemischeenfysischegesteldheid vanhetwortelmediumbijdeopkweek vankasgewassen

Onderzoeker(s)

G.A.BoertjeenA.vandenBos

Onderzoekinstelling

Registratie nr.:

12

Projectleider
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

—

Middelbaar personeel

—

mandagen
mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten f

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (I9 8 5)met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar
A. Verslag over 1985

Doorverloopengebrekaanpersoneel isinverslagjaar geenonderzoekverricht.
B. Bijdeopkweek vanpaprika'sinsteenwolpotten zalwordennagegaanwatdeinvloed isvandeconcentratievandemestoplossing (EC)opgroeienplantkwaliteit.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgblad gebruikei

PROJECTVERSLAG
Projecttitel

Proefstation Naaldwijk
A12
Gewasonderzoek bijkasteelten

Onderzoekers)

Ing. C.Sonneveld en Ing.W.Voogt

Onderzoekinstelling
Projectnummer

Registratie nr.:

13

Projectleider
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

—

Middelbaar personeel

—

mandagen
mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kosten f
Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1985

Hetonderzoeknaardeuitdrukkingswijze vangewasonderzoek werdvoortgezet.
Nogmaalswerdentomatengeteeld bijuiteenlopende K/Caverhoudingen indevoedingsoplossing.
Hetgewaswerdbemonsterd ophetmomentdatzowelkalialscalciumgebrekzich
voordeden.Inonderstaandetabelzijnderesultatenvanhetgewasonderzoeksamengevat.
Tabel1.Resultatenvanhetgewasonderzoek,alleendeextremenzijnweergegeven.
Gehalten inmmol/kgdrogestofofinmmol/1perextract
K-drogestof
blad steel
Laagste

202

453

Hoogste 1608

2298

K-perssap- uitgedruktopdroge
stof

K-perssap
blad steel

41
182

46
190

blad

steel

189

398

1288

1748

Ca-drogestof

Ca- perssap

Ca-perssapuitgedruktopdroge
stof

blad

blad

steel

blad

0.7

0.1

steel

Laagste

117

91

Hoogste

727

606

68

22

steel

5

1

316

191

Hieruitkanafgeleid wordendatkalivoorcirca85-90?ówordt teruggevonden
inhetperssap,bijlaagkaliisditwatminder.
Bijcalcium ishetpercentagedatinhetperssapgevondenwordtsterkerafhankelijk vanhetgehalteenvarieertvancirca10-50?órespectievelijk van
laagtothoogcalcium.Metderesultaten vandezeproefenvanvoorgaandeproevenzijncorrelatieberekeningen uitgevoerd. Inonderstaande tabelzijnde
resultatenweergegeven.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbled gebrulkei
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Tabel 2 Regressielijnen en c o r r e l a t i e c o ë f f i c i ë n t e n van v i e r proeven
y=K
Element

KALIUM

Proef

Totaal

Capd ; x=K,,Ca,,beideinmmol/kgdr.stof

Blad

Bladsteel

nr.

regressielijn

corr.c.

reg ressieli jn

corr.c.

1

y=0.83x+51

0.998

0.994

2

y=0.95x+100

0.991

y - 0.84x _ 53
y = 0.93x + 178

3

y=0.91x+94

0.997

4

y= 0.78x+72

0.991

y= 0.92x+33

0.960

1

y=0.67x-163

0.952

2

y=0.64x- 63

0.979

3

y=0.54x- 67

4

Totaal
CALCIUM

pd'

y = 0.93x + 89
y = 0.74x + 124
y = 0.91x + 7

0.988
0.997
0.987
0.933
0.980

0.993

y = 0.61z - 144
y = 0.62x - 41
y = 0.58x - 98

y=0.52x- 67

0.993

y = 0.29x - 31

0.884

y=0.56x-62

0.933

y = 0.57x - 96

0.853

0.976
0.987

Hetblijktdatvoorbeideelementeneenbetrouwbaar verband bestaattussende
bepalingopbasisvandrogestofendieopbasisvanperssap.Voorkaliis
decorrelatiewathoger,maarderegressieisooksterker.Bijcalcium issprakevaneenvrijgrootnegatiefintercept,datveroorzaaktwordtdoordelage
calciumgehalteninhetperssapbijeenlaagcalciumniveauindeplant.Bij
lagecalciumgehalten wordtklaarblijkelijk relatiefmeercalcium geadsorbeerd
indeorganischestofofinonoplosbareverbindingen vastgelegd danbijhoog
calcium.
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Inhetkadervanditprojectwerdenvandrierozenteeltbedrijven gegevensverzameld omtrentdewaterhuishouding bijdeteeltopsubstraat.Ditonderzoek
werdinseptemberafgesloten.Deresultaten vanditonderzoek zullenmetdein
1984vanrozenbedrijven verzameldegegevensineenverslagwordenverwerkt.
Evenalsvoorgaandejarenwerdhetoppervlaktewater in het Hoogheemraadschap
vanDelfland bemonsterd voorbepalingvanhetbromidegehalte.Metbehulpvan
deanalyseresultaten envandegegevensoverdewaterhuishouding vanditgebiedzaleenbromidebalanswordenopgesteld.
IndepolderNoord-enNieuwland werdenopeendrietalpunten bromidemonsters
verzameld.Ditomnategaanwatheteffectisvanhet,inditjaaringebruik
gestelde,centraaldrainafvoersysteem.
Publicaties
- Burg,A.M.M,vanderenPh.Hamaker,Dewater-enmineralenhuishouding van
eenglastuinbouwbedrijfopeenkleigrond.ProefstationvoorTuinbouwonder
Glas,Naaldwijk,1985,Internverslagnr.55.
B. Plannenvoor1986
- Deresultaten vandeinhetkadervanditproject verrichtonderzoekmet
betrekking totdeuitspoeling vanmeststoffenzulleninverslagenworden
vastgelegd.Hetprojectzalwordenafgeslotenmeteenpublicatiewaarinde
resultatenwordensamengevat.
Voortgaanmethetverzamelen vangegevensvoorhetopstellenvaneenbromidebalansvanDelfland.
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a. Siliciumbepalinqeninvoedinqsoplossingeneningewas
Tenbehoevevanhetonderzoek naardeeffektenvanSibijteeltenopkunstmatigesubstraten isgewerktaandetotstandkoming vananalysevoorschriftenwelkehetbepalenvanSiinvoedingsoplossingen eriingewasbeschrijven.
Voordeanalyse invoedingsoplossingen ismetnamedestorendeinvloedvan
fosfaateninminderematevandekleuronderzocht.Uiteindelijk isgekozen
voordesilicomolybdeenblauw-methode,eencolorimetrischebepaling,die
nietwordtgestoord doorhet invoedingsoplossingen aanwezige fosfaat.De
gevoeligheid isveelbeterdandeAAS-methodeendeeenvoud vandezemethode
staateeneventueleautomatischeanalysenietindeweg.
Voordeanalyseingewasisuitgegaanvaneenelderstoegepastvoorschrift
waarbijluchtdrooggewaswordtgeëxtraheerdmeteenextraktieoplossingbestaandeuitHF2,3MenHCl1M,Deschudtijdenkunnenafhankelijk vanhet
gewaskritischzijn.Voortuinbouwkundigegewassenalssla,tomaatenkomkommerkanwordenvolstaanmetkrachtigmechanisch schuddengedurendetenminste20uur.Demetingindezeextraktenmoetplaatsvinden zonderkontakt
metglaswerk,hetgeenkanwordenbereiktdoor tewerkenmetkunststoffen
(polytheen)flesjese.d. Vervolgensisvlam-AASalstechniekgekozen,hetgeengeziendegevondenSi-gehaltendieinsommigegewassen (vooralkomkommer)voorkomen,voldoendegevoelig isgebleken.
b. Verbeteringmeetmethoden NaenK
DebepalingenvanNaenKindiverseextraktenendestruatenwordtgedurendevelejarenverrichtdoormiddelvanatoomemissiespektrometriemetbehulpvaneenlucht-acetyleenvlam.Invoorkomendegevallenbleekmetname
deNa-bepaling aanzienlijkeafwijkingen tevertonen tenopzichtevande
resultaten vananderelaboratoria. Insommigegevallen,vooralbijrelatief
hogeNa-concentraties,bedroegdezeafwijking+20?ó.Aanvankelijk werdde
oorzaakhiervangezocht inhetgebruik vanverouderdeapparatuur.Toepassingvaneennieuwer instrument leverdeweliswaareenefficiënterewerkwijzeopdoordatdirekteconcentratiemetingenmogelijkwerden,maardeover-
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eenstemming metandere laboratoria verbeterdenietecht.Naonderzoek isgeblekendat,wanneeraandemeetoplossingen0,1?ÓKwordt toegevoegd alsKCl,
geensystematischeafwijkingenmeervoorkomen.Vooralbijmonsterswaarin
naastNaveelanderekationen voorkomen,isdezestoring vaninvloed,omdat
ersprakewasvaneenongelijkheid indesamenstelling vandestandaardoplossingen tenopzichtevandeteanalyserenmonsters.Destandaardoplossingen
bevattenvoorheenuitsluitend NaClterwijl invrijwelallemonstersmeerdere
ionenzoalsvanK,CaenMgervoorzorgden,dathetmeetsignaalvaneenzelfdehoeveelheid Nainhetmonster relatiefhoger isdanindestandaardoplossingen,alsgevolgvanionisatiestoring indevlam.Detoevoeging van 0,1%K
aanzowelstandaarden alsaanmeetoplossingen voorkomtdezestoring.BijK
iseendergelijk effektnietwaargenomen.
c. Debepalingvannitriet ingrond
Nastomenvandegrondkanertijdelijk een flinkeverhoging vandenitrietconcentratieoptreden.Indepraktijk bestaatdebehoefteomdoormiddel
vangrondonderzoek hetmeestgeschiktemomentvanplantenvasttestellen.
Aangezienomzettingvanhetnitrietvrijsnelplaatsvindt,isonderzoekverrichtnaardemeestegeschiktehandelswijzevoorhetbepalenvannitrietin
grond.Uitgaandevandebestaandebemonsterings-enextraktiewijze ismet
namenagegaanhoesnelomzetting vanNO^ plaatsvindt.Gebleken is,datin
eengrondmonsterreedsna1nacht30Sóvanhetnitrietkanzijnomgezet.Na
enkeledagenisgeennitrietmeeraanwezig.Koelbewarenvertraagtditproces,maarvoorkomthetniet.
Eenextraktblijkt,mitskoelbewaard,enkelewekenhoudbaar.Debetrouwbaarheidvandebepaling isderhalvesterkafhankelijk vandeperiodedieligt
tussendebemonstering endeextraktie.Dezeperiodemoetzokortmogelijk
zijn.
d. Ontwikkelingenverbeteringen vanfysischeanalysemethoden
Tenbehoevevan fysischeanalysesinsteenwol iseentweetalwerkwijzenbetreffendehetsubbemonsterenvergeleken.Bemonsteringvandesteenwolmatten
inblokjesvormdanweiincylindervormblijkt,quapraktische uitvoerbaarheid,
weinigproblemen tegeven.Devochtkarakteristieken gevenevenweleentendensnaarverschillen invochtigheid bijdiversezuigspanningen vooral tijdensherbevochtigen.Deoorzakenhiervanzijnnognietvastgesteld.
Tenbehoevevan fysischpotgrondonderzoek isgestreefd naareenmethode,
dieopsnellewijze een betrouwbaar inzicht van de fysische gesteldheidvanpotgrondmengsels kanverschaffen.Hetbetrefthieruitsluitendeen
vochtbepalingbijéénbepaaldezuigspanning (pF=1.5)voormengselswaarvan
deaard vandecomponenten involdoendematebekendzijn.Hetismogelijkgeblekendatdeanalyseduur van7dagenkanwordenteruggebracht tot4dagen
doorhetverkorten vandediverseevenwichtsinstellingen,zowelbijhetverzadigenalsbijzuigspanning aanleggen.Voorwaarde isevenwel,dathetmateriaal
nietteveelhoutachtigeenvezelachtigecomponentenbevat.
Tenbehoevevande fysischeonderzoekingen isverbetering aangebracht
indeapparatuur.Dezandbakken diewordengebruiktbijhetinstellenvan
pF-waarden zijnopnieuw ingerichtendaarbijvoorzien vaneenlaaggrint
rondomhetdrainsysteem,zodathetoptredenvanverstoppingenwordtteruggedrongenendeevenwichtsinstelling quatijdgunstigwordtbeïnvloed.
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Bijdewaarnemingendieveelalbestaanuitwegingen,wordtgewerktaankoppelingwanweegapparatuur aaneenmicrocomputer diedewegingen registreert
enverwerkttoteindresultaten.Tevensisgewerktaandetotstandkomingvan
eenvoorschriftenbundel dieallethansgebezigde fysische analysemethoden
beschrijft.
Voortsisdoordelaboratorianoggewerktaan:
-BepalingvanSO.inwaterigeextrakten vangewasdoormiddelvanionenchromatografie,hetgeennoggeenonverdeeld gunstig resultaatopleverde.
-Bepaling vanhumusachtige stoffen invoedingsoplossingen doormiddelvan
kleurmetingendoorCOD-bepalingen.
-Bepalingvan formaldehyde inwatereninwaterigeextrakten,tevensnaar
additievenaansteenwolmatten.
-Chemischeanalysevangebruiktsteenwol inverbandmetmogelijkhedentot
hergebruik.
- Inventarisatie vanCdinslaenindedienovereenkomstige grond.
-Chemischesamenstelling vansubstantiesuitverstoptedruppelsystemen.
-Verbeterenvandebepaling vanetheen inluchtdoortoepassing vaneen
dataverwerkingssysteem,doorkritischebeschouwing vandeijkingende
bemonstering.
- Verbeterenvandebepalingvansuikerenzuur intomaten.
-Medewerking aanhetopstellenvaneennormvoorschrift tenbehoevevanhet
glasonderzoek.
- Verrichten vantalvananalysestenbehoevevanhetonderzoek.
In totaalbijna12.000analyses.Specialeanalysetenbehoevevanpraktijd:circa1050.In1985kondenzowelhetbromide ingrondeninwater,
alsmedehetgewasonderzoek tenbehoevevandepraktijkwordenovergedragenaanhetBLGG.
Publicaties
-Leijn-vanDijk,F.M.,1985,Ontwikkeling van fysische analysemethoden
voorhetvaststellen vandegebruikskwaliteit vansteenwol.Proefstation
voor Tuinbouwonder Glas,Naaldwijk. Internverslag 25,18pp.+10bijlagen.
-Elderen, C.IAI.van,1985.Onderzoek naaradditieven aansteenwolmatten.
Proefstationvoor Tuinbouwonder Glas,Naaldwijk. Internverslag33,
13pp.+6bijlagen.
B.Plannenvoor1986
- Verslaggeving eerderverrichtonderzoek
- Samenstellen voorschriftenbundel chemischeanalysemethoden.
- Invoerenvandiverseapparatuur welke talvananalysesverbeteren enversnellen(dataverwerking).
- Ontwikkeling NH,-enN-totaal-bepaling.
- Vereenvoudigen gewasonderzoek
- Introduktienieuwemethodenvanonderzoek aanglasmonsters.
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a . Cadmium

Analyseresultaten kwamenbeschikbaar omtrenthetcadmiumgehalteinslarassen,
dieindewinter 1983-1984warenverzameld.Hetmateriaalisafkomstigvan
rassenproevenuitgevoerd doorRIVROenProefstationNaaldwijk,enomvatte
9 (openkeleproefvelden 10)rassen,afkomstigvanzesbedrijven.Bijstatistischeverwerkingbleekereensignificanteinvloed vandebedrijven,zowel
alsvanderassentebestaanophetcadmiumgehalte.Hetgemiddeld gehalteper
rasliepuiteenvan0,04 tot0,08 mgCdperkgversprodukt.Deresultaten
houdenindatopeengrondmeteenwatverhoogd cadmiumgehalte hetviarassenkeuzetochmogelijk isslatetelenmeteenlaagcadmiumgehalte.
Hetonderzoekomtrenthetcadmiumgehalte insla,insamenwerkingmethet
CentraalBureauvanTuinbouwveilingen,isoktober 1985gestart.ErwordtgezochtnaarderelatietussenCdingrondeningewas.Integenstelling totde
eerderuitgevoerde inventarisatie zalvooralookaandachtwordenbesteedaan
deinvloed vanhetras.Vandeeerstevijftienmonstershadden tweemeer
cadmium danvolgensdevoorlopige Nederlandsenorm (0,20ppmCdperkgvers
produkt)toelaatbaaris.
b. Bromide
Hetonderzoeknaarhetvoorkomenvanbroom indiversegronden,endemate
waarinbromidevrijkankomendoorstomen,isopnieuw aangepakt.Van10
plaatseninZuidHollandwerdeenhoeveelheid grond verzameld,dienaintensiefmengenwerd verdeeld overvijfemmersvan10liter.Doorsteedsmengen
entenslottedrogenzijntienkleineportiesgrondaangeboden aanTNO,afdelingAnalytischechemie,dieviaelectronen-activeringsanalyse totaal-broom
heeftbepaald.Ditgehaltebleekuiteentelopenvan16tot96mgBrperkg
drogegrond.Uitgaandevandegedroogdemonstersismetwater1:5 geëxtraheerd.
Hierbijbleekdatgemiddeld 21?óvanhettotaal-broom inwateroplosbaaris
(spreiding 1tot48?i).Doordegronduiteenemmer (101)testomen,envervolgenszwaartespoelen (met101water),eninhetspoelwater bromidete
bepalenwerdberekend datnastomen29?óvanhettotaal-broom inwaterisop
telossen (spreiding5-58?ó).
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c.Meloenen
Meloenenwerdengeteeld oprecirculerende voedingsoplossingen.Devoedingsoplossingenwierdensamengesteld uitdezelfd A-enB-voorraadoplossingen,maar
verschilden inEC.DoorextrahogeEC'saantehoudenwerd getrachtvruchten
teoogstenmeteenhoogsuikergehalte.Erwerdentweecultivarsgebruikt:
HaonenGalia.Galiareageerdeonregelmatiger danHaon,enhadenkele afwijkendeplantenzodatvandiecultivarderesultatenminderbetrouwbaarzijn.
BijHaonwashetgemiddeld vruchtgewicht bijhoge EC (8mSpercm)lager
(448g/stuk)danbijeenECvan4mS (643g/stuk).Hetsuikergehalte lagbij
beidebehandelingen bijll,8?ó.HetaanhoudenvaneenhogeECinhetbeginvan
deteelteneenlage (2mSpercm)vanafbeginoogst,leverdevruchtenvan
gemiddeld 587gmet11,3?ósuiker.Deconclusie isdatdeteeltvanmeloenop
voedingsoplossing uitstekend kan.HetaanhoudenvaneenECvan4mSofhoger
geefteenkleinerevruchtenduseenlagereopbrengst,eneensuikergehalte
datweinigverschiltvaneenteeltbijECrond3mSpercm.Eenverslagwerd
indevakpersgepubliceerd.
Publicaties
- RoordavanEysinga,J.P.N.L.enL.Spaans.Denitraat-enbromidegehalten
vankasslaonderinvloedvanlicht (globalestraling)endegehalteninde
grond.InstituutvoorBodemvruchtbaarheid,Haren-Groningen,Rapport 12-85,1985
14pp.
- RoordavanEysinga,J.P.N.L.enL.Spaans.Factorenvaninvloed ophetnitraat-enbromidegehalte inandijvieenspinazieonder glas.Instituutvoor
Bodemvruchtbaarheid,Haren-Groningen,Rapport 15-85,1985,17pp.
- RoordavanEysinga,J.P.N.L.enM.Q.vanderMeijs.Effectofnitrogen
nutritionandglobalradiationonyieldandnitratecontentoflettucegrown
underglass.Commun.SoilSei.PlantAnal.16 (1985)1293-1300,alsobeing
publication357,ProefstationvoorTuinbouwonder Glas,Naaldwijk
-RoordavanEysinga,J.P.N.L.enL.Spaans.Effectofnitrogenapplication
onthebromidecontentoflettucegrownunderglass.Commun.SoilSei.
PlantAnal,16 (1985)1301-1306,alsobeingpublication 358,Proefstation
voor Tuinbouwonder Glas,Naaldwijk
- RoordavanEysinga,J.P.N.L.enL.Spaans.Nitrateandbromidecontents
ofglasshouseradishasaffected bysoilcontentandglobalradiation.
Commun.SoilSei.PlantAnal.16 (1985)1307-1318,alsobeingpublication
359,Proefstation voorTuinbouwonder Glas,Naaldwijk
- RoordavanEysinga,J.P.N.L.Nitraatenglasgroenten.GroentenenFruit,40
(1985)41 (19april). Inleg "Nitraat"p.4
-Bos,A.L.vanden,Voedingensuikergehalte vanmeloenen.GroentenenFruit
41 (1985)21 (22nov.)51.
B.Plannenvoor1986
Voortzetting onderzoek
Verslaggeving
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a.Onderzoek naardeinvloed vankasklimaat incombinatiemetvariatiesinhet
"wortelmilieuopproduktie,kwaliteitenhetoptredenvanfysiogeneafwijkingen
bijstooktomaten.
Hetonderzoek inde
tighedenincombinat
oplossing enwortelt
ditjaarvoortgezet,
dankzijhetverlagen
vochtmetbehulpvan
(zieprojectB30)we
gerealiseerd.Dezeb
cm), 3K/Ca-verhoudi
en2worteltemperatu
18 à19°C).
Deplantdatumwas13
stonden opsteenwol

"energiekas"naardeinvloed vanverschillendeluchtvochiemetvoedingsconcentratie,samenstelling vandevoedingsemperatuurbijtomaat,uitgevoerd in1982en1983,werd
Ditjaarkondenextreemhogeluchtvochtighedenwordenbereikt
vandeventilatievoud vandekasenhettoevoerenvanextra
gotengevuldmetwarmwater.Binnenelkeklimaatbehandeling
rden12verschillende behandelingen inhetwortelmilieu
estondenuit2EC-niveausindesteenwolmat (2,5en3,5 mS/
ngenindesteenwolmat (0.5;2.0;eerst0.5 later 1.0)
ren (metmatverwarming23à25 Cenzondermatverwarming
december1984,hetgebruikteras 'Calypso'.Deplanten
strokenineenrecirculerende voedingsoplossing.

IndetweedehelftvanjanuariwerdendeeerstesymptomenvanCa-gebrek inde
jongebladeren zichtbaar.Later indeteeltwerdditverschijnsel nogwaternstiger.Inmaartontstond erwatmagnesiumgebrekindeouderebladeren.Devoedingsbehandelingen leiddenniettotbetrouwbareverschillen inhetoptreden
vanCa-gebrek.Hetklimaathadechterwelinvloed.Ca-gebrek kwamevenalsMggebrekmeervoorondervochtigereomstandigheden danonderdrogereomstandigheden.Analysestoondenaandathetbladondervochtigereomstandighedenmindercalcium enookwatmindermagnesium bevatte.Blijkbaar kanhetgewasin
devochtigeafdelingenmindercalciumenmagnesium opnemenalsgevolgvaneen
kleinere verdamping.HetEC-niveauwasvaninvloed ophetoptredenvanMggebrek.HetgewasdatgroeidebijdehogereECvertoondemeerMg-gebrek;ook
ditbleekinovereenstemming tezijnmetdegevonden resultatenvangewasanalyse.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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DeEChadookinvloed opdeproduktieendekwaliteit.DehogereECleidde
toteenwatlagervruchtgewicht endaardoor toteenlagerekilogramopbrengst,
maarwasgunstig voordekwaliteit vandevruchten.Desmaak vandevruchten
wasbeter (hogersuiker-,zuur-enzoutgehalte)endevruchtenwarenlanger
houdbaarbijdehogereEC.
Erzijninditonderzoek geenduidelijke interaktiesbinnenklimaatendebehandelingen inhetwortelmilieuopgetreden.
2
Tabel1Ca-gebrek,Mg-gebrek,opbrengst (kg/m ),gemiddeld vruchtgewicht (gvg),
houdbaarheid (dagen)enzout-,suiker-enzuurgehalte vandevrucht
Behandeling

Ca-gebr.*

Mg-gebr.*

Kg/m2

gvg

houdb.h.

EC

Suiker

Zuur

-mat

1.47

0.34

12.34

55

17.7

5.7

4.6

7.1

+mat

1.43

0.30

12.28

55

17.3

5.7

4.5

7.1

EC2.5

1.46

0.19

12.69

57

17.5

5.8

4.8

7.5

EC 3.5

1.44

0.46

11.93

54

19.2

6.2

5.0

8.4

K/Ca0. 5

1.45

0.36

12.30

55

17.3

5.7

4.6

7.1

K/Ca2. 0

1.45

0.30

12.32

55

18.3

5.7

4.6

7.1

K/Ca0. 5
-> 1.0

-

0.30

12.31

55

17.4

5.7

4.6

7.3

Waardering:0=geen,-4=zeerernstig

b.Onderzoek naardeinvloed vanhetkasklimaatincombinatiemetvariatiesin
hetwortelmilieuopproduktie,kwaliteit enhetoptredenvanfysioceneafwijkingenbijvleestomatengeteeld indeherfstperiode

Inde"energiekas"werdeenherfstteeltmetvleestomatenuitgevoerd bijverschillendekasklimaten (zieprojektB30)en12verschillendevoedingsbehandelingen.Dezebehandelingen omvatten4voedingsconcentraties en3voedingssamenstellingen,enwaren:
-EC3.0mS/cmcontinu (3.0)
-EC3.0envanafdeeersteoogst5.0mS/cm (3.0/5.0)
-EC3.0enna4wekenoogst5.0mS/cm (3.0//5.0)
-EC3.0enna4wekenoogst8.0mS/cm (3.0//8.0)
-Mg1.0mmolper1toegediende voedingsoplossing
-Mg1,25mmilper1toegediende voedingsoplossing
-Mg1.5mmolper1toegediende voedingsoplossing
NaarmateermeerMgmetdevoedingsoplossing werdmeegegeven, werdwat minder
CaenKgedoseerd.Hetras"Vision"werd geplantop18juli1985.
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Vanafhetbeginvandeoogstkwamenneusrottevruchtenvoorbijeenaantal
behandelingen.BijdehoogsteMg-dosering kwamwatmeerneusrotvoor.De
EChadgeenduidelijke invloed ophetoptredenvanneusrot.Erwaseenbetrouwbare interaktietussendeECendevoedingssamenstelling.EenhogerMgaanbod vergroottehetaantalneusrottevruchtenvooralwanneerdeECcontinu
op3.0mS/cmwerdgehouden.
Indeloopvanoktober tradwatMg-gebrek inhetbladop.Devoedingssamenstelling endevoedingsconcentratie haddeneenbetrouwbaar effektopditverschijnsel.VooraldeEC-verhoging van3.0naar5.0mS/cmbijdeeersteoogst
leiddetotmeerMg-gebrek.DelatereEC-verhogingen haddennietzoveeleffekt.
Opdebeoordelingsdatum warendezeEC-verhogingen nognauwelijksdoorgevoerd,
maarooklatertradgeenduidelijkeverslechteringmeerop.Naarmateminder
magnesium metdevoedingmeegegevenwerdkwammeerMg-gebrek inhetbladvoor.
DeproduktiebijdevroegeEC-verhogingwasbetrouwbaar lagerdanbijdeandere EC-behandelingen.LaterindeteeltkostteeenEC-verhoging nauwelijks
produktie.DeEC-verhoging leiddeechterweltoteenlangerehoudbaarheiden
eenbeteresmaakvandevrucht.EenlagereMg-giftverbeterdedesmaakende
houdbaarheid enigszins.Mogelijkwerd ditveroorzaaktdoordeextrakalidie
danwerdgegeven.Devoedingssamenstellingen haddengeeneffektopdeproduktie.
2
Tabel2 Gewichtspercentage neusrot,Mg-gebrek*,produktie (kg/m )houdbaarheidenEC,zuur-ensuikergehalte vandevrucht
Behandeling- %neusrot Mg-gebr. kg/m
EC3.0
EC3.0/5.0

1.8
1.0

0.1
0.4

9.8
9.1

EC3.0//5.0

0.7

0.2

9.6

EC3.0//8.0

0.5

0.2

9.5

Mg 1.00

0.9

0.6

Mg 1.25

0.9

Mg 1.50

1.2

2
Houdb.h.EC

Zuur

Suiker

5.6
6.1

7.1
7.8

4.1
4.5

6.0

7.5

4.5

.-

5.8

7.3

4.6

9.5

13.6

5.6

7.3

4.2

0.05

9.5

12.2

5.4

7.0

4.1

0.005

9.6

13.5

5.3

6.7

4.1

12.2
16.7
-

*Waardering: 0=niets-4=ernstig

c.Onderzoek naarchlorosebijkomkommer insteenwol
Invoorgaand onderzoek tradinhetbladvankomkommersinsteenwolregelmatig
eenchlorose-aantasting opdiesamenleek tehangenmetdedoseringvankalksalpeter.Dezemeststofbevatnaastcalciumnitraatechterookwatammoniumnitraat.
Inditonderzoek isgetrachtnategaanwelkevandezetweeverbindingenverantwoordelijk isvoorverschillen inhetoptredenvanchlorose.
Tweecalciumgehaltesen3ammoniumgehalteswerdenmetelkaargecombineerd in
5behandelingen.Calcium werd toegediend indevormvancalciumnitraatzonderammoniumnitraat.Plantdatum:10januari1985,ras:Corona.
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Tabel 3 Ca- en NH.-toediening, kg-opbrengst, gemiddeld vruchtgewicht, gemiddelde chlorose-waardering (0 ='geen - 4 = e r n s t i g ) en %stek + b i n nenland als gewichtspercentage
Gem.vr.Beh. Ca

2+

stek/
binnenl,

NH,

kg/m2tot18/4** ? e " i c h t
414

2.5

2.3

421

1.0

0.8

Chlorose

1

1.5

0.0

2

1.5

1.0

13.45
14.07

3

1.5

2.0

16.59

429

0.7

0.6

4

3.5

0.0

14.04

406

0.7

0.8

5

3.5

2.0

14.25

404

1.1

0.4

*

mmolperlitertoegediende voedingsoplossing

** Na18aprilwerddeproefverstoord doorpythium-aantasting
Eind februariontstond erchloroseinhetgewas.Ditverschijnselwerdregelmatigbeoordeeld.Hetweglatenvanammoniumuitdevoeding leiddebijdelage
calciumgifttoteensterkechloroseaantasting.Bijhethogerecalciumniveau
was heteffektveelkleiner.Hetvruchtgewicht en-dekg-opbrengstnamenbij
delageCa-gifttoealsmeerammonium toegediendwerd.BijdehogereCa-gift
wasergeenbetrouwbaar verschilinproduktieofvruchtgewicht.
Opvallendwasdathetvruchtgewicht bijCa3.5mmol/1lagerwasdanbijCa
1.5mmol/1.
Publicaties
- Ruijzenaars,Y.,Herfstkomkommersindeenergiekasin1984 (2).Groentenen
Fruit41 (10) pp.30-33
- Ruijzenaars,Y.,Tomatentelenmetdehandopdeknip (deel 2), Groentenen
Fruit41 (24)pp.46-47
-Aalbersberg,Y.W.en Y.Ruijzenaars,HogeEC-waardenbijdestartvande
tomateteelt (1984),Proefstation voorTuinbouwonderGlas,Naaldwijk,Intern
verslagnr.47(1985)
B.Plannenvoor1986
-VoortgezetonderzoeknaareffektenvanEC-waarden vandevoedingsoplossingen
incombinatiemetverschillen inluchtvochtigheden bijstookkomkommers.
-Onderzoek naareffektenvanEC-waarden,vandevoedingsoplossingen bijpaprika's

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
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De invloed van stikstofvormen op de ontwikkeling enminerale samenstelling van onder glas geteelde gewassen

Projectnummer
PrO|«Ct1lt«l

Ing. W. Voogt en ing.C. Sonneveld

Onderzoeker(s)
Projectleider
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 kotten f
Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1985 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1 9 8 5

a. Gerbera
In 1985 werd een teelt van gerbera's voortgezet die in augustus 1984was gestart
(zie Intern jaarverslag 1984). De rassen "Appelbloesem" en "Pimpernel"waren in
de proef opgenomen. Op 12 juli 1985 werd de teelt beëindigd. Tijdens de teelt
tradnogalwat chloroseop,bij beide rassen. Bij de behandelingen met ammonium
in de voedingsoplossing werd wat minder chlorose gevonden dan bij de overige.
behandelingen. In onderstaande tabel zijn de opbrengstresultaten weergegeven.
Behandeling

Aantal bl.
per plant

1. 100?; NO,
2. 75?; NO ,

Appelbloesem

Pimpernel
Gem.
gewicht

15.2abdefgh- * 22.1

Aantalbl.
per plant

Gem.
gewicht

18.8 abdefgh

18.7

16.4 abcgh

24.8

23.0 abcgh

21.7

18.9 bcgh

23.5

28.3 bcgh

20.2

25?; ureum-N 13.3 adef

22.2

15.6 adef

17.7

20.0

16.8 adef

19.8

12.0 adef

18.9

15.7 adef

19.3

17.6 abcgh

25.1

24.2 abcgh

19.7

16.8 abcgh

23.7

25.3 abcgh

20.6

25?^

3. 50% NO,,
50%
4. 75?i N 0 3 ,
5. 50?; N 0 3 ,

50?; ureum-N 11.0 adef

6. 75?; NO
2i?; < •
4?; Didin

7. 50?; NO
43r
7?;Didin

8. als beh. 7,
hoog S0.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruiket
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* Behandelingenmetdezelfdeletterverschillen nietbetrouwbaar vanelkaar
(P<0.03)
Deopbrengstresultaten gevenaanleiding totdeconclusiedatureum-NeennegatieveinvloedenNH.-Neenpositiefeffectheeft.Debehandelingenmetammoniumliggenallenbetrouwbaar hogerdandiemetureum,metuitzonderingvan
behandeling 6.Deredenhiervanisnietduidelijk.Alleenhetaantalbloemen
isbeïnvloed,niethetgemidddeldgewichtvandebloemen.
Chrysant
Nadeteeltvangerbera'szijnchrysanten geteeld.Dezewerdenop14/8geplant,
derassen "Snapper"enPennyLane"werdenindeproefopgenomen.Op5/11werden
detakkengeoogstenwerddeteeltbeëindigd.Aanhetgewaswarenophetoog
geenverschillen teconstateren.Inonderstaandetabelzijndeopbrengstresultatenweergegeven
Behandeling

Snapper

Penny Lane

Gem. takgewi cht

Gem.taklengte

Gem. takgewic -it

Gem.taklengte

101 cm

140g

89cm

103

140

89

2.75?;N0 3 ,

25%NH 4

161 g
165

3.50?;NH.,

50?; N0 3

167

103

137

89

4.75?^N0 3 ,

25%ureumN

159

104

131

88

164

103

132

87

Did in 158

103

130

89

Did in 164

102

130

87

103

136

87

1.100» N0 3

5.50?óN0 3 ,

50?^ureumN

6. 15%N0 3 ,

21?;NH4,

7.50?;NO,

43?;NH.,

8.alsbeh.

7metcorrec

so 4

'i/O

70'
/ /O

:tie op

159

Bijdechrysantdoenzichgeenbetrouwbare verschillen voor.Alleendeverschillentussenderassenzijnbetrouwbaar.
Publicaties
- Sonneveld,C , Stikstofvormenbijintensievebemestingssystemen voorkasteelten.Internrapport1985/4
B.Plannenvoor1986
Stikstofvormen bijpaprikaalslaatstegewasindezeproef.
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Gebruiksmogelijkheden vanmaterialen ofmengsels
vanmaterialen alssubstraat bij kasteelten

Onderzoeker^)
Projectleider
Afdelingshoofd

G.A.BoertjeenA.vandenBos

Betteding over het afgelopen jaar (19

Directe kosten-personeel f
„ -materieel f

Seml-dlrecte kosten

27

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Besteding In geld
„

Registratie nr.:

f

Hoger personeel

—

mandagen

Middelbaar personeel

—

mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Omslag algemene kotten f
Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5)met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1985

Doorverloopengebrekaanpersoneel isinverslagjaar geenonderzoekverricht.
B. Plannenvoor1986
-Vergelijking merkensteenwolbijdeteeltvantomaten
-Fysischemetingenvansteenwolenandereopkweekmedia

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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Ing.C.Sonneveld; Ing.W.Voogten Ing.D.Theune

Onderzoeker(s)
Pro)ectlelder
Afdelingshoofd

)

Besteding over hat afgelopen jaar (19

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Besteding In geld
Directe kotten-personeel f
„

„ -materieel f

Semi-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 (198 5 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1985

a.Deinvloed vandepHenhetboriumgehaltevandevoedingsoplossing vantrosanjersinsteenwolopdeproduktieenkwaliteit
„ ,.,
D.Theune
Ineenteeltvandetrosanjerscv "Silvery Pink"en"Barbara"opsteenwolmet
recircuj.atiewerdenbijeenpHvan5.5enboriumconcentratiesvan10en40
umol1 enbijeenpHvan6.5 enboriumconcentratiesvan10,40en70umolgegevensverzameld overopbrengstenkwaliteit.
Voorwatbetreftdeopbrengst isovereenperiodevan8maandenaandachtbesteedaanhetaantalgeoogstetakken,detotalelengteenhettotalegewichtvan
degeoogstetakkenperm ;verderaandegemiddelde lengteenhetgewichtper
takenaanhetgewichtpercmtak.Deresultaten zijnweergegeven intabel1.
Tabel 1:Opbrengstgegevens trosanjersonder invloed vandepHenboriumconcentratievandevoedingsoplossing
2-1

Behandeling
umol.1-1

pH

5.5
6.5

1)
2)

10
40
10
40
70

Gemiddelde

Aantal takken Totale lengte Totalegewicht
incm
ing

Taklengte Takgewicht
incm
ing

Gewicht.
ing/cm tak

SP1)

SP

SP

232
254
234
257
282

,2)

SP

SP

B

SP

B

246

11473

11703 4775

6478

49.5 47.720.5 26.3

0.41 0.55

257

12825

12261 5235

7120

50.5 47.720.6 27.7

0.41 0.58

279

11475

13164 4861

7000

49.0 47.220.8 25.0

0.42 0.53

304

12918

14580 5178

8087

50.2 47.920.1 26.5

0.40 0.55

317

14256

15224 5735

8506

50.5 48.020.2 26.9

0.40 0.56

B

SP=SilueryPink
BsBarbara

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgblad gebruik*
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UitdetabelblijktdatdeopbrengstvandecvBarbarapositiefreageertopeen
hogerepH.Ditwordtuitsluitend veroorzaaktdoorhettoenemend aantaltakken.
BijdecvSilvery Pinkwordtgeeninvloed vandepHopdeopbrengstwaargenomen.
EenhogereBconcentratiegeeftbijbeiderasseneenhogereopbrengst.Ditis
bijbeiderassenhetgevolgvaneengroteraantaltakken;bijcvBarbaralijkt
echterookhetgemiddelde takgewicht nogietstoetenemen.
GedurendedeteeltisvooralbijcvBarbara-indeobjectenmetdelaagsteboriumgift (10umol1 )boriumgebrekgeconstateerd,zowelaanhetbladalsaande
knoppen.Dithadernstigegevolgenvoordekwaliteit vanhetgeoogsteprodukt
zoalsblijktuittabel2waarindehoudbaarheid enhetaantalknoppendatin
dieperiodeinbloeikwamwerdenverwerkt.
Tabel2:Kwaliteit vantrosanjersondervinvloed vandepHendeboriumconcentratievandevoedingsoplossing
Behandeling
1

Houdbaarheid indagen ?óBloeivanhettotaleaantalknoppen

pH

umoll"

5.5

10
10

8.88.8

0.8 0.8

40

9.1

8.5

10
10

8.88.8

2.5 2 . 5

40

9.9

8.2

84.9

90.7

70

10.1

8.0

72.5

77.7

6.5

SP

B

SP

B

71.9

5.8
74.3

76.7

79.5
15.9

1) Onderzoek verrichtdoorE.Ch.Kalkman,Aalsmeer
Detabeltoontduidelijk aandateenlaagboriumgehalteeennegatieveinvloed
heeftopdehoudbaarheid.Ditwordtvoornamelijk veroorzaaktdoordatdebloemennietofnauwelijksopenkomen.BijcvSilvery Pinkwerdenbijdezeconcentratieinhethoogzomerseizoen glazigerandenaandebloemengeconstateerd.
Hoeweldithetuiterlijk schaadde,werdendehoudbaarheid endebloeierniet
doorbeïnvloed.
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b.Kationenverhoudingen bijslainrecirculerend water
Tweeproevenwierdenuitgevoerd inhetbeginvanhetjaar,eneenindeherfst.
Deeersteproefisgeplantop7-12-1984engeoogstop5-3-1985.Hetbetrof
eenproefmetK/CaverhoudingenbijtweeMgniveaus.DerassenNordenen
Mirandawerden indeproefopgenomen.
bij hetras Norden werd geenrandwaargenomen,bij Mirandatradveel
randop.Eenduidelijk verbandmetdebehandelingen werdnietgevonden.Tussen
debehandelingen werdenevenminduidelijke verschillen inkropgewichtwaargenomen.
Detweedeproefwerdgeplant14-3-1985engeoogstop25-4-1985.Indezeproef
werdenbehandelingen opgenomenwaarbijdekalitoediening tijdensdeteeltop
verschillende tijdstippenwerdverhoogd.DerassenSolinaenSitoniawerden
indeproefopgenomen.Randwerd indeproefnauwelijkswaargenomen enerdedenzichgeenduidelijke verschillen inkropgewichtvoor.
Dederdeproefisgeplantop2-9-1985 enqeoogstop10-10-1985.Indezeproef
werdentweeseriesbehandelingen opgenomen.Inéénseriewerdbijdestarteen
bepaaldeK/Caverhouding toegediend dienietmeerwerd aangepasttijdensde
teelt. Deandereseriebestond uitlagekaliconcentraties dieopeenbepaald
niveaugehandhaafdwerden.DerassenSalinaenSitoniawerdeninde proefopgenomen.
Intabel1zijnderesultatenweergegeven.
Tabel1 Resultatenvandeslaproefmet kaliconcentraties
Behandeling
eersteserie

Waardering
rand

Waardering
K-gebrek

Gemiddeld
kropgewicht

K

Sa

Sa

Sa

Ca

Si

Si

Si

Bijstart

3.0

7.5

0

0.1

198 167

5.0

6.5

0

0

207 177

7.0

5.5

0

0

220 203

9.0

4.5

0

0

198 189

0.25
0

0.8
0.2

0.5
0.3

123 138

Tweede serie
constant
0.5

8.75

1.0

8.7

0
0

2.0

8.0

0

0

0.1

0

210 181

3.0

7.5

0

0

0.1

0

220 191

191 172

Sa=Salina
Si=Sitonia
Uitderesultatenblijktdatrandalleenvoorkomtbijbehandelingenmetlage
kaliconcentraties.Bijdezebehandelingen kwamblijkensdetabelookflink
kaligebrek voor.Bijdeeersteseriebehandelingen veroorzaakt laagkalibij
Sitoniaeengeringedalingvanhetkropgewicht.Indetweedeserietredengro-
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tereverschillen inopbrengstopinsamenhangmethetgehandhaafdeniveau.
Uitderesulatenvanhetgewasonderzoek vaneenaantalproevenmetslain
waterblijkthetkaligehaltegemiddeld 50?óhoger teliggendangebruikelijk
bijgrondteelten.Decalciumgehaltendaarentegen liggenzo'n15?ólagerende
magnesiumgehalten circa30?ólager.
c.NH.-toedieningbijtomaatinsteenwol.
Eenproefwerduitgevoerdmetindevoedingsoplossing verschillendeNH.-concentratiesbijtweeCa-niveaus.Hetbetrofeenvroegestookteelt;gestarthalf
december enbeëindigd eind juni.Tijdensdeteelttraden chloroseverschijnselen
opinhetgewas.Dezezijnbeoordeeld enweergegeven inonderstaandetabel,
waarintevensdeproefopzetendeopbrengstisopgenomen.
Tabel2 Resultatenvandekationenproefbijtomaatinsteenwol
Behandelingen

Opbrengstresultaten t/m 1-7
r\

NH.

Ca

„,,

r\

Aant./m kg/m

LIIJ.U1U b C

Gem.vr.gew.

%Neusrot

Beoordeling*

63

0

2.4

279

17.7
17.3

62

1.0

1.3

,, stand.277

17.7

64

0.2

2.3

4.0.75 ,, stand.240

17.3

72

0.3

.1.4

5.1.5 ,, stand.296

18.5

62

0.1

1.1

1.0mmol/1 laag

280

2.1.5 ,,
3.0

laag

* 0=geenchlorose,3=ernstigchlorose
Erisgeenduidelijk verbandwaartenementussendebehandelingen endeproduktie.Ookleidtextraammoniumnietduidelijk totmeerneusrot.Welisduidelijkdatmeerammonium minderchlorosetotgevolgheeft.Mogelijkhangtdit
samenmeteenlagerepHinhetwortelmilieubijtoediening vanextraammonium.
Bijdebehandelingen 2en5wasdepHgemiddeld 0.8 à1.0 eenheid lagerdan
bijdebehandelingen 1en3.
d.Kationenverhoudingen bijpaprikainrecirculerendwater
Ineenvroegestookteelt vanpaprika'swerdenbehandelingen toegepastmetverschillendeNH.-concentratiesbijtweeCaniveaus.Indeproefwerdenderassen"Delphin"en"BruinsmaWonder"opgenomen.Deteeltvondplaatsineenrecirculatiesysteem metconstantedoorstroming vanvoedingsoplossing.
Intabel3zijnenigeresultatenopgenomen.
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!•,->+-4^ r - , ~ r ^ ^ ^ ~ F 1-^44 ^ „ ^ ^ 4 1 , ^

Opbrengstresultaten
2

Ca

kg/m (exp.) Gem.vr.gew.

1.

0mmol/lstandaard

5.2

2.

0.75 ,,standaard

3.

%Neusrot %Stip %Krimpscheur

2.8

6.0

163
171

27.2

3.7

8.9
6.9

1.5 ,,standaard

5.7

174

3.6

11.0

29.4

4.

0

,,laag

5.4

164

5.5

4.9

24.8

5.

0.75 ,,laag

5.1

167

6.9

2.8

22.4

6.

1.5 ,,laag

4.8

159

7.4

3.8

17.9

21.6

NawiskundigeverwerkingbleekdatdeCaniveauseenaantalbetrouwbareeffectentoonden.Indeeersteplaatsopdeproduktie:bijeenhoogCaniveauis
dekg-opbrengst betrouwbaar lager,evenalshetgemiddeld vruchtgewicht.Inde
tweedeplaatseeneffectopkwaliteit:bijlaagCatreedtmeerneusrotopen
minder stip.Danisernoginteraktiebijhet %krimpscheuren.BijlaagCa
tredenminder krimpscheuren opbijtoenamevandeammoniumconcentratie.Overigenswerdengeeneffectenvanammonium aangetoond.Klaarblijkelijk heeftammoniummindereffectopneusrotdaneerderwerdgevreesd.
Destandaardoplossing voorpaprikazalzodanig gewijzigd wordendaterammonium inwordtopgenomen.
Watderaseffectenbetreft:deproduktie ligtbijDelphin10?óhoger,bijBruinsma
Wonder treedtietsminderneusrot,aanzienlijkmeerstipenietsmeerkrimpscheurenop.
e.Siliciumenfosfaatindevoedingsoplossing voorkomkommer
Eenproefwerd uitgevoerd metSi-enPtrappenbijkomkommer insteenwol.
Naasteenstandaardras (Lucinde)werdookeenmeeldauwresistentras (Millio)
indeproefopgenomen.
Behalvewaarnemingen overdeproduktieenkwaliteitwerdookgekekennaarhet
optredenvannecrosebijMillio.Deteeltduurdevandecember toteindjuni.
Tabel4 Resultaten vandeproefmetSi-concentraties bijkomkommer
Beharideling
mme)1/1

Opbrengst
Lucinde

Millio
2

2

/
aantal/rr ,kg/m

Si

P

1.

0

0.5

66.0

27.9

424

73.3

29.9

2.

0.5

0.5

64.1

27.2

425

74.8

3.

1.0

0.5

62.8

27.2

434

4.

0

1.25

72.5

30.0

5.

0.5

1.25

75.4

6.

1.0

1.25

74.0

aantal/m

Necrose*
28/3

16/4

407

0

0.75

29.6

394

0

0.55

65.8

25.9

394

0

0.60

413

74.7

29.7

400

1.25

1.90

32.4

430

79.0

31.7

402

1.10

2.20

31.7

428

72.3

28.5

392

0.75

1.45

kg/m

vr.gew.

* AlleenMillio 0=geennecrose 3=ernstig necrose

vr.gew.
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Uitdeproefresultaten komtnaarvorendatSigeeneffectheeftopdeopbrengst.Fosfaatheeftweleffect;0.5 mmol/1heeftbijLucinde13?ólagere
opbrengsttotgevolg.BijMillioisditeffectgeringer.Weltreedtbijdit
rasbijhoog fosfaatmeernecroseopdanbijlaag fosfaat.Daardoor zalook
deproduktieuiteindelijk beïnvloed zijn.Uithetgewasonderzoek blijktdat
komkommerveelSiopneemt.Degehaltenvariëreninhetbladvan90mmol/kgdroge
stofbijbehandeling 1en4tot500mmol/kg drogestofbijbehandeling 3en6.
Inoudblad loopthetgehalteoptotcirca1000.
Ineenander,oriënterend,onderzoekwerd nagegaanwatheteffect isvanhoge
Si-concentraties.Deconcentraties varieerdenvan0tot5mmol/1water.
Indezeproefwerdeneenaantaleffectenopdegroeienontwikkelingwaargenomen,diehetinteressantmakenommethetonderzoek verdertegaan.Zowerd
minderbolblad (Ca-gebrek)enminderchlorosewaargenomenbijhoogSi.Bijde
oogstvielhetopdatdevruchtenbijhoog Sidonkerder vankleurwaren.Uit
hetgewasonderzoek bleekdathetSi-gehalteniethogerwordt inhetjongeblad
dancirca500mmol/kgdrogestof.
Ineenherfstteelt iseenreeksmetSi-concentraties getestineengrotere
proef.Dekomkommersmoestenhelaasvervangenwordendoorbonenvanwegeeen
aantasting van-komkommerbontvirus.Uitdebonenproefkwamengeenverschillen
inopbrengstnaarvoren.Welkonuithetgewasonderzoek wordenvastgesteld dat
Siopgenomenwordtdoordeplant.Degehaltenvarieerden van20mmol/kgbij
decontrolebehandeling tot400bijdetoediening van4mmolSi/l.
f.Kali/calciumverhoudingenindevoedingsoplossing bijmeloen
Eenproefwerdgenomeninvoorjaar/zomer,metverschillendeK/Ca verhoudingen
bijdestartvandeteeltentijdensdevruchtuitgroei.Inonderstaand schema
zijndebehandelingenweergegeven.
Behandeling

Start
K

Vruchtuitgroei
Vruchtuitgroei
Ca

K

Ca

6

3.75

Beginwijziging

1

6

3.75

2

6

3.75

9.5 9.5 2.0 2.0

15

3

6

3.75

9.5 9.5 2.0 2.0

25

4

6

3.75

9.5 9.5 2.0 2.0

35

5

8

2.75

6

8

2.75

9.5 9.5 2.0 2.0

15

7

8

2.75

9.5 9.5 2.0 2.0

25

8

8

2.75

9.5 9.5 2.0 2.0

35

8

2.75

* aantaldagennaeerstebloei
Bijhetoogstenwerdvanelkevruchthetgewichtenhetsuikergehaltebepaald.
Ookwerddeuitgroeiduur vandevruchtbepaald. Intabel5zijnderesultaten
weergegeven.
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Tabel5 Resultaten vandekali/calciumproefbijmeloen
Behandeling

Aantalvruchten
perplant

Gemiddeld Gemiddelde
vr.gew.
uitgr.dat.

Gemiddeld %

suiker

1

5.2

973

43

11.7

2

5.0

941

43

11.6

3

5.1

935

42

11.2

4

5.4

958

42

11.5

5

5.6

916

43

11.0

6

5.4

942

41

11.5

7

5.5

911

42

11.8

8

5.6

914

42

11.2

HetblijktdatdetoegepasteK/Caverhoudingengeenduidelijkeinvloedhebbengehadopdeproduktieofhetsuikergehalte.
g.Calcium-enboriumvoorzieningbijchrysantenstek
IneenoriënterendeproefwerdnagegaanofCaenBconcentratiesinhetwortelmilieuinvloed hebbenophetoptredenvanverbrandekoppenbijchrysantenstek.
Ca-concentraties van1.5 en4.5mmol/1enBconcentraties van0en50umol/1
werdenvergeleken.Inhetonderzoekwerdendrierassenopgenomen,bewortelde
stekwerdvergeleken met onbewortelde stek en verder werdendestekken
alofnietonder plastic folie geplaatst. Tussen de behandelingen met
CaenBconcentratiesdedenzichgeenverschillenvoor.
Bijdestekkenonderplastic foliewas10?óaangetast,zonder folietraden
bij30?óvandeplantenverbrandekoppenop.Erwarengeenverschillen inreaktie
tussenbeworteld enonbeworteld stek.Hetverschijnsel verbrandekoppenbij
chrysant ishiermeedusnietverklaard.
h.Organische stofindevoedingsoplossing
In1982iseenproefuitgevoerd mettoevoeging vanopgelosteorganischestoffenaandevoedingsoplossing.Uitdezeproefkwamnaarvorendatdeopnameen
mogelijk ookdeverdeling vanvoedingselementen indeplantkanwordenbeinvloeddoorditsoortverbindingen. Inhetverslagjaar zijnopnieuweenaantal
proevenuitgevoerd.Hetonderzoek werd gedaanbijkomkommer ensla,waarbij
tweesoortenorganischestofwerdenvergeleken:extractvanhoogveenenvan
stalmest.Dehoeveelheid extractdieaandeoplossingwerd toegevoegd,werd
bepaald aandehand vandeCODvanhetuitgangsmateriaal.Ditwerd zodanig
verdund datindeoplossingongeveer gelijkeCOD-getallenwerdenverkregen.
Indeproefwerden eenhogeeneenlageconcentratievergeleken.
Watbetreftderesultatenvaltoverdekomkommerweinig tevermeldenaangezien
deproefwerd verstoord doorPythiumaantasting.Bijdeslatradietsminder
randopbijdebehandelingen metorganischestoftoediening.Uithetgewasonderzoek kwamnaarvorendatorganische stofeenverlaging vandeijzeren
mangaanopnamegeeft.Geenduidelijk effectiseropdeopnamevankaliencalcium.Hetonderzoekwordtvoortgezet.
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Publikaties
- Sonneveld,C , Aanpassenvandebemesting
Tuinderij65 (1985)nr.6;16-17
Sonneveld,C , Watergeven enbemesten
Tuinderij65 (1985) nr.6;18-19
- Sonneveld,C , andl/d.Voogt.Studiesontheapplication ofirontosome
glasshousevegetablesgrown insoillessculture.Plant Soil,85 (1985)55-64.
- Sonneveld,C , andW.Voogt.Growthandcationabsorption ofsomefruitvegetablecropsgrownonrockwoolasaffected bydifferentcationratiosin
thenutrientsolution.
PlantNutrition,8 (1985)585-602
Sonneveld,C , Voedingsoplossingen beteropdepraktijk afgestemd.
Tuinderij65 (1985)nr.25:36-27
- Sonneveld,C , TeverontregeldepHmoeilijk inhetgareeltekrijgen.
Tuinderij65 (1985)nr.28:26-28
- Sonneveld,C , Calciumvoorzieningvananjersgeteeld insteenwol.ProefstationvoorTuinbouwonderGlas,Naaldwijk.Internrapport1985/3
Sonneveld,C , Defosfaatvoorziening vankomkommersgeteeld insteenwol.
Proefstation voorTuinbouwonderGlas,Naaldwijk.Internrapport1985/4
- Sonneveld,C , Dezinkvoorziening vantomaten insteenwol.Proefstation
voorTuinbouwonderGlas,Naaldwijk. Internrapport1985/59
Sonneveld,C.,Ammoniumverhoudingenbijsnijboon insteenwol.Proefstation
voorTuinbouwonder Glas,Naaldwijk. Internrapport1985/20
- Sonneveld,C.,Fosfaatensilicaatbemestingbijkomkommer insteenwol.
Proefstation voorTuinbouwonderGlas,Naaldwijk.Internrapport1985/31
Sonneveld,C , Kationenverhoudingen indevoedingsoplossingen bijdeteelt
vanslainwater.Proefstation voorTuinbouwonderGlas,Naaldwijk.Intern
rapport1985/45
- Voogt,lil.,Bemestingsproevenbijaubergine insteenwol.GroentenenFruit
40 (1985)nr.39:28-29
- Voogt, IA),enld.v.d.Ende.Voedingsoplossingen voorCymbidiumopkunstmatigesubstraten.(Vakblad voordeBloemisterij40 (1985)nr.20:26-29
- Voogt.IA).,Kationenverhoudingen indevoedingsoplossing bijpaprikain
steenwol.Proefstation voorTuinbouwonder Glas,Naaldwijk. Internverslag
1985/40
B.Plannenvoor1986
ECtrappenbijstandaardanjer
InteraktievanK,CaenMgbijaubergine
- Si-trappen bijkomkommer
NaenClconcentratiesbijsla
- MgenPconcentratiesbijtomaat
Organischestoftoediening bijdiversegewassen.
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Denadelige invloed vanzoutenindevoedingsoplossing bijkasteelten opsubstraat

A.vanderBurg,D.TheuneenC.Sonneveld

Onderzoeker^»)
Projectleider
Afdelingshoofd

Ir. J.vandenEnde
Besteding over het efgelopen Jeer (19

Besteding In geld
Directe koeten-personeel f
,,
M -meterieel f
SemUdirecte kosten
f
Omslog elgemene kosten f
Toteel
f

)

Tijdbesteding ven direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mendegen
Middelbeer personeel
mendegen
Leger personeel
—
mendegen

Beknopte weergeve ven achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jear (198 5)met vermelding ven publicaties
B. Pian komende Jaar
A. Versieg over 1985

Inhet najaarwerdmetditproject eenbegingemaakt.Ineenproefwerden
tomaten geteeld inNFTbijverschillende EC-enkeukenzoutniveaus.Ookwerd
eenbehandeling opgenomenwaarbijdevoedingsoplossing wekelijkswerd ververst. Intabel 1zijndebehandelingen endebelangrijkste resultatenmet
. betrekking totdeproduktie weergegeven.
Tabel 1 Debehandelingen, deproduktie enhet gemiddeld vruchtgewicht
Behandeling

EC (mS/cnf1)

NaCl
mmol1

-1

voeding

EC
Totaal

^oedevr. Vruchtgewicht
2
kg/m
goed (g/vrucht)

1
2*

<5
<5

2.2
2.2

2.5

7.2

2.5

7.8

91
91

3

12.5

2.2

3.7

7.0

87

4

25

2.2

5.2

6.8

79

5

<5

3.4

3.7

7.0

6

<5

4.9

5.2

6.7

85
83

*met periodiek verversen
DegenoemdeECenNaClcijferszijnde inderecirculerende voedingsoplossing
nagestreefdewaarden.BijeenECvan3.7 en5.2mScm" lagdeproduktie bij
debehandelingen zonderkeukenzouttoevoeging respectievelijk 0.2 en0.5kg
perm lager danbijeenECvan 2.5mScm~ (behandeling 1).Het periodiek
verversen vanvoedingsoplosiing (behandeling 2)hadeenpositiefeffectopde
produktie.Hetvruchtgewicht nambijeenhogereECaf,terwijlhet aantal
vruchtenmetneusrot juist toenam (niet indetabelopgenomen).Vervanging
van voeding doorkeukenzout had nagenoeg geeneffectopdeproduktie enhet
gemiddeld vruchtgewicht.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgWed gebrwlkei
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Intabel2zijndeeffectenopdekwaliteit vandevruchtenweergegeven.De
behandeling meteenECvan2.5mScm isdiewaarbijnietwerdververst
(behandeling 1)
Tabel2 Gegevensmetbetrekking totdekwaliteitvandevruchten
Inwendige kwalit eit

Uitwendige kwaliteit
E C

Totale voedinqsob, ecten

NaCl-objecten

1)

totaal

21
?"
Door- 'uitstélkleuring leven

7

J

, >

Zi'jelscheurtj
es

Doorkleuring

3)

7 1
Uitstal- Zwelleven
scheurtjes

NiaCl -objecten
EC1'

7
iuur

u

'

Tota Ie voedin gsobjecter
Refractie

EClj

7
iuur

'4'

Refractis

2.5

4.4

11.1

1.92

4.4

11.1

1.92

5.8

6.9

4.4

5.8

6.9

4.4

3.7

4.1

14.6

1.41

3.7

13.8

1.59

7.2

7.2

4.5

5.7

7.1

4.6

5.2

3.7

16.5

1.01

3.6

16.5

1.23

6.2

7.3

4.8

6.0

7.5

4.7

1) inmScm
2) indagen
3) schaal 0-5
4) mmol100mlpuree

-1

5) %opgelostestoffen
Uitdezegegevensblijkt:
-uitgaandevaneenzelfdeECvandevoedingsoplossing verandert zoweldeuitwendigealsdeinwendigekwaliteitvantomatennauwelijksalseendeelvandevoedinqszoutenwordtvervanqendoorNaCl.
-eentoenamevandeECindevoedingsoplossing veroorzaakteenwatsnellere
doorkleuring,eenbelangrijk langeruitstalleven eneenbeteresmaakdoor
eenhogersuiker-enzuurgehalte.EenhogereEChadookeenduidelijk effect
ophetoptreden vanzweischeurtjes,indiezindatbijeenhogereECminder
zvjelscheurtjesvoorkwamen
B.Plannen voor1986
- Inhetkadervanditprojectzullentweeteeltenplaatsvinden;eenstookeneenherfstteelt.Hetgewasindestookteelt istomaat.Deopzetende
niveausvandebehandelingen komenovereenmetdehierbovenbeschreven
herfstteelt.
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Afdelingshoofd

Ir. J.vandenEnde
Besteding over het afgelopen Jaar (19
1

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

„ -materieel f

Seml-dlrecte kosten
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f

Middelbaar personeel

—

Lager personeel

—

mandagen
mandagen

Omslag algemene kosten f
Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1 9 8 5 )

Opeentomatenteeltbedrijf inDeLierwerdenmetingenverrichtomtrentde
variatievandewatergift,verdamping enuitspoelhoeveelheid opdeEC.Hetbetrofeenteeltopsteenwol.Intotaalwerdenmetingenverrichtop44lokaties
met2plantenperlokatie waarvan
32lokatiesinhetmiddenvandekas
- 16zonnekantpad
- 16schaduwkant
8lokatiesaandegevels
4 lokatiesaanhethoofdpad.
Inhetonderzoekwerd invierperiodenvan10tot 13dagengemeten;inmaart,
mei, junieninseptember.
Resultaten
Nognietalleresultaten zijnverwerkt.Debelangrijkste conclusieszijn:
a.verschillen inafgiftedruppelaars
Inmaartwasdevariatiegering;95?óvandemetingenlagtoeninhetgebied
van5?obovenofonderhetgemiddelde.Devariatiebleekinseptemberaanzienlijktezijntoegenomen;toenlag95?óvandemetingen inhetgebied van15?ó
bovenofonderhetgemiddelde.Dedruppelaarswerdenvóór deteelt,maar
niettijdensdeteelt,gereinigd.
b. verdamping
Deverdampingwerdperlokatieberekend uithetverschiltussendewatergift
endedrainafvoer.Intabel1staanderesultaten.Degegevenshebbenbetrekkingopdelokatiesinhetmiddenvandekas.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Tabel1 Gegevensmetbetrekking totdegemiddelde,maximum enminimum
verdampingperperiode

Min.

gem. %

2)
Min/ ;
1/nT

1.88

125

1.28

85

1.97

2.35

119

1.68

85

juni

2.81

3.15

112

2.39

85

september

1.69

2.17

128

1.21

72

Gemid 1) Max, 2)
l/r/
1/rn

Max.

maart

1.50

mei

Meetperiode

gem.%

1)gemiddeld perdagvanallelokaties
2)gemiddeld perdagvandelokatiesmetdehoogsterespectievelijk laagste
waarde.
Devariatieinverdamping tussendelokatieswasminofmeernormaalverdeeld.
Deafwijkingvanhetgemiddeldewasvooralinhetvoor-ennajaar vrijhoog,
tot28?ó. Voordezevariatiekoneneenaantaloorzakenwordenaangegeven.
Heteffectvande
- zonenschaduwkantvandelooppaden.Diteffecttradvooralopinhetvoorennajaar.Bijlokatiesaandezonkantvandelooppadenwasincidenteelde
verdamping tot18?óhogerdanbijdelokatiesaandeschaduwzijde;
- dematevangewasontwikkeling c.q. lichtvangst.Hetgewasoplokatiesmet
eenhogeverdampingwasvaaksterkerontwikkeld danoplokatiesmeteen
lageverdamping. Indemeetperiode injunikwamhetvoordatdeverdamping
vantweenaastelkaarliggendelokaties3.3en4.2 1perm was;
plaatsindekas.
Langsdezuidwestgevel wasdeverdamping 50tot100?óhogerdaninhetmidden
vandekas.Verschillen tussendeeneendeanderehoek indekasalsgevolg
vanbijvoorbeeld dewindrichtingwarennietsignificant.
c.Variatieindrainhoeveelheid endeconsequentiehiervanopdeEC
Doorvooraldegrotevariatieinverdamping varieerdeookdedrainhoeveelheid
sterk.Zovarieerdedegemiddeldedrainhoeveelheid perdagindemeetperiode
inmeivan0.1 bijdelaagstetot1.2 literperm perdagbijdelokatiemet
dehoogstedrainhoeveelheid.
VerschillenvanECindemat-endrainwater blekensamentehangenmetde
doorspoelhoeveelheid.
B.Plannenvoor1986
- Hetonderzoekwordt,metwataanpassingen ophetzelfdebedrijfherhaald.De
lokatieslangsdegevelsenhethoofdpad vervallen.Inhetmiddenvande
kaswordthetaantallokatiesuitgebreid tot48.
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Inhetkadervanditprojectwerdengegevensverzameld omtrenthet functioneren
vandriesystemenvoorautomatisering vandewatergift indepraktijk.
Desystemenwaren:
1.bakmetstartfunctieendrainage-overloop
2.meetbakmetstart-enstopfunctieplusinstelbare drainagehoeveelheid
3.bakmetstartfunctieendrainagepompje.
Demetingenvondenplaatsindeperiodejunitotseptember.Demetingenaande
systemenwarenvooralgerichtopdedoorspoeling.Vanbelanghierbijisdathet
doorspoelpercentage nietverlooptindetijd.Behalveaandedoorspoeling isbij
debeoordelingaandachtbesteedaandeinstelbaarheid vandesystemen.
Uitdemetingenbleekdatbijsysteem 1hetdoorspoelpercentage gemetenbijde
regelopstelling,vrijveelschommeling vertoonde.Hetgerealiseerdedoorspoelpercentagebleeksamentehangenmetdeinstraling (c.q.hetverdampingsniveau).
Bijveelinstraling laghetdoorspoelpercentage laagenbijweinig instraling
hoog.Bijsysteem 2werdperkraanvak geregeld integenstelling totdeandere
tweesystemenwaarperkasafdeling werdgeregeld.Hetdoorspoelpercentagewas
aanvankelijk constant.Later indeteeltverliepdedoorspoeling bijdrievan
deachtmeeteenheden.Bijsysteem3bleefdegemetendoorspoeling gedurendede
gehelemeetperiodevrijconstant;afwijking van1à2?ó.Hetfunctionerenvan
ditsysteemwerddaaromalsvrijgunstigbeoordeeld.Ookdeinstelbaarheid van
ditsysteemwerdevenalsbijsysteem 2vrijpositiefbeoordeeld.
Publicatie
Burg,A.M.M,vanderenP.vanderKnaap (HTuS,DenBosch): Praktijkervaringen
metdriesystemen (nieuwewatergeefsystemen).Tuinderij2 (16-1-1986),21-23
B. Plannenvoor1986
Ineencorridor vaneenvandekassenophetProefstationwordteenmeetopstelling ingerichtvoorhettestenvanwatergeefsystemen (druppelaars,druppelslangenendergelijke)

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbled gebrulkei

vervolgblad nr 1
Onderzoekinstelling
Projectnummer

van projectbeschrijving/projectverslag 19.8^.
Proefstation Naaldwijk
A26

Registratienr,
41

Oppraktijkbedrijvenzullennogmaalsgegevensomtrenthet functionerenvan
systemenvoordeautomatisering vandewatergiftwordenverzameld.
Oppraktijkbedrijven zullenmonsterswordenverzameld vanstoffendiede
watergeefsystemenverontreinigen enverstoppen.Nagegaan zalwordenmet
welkemiddelendezeverstoppingen kunnenwordenvoorkomenofverholpen.
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In1985iseenbegingemaaktmethetsamenstellen vanhetbijmestadviesvoor
tomaat,paprika,roos,anjerengerberametbehulpvandecomputer.TercontrolewerdeneenachttalbedrijveninhetZuidhollandsGlasdistrictgevolgd,
waarmetdezedoordecomputersamengesteldeadviezenwerd gewerkt.Indeperiodefebruaritotenmetseptemberwerden vandezebedrijven49grondmonsters
onderzocht.Opmerkelijk washetaantalmonsterswaaraanpassingenvoorkalium
enmagnesium moesten plaatsvinden.Kaliummoest27keerminderenmagnesium32
keermeerwordengeadviseerd.Extracalciummoestalleenwordentoegediend bij
diebedrijven,waarmetregenwaterwerd beregend.Zoalsteverwachtenwas,
moestbijgebruikvanoppervlaktewater 23keermindersulfaatwordengeadviseerd.Inhetalgemeenkanwordengezegd,datopenkeleaanpassingen nade
gebruiktevoedingsoplossingen geschiktwarenvoorhundoel.Enkelevoorstellen
totwijzigingvandegebruiktevoedingsoplossingen zijnopgestelden
zullenopkortetermijnwordeningevoerd.
Detuindersgaveneenietshogereconcentratie (10à20?ó)methetberegeningswatermeedandoordecomputer geadviseerd.Overhetalgemeenwarendetuinders
tevredenoverhetopgesteldeadviesendehanteerbaarheid ervan.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbled gebruik«
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Invloedvantrossnoeiopproduktie
Vorigjaarbleekinproevenmetvrijsterkgroeiendecv'sals"Calypso"
en"Marathon"datdoorhetinkortenvantrossendeproduktieafnam.Trossneoizoumeerafhankelijk vandegroeimoetenwordentoegepast.Ineen
proefmetdemindergroeikrachtigecv"Turbo"werddezestelregeltoegepast.Op28decemberwerdergeplantindekasgrond.Debehandelingen
waren:geensnoei,steeds7vruchtenpertroshandhaven,7etrosverwijderen,helft7eenhelft8etrosverwijderen,7een11etrosverwijderen,
helft7een8e enhelftlieen12etrosverwijderen.
Deoogstresultétenit/m3julistaanindetabel.
aantalvrucht sn/m

kg/m

gram/vrucht

Geensnoei

224

11.12

50

7vruchtenpertros

198

11.43

58

7etrosweg

207

11.16

54

\ 7e+ j 8etrosweg

203

10.64

52

7een11etrosweg

198

11.29

57

198

11.38

57

\ 7e+|8een j 11e+

i12e

trosweg

Erwarengeenbetrouwbareverschillen inproduktie.Indezeproefheeft
trossnoeientrossenwegnemengroverevruchtengegeven.Gezienhetverloopvandeproduktieisergeenredenomtweehalvetrosseninplaats
vanéénheletroswegtenemen.
b.Vergelijking vantweetomatenrassenmetresistentietegenFusariumvoetenwortelrotalsonderstammetdeonderstamTmKNVF
In 1984 kwam op een paar bedrijven b i j tomaten op steenwol Fusarium voeten w o r t e l r o t voor. D i t kan het tussenplanten t o t een riskante zaak maken.
Twee c v ' s met een onvoldoende v r u c h t k w a l i t e i t , maar met r e s i s t e n t i e t e Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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gendezeziektewerdenalsonderstam indeproefgebruikt.Cv"Counter"
werdgeëntopcv's"Vicores"en"864"enopdeonderstam"TmKNVF".
Degangbareonderstam "TmKNVF"werdalscontrolegebruikt.Op15juli
werduitgeplantopsteenwol.Na4dagenwerddestamvancv"Counter"
doorgeknipt.Onderstam "TmKNVF"hadsteedseenbeteregroeienminder
ernstigmagnesiumgebrekdandebeidecv's.Per25novemberwerdbij
onderstam "TmKNVF" 9.70 kgperm geoogst,bijdeonderstammencv
"Vicores"en"864"respectievelijk 8.69 kgen8.78 kg.Deverschillen
werdenvolledigveroorzaaktdoorhetaantalgeoogstevruchtenenwarengezienhetvroegeoptredenvanMg-gebrek-vooraleengevolgvanverschilleninvruchtzetting.Erwerdengeenverschilleninvruchtkwaliteit
tussendebehandelingenwaargenomen.
c.Invloedvandeluchtvochtigheid incombinatiemetdevoedingsconcentratie,-samenstellingenaldanniettoepassenvanmatverwarmingopde
produktie,kwaliteitenhetoptredenvanafwijkingenbijronde(voorjaar)
envleestomaten (herfst).
Ditonderzoekwerduitgevoerd inhetkadervaneensamenwerkingsprojekt
(B30enA19)metdeafdelingBodem,WaterenBemesting.Vooreensamenvattingvanderesultatenendeliteratuurlijst,zieprojectB30.
Publicaties
- Buitelaar,K., (1985).Trossnoeibijtomateninde heteluchtteelt.
GroentenenFruit,40(34):pp.34-35
- Buitelaar,K., (1985).Trossnoeiindelateteelt.Tuinderij,65(17):
pp.16-17
- Buitelaar,K., (1986).Effectvantrossnoeibijstooktomaten.Groenten
enFruit,41(28):pp.33-34
B.Plannenvoor1986
Teeltvancherrytomatenopsteenwolbij2.5en4.5EC
- Plantafstandenbijvasteenbeweegbaregewasdradenbijrondeen
vleestomatenop2praktijkbedrijven
- Vergelijkingplantdatabijrondetomaatinverbandmetproduktieen
vruchtkwaliteit (zieonderprojectB19)
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a.Rassenproeveneerstebeoordeling
2-3hokkigerondeen3-5hokkigegrofrondetypes
Stookteelt:
Elfnieuwerassenafkomstigvan6veredelingsbedrijven werdennaastde
standaardrassen "Marathon","Turbo",en"Calypso"opdrieplaatsenin
duplobeproefd.Voordetweedebeoordelingwerdenaanbevolen:
RS83061,84024,E13488en663.
Tussenplanting:
Elfnieuwerassenafkomstig van6veredelingsbedrijven werdennaastde
standaardrassen "Estafette"en"Abunda"op3plaatseninduplobeproefd.
Derassenvoorverderebeoordeling zijnnognietbekend.
Meerhokkigevlezigetypes
Stookteelt:
Negennieuwerassenafkomstig van5veredelingsbedrijven werdennaast
destandaardrassen "Vision"en"Dombito"opdrieplaatseninduplobeproefd.Eénproefplaatsgafonbetrouwbaregegevensvanwegestoringenin
deklimaatregeling vandeoverigetweeproefplaatsen zijndegegevens
gebruiktvoordeeindbespreking.Voordetweedebeoordelingwerdenaanbevolen:B83977enHg84043.
b.Rassenproeven tweedebeoordeling
2-3hokkigerondeen3-5hokkigegrofrondetypes
Stookteelt:
Eenserievanachtrassen,inclusiefdestandaardrassen "Marathon",
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"Turbo"en"Calypso",werdop21plaatsenin2-of4-voudbeproefdmet
intotaal44herhalingen.Naastdekwaliteitsaspecten vorm,kleuren
stevigheid vandevruchtenzijnhoudbaarheidsbepalingen gedaan,isgelet
opkrimpscheurenenzijnsuiker-enzuurbepalingengedaan.Tevensisde
produktiebepaald.Derassen661,"Counter","Turbo"en"Calypso"konden
uiteindelijk,aldannietbeperkt,wordenaanbevolen.
Publikaties
- Bakker,J.J.enM.H.Cools,(1985).Houdbaarheid enopbrengstsprong
vooruit.GroentenenFruit41 (13):pp.36-37
- Bakker,J.J.enM.H.Cools,(1985).Houdbaarheid enopbrengstsprongen
vooruit.Tuinderij65 (23):pp.44-45
- Heteluchtteelt
Eenserievan10rassen,inclusiefdestandaardrassen "Turbo","Calypso",
"Abunda","Sonatine"en"Marathon"werdop11plaatsenmetintotaal
24herhalingenbeproefd.Dezelfdebepalingenalsindestookteeltwerdenookindezeteeltwijzegedaan.Derassen660,661,"Counter","Turbo",
"Calypso"en"Abunda"kondenuiteindelijk,aldannietbeperkt,worden
aanbevolen.
Publikatie
- Cools,M.H.,(1985).Kieskwaliteitsbewust.GroentenenFruit41(23):
pp.34-35
Koudeteelt
Eenserievanzevenrassen,inclusief"Sonatine"en"Abunda",werdop
6 plaatsenmetintotaal18herhalingenbeproefd.Dezelfdebepalingen
alsindestookteeltwerdenookindezeteeltwijzegedaan,behalvede
houdbaarheid.Deresultatenzulleninfebruari1986wordengepubliceerd.
Tussenplanting
Eenserievanzevenrassen,inclusief"Estafette"en"Abunda"werdop
5plaatsenbeproefdmetintotaal11herhalingen.Dezelfdebepalingen
alsindestookteeltwerdenookindezeteeltwijzegedaan.Deresultatenzullenin1986wordengepubliceerd.
- Herfstteelt
Eenserievanvijfrassen,inclusief"Estafette"en"Abunda"werdop
4plaatsengetestmetintotaal18herhalingen.Dezelfdebepalingenals
indestookteeltwerdenookindezeteeltwijzegedaan.Deresultaten
zullenin1986wordengepubliceerd.
Meerhokkiqevlezigetypes
- Stookteelt
Eenserievanvierrassen,inclusief"Vision"en"Dombito",werdop6
plaatsenbeproefdmetintotaal23herhalingen.Naastdekwaliteitsaspectenvorm,kleurenstevigheid vandevruchtzijnooksuiker-en
zuurbepalingengedaanenisgeletopkrimpscheurtjes.Derassen"Perfecto"
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en"Dombito"kondenuiteindelijk,aldannietbeperkt,wordenaanbevolen.
Publikaties
- Cools,M.H.enJ.P.Straatsma,(1985).Dombitoblijfthoofdrasvoor
stookteeltvleestomaten.Tuinderij65(26):pp.44-45
- Cools,M.H.enJ.P.Straatsma,(1985).Dombitoblijfthethoofdras.
GroentenenFruit41(19):pp.56-57
Tussenplanting
Eenserievannegenrassen,inclusief"Dombito"en"Vision",werdop
4plaatsenmetintotaal8herhalingenbeproefd.Dezelfdebepalingenals
indestookteeltwerdengedaan,behalvezoet/zuurbepalingen.Deresultatenzullenin1986wordenverwerkt.
- Herfstteelt
Eenserievandrierassen,inclusief"Vision",werdop4plaatsenbeproefdmetintotaal16herhalingen.Dezelfdebepalingenalsindestookteeltwerdengedaan.Deresultatenzulleninmei1986wordengepubliceerd.
Overigepublikaties
- Stolk,J.H.enM.H.Cools,(1985).Estafettehètrasvoordeherfstteelt.
GroentenenFruit40(44):pp.38-39
- Stolk,J.H.enM.H.Cools,(1985),Estafette,hoofdrasherfsttomatenteelt.Tuinderij65(11):pp.20-21
- Cools,M.H.,(1985).Speciaalaandachtvoorkwaliteit.Tuinderij65(12):
pp.50-51
- Cools,M.H.(1985).Nieuwkomersmaaktbeter.GroentenenFruit40
(46):pp.33-34
Stolk,J.H.enA.B.Jansen (1985).Tomatenrassenvoorhettussenplanten.GroentenenFruit40(32):pp.38-39
Stolk,J.H.enA.B.Jansen (1985.Voorkeurvoorherfstrassenbijtussenplanting.Tuinderij65 (5):pp.24-25
B.Plannenvoor1986
a.Rassenproeveneerstebeoordeling
- Voorhet2-3hokkigeeneventueelhet3-5hokkigetypewordenin1986
proevenopgezetindestookteelt,dekoudeteeltendetussenplanting.
De veredelingsbedrijven kunnenperteeltwijzerasseninzenden,dieminimaalop3plaatseninduplozullenwordenbeproefd.
Voorhetmeerhokkigevlezigetypewordenin1986proevenopgezetinde
stookteeltenherfstteeltoftussenplanting,afhankelijk vandeontwikkelingen.Deingestuurderassenwordenopminimaal3plaatseninduplo
beproefd.
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b.Rassenproeventweedebeoordeling
In1986wordenvoorhetrondetype proevengenomenindestook-/heteluchtteeltendetussenplanting opzoveelplaatsenalsmogelijk is.Derassenserieswordensamengesteldaandehandvanderesultatenvandeeerste
beoordeling1985.Tevenszullendehoudbaarheid,suiker-enzuurgehaltes
endegevoeigheid voorkrimpscheurtjeswordenbepaald,evenalsproduktie,
vormenstevigheid.
Voorhetvlezigetypezalhetzelfdevoordestookteeltwordengedaan.
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
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—
mandagen

„ -materieel f

Seml-directe kosten
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Middelbaar personeel
Lager personeel

f

—
—

mandagen
mandagen

Omslag algemene kosten f
Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5 )met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Versieg over 1983

InvloedvandeCO^-concentratieopdeproduktievanvroegestookkomkommers
SamenmetenkeleandereonderzoekersvandeafdelingTeeltenkasklimaat
(zieookprojectB 32), iseenproefgenomenmetverschillendeCCLconcentratiesbijvroegestookkomkommers.Uitvoorgaand onderzoek (Internjaarverslag1983,pag.58)wasbekend dathogeconcentratiesdekansopbladverdrogingvergroten.Gekozenisdaaromvoorgehaltenbeneden1000ppm.
Doelvandeproefwas,ombinnenhettrajectvan200tot1000ppmdeeffectenvanC0„ópdegroeiendeproduktiezogoedmogelijk vasttestellenwaardooraeeconomischewaardevanhetverhogenvanhetC0„-gehalte
vandekasluchtbeterberekendkanworden.
Voorditonderzoekwaren12afdelingenvandeklimaatkasbeschikbaar.Op
7januarizijndaarinkomkommersgeplant.Hetbetrofeenteeltingrond
(cv"Lucinde").
Devolgendebehandelingenzijnop28januari (eerstebloei)ingesteld:
a.200ppm (C0?middelsscrubbersmetSodasorbverwijderen,somsdoseren)
2.330ppm (,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,, )
3.600ppm (doserenzodrahetgehaltebenedendeingesteldewaardekomt)
4.950ppm (,,
,, ,,
,,
,, ,,
,,
,,
,,
Degerealiseerdegehaltenwarensterkafhankelijk vanhetbuitenklimaat.
Metnamedematevanventilerenbepaaldevooreenbelangrijkdeelinhoeverredegerealiseerdewaardenafwekenvandeinstellingen.Doordatelke
8minutenwerdgemeten,iseengoedeindrukverkregenvandegerealiseerdegehalten.Gemiddeld overdeproefperiode (28jan.toteindjuni)zijn
degehaltentussen10.00en16.00uur,voordebehandelingen 1t/m 4respectievelijk geweest+250,+350,+550en+800ppm.
Heteffectopdegroeiwerdalsnelduidelijk.Bijdelaagsteconcentraties washetgewasdunnerengroeidemindersneldanbijdehogereconcentraties.Dithadookeenduidelijkeffectopdevroegeproduktie.Bij
200ppmkwamdeproduktie+eenweeklateropgangdanbij600en950
ppm.Overdegeheleproefperiodewasereenduidelijk verschilinhoogte
vandeproduktiezodatdeabsoluteverschillensteedsgroterwerden.Bij
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beëindigingvandeproef (26juni)warendebehaaldeproduktiesinkg
perm ,bijdebehandeling 1t/m4respectievelijk 19.8,25.5,34.4en
35.2.Opvallend isdaarbijdatverhogingvanhetCCL-gehaltevan600
naar950ppm (reëel550naar800)nauwelijkseffectblijkttehebben.
Binnenhetgebiedvan200(250)naar600(550)ppmisheteffectechter
zeergroot.
InvloedvanHortiplusglasopproduktie
DooreenkasmetHortiplusglas (glasgecoatmettinoxide)tedekkenkan
opjaarbasistussen15en20?óenergiewordenbespaard.Daarstaattegenoverdat10tot13?ó(blankglas=100)minderlichtindekaskomt.
Opeenpraktijkbedrijfwarentweeafdelingenvanelk5000m ,ééngedekt
metHortiplusenéénmetblankglas+beweegbaarscherm,beschikbaarom
waarnemingentedoen.Debenodigdewaarnemingen zijninsamenwerkingmet
deproeftuinteVelouitgevoerd.
BijdevroegestookteeltbleekdeproduktieonderHortiplusietsvroeger
opgangtekomen.Waarschijnlijkmoetdataanietshogeretemperaturen
wordentoegeschreven.Daarnawasdeproduktielangetijdgelijkenslechts
indelaatstemaandvandeoogstwasdeproduktieonderhetblankeglas
wathoger,waardoordetotaalproduktiebijbeëindiging vandeproef(op
16juli)onderblankglas0.3 kg/m hogerwas.
Hetgeringeverschilinproduktie,ondanksgemetenlichtverschillenvan
ruim10?ó(bijgeopendschermonderblank glas),moetwaarschijnlijkwordentoegeschreven aanverschilleninC0»-gehalteindewaarnemingsvelden.
BijnazekerzijndeC0„-gehaltenonderblankglaslagergeweestdanonder
Hortiplus.
Nadevoorjaarsteelt iseenherfstkomkommerteeltindetweeafdelingen
gepoot.Dezewerdenop6augustusgepootenerisgeoogsttot12november.
Erwastoeneenverschilvan1.6 kg/m inhetvoordeelvanblankglas.
Ditis+10?ó oogstreduktiedoorHortiplusenkomtredelijk overeenmet
waarnemingenopproeftuinVehlo.
Teeltsystemen,plantafstandenensnoeien
Medewerking isverleendaaneenpraktijkproef,waarbijhet"dubbele \l
systeem"isvergelekenmeteenvier-rijensysteem,verschillendeplantafstandenwerdenaangehoudenenmeerofminderwerdgesnoeid.Achtergrond
was,nategaaninhoeverredezefactorendekwaliteitenproduktiebeïnvloeden.Deproevenzijngenomenoptweebedrijven.
Geblekenis,dater,gemiddeld overdebedrijven,slechtszeerkleine
verschillen inproduktieenkwaliteitzijnontstaan.Erwaseenlichte
tendens,datdekwaliteitenhoudbaarheid bijhetvier-rijensysteem iets
beterwas.Deproduktieverschillen warenteverwaarlozen.
Dekwaliteitwerd inlichtematepositiefbeïnvloed doorruimerteplanten.
Deproduktienamechtervrijsterkafalserruimwerdgeplant.Opbeide
bedrijvenwashetverschiltussen1en1.5plantenperm 2.5 kgofwel
ruim6?ó.
Hetextrasnoeien,hetgeenbetekendedatelkeweekaangewasonderhoud
werdgedaan,leverdeeenietsbeterekleurbijdeoogstenookna14dagenbewaren.Doorhetsnoeienisdeproduktiezekernietnadeligbeinvloed.
Uitdezeproefblijktdater,weliswaarkleine,mogelijkheden zijnomde
kwaliteitpositieftebeïnvloedendoordejuisteteeltmaatregelentenemen.
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Publikaties
- Uffelen,J.A.M,van,(1985).Onderzoekbijkomkommersopsubstraat.
GroentenenFruit40(27):pp.38-41
- Uffelen,J.A.M,van,(1985).HerfstkomkommersinEnergiekasin1984.
GroentenenFruit41(8):pp.34-37
- Uffelen,J.A.M,vanenE.Nederhof (1985). C0 2 onderzoekbijkomkommers.GroentenenFruit41(22):pp.40-43
- Sande,J.v.d.(1985).Hortiplusonderzoekbijkomkommers.Groenten
enFruit41(19):pp.46-49
B.Plannenvoor1986•
a.VoortgangvanhetC0„-onderzoekbijvroegestookkomkommers
b.MedewerkingaanhetonderzoekindeEnergiekas (interactiesklimaatvoeding)
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5)met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198?

a.Rassenproeven eerstebeoordeling
- Stookteelt
Negennieuwekomkommerrassen,afkomstigvanvijfveredelingsbedrijven,
werdennaastdestandaardrassen "Corona"en"Lucinde"opvierplaatsenin
duplobeproefd,zowelingrondalsopsteenwol.Geenvandenieuwerassenwaswitresistent.Voorverderebeproevingwerdenaanbevolen:716
enE5774.
- Herfstteelt
Elfnieuwekomkommerrassen,afkomstigvanzesveredelingsbedrijven,
werdennaastdestandaardrassen "Corona"en"Lucinde"op3plaatsen
induplobeproefd.Tweevandenieuwerassenwarenwitresistent.De
voorverderebeproeving aantebevelenrassenzijnnognietbekend.
b.Rassenproeventweedebeoordeling
Stookteelt
Eenserievanvijfrassen,inclusiefdestandaardrassen "Lucinde"en
"Corona",werdop15plaatsenmetintotaal36herhalingenbeproefd,zowel
ingrondalsopsteenwol.Derassen "Corona","Lucinde",713en"Dorian"
kondenuiteindelijk,aldannietbeperkt,wordenaanbevolen.Hetras
712wordtnogmaalsindetweedebeoordeling opgenomenvanwegeonzekerheidoverdehoudbaarheid.
Publikaties
- Cools,M.H.enJ.P.Straatsma (1985).Nieuwekomkommerrassenbieden
perspectieven instookteelt.GroentenenFruit41 (20):pp.48-49

Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik«

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

1

Onderzoekinstelling
Projectnummer

van p r o j e c t b e s c h r i j v i n g / p r o j e c t v e r s l a g 1985
:
:

Proefstation Naaldwijk
B4

Registrati

- Cools,M.H.enJ.P. Straatsma (1985). Kiezen voor produktieénkwaliteit. Tuinderij65(26):pp.48-50
- Herfstteelt
Een serievanvijf rassen,inclusiefdestandaardrassen "Corona"en
"Lucinde",waarvan geen witresistent,werdop10plaatsen beproefdmet
intotaal27herhalingen.Deresultaten zullenin1986 worden verwerkt
en gepubliceerd indevakpers.
Overige publikaties
- Cools,M.H.enJ.H. Stolk (1985). Komkommerrassen voordelatere
hetelucht-enzomerteelt. GroentenenFruit40(36):pp.52-54
- Cools,M.H.enJ.H. Stolk (1985). Witresistentie kost produktie.
Tuinderij65(4):pp.44-45
Cools,M.H.enA.B.Jansen (1985). Kies kwaliteit voor herfstkomkommers. Tuinderij65(13)p. 39
- Cools,M.H.enA.B.Jansen (1985).Ookindeherfstteelt voor kwaliteit kiezen.GroentenenFruit40(48):pp.44-45
B. Plannen voor1986
a. Rassenproeven eerste beoordeling
Indestookteelt,dehetelucht-/koude teeltendeherfstteelt komen
opminimaal 3plaatsen proevenmetdeperteeltwijze doordeveredelingsbedrijven ingezonden rassen.Enkele witresistente rassen worden waarschijn,
lijk aangemeld voordehetelucht-/koude teeltendeherfstteelt.
b. Rassenproeven tweede beoordeling
Indestookteeltzaleenserievanvijf rassen,inclusiefdestandaardrassen "Corona"en"Lucinde",opminimaal14plaatseninduplo worden
beproefd.Eengroot deelzalopsteenwol worden geteeld.
Indeherfstteelt zalgetracht wordeneenserie r.assen,metdebeste rassenvandeeerste beoordeling in1985,opminimaal10plaatsentebeproeven.
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (198 5 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar
A. Verslag over 1965

a.Onderzoeknaardeteeltmoqelijkhedenvanijsbergslaindewinter
Inhetnajaarenwintergedurendehetseizoen1984-1985isonderzoekgedaannaardeteeltmogelijkheden vanijsbergsla.Hetonderzoekwerduitgevoerd invierkasafdelingen.-Erwerden2nachttemperaturenaangehouden,
teweten4^ Cen8| C.Dedagtemperatuurwasinalleafdelingen 11 C.
Gedurendetweeteeltenisintweeafdelingengebruikgemaaktvaneen
anticondensvochtkierenscherm. Inelkeafdelingwerddeinvloedvanwitfoliealsgrondbedekking onderzocht. Deijsbergslawerdgezaaidop17/9,
24/9,18/10en8/11.Erwerdachtereenvolgensgeoogstop21/1,19/3en2/4.
Perzaaidatumwarentweerassenopgenomen.Deresultatenvandeverschillendeteeltenwordenweergegevenindetabel.
Tabel:Gemiddeld nettokropgewichtbijdeverschillendeobjecten
Zaaidatum:17-9-1984,oogstdatum21-1-1985
Afd.

Nacht.temp.

Scherm

Folie
(Grondbedekk.)

Ras

8èuC

geen

geen
geen
ja

Cavallona
Marbello
Marbello

29.8
23.0
28.2

4è°C

geen

geen
geen
ja

Cavallona
Marbello
Marbello

26.2
23.8
27.3

Nettogew. in
kg/100st.
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Zaaidatum24-9-1984,oogstdatum21-1-1985
Afd.

Nachttemp.

Scherm

Folie
Ras
(Grondbedekk.)

Nettogewi.in
kg/100st.

8±°C

geen

geen
ja
geen
ja

Cavallona
Cavallona
Marbello
Marbello

17.8
20.3
17.2
20.1

4i°C

geen

geen
ja
geen
ja

Cavallona
Cavallona
Marbello
Marbello

17.9
19.7
14.a
20.2

Zaaidatum18 -10-1984, oogstdatum

19-3-1985

1

8±°C

ja

geen
ja

Marbello
Marbello

36.5
35.6

2

4è°C

ja

geen
ja

Marbello
Marbello

34.7
37.6

Zaaidatum8- 11-1984, oogstdatum

2-4--1985

8AUC

ja

geen
ja
geen
ja

Kellys
Kellys
Marbello
Marbello

43.5
50.5
37.3
41.7

4è°C

ja

geen
ja
geen
ja

Kellys
Kellys
Marbello
Marbello

42.5
42.0
32.0
37.4

8±°C

geen

geen
ja
geen
ja

Kellys
Kellys
Marbello
Marbello

52.3
60.5
44.5
51.3

4±UC

geen

geen
ja
geen
ja

Kellys
Kellys
Marbello
Marbello

34.3
45.2
33.4
39.3

Uitdetabelblijkt,datdoorgebruiktemakenvanwiitfoliegedurendede
teeltmetnameindevroegereherfstenindevoorjaarsteeltdeproduktieverhoginghetgrootstis.Dooreenhogerenachttemperatuuraantehouden
wordthetkropgewichteveneenspositiefbeïnvloed.Indienechtergedurende
degeheleteeltgebruikgemaaktwordtvaneenvochtkierenschermheeftdit
eennegatieveinvloedopdeproduktie.
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b.Onderzoek naaroorzaakvanachterblijven vanslaplanten geteeldin
voedingsfilm
Voorproefopzet:zieInternJaarverslag 1984,pag.60.TussendeverschillendeplantleeftijdenenEC-niveauskwamengeenaantoonbareverschilleninwegvalvanplantenvoor.
c.Invloedvanwatertemperatuur enwatergiftenplantgrootteopgroeivansla
geteeldinvoedingsfilm
Inhetvoorjaar van1985isonderzoekgedaannaardeinvloedvandewatertemperatuur,dewatergiftendeplantgroottebijuitplantenopdegroei
vanslageteeld invoedingsfilm.Erwerdgeplantop31januari1985.
Hetraswas"Nanda".Bijhetuitplantenwarendeplantgewichten:0.99,
2.43en4.35 gram.Devolgendewatertemperaturenwerdenaangehouden,
variabel (dusafhankelijkvanderuimtetemperatuur) circa8-9 C,eerste
14dagen12 Cdaarnavariabel,gedurendedegeheleteelt14 Cengedurendedegeheleteelt17 C.Daarnaastwarentweebehandelingenopgenomenwaarbijrespectievelijk 30minuten/uur en15minuten/uurwerdgerecirculeerd. Erwerdgeoogstop31maart1985.
Tussendedrieverschillendeplantgroottenkwamengeenbetrouwbareverschilleninwegvalvoor.Dekropgewichten per100stuksbijdeverschillendewatertemperaturenwarenachtereenvolgens:variabel22.3,eerst
14dagen12°C 24.1,14°C26.8en17°C27.9kg/100stuks.
Bijdebehandelingwaarbij15minutenperuurgerecirculeerd werd,kwam
randindekroppenvoor.Deoverigebehandelingenwarenvrijvanrand.
d.Onderzoek naarrelatieEC-randbijslageteeld invoedingsfilm
Bijditonderzoekwerdendevolgendebehandelingenopgenomen:
ECniveausgedurendedegeheleteelt2.0mS.cm ,enindetweedehelft
vandeteelt (na3-12-1984)3.5en4.25mS.cm .Geplantisop16-10-1984;
derassenwaren"Columbus","Nanda"en"Marbello".Ditlaatsteraswas
ijsbergsla.
Erwerdgeoogstop3-1-1985.Uitderesultatenkwamnaarvorendater
geenbetrouwbareverschillen inkropgewichten tussendeverschillende
EC-niveauswaren.BijdeECvankontinu2.0mS.cm kwambetrouwbaar
minderrandvoordanbijdeoverigebehandelingen.Deverschilleninrand
tussendeoverigebehandelingenwarennietbetrouwbaar.
e.Oriënterend rassenonderzoek bijkrulandijvie
Inhetnajaarvan1985werdoriënterend rassenonderzoek gedaanbijkrulandijvie.Erwerden19verschillenderassenvan9zaadbedrijvengetoetst.
Erwerdgeplantop11september 1985engeoogstop14november1985.
Geenenkelrasbleekvoldoendegebruikswaarde tehebben.Enkelerassen
warenguatypenietgeschikt;derassendiequatypewelgeschiktwaren,
blekenechterterandgevoelig.
f.Oriënterend rassenonderzoek bijroodlofindeherfst
Inhetnajaarvan1985werdoriënterend rassenonderzoek gedaanbijroodlof.Erwerden16rassenafkomstigvan7zaadbedrijven getoetstophun
gebruikswaarde.Erwerdgeplantop11septembr1985engeoogstop25
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november 1985.Uithetonderzoekbleekdatdeontwikkeling vanhetgewas
onvoldoendewasomeenvoldoendehoogkropgewicht vaneengoedekwaliteit
tekrijgen.Metdetotnutoebekenderassenishetderhalvenietmogelijkomindeherfsteengoedekwaliteitroodloftetelen.
g.Oriënterend rassen-entemperatuuronderzoek bijroodlof
Inhetvoorjaarvan1985werdonderzoekgedaannaardeinvloedvande
ruimtetemperatuuropdekropvormingbijroodlof.Inhetonderzoekwaren
15rassenopgenomen.Hetonderzoekwerduitgevoerd intweeafdelingen.
Indeeneafdelingwerdeennachttemperatuuraangehoudenvan10-15 Cen
eendagtemperatuurvan14-25 C.Indeandereafdelingwerdeennachttemperatuuraangehoudenvan7-9 Ceneendagtemperatuur van11-14 C.De
plantenwarengezaaidop31-2-1985,geplantop25-2-1985engeoogstop
7-5-1985.Uithetonderzoekbleek,datdekroppendiegegroeidwarenbij
dehogereruimtetemperatuur eenvoldoendehartvullingkregen.Dekroppen
diegegroeidwarenbijeenlagereruimtetemperatuur warenrodervan
kleurmaargavenonvoldoendehartvulling.Derassen "Otello","Augusto",
"Giulio","CicoriadiChioggiaMarina"en"CicoriaPrecose"zullenbij
eenvoortgezetonderzoeknogeensopgenomenworden.
Publikaties
- Maaswinkel,R.H.M..Biedtslateeltingoteneenperspectiefvoorde
veredelaar?.Zaadbelangen.39 (1):p.35
- Maaswinkel,R.H.M.,DeteeltvanijsbergslainSpanje.Groentenen
Fruit40(47):pp.22-23
- Maaswinkel,R.H.M.Wordtwit-folieeennieuweontwikkeling indeslateelt?.GroentenenFruit41 (15):p.15
- Maaswinkel,R.H.M.Goedepraktijkervaringenmetslaingoten.Groenten
enFruit40(48):pp.46-47
- Maaswinkel,R.H.M.Praktijkervaringenmetteeltvanslaingoten.
BoerenTuinder39 (1952):pp56-57
B.Plannenvoor1985
Onderzoeknaarderelatietussendevoedingsconcentraties enhetoptredenvanbolrotbijijsbergsla,geteeldinvoedingsfilm
Onderzoeknaardeinvloedvanworteltemperatuuropkropvormingenproduktiebijijsbergslageteeld invoedingsfilm
Oriënterendrassenonderzoek bijkrulandijvieenroodlof
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a.Rassenonderzoek botersla
Rassenproeveneerstebeoordeling
In4voordepraktijk representatieve teeltwijzenwerdennieuwerassen
induplobeproefopdrieplaatsen,indewinterteeltoptweeplaatsen
wegenshetuitvallenvanéénproefplaats.Perveredelingsbedrijfmochten
tweerassenperteeltwijzeingezondenworden.
Vroegeherfstteelt1984
Standaardrassen:"Salina"en"Sitonia".
Negennieuwerassenzijnbeproefd vanvijfveredelingsbedrijven.
Aanbevolenvoorvoortgezetonderzoek:"Amy" (2308),846142en13010.
Herfstteelt1984
Standaardrassen:"Nanda","Panvit"en"Pascal".
Vijftiennieuwerassenzijnbeproefdvanachtveredelingsbedrijven.Aanbevolenvoorvoortgezetonderzoek:E3592,E1977,2900,846142,L4186en
13010.
Winterteelt1984/1985
Standaardrassen:"Panvit","Columbus"en"Saffier".
Veertiennieuwerassenzijnbeproefdvanzesveredelingsbedrijven.
Aanbevolenvoorvoortgezetonderzoek:E1977,L4186,L3176,13010en
96261.
Voorjaarsteelt1985
Standaardrassen:"Norden","Baccarat","Tardisix"en"Pallas".
Twaalfnieuwerassenvanzevenveredelingsbedrijven zijnbeproefd.Aanbevolenvoorvoortgezetonderzoek:E3816,E3837,2087en"Amy" (2308).

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgbled gebrulkei
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Rassenproeven tweedebeoordeling
Vroegeherfstteelt1984
Zesproefplaatsenmetintoaalachttienherhalingen.Beproefderassen:
RS836836,96261,"Katanga","Bistro","Sitonia"en"Salina".
Standaardrassen:"Sitonia"en"Salina".
Aanbevelenswaardig:"Katanga"(E7266), "Cascade" (RS836836)en"Sitonia".
Publikaties
- Cools,M.H.enA.B.Jansen (1985).KrijgtSitoniaconcurrentie?.
Tuinderij65 (17):p.31
- Cools,M.H.enA.B.Jansen (1985).Rassenvroegeherfstteeltglassla.
GroentenenFruit41(5):pp. 29-31
Herfstteelt1984
Negentienproefplaatsenmetintotaal40herhalingen.Beproefderassen:
E5450,89797,"Windsor" (96261)."Present" (2011),"Bingo"(825467),
"Nanda","Pascal","Bistro","Panvit","Jouit","Sorbon"(L.2130)en
"Aramir"(L3115).
Standaardrassen:"Panvit","Nanda"en"Bistro".
Publikaties
- Cools,M.H.(1985).Geenuitschietersbijnieuwkomers.Tuinderij
65(19):pp.26-27
- Cools,M.H.(1985).Slarassenvoordeherfstteelt.GroentenenFruit
41(8):pp.29-31
Winterteelt1984/1985
Twintigproefplaatsenmetintotaal40herhalingen.
Beproefderassen:"Bingo","Present","Isidor",E4920,"Panvit","Columbus",
"Saffier","Bistro","Telamon"en"Pandora".
Standaardrassen:"Panvit","Columbus"en"Saffier".
Aanbevelenswaardig:"Bingo"(825467),"Bistro","Telamon"(L2108),
"Pandora"en"Panvit".
Publikaties
- Cools,M.H.enA.B.Jansen (1985).Keuzegenoeginkroppendekropslatypen.Tuinderij65(19):pp.22-23
Cools,M.H.enA.B.Jansen (1985).Ookindewintergoedehartvulling
mogelijk.GroentenenFruit41(9):pp.31-33
Voorjaarsteelt1985
Tienproefplaatsenmetintotaal26herhalingen.
Beproefderassen:E6199 ("Manolia"),E4621 ("Duran"),RS821327,"Plaza",
"Adelbert","Norden","Baccarat","Tardisix","Pallas"en"Marcia".
Standaardrassen:"Norden","Baccarat","Tardisix","Pallas"en"Marcia"
Aanbevelenswaardig:"Norden","Baccarat","Plaza"en"Pallas".
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Publikaties
- Bakker,J.J.enA.B.Jansen (1985).Voorjaarsslawelsneller,niet
beter.Tuinderij65 (23):p.41
- Bakker,J.J.enA.B.Jansen (1985).Nieuweslarassenvoordevoorjaarsteeltwelsneller,maarnietbeter.GroentenenFruit41 (14):pp.35-37
Latevoorjaars-enzomerteelt1985
Vijfproefplaatsenmetintotaal18herhalingen.
Beproefderassen:"Vivaldi"(2200),"Amy" (2308),E7128,"Cascade"
(RS836836),"Hudson"(6391),"Katanga"(E7266), "Salina"en"Sitonia".
Standaardrassen:"Salina"en"Sitonia".
Aanbevelenswaardig:debeproefderassenwarenalle,alofnietbeperkt,
aanbevelenswaardig.
Deresultatenzulleninjanuari1986wordengepubliceerd.
b.Rassenonderzoek ijsbergsla
Rassenproeven eerstebeoordeling
Intweevoordepraktijk representatieveteeltwijzeswerdennieuwe
rassenbeproefdopminimaaldrieplaatseninduplo.
Herfstteelt1984
Standaarrassen:"Cavallona"en"Marbello"
Viernieuwerassenbeproefdvanvierveredelingsbedrijven.
Aanbevolenvoorvoortgezetonderzoek:2915,22587enEY1554.
Voorjaarsteelt1985
Standaardrassen:"Kellys","Globe","Polar"enMarbello"
Vijfnieuwerassenbeproefd vandrieveredelingsbedrijven.
Aanbevolenvoorvoortgezetonderzoek:835930,22587en23204.
Rassenproeventweedebeoordeling
Herfstteelt1984
Achtproefplaatsenmetintoaal15herhalingen.
Beproefderassen:99940,833999,"Marbello"en"Cavallona"
Standaardrassen:"Marbello"en"Cavallona"
Erzijngeenaanbevelingengedaan.Derassenwordenin1985nogmaals
beproefd.
Voorjaarsteelt1985
Tienproefplaatsennietintotaal25herhalingen
Beproefderassen:"Polar","Globe","Kellys"en"Marbello"
Dezevierrassenwarenalle,alofnietbeperkt,aanbevelenswaardig.
Publikatie
- Straatsma,J.P.enM.H.Cools (1985). Ietsmeerkeuzeindeijsslarassen.Tuinderij65 (25):p.67
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B.Plannenvoor1986
a.Rassenproeveneerstebeoordeling
Erzullenrassenproeveneerstebeoordelingwordengenomeninviervoorde
praktijk representatieve teeltwijzes:herfstteelt,winterteelt,voorjaarsteeltenlatevoorjaarsteelt.
b.Rassenproeventweedebeoordeling
Derassendieindeeerstebeoordeling van1984/1985werdenaanbevolen
voorvoortgezettebeproevingwordenindebetreffendeteeltwijzesop
eengroteraantalplaatsenbeproefd.Derassenzullenwordenbeoordeeld
naastdeperteeltwijzevastgesteldestandaardrassen.
IJssla
Rassenproeveneerstebeoordelingwordengenomenindeherfstteelt1985
envoorjaarsteelt 1986.Deproevenindeherfstteeltwordeninviervoud
opgezet.Derassenwordendanintweeoogstbarestadiawaargenomen,
waardoordevroegerezowelalsdewatlatererassenbetertothunrecht
kunnenkomen.
Erwordenrassenproeven tweedebeoordelinggenomenindeherfstteelt
van1985endevoorjaarsteelt van1986.
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5)met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1985

1.Vroegestookteelt
Hetoptredenvankrimpscheurtjesisindevroegestookteeltnogsteeds
eenvandebelangrijkstekwaliteitsproblemen.Vooralbijheteerstezetseltreedtopeenzeergrootaantalbedrijvendezekwaliteitsafwijking
openisvaakeenflinkpercentagevandevruchtenongeschiktvoorde
export.
Daarom isookin1985bijhetonderzoekveelaandachtgeschonkenaan
krimpscheurtjesenzijndeonderzoeksfactoren vooralgerichtgeweestop
dezekwaliteitsafwijking.Bijdeoogstzijnwaarnemingen gedaantenaanzienvandematewaarinkrimpscheurtjesoptraden.Pervruchtisdeaantastinggewaardeerd van0(geheelvrij)tot5(veelenzwarescheurtjes).
Naastdezekwaliteitswaarnemingen zijnproduktiebepalingen gedaan.Voor
dezeproevenwarendrieafdelingenbeschikbaar.Depaprika'szijnop
12december 1984opsteenwolgeplant.Zewaren,tenzijandersvermeld,
gezaaidop2oktober.Erissteedsrood (rijp)geoogst.
Denachttemperatuurissteedsingesteld geweestop15 C.Dedagtemperatuurwasvanhetplantentot1februariingesteld op25 C,infebruari
op23°Cenvoorderestvanhetseizoenop21 C.Erwarengeenminima
ingesteld tenaanzienvandebuistemperatuurofdeventilatie.
a.Schermen
Bijvoorgaandonderzoek (Internjaarverslag 1982)wasdeindrukontstaan
datvruchtendieondereenschermvanplasticfolieuitgroeien,minder
lasthaddenvankrimpscheurtjesdanvruchtendiezóndereenschermwaren
uitgegroeid.Gekozenisdaaromvooreenproefopzetmetdevolgendebehandelingen:
1.zolangmogelijk eenplasticschermhandhaven (vanafplantentot4
april)
2.alleengedurendedenachtschermenmetplasticfolie
3.géén schermgebruiken.
Doordatbijbehandeling 1hetschermdagennachtgeslotenbleef,werd
deluchtvochtigheid vooralinmaartenbeginapril,zeerhoog.Doorafdruipend condenswaterwarengewasenvruchtenvaakergnat.Ookdetemperatuur liepinmaartenaprilsomsvrijhoogopwaardooreensoort
Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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"sauna-klimaat"ontstond.Hetgewasbleekdaarechtergeennadeligegevolgenvanteondervinden.Waarhetschermtot4aprildagennachtgeslotenwasgeweest,begondeoogstietsvroegerdanindeandereafdelingen.
Waarinhetgeheelnietwasgeschermd kwamdeproduktiehetlaatsteop
gang.Op23/4wasbijdebehandelingen 1,2en3respectievelijk 1.8,1.3
en0.8kg/m geoogst.Waarschijnlijk moetendezevroegheidsverschillen
wordentoegeschreven aanverschillen ingemiddeldetemperatuur.Indien
erwordtgeschermd,wordtdetemperatuurgemakkelijk ietshogerdoor
snelleropwarmenenmindersnelafkoelen.
Deproduktieverschillenwerdenechtersnelkleiner,enbijbeëindiging
vandeproefop20augustus,warenernauwelijksverschillen.Dewaarnemingentenaanzienvankrimpscheurtjeslietenovereenperiodevan14
wekenoogstenooknauwelijksverschillenzien.Wélzagenweverschillen
indeeerstewekenvandeoogst.Deaantastingwastoenbijcontinue
schermenduidelijkheternstigst.Omdatopdatmomentbijdiebehandeling
echterookduidelijkmeerwasgeoogst,isgeengoedevergelijkingmogelijk.Geconcludeerd magworden,datergeenbetrouwbareverschillenin
krimpscheurtjes zijnvoorgekomenbijdezeproefendaterbijpaprika's
zeerlanggeschermd kanwordenzónderdatdattenkostevanproduktieof
kwaliteitbehoefttegaan.
b.Plantgrootte/vroegheid
Degroottevandeplantenophetmomentvanuitplantenbepaaltmedede
vroegheid vandeoogst.Omdatmenvaakdemeninghoortdatkrimpscheurtjesheternstigstoptredenbijdevroegstegewassen,iseenproefgenoemenmet3zaaidata.
Gezaaid isop:24/9,dezeplantwaszeergrootbijhetuitplanten;
2/10;bijhetuitplantennormaleplanten
16/10;bijhetuitplantennogzeerkleineplanten.
Deplantenvandezaaidatum24/9zijn•+14dagenvóórdeofficiële
plantdatumreedsopsteenwolmattengezetenafgekweektmet+_8planten
perm .Naarmatevroegerwasgezaaid,isookdeoogstvroegerbegonnen.
Devoorsprongwordttijdelijkweliswaarwatkleiner,maarbijdeafsluitingvandeproefwareneropmerkelijk groteverschillen.OD20/8was
vandezaaidate24/9,2/10en16/10respectievelijk geoogst:13.1,
11.8en11.1kg/m .Dezeverschillenzijnvooreendeelveroorzaaktdoor
vroegheidsverschillen,maarookdoordatlaterinhetseizoendeproduktieregelmatigwatgroterwasnaarmatevroegerwasgezaaid.
Tenaanzienvandekrimpscheurtjeswarendeverschillenna14weken
gemiddeld nietgroot.Vroegwaserwéleenverschil;devroegergeoogste
vruchtenblekenméérkrimpscheurtjes tehebben.
c.Matverwarming
3ijdevroegeteeltvanpaprikawordtalgemeengrond-ofmatverwarming
toegepast.Omdatbijeenhogeretemperatuur vanhetwortelmilieueen
hogereactiviteitvanhetwortelgestelmagwordenverwachtendeworteldrukmogelijk eenrolspeeltbijhetoptredenvankrimpscheurtjes,
zijndevolgendebehandelingenaangelegd.
1.géénmatverwarming;
2.overdagdemattemperatuurhandhavenop22 C, 'snachtsgéénmatverwarming;
3.demattemperatuur dagennachthandhavenop22°C,
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Bijdeoogstbleekdatdevroegeproduktiebijdebehandelinggéén
matverwarmingietseerderbegondanbijdeanderebehandelingen.Waarschijnlijkeengevolgvaneenietsgemakkelijker zettingdanbijde
watlageremattemperatuur.Bijbeëindigingvandeproefwarendeverschillenergkleinennietbetrouwbaar.
Tenaanzienvandekrimpscheuraantastingbleekdatdezebijhetontbrekenvanmatverwarming hetergstewas.Waaralleenoverdagdetemperatuurvanhetwortelmilieuwerdverhoogd,wasdeaantastinghetminste.
Ditlaatstekanermogelijk toebijdragenomdeaantasting indepraktijkietsterugtedringen.
Concentratievoedinqsoplossing
Deconcentratievandevoedingsoplossing kanenerzijdsdeproduktie
beïnvloeden,maaranderzijdsookvaninvloedzijnophetoptredenvan
krimpscheurtjes(zievoorgaandeinternejaarverslagen).
Bijdein1985genomenproefzijndevolgendebehandelingenopgenomen:
1.deECvandevoedingsoplossing gedurendedegeheleteelthandhaven
op5mS/cm;
2.deteeltstartenmeteenECindevoedingsoplossing van5mS/cmmaar
deze+3wekennadezettingvanheteerstezetselverlagennaar
2mS/cm;
3.gedurendedegeheleteelteenECindevoedingsoplossing handhaven
van2mS/cm.
Dezebehandelingenhebbennietgeleidtotvroegheidsverschillen.Later
inhetseizoenisdeproduktiebijbehandeling 2,startenmet5enlater
2mS/cm ,watgrotergeweestwaardoordezebehandelingbijbeëindiging
vandeproefop20augustuseenvoorsprongopdeanderetweebehandelingenhadvanongeveer 1.0kg/m .Eenopmerkelijk verschil,datnogniet
ineerdereproevennaarvorenisgekomen.
Dekrimpscheurtjesaantastingenwarengedurendedeeerste4wekenvande
oogstongeveergelijk.Daarnaontstonderechtereenduidelijkverschil
tengunstevandebehandelingmetdecontinuehogeEC.Hetblijktdus,
datdekrimpscheurtjesaantastingdoorhethandhavenvaneenhogeECvan
devoedingsoplossing aanmerkelijk teruggedrongen kanworden.
Vruchtdunninq
Reedsenkelejarenzijnerproevengenomenmethetwegnemenvaneenaantalvruchtenvanheteerstezetsel (ziejaarverslagen vanaf1982).Bij
dezeproevenbleeksteedsdatdeproduktievroegdoorhetdunneniets
kleinerwerd,maardatdetotaleproduktieerdoorwerdverhoogd.Voorzovererwaarnemingenwarengedaan,bleekechterookdatdeaantasting
doorkrimpscheurtjeserietsernstigerdoorwerd.Daarom isookin1985
weereenproefgenomenmetwelennietdunnenvanheteerstezetsel.
Gekozenisvoordevolgendetweebehandelingen:
1.géénvruchtdunningtoepassen;
2.vanheteerstezetselmaximaal4vruchtenperplantaanhouden.
Vanbehandeling 2zijndeovertolligevruchtenverwijderd toenze2tot
5cmgrootwarenendusgoedtezienwasdatzezoudengaandoorgroeien.
Ookbijdezeproefwasdevroegeproduktievandegedundeplantenwat
kleiner.Op7meiwashetverschil0.3 kg/m .Dezeachterstand isechter
snelgoedgemaaktenomgezetineenvoorsprong,zodatop20augustus,bij
beëindigingvandezeproef,eenverschilwasontstaanvan0.6 kg/m in
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hetvoordeelvandegedundeplanten.Uitoogpuntvanproduktieishet
dunnendanookzekeraantebevelen.Omdatbijhetdunnenheteerstde
watmindergoedgevormdevruchtenwordenverwijderd,betekentdunnenook
eenkwaliteitsverbetering.
Tenaanzienvankrimpscheurtjesblekenerbijdezeproefgéénverschillentussendetweebehandelingen tezijn.
2.Herfstteelt
VanheteffectvanCCLopdegroeienproduktievanherfstpaprika's
isweinigbekend.Ookzijnernauwelijksgegevensomtrentdehoogte
vanhetCO„-gehalteinkassenmetherfstpaprika's indienernietwordt
gedoseerd.Voortestellenis,datbijwindstilweerenrelatiefweiniguitwisseling vankasluchtmetbuitenluchthetCO„-gehaltetussen
hetgewastotlagewaardendaalt.Mogelijk datdaardoordezettingbij
windstilweerveelalzomoeilijk is;somszelfsnagenoeggeheelachterwegeblijft.In12afdelingenvandeklimaatkasisdaaromeenproefopgezetwaarbijverschilleninCO„-gehaltezijningesteld.Binnendeafdelingenisgekozenvoorhettoelatenvanvruchtenvanafverschillende
momenten.
a.CO^proef
BijdeC0 7 proefzijndevolgendebehandelingenopgenomen:
1.controle;hierbijwerdnietgedoseerd ennietgefilterd;
2.200ppm;doordekasluchtdoorsodasorbteleidenwerddeC0„uitde
kasluchtgefilterd.Bijgehalteslagerdan200ppmwerdgedoseerd;
3.340ppm;ookhierwerdhetgehaltedoorfilterenendoserenzonauwkeurigmogelijk op340ppmgehouden;
4.500ppm;doordoserentrachtenhetgehalteop500ppmtehouden;
5.per40minuten8minutenhetgehaltenaar500ppmsturenen32minuten
nietdoseren;
6.per104minuten8minutenhetgehaltenaar500ppmsturenen96minutennietdoseren.
Omdathetcontinuedoserentoteengehaltevan500ppm (behandeling4)
indezomermaanden,wanneererveelwordtgeventileerd,ergveelC0„
vraagt,zijnbehandelingenmetintermitterend doserenopgenomen.VerondersteldwordtweldatdaardoorhetrendementvanhetgedoseerdeC0„
hogerkanzijn,metnameookomdatergeengewenningvandeplanten
aaneenbepaald C0„-gehaltekanplaatsvinden.
Op15julizijndepaprika'sgeplant.Hetbetrofeenteeltingrond.De
C0„behandelingen zijnvanaf1augustusingesteld geweest.Hetrealiserenvandegewenstegehaltenbleekmoeilijk enbijveelventileren
niethaalbaar;waar200ppmwasingesteldwerddantussen250en300
ppmenwaar500ppmwasingesteldwerd ruim400ppmgerealiseerd.Bij
deintermitterendebehandelingenwasdeflowvoorhettedoserenC0„
wathogeringesteld danbijcontinue 500ppm.Daardoorwerdendegehaltengedurendede8minutendoserensomsnoghogerdan500ppm.Het
gehaltedaaldeechterveelalweerergsnelnaar300à350ppm.
Tochbleekreedsinaugustuseenzeergroteinvloed vandebehandelingen
opdezettingvandepaprika's.Ookdeinvloed opdeproduktiebleek
groottezijn.

'an projectbeschrijving/projectverslag 1985.
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Inonderstaande tabelzijnderesultatentenaanzienvanzettingen
produktieweergegeven
Produktie

Relatievezetting(?ó)
2

t/m23/8

Behandeling

Kg/m

Relatief(?ó)

100

3.1

100

200ppm

73

2.7

86

3.

340ppm

89

3.0

97

4.

500ppm

151

4.0

127

5.

int.8/32

113

3.7

118

6.

int.8/96

109

3.5

114

1.

Controle

2.

Uitdezeresultatenblijkteensterkereactievanpaprika'sopverschilleninC0„-gehalte.Eengegevenwaarmeezekerbijdeherfstteelt,maar
mogelijk ookbijdevoorjaarsteelt rekening gehouden dientte worden.
b.Momentenvanvruchttoelaten
Binnenelkeafdelingvandeboven,onder2.aomschreven C0~-proef,waren
8 rijenpaprikaplantenbeschikbaar vooreenproefmetverschillendemomentenvanvruchtentoelaten.Vanafdeeerstedagenvanaugustusvond
aande15juligeplantepaprika'szettingplaats.Gekozenisvoor4data
vanwaarafvruchtenwerdentoegelatenenwel:
1. vanafbeginzetting (+5augustus);
2. vanaf13augustus (op13augustusdeaanwezigevruchtjesverwijderd);
3. vanaf21augustus (op13en21aug.deaanwezigevruchtjesverwijderd);
4. vanaf29augustus (op13,21en29aug.deaanwezigevruchtjesverwijderd).
Inonderstaandetabelishetproduktieverloop vandeze4behandelingen
inkg/m weergegeven.
Vrucht
vanaf

cumulatieve produktie (rood) toten
1/10
8/10
22/10
29/10
5/11

5/8

0.4

1.3

2.3

2.5

2.7

13/8

0.0

0.2

2.3

2.5

21/8

0.0

0.0

1.0

29/8

0.0

0.0

0.1

1.7
0.8

met
19/11

Inclusiefgroen
t/m19/11
3.52

2.7

3.0
2.9

2.5

2.9

3.21

2.2

3.1

3.25

3.30

Duidelijkblijkthetgroteverschilinvroegheid.Bijbeëindigingvan
deproefop19/11zijndeverschillengrotendeelsverdwenen,zekerals
wealleennaarderoodgeoogstevruchtenkijken.Erblijkenechterverschillentezijninhetaantalaanwezigegroenevruchtenbijhetafsluitenvandeproef.Ditaantalisgroternaarmatevroegervruchten
zijnaangehouden.
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Publikaties
- Uffelen,J.A.M,van(1985).Extraopbrengst
Tuinderij65(3):pp.18-19

doorverlengdeopkweek.

- Uffelen,J.A.M,van(1985).Kanopkweekbij
GroentenenFruit41(16):pp.38-43

paprika'swordenverlengd?

- Uffelen,J.A.M,vanenI.Schilstra (1985).
schermen?Tuinderij65(28):pp.22-25

Zijnpaprika'slangerte

- Uffelen,J.A.M,vanenI.Schilstra (1986).
envruchtdunningopproduktieenkwaliteit.

Invloedvanzaaidata,EC
Tuinderij 66 (1):pp.18-20

a.Invloedvandenachttemperatuuropproduktieenkwaliteitnagaan.
b. Invloedvanverwarmingvanhetwortelmilieuophetoptredenvan
krimpscheurtjesnagaan.
c.DeinvloedvandeECenwisselingeninECvandevoedingsoplossingop
dekwaliteitenproduktienagaan.
d.Samenmetdevoorlichtingsdienstopeenpraktijkbedrijfnagaanwat
deinvloedisvan"beweegbaregewasdraden".
e.Onderzoek naardegevolgenvanvruchtdunningopderegelmaatvande
produktie.
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A. Verslag afgelopen jaar (198 5)met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 5

a.Paksoi,Brassicachinensis
Rassenvergelijking ineenherfstteelt
Opdezelfdedataalsdenajaarsteeltplantafstandenproef (zieproject
B11,B 2), isereenvergelijkinggeweesttussendrierassen,namelijk
Hypro,JaproenE 063 (eenselektie„vanzaadfirma Enza).Deplantafstandwas25x25cm (16plantenperm ).Op18november 1985isvandeze
rassenhetversgewichtperplantbepaald.Detabelgeeftvanderesultateneenoverzicht.

Ras

Gemiddeld versgewicht
ingrammenperplant

%Afval

Hypro

451

8.0

Japro

335

12.7

E063

398

7.2

Nawiskundigeverwerking vandegegevensbleekdatdeselektieE063
minderuniformwasdandeandererassen.Uitdetabelblijktechterdat
hetgemiddeldplantgewichtredelijk tenoemenis.
Verwachtmagwordendatnaenigselektiewerk E063eenwelkomeverbredingvanhetpaksoi-assortimentzalzijn.
b.Kouseband,Viqnasinensisssp.sesquipedalis
Bijhandelenconsumentzijndeafgelopenjarennegatieveopmerkingen
gemaaktoverdekleurvandepeulen (telicht)enoverdesmaak.Na
selektiewerk,doorhet IVT,zijnop9juli19858IVT-selektiesvankousebandgeplant,welkevergeleken zijnmethetstandaardras "84087".Na
beoordelingvanhetgewasendepeulenblekenvierselekties,"85044",
"85046","85047"en"85050"eengoedealgemeneindruktegeven.Dekleur
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vandepeulenisdonkergroenennabewaringbehoudendepeuleneengoede
vruchtkleur.
Detotaalproduktie (van28augustustot15oktober)vanhetstandaardraswas1.7kgperm.
Hoeweldeproduktievandekouseband inditonderzoek tweemaalzohoog
wasvergelekenmetdievandeherfstteelt van1984,moettochgeconstateerdwordendateenherfstteeltvankouseband uitproduktie-oogpunt
nognietinteressantis.
B.Plannenvoor1986
rassenvergelijkingen vanbroccoli
rassenvergelijkingen vankouseband
rassenvergelijkingen vandille
rassenvergelijkingen vanveldsla
rassenvergelijkingen voorhetverkrijgenvangrofbladerigespinazie.
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1985

a.Courgette,Curcubita pepo (G.Heij)
Effectvanverlaagdenachttemperatuuropvroegheid enproduktievan
courgette.
Innavolging vanhetonderzoek in1984werdopnieuwheteffectvande
nachttemperatuur onderzocht.Courgette-zaad,cv "Green",werdgezaaid
op4,11en18januariendeplantenwerdenuitgeplantop18februari
1985.Deplantafstandbedroeg 160x60cm.
Geplantwerd intweeafdelingen.Inbeideafdelingenwasdeingestelde
temperatuur22 Cdagen17 Cnacht.Op28februariwerd inéénafdelingdenachttemperatuur verlaagd van17 Cnaar12 C,Denachttemperatuurindeandereafdelingbleef17 C.
Deeersteoogstwasop11maart1985endelaatsteop28juni.Intabel
Izijndeproduktiegegevenstotenmet28juni1985samengevat.
2
TabelI:Overzichtvanhetaantalgeoogstevruchtenperm bij2nachttemperaturen (12en17 C),driezaaidata (4,11en18januari)
opvierpeildata (30maart,27april,25meien28juni1985)

Gemiddeld

Ingesteldetempera tuur

Zaaidat a

Zaaidata
17U C

Peildata

04/01 11/01

18/01

04/01 11/01
2.4

11/01

18/01

2.2

3.2

3.0

2.7
10.5

10.3

11.2

9.7

10.6

10.3

20.2

19.8

19.9

20.4

19.4

19.7

30.0

28.7

30.5

30.6

29.4

29.0

10.7

9.4

18.8

19.3

19.5

31.0

27.4

27.9

30.2

31.4

28juni

04/01

9.4

11.2

21.4

25mei

12°

20.0

11.8

27april

17°
3.8

3.4

4.P

18/01

C

2.0

2.1

3.8

30maart

U

12"C
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Uitdetabelblijktdatverlaging vandenachttemperatuurindeoogstperiodetoteindapril,eenachterstand inproduktievan1.5vrucht
perm betekent.Ditproduktieverliesgeldtvoorallezaaidata.Aan
heteindevandeoogstperiode,op28juni,heeftdetemperatuurverlaging eenpositiefeffectopdeproduktie.Uitdetabelblijktook
datbij17°Ceninminderematebij12 Cdeplantenvandeeerste
zaaidatumeenhogereproduktiehebbengegeven.
Deconclusiesuitdegegevensvanhetonderzoek van1984,waarbijver-•
ondersteldwerddatkleinereplantenbijeenlagerenachttemperatuur
snellervruchtbaar zoudenzijn,wordendoorde gegevensuitdetabelniet
duidelijkbevestigd.Degeringereverschilleninplantgrootteinvergelijkingmet1984spelenhierbij ongetwijfeld eenrol.
Intabel2wordteenoverzichtgegevenvanhetgemiddeld vruchtgewicht
bijtweenachttemperaturenendedriezaaidataopvierpeildata.
Tabel2

°C

Peildata

Zaaidatum

17°C

12°C

04/01

11/01

18/01

30maart

320

294

299

305

316

27april

391

363

371

382

378

25mei

418

387

398

378

392

28juni

437

426

427

430

437

Uittabel2blijktdatgedurendedegeheleoogstperiodehetgemiddeld
vruchtgewichtbijdelagenachttemperatuurbehandeling (12 C),iets
lagerisgeweestdanbijdehogenachttemperatuur (17 C).
Deverschilleninhetgemiddeld vruchtgewichtbijdedrieplantdata
zijnteverwaarlozen.Deresultatenuithetonderzoek van1984en1985
gevenaandatdenachttemperatuur,zonderproduktieverlies,totlage
waarden (circa13 C)ingesteld kanworden.
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b.Paksoi,Brassicachinensis (G.Heij)
Effectvanplantafstand opdekwaliteitenproduktievanpaksoi,cv"Hypro"
b.1 Voorjaarsteelt
Voordezeteeltisop4december 1984gezaaid enop25januari1985
uitgeplantbij5plantafstanden.Deplantafstandenwaren:25x30,25x25,
20x25,22.5x22.5en20x20cm,datwilzeggenrespectievelijk 12,16,
20,20en25plantenperm .GekozenisvoorhetrasHypro,omdathiermeeeerderzeergunstigeervaringenquagebruikswaarde zijnopgedaan.
Tabel 1
•t+• J-Ir^J-J
Plantafstand
incm

r^l/nrt

pl/m

0/-*rr\ "t *-J*-J« 1 rA

Gemiddeld
versgewicht(g/pl)

kg/m

25x30

12

497

5.96

25x25

16

481

7.70

20x25

20

437

8.74

22.5x22 5

20

450

9.00

20x20

25

378

9.45

Uitdetabelblijktdatbijeentoenemendaantalplantenperm hetge-„
middeldversgewicht perplantafneemt.Deproduktieinkgpaksoiperm
neemtechtertoe.Derelatietussenaantalplantenperm endeproduktieinkgperm kanwordenweergegeven inde„formule: y=3.10+0.273x
(r=0.955),waarvoory=aantalplantenperm enx:produktieinkg/m.
Detoenameinkgisbelangrijk,omdatpaksoiperkgopdeveilingaangevoerdwordt.Hetminimaleversgewichtperplantmoetechtertenminste
200grambedragen.Geletopdezeveiling-norm lijkthetzinvolomnaar
hogereplantdichtheden testreven.

2

b.2 Najaarsteelt
Gezaaidwerdop4septemberenop27september 1985werd„eruitgeplant,
bij4afstanden,namelijk 16,20,25en30plantenperm.
Evenalsindevoorjaarsteelt isgekozenvoorhetras"Hypro".
Tabel2geefteenoverzichtvanderesultatenvandeoogstop18november
1985.Degetallenzijngemiddeldenvandrieherhalingen.
Tabel2
Plants fstand
incm

pl/m

25x25

Gemiddeld
versgewicht (g/pl)

kg/m

16

384

6.14

25x20

20

334

6.68

20x20

25

293

7.33

20x16.5

30

258

7.74
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Uitdetabelblijktdathetgemiddeld versgewichtperplantvan-,16pl/m
tot30plantenperm met33?óafneemt.Deproduktieinkgperm neemt
echtertoemet26?ó.Volgens„deformuley=4234 +0.116 x(r=0.994)
waariny=aantalplanten/m enx=kqperm.
Tochkandezeplantdichtheid (30pl/m )indepraktijk nietgehanteerd
worden omdathetgemiddeld plantgewichtzeerdichtdeminimumwaarde
vandeveilingnorm nadert,terwijlbovendienhetafvalpercentage(geel
bladendergelijke)toeneemt.Bij16plantenperm ishet6.6?óenbij
30plantenperm 14.4?ó.
c.Kouseband,Vignasinensisssp.sesquipedalis (G.Heij)
c l EffectvanverlengdeopkweekopdeproduktievanKouseband
Tenbehoevevanditonderzoek iskouseband (cv"81099")gezaaidop
26maartenop17,24aprilen1meiuitgeplant.Geplantzijndrie
rijenplantenper3.20mkapeneenplantafstand van60cmopderij.
Deoogstbegonop11junienduurdetotenmet28augustus1985.De
plantdata 17en24aprilen1meigaveneentotaleproduktievanrespectievelijk 7.4,6.0 en5.6kgperm .Uitdezeproduktiecijfersblijkt
dathetbewarenvanhetplantgoed (verlengdeopkweek)nietpositiefis
geweest.Dekwaliteitvandeplantennahetuitplantengingsterkachteruit (gebreksverschijnselen).Hetisergmoeilijk bijeengewasdatzeer
snelmetlangescheutenomhooggroeit,eenverlengdeopkweekuittevoeren.Hetleidtzeersneltotalleenmaareenremmenvandegroeivan
hetplantgoed.
c.2 Effectvanplantafstand opdeproduktievankouseband
Op17april1985zijnkousebandplanten cv"81099"geplantbijdrie
plantafstanden,namelijk 1.0,1.5en2.0plantenperm bij3rijenper
3.20mkap.Deingesteldetemperaturenwaren18 Cnachten21 Cdag.
Vanafeindmeiiserafwisselend iederetweewekenbijgemestmet2kg
zwavelzureammoniak en2kgkalisalpeter perare.Bovendien iservrij
veelgegotenenwerdendeplantenregelmatig gesnoeid, datwilzeggen,
rankengetoptenbladerenweggenomen.Deoogstbegonop11juni.De
produktie,totenmet28augustus,bedroegvoordebehandelingen1,-1.5
en2plantenperm respectievelijk 6.0,7.8en8.5 kgpeulenperm„.
Uitdezegegevensblijktdateenplantdichtheid van2plantenperm
ongeveer10?ómeerproduktiegeeftdande"standaard"praktijkplantdichtheid (1.5plantperm ).Opmerkelijk isdehoogtevandeproduktie.
Waarschijnlijk heefthetregelmatig regenenenbijmesten,incombinatie
metdehogeruimtetemperatuureenzeerpositiefeffektopdeproduktie.
Naderonderzoek naardeinvloed vandezefaktorenisgewenst.
d.Chinesekool (K.Buitelaar)
d.1 Beregeningmetkalksalpeter terbestrijding vanrandbijChinesekool
Uitonderzoek invoorgaandejarenbleekdatdriekeerperweekspuitenmet
1.75?ókalksalpeter inderandgevoeligeperiodehetoptredenvanrand
konvoorkomen.Voordetelerisberegenenaantrekkelijker danspuiten.
Vooreenvergelijking vanwelofgeenkalksalpeter beregenenwerdcv

2
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"Spectrum"op17decembergezaaid enop22januarigeplant.Van11tot
27februariwerddriekeerperweek1.75%kalksalpeter beregend.Nade
eersteberegening tradenerenkeleslappebladrandjesmetlateriets
droogrand op.Doorhetberegenenmetkalksalpeter tradergeenrandop,
terwijlbijberegenenzonderkalksalpeter90?óvandeplantenrandkreeg.
Erwerdengeenoogstwaarnemingenverricht.
d.2 Verschilleninwatergiftinverbandmethetoptredenvanbinnenrandbij
deoogstbijChinesekool
Hetoptredenvanbinnenrand lijktveroorzaakttewordendoorvochttekortbijgroteweersovergangen.Bijcv "Spectrum",geplantop1mei,werd
naastdestandaardwatergiftvan10minutenberegenenpertweedagenook
dagelijks10minutenberegenenvergeleken.Bijdeoogstop20junikwam
bijbeidebehandelingenbijnainelkekoolrandvoor,waarbijdepleksgewijzezoutereplaatsenindekaseenduidelijkerolspeelden.Hetgemiddeldekoolgewichtwasbijnormaalwater1565gramenbijveelwater
1700gram.
e.Meloen (K.Buitelaar)
SnoeimethodenbijOgenmeloenengeëntoptweeverschillendeonderstammen
Doormeloentelerswordtdesnoeiverschillend uitgevoerd.Naastdebestaandeonderstam "Benincasa"isdoorRoyalSluisonderstam "841"geïntroduceerd.Cv"Haon"geëntopbeideonderstammenwerdop24apriluitgeplant.Deplantenwerdenmet4rijenper3.20mkaprechtomhooggeleid,
bijeenafstandopderijvan50cm.Desnoeibehandelingenwaren:
1.vanaf60en100cmhoogtedezijscheutenhadhaven;
2.zijscheutenopkleineengrotekoppeninkorten;
3.deplantenna60en180cmoverdedraadtoppen;
4.normalesnoeiengeensnoeitoepassen;
5.allevruchtlozezijscheutenwegnemen.
Doorongunstigeweersomstandigheden verliepdevruchtzetting zeermatig,
waardoordeeffectenvandesnoeibehandelingen kleinwaren.Tegende
oogststierfonderstam "841"bijeenaantalplantenaf,zonderaanwijsbareoorzaak.Overdeslechtstendelebepaaldeproduktiekandaaromin
relatiemetdebehandelingengeenuitspraakwordengedaan.
Publikaties
- Buitelaar,K. (1985).Driemanierenomrandtevoorkomen.Tuinderij
65(6):p.41
- Buitelaar,K.(1985).Suikergehaltevanmeloenen.GroentenenFruit
40(45):pp.28-30
- Mol,C. (1985).Courgette:nachtverlagingwerktproduktieverhogend.
Tuinderij65 (7):pp.16-18
B.Plannenvoor1986
Tegengaanvanbinnenrandbijoogstbarekooldoorenkelekerenoverbemestenmetkalksalpeter endooreenzeerruimewatergift.
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- Hetopverschillendetijdstippenverwijderenvanhetonderstamblad
vanonderstam 841,inverbandmethetafstervenvandezeonderstam
tijdensdeteelt.
Invloedvanzaaidichtheid ophetverkrijgenvangrofbladerigespinazie.
- Effectvanplantafstand opdeproduktievanveldsla.
- Effectvanbelichtingenkoelingopdeuniformiteit enoogstperiode
vanvoorjaarsbloemkool.
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a . Aubergine

Rassenproeven tweedebeoordeling
Eenserievanachtrassen,inclusiefdevergelijkingsrassen "Adona",
"Berinda"en"Dobrix"werdindestookteeltopvierplaatsenbeproefd
metintotaal11herhalingen.Aanbevelingen:"Madonna","Adona","Dobrix"
en"Berinda".
Dezelfdeserierassen,metdezelfdevergelijkingsrassen,isbeproefd in
deheteluchtteeltopvierplaatsen,metintotaalachtherhalingen.
Aanbevelingen:"Madonna","Adona","Berinda"en"Dobrix".
Publikaties
- Bakker, 3.3. enA.B.Jansen (1985)-Goudvooroudbijvroegeaubergines.
GroentenenFruit41 (12):pp.48-49
b.Paprika
1.Rassenproeven_eerste_beoordeling
Stookteelt
Eenserievan10nieuwerassen,9groen/rodeen1groen/gele,werdop
3plaatseninduplobeproefd.Destandaardrassenwaarmeedenieuwerassen
werdenvergelekenwaren "Plutona"en"Delphin"voordegroen/roderassen
en"Goldstar"voordegroen/gelerassen.
Devolgenderassen (allegroen/rood)werdenaanbevolenvoorvoortgezetonderzoek:5215,5216,"Delgado"(843667)naprotest,400en"Novi".
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2.Rassenproeven tweedebeoordeling
Stookteelt
Groen/roderassen:
Inhetkadervanhetvoortgezetonderzoekwerdeenserievanachtrassen,
inclusiefdestandaardrassen "Plutona"en"Delphin",op12plaatsenbeproefdmetintotaal24herhalingen.Devolgenderassenkondenuiteindelijkwordenaanbevolen:"Plutona","ZoeteWestlandse"(selectie3227)en
"Delphin".
Groen/gelerassen:
Inhetvoortgezetonderzoekwerdeenserievandrierassen,inclusief
hetstandaardras "Goldstar",op7plaatsenbeproefdmetintotaal14
herhalingen.Devolgenderassenkondenuiteindelijkwordenaanbevolen:
P1003,"Luteus" (E2124)en"Goldstar".
Publikaties
- Bakker,J.J.enM.H.Cools,(1985).E2112hetproberenwaard-P1003
enLuteusbeterdanGoldstar.GroentenenFruit41(11):pp.35-37
- Bakker,J.J.enM.H.Cools (1985).Noggeenrasmetallegoedeeigenschappen.Tuinderij65 (22):pp.24-25
Herfstteelt
Groen/roderassen:
Eenserievanvijfrassen,inclusiefhetstandaardras "Propa"(selectie
"Rumba")werdop8plaatseninduplobeproefd.Deresultatenzullenin
hetvoorjaarvan1986wordenverwerkt,besprokenengepubliceerd inde
vakpers.
Groen/gelerassen:
Eenserievandrierassen,inclusiefhetstandaardras "Goldstar",werd
op5plaatsenmetintotaal12herhalingenbeproefd.Deresultatenzulleninhetvoorjaarvan1986wordenverwerkt,besprokenengepubliceerd
indevakpers.
Overigepublikaties
- Stolk,J.H.enM.H.Cools (1985).Rassenproeven herfstpaprikateelt
van1984.GroentenenFruit40(44):pp.44-47
- Stolk,J.H.enM.H.Cools (1985).Gebruikswaardeonderzoek herfstteelt.
Tuinderij65(11):pp.38-39
c.Radijs
Rassenproeven tweede_beoordeling
- Winterteelt
InsamenwerkingmetdeWestlandsestudieclubswerdeenserievan9rassen
enselekties,inclusiefdestandaardrassen "Helro","Briljant",en"Boy"
8maalbeproefdinduplo.Erwerdgezaaidmetde"Pneumat".Derassen
"Durabel" (671),"RondeRodeBroei"(selektie271),911,"Helro","Briljant"
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en"Boy"kondenuiteindelijk,alofnietbeperkt,wordenaanbevolen.
Publikaties
- Cools,M.H.enJ.P.Straatsma (1985).Veelblijftbijhetoude.
Tuinderij65(24):pp.36-37
- Voorjaar-steelt
Eenzelfdeopzetalsbijdewinterteelt,met"Helro","Briljant"en"Ronde
RodeBroeienVollegrond" (selectie "Novired")alsstandaardrassen.De
rassen"Heraut","Durabel",RondeRodeBroei"(selectie 271),"Topsi",
"Helro","Briljant"en"RondeRodeBroeienVollegrond (selectie "Novired")
kondenuiteindelijk,aldannietbeperkt,wordenaanbevolen.Deresultatenzullenin1986wordengepubliceerd.
Overigepublikaties
Cools,M.H.enA.B.Jansen (1985).Kieseenvroegsnijbonenrasalsu
laatplant.Tuinderij65(22):pp.24-25
- Cools,M.H. (1985).Beterekoolrabirassen voordeherfst.Tuinderij
65 (15):p.35
d.GebruikswaardevaneenaantalChinesekoolrassen (K.Buitelaar)
Deconsumentvraagteencompactegeslotenkoolmeteengoedehoudbaarheid.
Deveelgeteeldecv "Spectrum heefteenonvoldoendegeslotenkool.Naast
cv"Spectrum"werden9hybridenvergeleken.Gezaaidwerdop17december
enuitgeplantop22januari.Geoogstwerdvan28maarttot11april,afhankelijkvanderijpheid vandekoolendeverschillen inaangehouden
temperatuur indebeidekasafdelingen.Cv's"Regina","Osiris","454"en
"1452"hebbenonvoldoendevoldaan.Cv's"2474","SpringSun","Kasumi"
en"Spectrum"hebbenredelijk voldaan.Cv's"555"en"1451"kwamenals
goedbruikbaarnaarvoren.
Publikaties
- Buitelaar,K. (1985).RassenvroegeChinesekoolonderglas.Groenten
enFruit41 (20):pp.52-53
- Buitelaar,K. (1985).Chinesekoolcompactenhoudbaar.Tuinderij65
(27):p.49
e.VergelijkingvantypenOgenmeloenen (K.Buitelaar)
Op3plaatsenwerden11typenOgenmeloenen vergeleken.Decv's"OgenDeMos",nr."63",en"84629hebbennietvoldaan.Cv "84630"isniet
aanbevelenswaard.Matigvoldedencv's "406","Ogen-Zaadcentrale".Cv's
"Ogen-Enza","nr.60"en"Ogen-V.Berkel"hebbenwelvoldaan.Aanbevelenswaard zijncv's"Haon"en"Hemed".
Publikaties
Buitelaar,K. (1985).Vergelijking vantypenOgenmeloenen.Groenten
enFruit41 (26):pp.30-31
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66(2):p.37
B-Plannenvoor1986
a.Andijvie
Rassenproeveneerstebeoordeling voorjaarsteeltenherfstteelt
b.Aubergine
Rassenproeveneerstebeoordelingherfstteelt
c.Paprika
Rassenproeveneerstebeoordeling instookteeltenherfstteeltvoor
groen/rodeengroen/gelepaprikarassen
Rassenproeven tweedebeoordeling instook-/heteluchtteelt voorgroen/rode
paprikarassen
d.Radijs
Rassenproeveneerstebeoordelingzomer-enherfstteelt
e.Chinesekool
Vergelijking van12Chinesekoolrassen
f.Meloen
Vergelijkingvan6meloenrassen ineenzeervroegeteelt
g.Cherrytomaat
Vergelijkingvan6cherrytomatenrassen
h.SanMarzanotomaat
Vergelijking van4SanMarzanotomatentypen
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a.Onderbreking vandekortedaq-behandelinq (K.D.)
Invervolgophetonderzoek in1983 (zieInternjaarverslag 1983,pag.
92-29) en1984(zieInternjaarverslag1984,pag.84),iseenK.D.-onderbrekingsproefuitgevoerd ineenwinterteelt.Hetdoelvanditonderzoek
isnategaanwelkefactorenindewintervaninvloed zijnopdeonderbrekingseffecten.Voordezeproefzijnbeworteldestekkenvandecv's
"Delta"en"Spider"uitgeplantop11-10-1984invierverschillendeafdelingen.Dedagtemperatuur isgedurendedegeheleteeltperiodeop17 C
ingesteld.Denachttemperatuureveneensop17 Cbehalveintweeafdelingenwaardezevanaf13-11-1984totheteindevandeteeltop14 Cwas
ingesteld.DeK.D.behandeling isingegaanop26-11-1984.Bijdeoogst
zijnvooralwaarnemingenverrichtdiebetrekkinghebbenoptrosvormen
bloei.Aandetrosvorm kononderanderewordennagegaanhoeveelknoppen
vóórdeonderbrekingwarenaangelegd (geïnduceerd)enwelkeknoppenna
deonderbreking.Deknoppendienadeonderbrekingwarenaangelegdvertoondenblaadjesenscheutenmetinternodiënendeandereniet.
Bijbeiderassenwarengedurende6K.D.bij17 Cnachttemperatuuréén
àtweeknoppenaangelegd.Bijdelagetemperatuurwasbij6K.D.bij
"Spider"maaréénknopenbij"Delta"geenknopaangelegd.Naarmatede
K.D.langerwas,warenvóórhetonderbrekenmeerknoppenaangelegd.Hoe
langerdeonderbrekingduurdehoelaterhetgewasbloeideenhoelanger
dezijtakkenindetroswaren,vooralbijdevroegeonderbrekingen.Daar
waarslechtséénofenkeleknoppenwarenaangelegd groeidendenogniet
geïnduceerdeokselknoppen vegetatiefuittijdensdeonderbreking enwerdenpasgeïnduceerd nadeonderbreking.Hierdoorontstondendezogenaamde
splittakken.Bijdebehandeling 24K.D.eneenlangdurigeonderbreking
kwamknopverdroging voor.Bij"Delta"wasditverschijnselernstigerdan
bij"Spider".Inhetalgemeenwarendeonderbrekingseffectenbijdelage
nachttemperatuur groterdanbijdehoge.Deverschillenintrosvormtussendebehandelingen zijnopfoto'svastgelegd.
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Beïnvloeding trosvormdoormiddelvanonderbrekingen
Bijverschillendecultivarsdieeenteslankebloemtroshebben,kanhet
gewenstzijndehoofdknopvroegerteinducerenzodatereensplittakontstaat.Dehoofdknopkanwordengeïnduceerd doortijdensdelangedag-periode (L.D.-vegetatievegroei)enkeledageneenkortedag-behandeling
(K.D.)toetepassen.OverhettijdstipwaaropdezeK.D.behandelingmoet
wordengegevenendeduurisonvoldoendebekend.Daarom iseenproefgenoemenmetverschillendedaglengtebehandelingen.
Invierafdelingenzijnop11-10-1984beworteldestekkenvandecv's
"Cassa"en"Regoltime"uitgeplant.Tot13-11-1984wasdetemperatuurop
17 Cingesteld.Daarnaistotheteindevandeproefalleendenachttemperatuur verlaagd naar14 C.Voordesplitbehandelingen werdenna33,36,
39en42L.D.respectievelijk 12,9,6en3K.D.gegeven.Bijhetcontroleobject (zondersplitbehandeling)begondeK.D.na45L.D.,ditwasaan
heteindvandesplitbehandelingbijdeoverigeobjecten.Voorhetuitlopenvandenognietgeïnduceerdeokselknoppenwerdenhiernazowel10als
20L.D.gegevenwaarnadekortedagperiodebegon.Vervolgensisoveraleen
normaleK.D.-onderbreking toegepastvan14K.D.,10L.D.envervolgens
totaandeoogstK.D.
Eenidentiekeseriebehandelingenisuitgevoerd bijgewassendievoorvegetatievegroei13L.D.meerkregen (grotergewas).
Bijdecv"Cassa"wasdehoofdknopbijalleobjectenalgeïnduceerd tijdens deL.D.voordatdesplitbehandelingenwarenuitgevoerd.Vooralbij
hetgrotegewaswasditduidelijkwaarneembaar.Desplitbehandelingen
haddenhierdoor vooraleffectopdeinductievandeknoppenaandezijtakkenvandetros.Door6K.D.wasopdezijtakkenalleendeeindknop
geïnduceerd enbij9en12K.D.meerknoppen.Doordatdeeindknopvan
dezijtakkenwasgeïnduceerdwerdentakkenmetdubbele splitvormverkregen.6K.D.gafdemeestkompakteenmooistetrosvorm.
Bijdecv"Regoltime"wasgeentevroegehoofdknopontstaan.Zesenmeer
K.D.veroorzaaktensplittakken.Bij6K.D.ontstondendebestesplittakkenmaardetrosvorm bijdezecv werddooreensplitbehandeling ongelijk
enongewenstvanvorm.
Bijdelagenachttemperatuurverliepdeknopaanleg langzamerenwasde
oogstlaterdanbijdehogetemperatuur.Deverschillenintrosvormals
gevolgvandesplitbehandelingen zijnopfoto'svastgelegd.
Invloedvansteksorterenopproduktieenopbrengstvanchrysanten
Aansluitend ophetonderzoek in1984(zieInternjaarverslag 1984,pag.85
en86)iseenviertalsteksorteerproeven uitgevoerd opeenbedrijfinde
praktijk.Steedsiseenpartijstekkenindriegroepenverdeeld,namelijk:
ongesorteerd,kleine (25?óuitdepartij)engrotestekken (overige 15%).
Deoogstdatavandevierproevenwaren16-2,18-2,27-2en22-41985.
Bijdeoogstzijndetakkengewogenenishetpercentageuitvalbepaald.
Bijdeverwerking vandeoogstgegevenszijndetakkenopbasisvangewichtindriekwaliteitsklassen ingedeeld.Vooreenschattingvandeopbrengstisuitgegaanvanƒ1,-,ƒ0,60 enƒ0,30 voordetakkenvanrespectievelijk dekwaliteitsklassen 1,2en3.
Deverschilleninproduktietussendedriestekpartijenwarenklein.De
partijongesorteerdestekkengafgemiddeld4?ómeeruitvaldandegesorteerdestekken.Deberekendeopbrengstenwarenvoordekleine,groteen
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ongesorteerdestekkenrespectievelijk ƒ49,86,ƒ50,53enƒ48,40
perm.
d.Teeltvanchrysantenopbetonvloer
Opeenpraktijkbedrijf iseenvakvan6.40 x24mineenkasingericht
voorhettelenvanchrysantenopeenbetonvloermeteb-vloedsysteem.
Opditbedrijfiseenproefuitgevoerd omnategaanwelktypebewortelingsmediumhetmeestgeschiktisenofhetgewenstisdebetonvloerte
bedekkenmeteenbevloeiingsmat.
Voorditdoelzijnstekkenvandecv "Cassa"beworteld inperspottenvan
5x5x3cm eninsteenwolpotten van4 x 4 x 4 cm.Indrieverschillendevakkenzijndezeplanttypenmetenzonderbevloeiingsmat opdebetonvloergeteeld.Hetbevloeiingswaterwassamengesteld volgenshetstandaardreceptvoordeteeltvanchrysantenopvoedingsfilm.
Halverwegedeteeltkwamengroeistoornissen vooralsgevolgvanwortelafstervingenijzergebrek.Indeafgestorvenwortelskwamdeschimmel
Pythiumvoor.Natoevoeging vanPythium-bestrijdingsmiddelenenextra
ijzerchelaataandevoedingsoplossing hersteldedegroeivanhetgewas.
Bijdeoogstwarendetakkenvanperspotplantenopbevloeiingsmathet
zwaarsteenhetlangste.Gemiddeldwarendeperspotplanten 35%zwaarder
en13?ólangerdandesteenwolplanten.Opdebevloeiingsmatwarendetakkangemiddeld 14?ózwaarderen 9%langerdandetakkenvanplantenopde
kalebetonvloer.Hetonderzoekwordtvoortgezet.
Publikatie
- Hoeven,B.vanderenK.Verbeek (1985).ChrysantbelangrijkbloemisterijgewasinColombia.Vakblad voordeBloemisterij40 (51/52):pp.
88-93
Houben,M.J.enA.P.vanderHoeven (1985). Onderbrekingsbehandelingen
vandekorte-enlangedagbehandeling bijchrysanten.Internverslagnr.
28,Proefstation voorTuinbouwonderGlas,Naaldwijk
B.Plannenvoor1986
Voortzetting onderzoek naarmogelijkheden vanteeltzonderaarde.
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a.Schermenvoorenergiebesparing bijAmaryllis (Hippeastrum)
Amaryllisbollen vanhetras"OrangeSouvereign",afkomstiguitdeenergiebesparingsproef,(ziejaarverslag 1984,pag.87),werdeninjanuari
opgeplantterbeoordelingvandebloei.Hetaantalstelenenkelkenper
10bollenafkomstig vande20wekengeschermdeAmarylliswasrespectievelijk15,5en62.Voorde12wekengeschermdeAmarylliswasditrespectievelijk 17en68envoordecontrole (nietgeschermd)respectievelijk
16,5en68.Degemiddeldestengellengtewasvoorallebehandelingen45cm.
Overeenkomstig deresultatenvandebolontwikkeling inhetvorigeseizoenbleefdebloeibijde20wekenschermenbehandeling enigszinsachter.
b.SortimentsonderzoekAmaryllis (Hippeastrum)
Eind februariwerddecollectievan240Amaryllisrassenopgeplant,dienendalsvergelijkingsmateriaal eninstandhouding vangenenmateriaal.
Tevenswerdeneenaantalnieuwerassenopgeplantvoorregistratieenter
verkrijgingvaneengetuigschrift.DezerassenwerdeninhetvoorjaarbeoordeelddoordesubcommissieAmaryllisvandeK.A.v.B.Hetkomendeseizoenwordendezerassenvooreentweedekeeropgeplant,waarnadeeindbeoordelingplaatsvindt.Naoverlegmethetbedrijfsleven isbeslotende
collectievan240rassennietmeerophetProefstation opteplanten,
maar,voorzovererbelangstelling isbijdeinzenders,dezerassenopeen
praktijkbedrijfverderinstandtehouden.
c.Invloedvanschermenopbloeitijdstip,kwaliteitenproduktievanfreesia's
voordeherfstbloei
1.Onderzoek van1984/1985
Doel_en_opzet
Hetdoelendeopzetvanditonderzoek zijnreedsvermeld inhetjaarverslagvan1984(pag.89).
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Resultaten
Ditonderzoekwerdinjanuaribeëindigd.Inhetvorigjaarverslagzijn
reedsdeeerstebevindingenvermeld.
Inhetalgemeennamhetvers-endroogplantgewichtendrogestofpercentagetoenaarmateerminderwasgeschermd.Bij"BlueHeaven"namin
delichtgeschermdeafdelinghetplantgewichtweeraf.Deplantenvande
3weken15 Cnabehandelde freesia'swarenlichtervangewichttenopzichtevandenietnabehandelde.Deplantlengtenamafdoorhetnabehandelenennaarmateerminderwasgeschermd.Denabehandelde freesia's
warenflinkgeduimd,terwijlhetschermendaargeeninvloedophad.De
resultatenvanproduktieentakgewichtstaanvermeldintabel1t/m3.
Gemiddeld kwammatigschermenbijproduktieentakgewichtalsbestenaar
voren,gevolgddoorlichtenzwaarschermen.Eennabehandelingvan3
weken15 Cwaszowelvoordeproduktieenhettakgewichtongunstig.De
reaktievanderassenophetschermenwasnietgelijk.Bij"Ballerina"en
"Rosalinde"wasertussenlichtenmatigschermenweinigverschilen
bleefzwaarschermenduidelijkachter."BlueHeaven"kwambijmatigschermentotdebesteresultaten.Bijdetemperatuurbehandelingreageerdende
rassenopdezelfdewijze,metdaarbijdeaantekeningdatdeverschillen
bij"BlueHeaven"kleinerwarendanbijdeanderetweerassen.Deconclusieisdatbijallerassenzowelzwaarschermenalseennabehandeling
van3weken15 Congunstigwasvoorproduktieenkwaliteit.Integenstellingtoteerderonderzoekbleeflichtschermenietsachtertenopzichtevanmatigschermen.Dezeuitkomstissterkbeïnvloeddoordenegatievereaktievanhetras"BlueHeaven"oplichtschermen.Eenmogelijke
oorzaakhiervankanzijnhetregelmatiggeconstateerdezwakkewortelgestelbijditrasindelichtgeschermdeafdeling.
2.Onderzoekvan1985/1986
Doel_enopzet
Inmeiwerdhetschermonderzoekvoorgezetovereenkomstighetdoelvande
voorgaandeschermonderzoeken.Erwerdenvierafdelingenvanzwaartotheel
lichtgeschermd,waarbijuitsluitendwerdgewerktmeteenlamelscherm.
Erwerd2éénras("Ballerina")gebruikt,„waarvan zowelknollen (80en120/
nettom)alskralen (96en144/nettom)werdengeplant.
Resultaten
Deproefwasnognietbeëindigdaanheteindevanhetverslagjaar.Daarom
wordtvolstaanmetenkelevoorlopigegegevens.
Zonderkrijtenenmetbehulpvangrondkoelingkonbijdevierschermniveausdegewenstegrondtemperatuurwordengeraliseerdenbloeidende
freesia'soptijd.
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Tabel 1 . Produktie i n takken per m van 3 freesiarassen b i j 3 schermniveaus (80 planten per netto m )
Schermniveau
Licht

Matig
184

132

BlueHeaven

194
187

227

177

Rosalinde

310

301

216

Gemiddeld

230

237

175

Ras
Ballerina

Zwaar

Tabel2 Gewichting/10takkenvanhoofdtakkenenhakenvan3freesiarassenbij3schermniveaus
Hoofdtakken

Ras

Haken

Licht Matig Zwaar

Licht

Matig

Zwaar

Ballerina

120

116

110

83

86

75

BlueHeaven

128

70
59

65

107

153
99

79

Rosalinde

151
107

58

55

Gemiddeld

118

125

121

71

74

65

Tabel3.Aantaltakkenperm entakgewicht ing/10takkenvanhoofdtakken
enhakenvan3rassenbij2temperatuurbehandelingen
30C

30"C
Gewicht

Ras
Ballerina
BlueHeaven
Rosalinde
Gemiddeld

Aantal
takkenHoofdtak
181
199
294

225

125
153

Haken
90

72

128

135

61

74

3weken15
Gewicht

Aantal
takken

Hoofdtak

159

105

73

196

135

71

257

81

53

204

107

66

Haken

Deplantenwarenzwaarder,korterenstevigernaarmateerminderwasgeschermd.Bijdeuitersteschermbehandelingenzwaarenlichtgeschermd
kwamerduidelijkmeervirusvoorinhetgewas.
Dehoofdtakkenwarenzwaarderenhaddeneenlagerpercentagetweedesoort
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naarmateerminderwasgeschermd.Ruimplantenenknollenalsuitgangsmateriaalgafdezwaarsteplantenenhoofdtakkeneneenlagerpercentagetweedesoort.Deeindresultatenverschijnenineenvolgendjaarverslag.
d.Snellerustdoorbrekinqbijfreesia
Onderzoek opdeLandbouwhogeschool weesuitdat,inhetvoorjaargerooidefreesiaknollenvanhetras"Ballerina"behandeld bij4à8
o
o
weken30 C,gevolgddoortemperaturen tussen18en25 C,3à4weken
eerderplantrijpwaren.Naaraanleidinghiervanwerdenwinterknollen
"Ballerina"vanaf22januarigedurende4,6en8weken30 Cbehandeld,
gevolgddoor21 Ctotaandegeplandeplantdatumvan10juni.Dezebehandelingenbij21 Cwarenna10à11wekenplantrijpendatwasruim
3wekeneerderdandecontrole.
Ongeveer 2wekennadatdeknollenbijde21 Cbehandelingplantrijpwaren,ontstonderscheutvormingopdeknollen.Naterugzetting bij30 C
stoptedescheutgroei.Vanderassen "Athene","BlueHeaven","Elegance",
"Miranda","Polaris"en"Rosalinde"werdeneveneenswinterknollenbehandeldbijkonstant30 Cen6weken30 Cgevolgddoor21 C.Ookbijdeze
rassenresulteerdedebehandelingmet21 Cineenversnelling vande
rustdoorbreking vanruim 3weken,uitgezonderd "Elegance"waarhetverschilmetdecontrolekleinerwas.Bijallevoornoemdebehandelingenmet
21 Cwasereenreduktievanhetaantalzijscheuten (splijters),variërend
van40tot90?ó.
Ditonderzoekwordtopbeperkteschaalvoortgezet.
e.Vermeerderenvanfreesia'sonderverschillendeqroeiomstandiqheden,ter
verkrijging vangezond (virusarm),handelswaardig uitgangsmateriaaltegen
eenredelijkekostprijs
Methetoogophetverkrijgenvangezondplantmateriaalwerdhiernaar
eenoriënterendeproefgedaaninsamenwerkingmethetL.B.0.endeN.A.K.S.
Halfaprilwerden freesiakralenvanhetras"Ballerina"geplantineen
freesiakas,eeninsektenvrijegaashal (L.B.0.)enindevollegrondbij
eenperceelbuitenfreesia's.Dekralenwarenvoor 50%ELITE (<2?óvirus)
en50?ónormalehandelspartij (<5?óvirus).
Eindjuli (bijbeginbloei)enhalfseptember (kortvoorhetrooien)
werdendegewassendoordeN.A.K.S.serologisch getoetstopvirus.Begin
augustus,tijdensdebloei,werdendezichtbarevirusplantenverwijderd.
HetviruspercentagebijdevanELITEkralengegroeide freesia'swas 1.2%
enbijdeandere13.0?ó.Pergroeiplaatswarendegemiddeldepercentages
alsvolgt:buiten9.0?ó,gaashal7.3?óendekas11.5?ó.
HethoogsteknolgewichtwerdgerooidvandeELITEkralen.Tussendedrie
groeiplaatsenwaren flinkeverschilleningewicht;voorbuiten,gaashal
enkaswasdatrespectievelijk 97,115en77g/10knollen.
Degerooideknollenwordenhetkomendseizoenindekasopgeplantter
beoordelingvandegroeienbloei.
f. COr, enplantafstandenonderzoek
Inseptember 1984werdgestartmeteenC0„onderzoek indrievoudmet4
concentraties;destreefwaardenwaren200,330,600en900d.p.m.Deproef
werdgecombineerdmet4plantafstanden.Hetdoelhiervanwasomnate
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gaanofeeneventueelpositiefCCL-effectvertaald zouwordenineenproduktieverhogingperplantofmeerplantenperm bijeenzelfdeproduktie
perplanten/ofeenbeterekwaliteit.De4plantafstandenwaren43,71
100en128knollenpernettom .Vanafnovember totbegin februarizijn
erkonstantproblemengeweestmethetautomatischmetenenregelenvan
deC0 ? concentraties.Nadatdeapparatuurwasvervangenluktedatwel,
maardatwasslechtsenkelewekenvoorhetbeginvandeoogst.Vanaf
decemberkonechterindeafdelingenmetdestreefwaarde 200d.p.m.de
CO»worden weggescrubd.Aandehandvanincidentelemetingenkanworden
aangenomendatdeC0„concentratieindieafdelingenlangetijdlager
isgeweestdanindeoverige.Tussendeoverigenagestreefdeconcentratieszijnwaarschijnlijk nauwelijksverschillengeweest.Goedemeetgegevensontbrekenechter.Omdieredenwordenalleenresultatenvandegescrubde behandelingmetdeoverigevergeleken.
Tenopzichtevandeoverigeconcentratiesbleefdegescrubdebehandeling
inaantaltakkenperm 25?óachterenookhetgemiddeld gewichtvanhoofdtakkenenhakenmetrespectievelijk 10en20?ó.
„
Bijdeplantafstandengaven71en100plantenpernettom dehoogsteproduktiemeteenkwalitatiefvoordeelvoorde71plantenpernettom .Voor
zoweldehoofdtakkenalsdehakennamhetgemiddeld takgewichtomgekeerd
evenredigtoemetdeplantafstand Dezeproefwordtin1985/1986herhaald.
Publikaties
- Doorduin,J.C. (1985).Metschermengoedemogelijkheden omenergiete
besparenbijAmaryllis.FloraliaNieuws11ejaargangnr.38,febr.1985
- Doorduin,J.C. (1985).HetAmaryllisonderzoek.FloraliaNieuws,11e
jaargangnr.40,december1985
- Duyvesteyn,P.J.W.enJ.C.Doorduin (1985).Effectvantemperatuurop
derustdoorbreking vanfreesia (Internverslag )
- Doorduin,J.C.enC.M.M,vanWinden (1985).Effectsoflightonthe
timeofflowering,yieldandqualityofcorrnfreesiasgrowninglasshouses.ActaHorticulturae (inpress)
B.Plannenvoor1986
Amaryllis:
-Jaarrondopplanting,invloed vanplanttijdstipopgroeienbloei
- Invloedplantafstand opbolgroeienbloemknopontwikkeling
Freesia:
-Voortzettingschermonderzoek
-VoortzettingC0„enplantafstandenonderzoek
-Voortzettingonaerzoeknaarsnellerustdoorbreking
-Voortzettingonderzoeknaarvermeerdering vangezondplantmateriaal
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar.
A. Verslag over 198 5

a.Invloedlanqedaqbehandelinqopbloeienproduktievananjers
Omdatineenvorigeproef (zieinternjaarverslag1984,pag.92)geeninvloedvandescheutgrootteopheteffectvandelangdagbehandeling (L.D.)
isgevonden,isereennieuweproefopgezet.Indezeproefzijngrotere
plantdataverschillen opgenomenomophetmomentvanL.D.-behandeling te
beschikkenovergewassenmetduidelijkeverschillen inscheutgrootte.Geworteldestekkenvandecv's"SilveryPink","Barbara"en"WhiteSim"
zijngeplantop11-9,2-10,23-10en8-11-1984enenkelewekennahetuitplantengetopt.Erismetgloeilampenbelichtvan15-30januari1985
enperdagvan17.00tot08.00uur.
Bijhetbelichtenwarendeverschillen inscheutgroottetussendeplantdatagroot.Bijdeplantdatavanvroegnaarlaathaddendegewassenrespectievelijk 11,8,5en3zichtbarebladparen.Degewassenbloeidenvroegernaarmateeerdergeplantwas.BijdeeerstetweeplantdatagafeenL.D.
eenduidelijkbloeivervroegend effect:bijdelaatstetweeplantdataniet.
Vermoedelijkwarendescheutennogtekleinomopde14-daagselangedagbehandelingtekunnenreageren.Hettotaleaantalgeoogstetakkenop
1-11-1985wasvandegewassenmétenzonderL.D.nagenoeg gelijk.Dedrie
opgenomencultivarsreageerdengelijkwaardig opdebehandelingen.
b.Daqlengteverschillen bijanjers
Ommeerinzichtteverkrijgenindedaglengtegevoeligheid vananjercultivarszijnbijeentientalcultivarsverschillendedaglengtebehandelingentoegepast.Voordezeproefzijngeworteldestekkenvandecv's"SilveryPink","Barbara","WhiteSim","Pallas","WhiteCalypso","Sorentino",
"Bagatel","Ministar","Sam'sPride"en"Pico"uitgeplantop13-9-1984
engetoptop8-10-1984.
Vanafhettoppenzijndevolgendebehandelingen tot31-1-1985uitgevoerd:
a. Natuurlijkedaglengte (controle)
b.Kortedag=verduisteren van16.30tot08.00uur
c.Langedag1=belichten van23.30tot03.30uur
d.Langedag2=belichtenvan16.30tot08.00uur.
Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Zoweluitknopstadiumonderzoekalsuitdeoogstwaarnemingenblijktdat
hetbloeivervroegend effectvanbehandeling d.erggrootis.Vanbehandelingc.isditeffectkleiner.Bijbehandelingb.wasdeknopvorming
hettraagstenbegonde'oogsthetlaatst.Allecultivarsreageerdenin
dezelfderichting.Devroegsteanjerswarenvaneenslechtekwaliteit.
Dezeproefgeeftaanleiding totverderonderzoek naareenbeterebloeispreiding.
c.Lanqedagbehandelingbijanjersmetverschillende lichtintensiteiten
Vooreenlangedagbehandeling wordtgebruikgemaaktvangloeilampenmet
eengeïnstalleerd vermogenvan10Wattperm .Omnategaanwatde
effectenzijnbijeenlagergeïnstalleerd vermogenisopvierbedrijveneenproefintweevoudopgezetmetdevolgendeobjecten:
a.controle (geenbelichting),b.2.5,c6,d.10ene.15Wattgeïnstalleerd vermogenperm kas. Optweebedrijvenmettrosanjersenop
detweebedrijvenmetstandaardanjers isgedurendetweewekeninfebruaribelicht.Hetwarenopallebedrijvenjongegewassenmetplantdatain
september-beginoktober.
Uitdetellingenvanhetaantaltakkenbijdeoogstkwamnaarvorendat
opallebedrijvendebloeivroegerwasnaarmatehetgeïnstalleerdvermogen (lichtintensiteit)hogerwas.Zelfsbijobjectb.wasdeoogst
aanmerkelijk vroegerdanbija.Tenopzichtevanobjectd.gafobject
e.slechtseengeringeextravervroeging.Indezeproefgaf6Wattgeïnstalleerd vermogengloeilampenmetlichtvenster eenbevredigendresultaatwatbloeivervroegingbetreft.
B.Plannenvoor1986
Voortzettingdaglengteonderzoek bijanjers.
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (198 5)met vermelding van publicaties
B, Plan komende jaar
A. Verslag over 198 5

a. Gebruikswaardeonderzoek f r e e s i a
1.Rassenproeyeneerste_beoordeling
- Zomerbloei:
Eenserievan12rassenwerdnaastdevergelijkingsrassen "Arosa",
"Gantello","Iceberg","Oberon","Perlita"en"PrincessofWales"indrievoudbeproefd.Deresultatenzullenin1986wordenverwerktenineen
internverslagwordenvastgelegd.
2.Rassenproeyeneersteentweedebeoordeling
- Voorjaarsbloei:
Inoktober1984werdophetProefstationeenserievan25rasseninduplo
geplant.Derassen "Ballerina","BlueHeaven,"GoldenMelody","Golden
Wave","Oberon","Uchida"en"WhiteWings",plusdeaanbevolenrassenuit
hetonderzoek van1983-1984werdenalsvergelijkingsrassen aandezeserie
toegevoegd.Vande25tebeoordelen rassenwerdener7voorheteerste
jaarbeproefd.Hiervanwerdeneropbasisvanoogst-engewaswaarnemingen
devolgenderassenaanbevolenvoorvoortgezetonderzoek:"GoldenCrown",
"Grace","Ilona","Jessica",79088a.
Achttienrassenwerdenvoorhettweedejaarbeproefd.Derassen"Antara",
"Atlas","BlueMoon","Cordula","Kontiki"en"Zodiac"kondenuiteindelijkwordenaanbevolen.
Publikatie
Heidemans,C.enK.G.Elfering-Koster (1985).Nieuwrassenmetbetere
produktieenkwaliteit.Vakblad voordebloemisterij40(33):pp.46-51
3.Rassenproeven tweedebeoordeling
- Herfstbloei:
Eenserievan24rassenwerdnaastdevergelijkingsrassen "Aurora","Ballerina","Oberon"en"RoyalBlue"beproefd optweebedrijven,éénmeten
Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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éénzondergrondkoeling.Ophetbedrijfmetgrondkoelingwerdenknollen
geplantenophetbedrijfzondergrondkoeling kralen.Deresultaten
zullenin1986wordenverwerktengepubliceerd.
Overigepublikaties
- Heidemans,C , J.H.StolkenK.G.Elfering-Koster (1985).Uitbreiding
beperktFreesiasortiment voorzomerteelt.VakbladvoordeBloemisterij
40(7):pp.46-49
b.Gebruikswaardeonderzoek chysant
- Winterteelt
Bloeitijd:januari-februari1985
Eenserievan35rassenwerdnaastdevergelijkingsrassen"Cassa",
"Regoltime","Spider","WhiteHorim"opdrieplaatsen induplobeproefd.
Deresultatenzullenin1986wordenverwerktengepubliceerd.
Zomerteelt:
Bloeitijd:juni-augustus1985
Eenserievan30rassen,inclusiefdebesterassenuithetonderzoek
van1984werdnaastdevergelijkingsrassen "Byoux","Cassa","Refour"
en"Westland"beproefd.
Deresultatenzullenin1986wordenverwerktengepubliceerd.
Herfstteelt (normaalteelt):
Bloeitijd:oktober-december1985
Indeherfstvan1985werdeenserievan41rassenopdrieplaatsenin
duplobeproefd."OranjeWonder","Cremon","PinkPompon"en"Snapper"werdenalsvergelijkingsrassen aandezeserietoegevoegd.Deresultatenzullenin1986wordenverwerktengepubliceerd.
Overigepublikaties
- Heidemans,C.enJ.H.Stolk (1985).Beperkteuitbreiding sortiment
chrysantenvoornormaalteelt.VakbladvoordeBloemisterij40(23):
pp.47-51
c.Gebruikswaardeonderzoek Amaryllis
In1985ishiermeeeenbegingemaakt.Voordegebruikswaardevande
Amarylliszijnbolproduktieenbloemproduktieenkwaliteitvanbelang.
Indeopzetisdaaromuitgegaanvanhetgebruikelijk uitgangsmateriaal
voorbollenproduktie.Perraswerden5bollenvan28-30cmingezonden.
Centraalzijnhiervanschubbengesneden.Perraszijn2x50schubben
geplant (induplo)ophetProefstation.Deseriediegeplantwerdbestonduit27rassen,inclusiefdevergelijkingsrassen "RedLion",
"OranjeSouvereign","AppleBlossom","Minerva","LudwigDazzler","Rilona",
"Hercules","Pamela"en"ScarletBaby".Halfnovember zijndebollengerooid,gesorteerd engewogen.

vervolgblad nr 2
^

Onderzoekinstelling
Projectnummer

van projectbeschrijving/projectverslag 1985
: ProefstationNaaldwijk
: B17

Registratienr,
96

B.Plannenvoor1986
a.Gebruikswaardeonderzoekfreesia
Rassenproeveneerstebeoordeling
Erzullenrassenproeveneerstebeoordelingwordengenomenvoordevoorjaarsbloeiendeherfstbloei.
Rassenproeventweedebeoordeling
Erzullenrassenproeven tweedebeoordelingwordengenomenvoordevoorjaarsbloeienzomerbloei.
b.Gebruikswaardeonderzoek chrysant
In1986zalrassenonderzoek wordengedaanindewinterteelt,dezomerteeltendeherfstteelt (normaalteelt).
c.Gebruikswaardeonderzoek Amaryllis
Injanuarizullendebollenworden "gekookt"enwordenopgeplantom
verdertegroeien.Aanheteindvanhetjaarzalweerwordengesorteerd
opgrootteenhetgewichtwordenbepaald.
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1985

a.Kwaliteitsonderzoek bijkomkommer
Inhethoudbaarheidsonderzoek zijndekomkommerssteedsonderstandaard
o
omstandighedenbewaard,namelijkbij20 Cen+90?óR.V.Devruchten
werdenbeoordeeld opkleurbijinzet,na7en14dagenvolgenskleurschaal
1-9,waarbij9=donkergroen,6=nognetexportwaardig,4=50?ógeelen
1=ÏOOSSgeel.
a.1 Invloedvanhetaantalstamvruchtenopdehoudbaarheid vankomkommers
Evenalsvorigjaar (zieInternjaarverslag 1984,blz.97)iseenproef
uitgevoerd,waarinverschillendeaantallenstamvruchten zijnaangehouden.Integenstelling totin1984konergeenduidelijk effectvanhet
aantalstamvruchten opdehoudbaarheid wordenaangetoond.Mogelijkis
ditmedeveroorzaaktdoordebetereweersomstandigheden tijdensdeuitgroeivandestamvruchten.
a.2 EffectvanC00-doseringopdehoudbaarheid vankomkommers
VandeCCL-proefindeklimaatkasophetProefstation zijnintotaalzesmaalkomkommersbewaard.Destreefwaardenwarenrespectievelijk 200,330,
600en950p.p.m.C0 ? .DevruchtkleurbijinzetwasbijdezeC0„niveaus
respectievelijk 7.1,6.9,6.6 en6.5,na14dagenbewaringrespectievelijk
5.3,5.2,5.2en5.1.DekleurbijinzetnamdusafnaarmatehetC0„gehaltehogerwerd.Ditiszeerwaarschijnlijk hetgevolgvanhetvollere
gewasbijhogeC0„-waarden (toetredingminder licht).Na 14dagenbewaringzijndeverschillentussendebehandelingen ergkleingeworden.
Ookin1983(zieInternjaarverslag 1983,blz.107)kongeenduidelijk
effectvandeC0„concentratieopdehoudbaarheid wordenaangetoond.
a.3 Invloedvanbemestingopdehoudbaarheid vankomkommers
a.3.1 Bemestinqsniveau
Aleerder isaangetoond dathetaanhoudenvaneenhogerbemestingsniveau
eenbeterekleurnabewaring geeft.Ditwordtbevestigd intweeproeven
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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opdeproeftuinenVleutenenBreda,waarinisgestreefd naareenEC
vanongeveer 2.5en3.5mS/cm.InVleutenwasdekleurnabewaringbij
de2EC-niveausrespectievelijk4.9en5.3,inBredarespectievelijk 5.0
en5.5.
HetgeadviseerdeEC-niveauvoordepraktijk isinverbandmetdekwaliteitinmiddelsverhoogd van2.0naar3.0mS/cm.
a.3.2 Voedinqssamenstelling
Ineenproefisdeinvloedvan3verschillende Si-concentraties (0.05
en1.0mmol/1)bij2P-niveaus (0.5en1.25mmol/1)opdehoudbaarheid
nagegaan.Siliciumbleekhieropgeeneffecttehebben.DelaagstePconcentratieveroorzaakteeenkleinerkleurverliesindetweedebewaarweek,waardoordezekomkommerseenbeterekleurnabewaring vertoonden.Bijditniveauwasechterdeproduktielager.Ineenandereproef
metverschillendekationenverhoudingen bleekeenhogeCa-concentratie
gecombineerdmeteenlageK-concentratie eengroterkleurverliestegeven.Ditkomtovereenmeteerdereervaringen (zieInternjaarverslag
1984,blz. 96-97). Indezelfdeproefleektoevoeging vanNH. watpositiefvoordekleurnabewaring (zieookprojectnr.A23).
a.4 Invloedvandenachttemperatuuropdehoudbaarheid vankomkommers
OpdeproeftuinenVleutenenBredaiseenonderzoekuitgevoerdmetverschillendenachttemperaturen.Destreeftemperaturenindenachttijdens
deproduktiefasewaren12 en18 C.Gemiddeld over5inzetdatakon
geeneffectvandenachttemperatuur opdehoudbaarheid wordenaangetoond.
a.5 Invloedvanqewassnoei,teeltsysteemenplantdichtheid opdehoudbaarheidvankomkommers
Eengoedebelichting vankomkommervruchten isergbelangrijk voorde
vruchtkleur.Medenaaraanleidingvanderesultatenvaninhetverleden
gehouden proeven (zieInternjaarverslag 1984,pag.97-98)ishetonderzoekopéénproeftuinenindepraktijkvoortgezet.
OpProeftuinVleutenwerddevruchtkleurdoorveelsnoeientenopzichte
vanweinigsnoeienverbeterd.Inproevenoptweepraktijkbedrijvenin
DeKringwasheteffectvansnoeien opdehoudbaarheid gering,doch
welpositief.Opbeidebedrijvengafverhogingvandeplantdichtheid
vruchtenmeteenslechterekleurzowelvooralsnadebewaring.Dekleur
na14dagenbewaringwasbijeenplantdichtheid van1.0,1.25 en1.5
planten/m opbedrijfArespectievelijk 5.1,5.0en4.8,opbedrijfB
respectievelijk 4.9,4.7en4.6.
Opbeidebedrijvenwerdeneveneensverschillendeteeltsystemenbeproefd.
Eenvierrijensysteemleektenopzichtevaneentweerijensysteemenigszins
positiefopdevruchtkleur tewerken,terwijleenbetereverdelingvan
derankenoverdedraadeveneens wat beterhoudbarekomkommersgaf.
a.6 Houdbaarheidsonderzoek metkomkommersopveilingDeKring
InhetgebiedDeKringiseenzeeruitgebreidbewaaronderzoek metkomkommersuitgevoerd.Hetdoelvanditonderzoekwasomaanknopingspuntente
vindenvoordegroteherkomstverschillenquahoudbaarheid.Daarnaastom
oorzakenoptesporenvoordevrijweljaarlijksslechtekomkommerkwaliteit
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indezomermaanden.Van30bedrijvenzijnvanafhalfapriltothalf
juliwekelijkskomkommersbewaardenbeoordeeld opkleur,rot,vormen
beschadigingen.Daarnaastzijnervandebedrijveneenvijftigtalbedrijfsgegevensopgevraagd,zoalsproduktie,EC,klimaatinstelling,enz.
enz.Twee-wekelijksishetgewasbeoordeeld opeengrootaantalkenmerken.Dekwaliteitsverschillen tussendebedrijvenblekenwederomerg
groottezijn.Zovarieerdegemiddeld overdegeheleperiode,dekleur
na9dagenbewaringperbedrijfvan3.4-4.7,hetpercentagerottevruchtenvan4-34?óenhetpercentagebeschadigdevruchtenvan2-18?ó.
Doormiddelvanmultipleregressieisgetrachtomverklaringen tevinden
voordegroteherkomstverschilleninzakedekwaliteit.
Devariatieinkleurna9dagenkoninditonderzoeknauwelijksworden
verklaard.Eenhogergasverbruikeneenbeterebladverdeling overde
plantlekendekleurwatpositieftebeïnvloeden.
Tenaanzienvandeverschilleninrotkoneenbetereverklaringworden
gegeven.Uithetaantalschimmelbestrijdingen,dematevanbeschadiging
endestuksproduktieaanexportkomkommerskonreedsvoor 12%vandevariatieinrottussendebedrijvenwordenverklaard.
Inmodelvorm:
%rot=64.4-1.543*F+72.2*B-0.908*S (r=0.85)
F=aantalbespuitingenmet fungicidentothalfjuli
B=beschadigingscijfer (0=geen,1=lichtebeschadigingen
2=ernstigebeschadiging)
S=stuksproduktie/m vanexportkomkommers inwaarnemingsperiode
Methetaantalschimmelbestrijdingen+hetaantalbeschadigingenbijelkaarkonreedsvoor50?óvandevariatieinrotwordenverklaard.Met
nametenaanzienvandekleurnabewaringtradenertussendeinzetdata
aanzienlijkeverschillenop.Hiervoorkongeenduidelijkeverklaring
wordengevonden.
b.Kwaliteitsonderzoek bijtomaat
Inhethoudbaarheidsonderzoek werdendevruchtensteedsbewaardbij20 C
en80-90?óR.V.Detomatenwerdendagelijksbeoordeeld opkleurenstevigheid,waardoordedoorkleuringenhetuitstallevenkonwordenvastgesteld.
Dedoorkleuring ishetaantaldagentussenoogstenenhetbereikenvan
kleurstadium100?óoranje.Hetuitstallevenishetaantaldagentussen
vruchtkleur 100%oranjeenhetzachtwordenvandevruchten.
Tussendesmaakenhetsuiker-enzuurgehaltelijkteenredelijkverbandtebestaan.Daarom isinveelproevenooknaardeinwendigekwaliteitgekeken.
b.1 Effectvandewatergiftopdehoudbaarheid vantomaten
Op3proeftuinenstondenproevenmettomatenopsteenwol,waaringestreefdwerdnaardoorspoelpercentagesvariërend van0- 60%.Intotaal
zijnerzesmaaltomateningezetvoorbewaring.Gemiddeld warenergeen
betrouwbareverschillen inhoudbaarheid alsgevolgvandeverschillende
watergiftenc.q.doorspoelpercentages.
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b.2 Invloedvanbemestinqopdekwaliteitvantomaten
b.2.1 Voedingsniveau
Ineenstookteeltindeenergiekasisineenrecirculerenc
systeemeen
ECvan2.5en3.5mS/cmaangehouden.HetuitstallevenwerdbijdehoogsteECverbeterdmet10?ó,terwijlhetzuurgehaltemet12?ówerdverhoogd.
OpproeftuinBredakongeenverschilinhoudbaarheid wordenaangetoond
tussentomatengeteeldopsteenwolbijeenECvan3en4mS/cm.Inde
herfstteeltmetvleestomatenindeenergiekashadeenEC-verhogingvan
3naar5ophetmomentdatdeeerstetrosbegonterijpen,eenpositieveinvloedopdedoorkleuring,uitstalleven,EC,zuurenrefraktie(zie
ookprojectB30).
Zowelde in-alsuitwendigekwaliteitwerdeneveneenspositiefbeïnvloedineenherfstteeltmetrondetomateninNFT,waarbijdeECwerd
verhoogd van2.5naar5.2mS/cm (zieookprojectA23).
b.2.2 Voedingssamenstelling
Inhetvoorjaarwarenerindeenergiekasgeenduidelijkeeffectenvan
deK/Caverhoudingopdein-enuitwendigekwaliteittezien.Uitvruchtanalysesblijktdatdeplantbijallebehandelingenovervoldoendevoedingsstoffen,metnameKalium,konbeschikken.Invoorgaandeproeven
iswèleenduidelijkeffectvandeK/Ca-concentratie aangetoond (meer
extremebehandelingen).Indeherfstproefindeenergiekasbeïnvloedde
deK/Ca/Mg-concentratievooraldeECenhetzuurgehaltevandevrucht.
DezewerdenhogernaarmatehetkaliumgehaltetoenamenhetCalcium-en
Magnesiumgehalteafnamen (zieookprojectB30).
Ineenstookteeltproefwaren5behandelingenmetverschillendeconcen+
Z+
Z+
tratiesaanNH.+,K ,Ca enMg opgenomen.NaastKalium,leektoevoegingvanammoniumpositiefvoorzoweldein-alsuitwendigekwaliteit.
InNFTbleekverhoging vandevoedingsoplossing metbehulpvanNaClongeveerhetzelfdeeffectopdein-enuitwendigekwaliteittehebbenals
eenverhogingdoormiddelvandetotalevoeding (zieprojectA23).
b.3 Invloedvanhetklimaatopdehoudbaarheid
b.3.1 Matverwarminq
Matverwarmingkanvooralinhetbeginvandestookteeltkorterhoudbare
tomatengeven (zieInternjaarverslag 1984,blz.99).Ineenstookteelt
indeenergiekaswerdditbeeldbevestigd.Gemiddeldwarenergeenverschillen,alleenopdeeersteinzetdatum (18/3)wasdehoudbaarheidwat
korterbijgebruikvanmatverwarming.
b.3.2 Verdamping
Indeenergiekaszijnerzowelindestook-alsherfstteelt verschillende
klimatengerealiseerd.Eendroogklimaatwerdbereiktdoorstokenincombinatiemetluchten,eenvochtigklimaatdoorschermenenhetbevochtigenvandelucht.
Inhetvoorjaarwarendetomatenbijhetdrogeklimaat20?ó,ofwel3dagen
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danbijschermenenbevochtigen.Indeherfstwarener
verschillen (zieookprojectB30).

b.3.3 Temperatuurreqimes
Hettemperatuurregimekanvaninvloedzijnopdehoudbaarheid.Ditisin
enkeleproevennagegaan.OpProeftuinBredawerdalscontroleeentemperatuurregimevan18 Coverdagen16 C 'snachtsaangehouden.Daarnaast
wasereenbehandeling,waarbijdedag-ennachttemperatuur1 Choger
wasingesteld.Indezeproefkondenergeenduidelijkehoudbaarheidsverschillentussendebehandelingenwordengevonden.
Indelagewatertemperatuurkaswerden3temperatuurregimesaangehouden,
namelijk:
o
a.dagtemperatuur ongeveer4 Chogerdannachttemperatuur
b.gelijkedag/nachttemperatuur
c.dagtemperatuur circa4 Clagerdannachttemperatuur.
Gemiddeld over5inzetdatawashetuitstallevenbijdedrietemperatuurregimesrespectievelijk 11.1,11.4en10.2dagen.Deeendagkortere
houdbaarheid bijhetomgekeerdetemperatuurregime isvrijwelzekerte
wijtenaanhet"doods"klimaat (weinigverdamping)indebeginfase.Het
suiker-enzuurgehaltewaszekernietlagerbijdealternatievetemperatuurregimes.
b.3.4 Vruchttemperatuurmetinqenbijtomaatinverbandmetdekwaliteit
Inverbandmetkwaliteitsafwijkingen indezomer (vooralslechtekleur)
zijnopenkelewarmedagenop9bedrijvenvruchttemperatuurmetingenverricht.Hierbijzijndevruchtenzowelindeschaduwalsindezongemeten.Uitdemetingenbleekdatdevruchttemperatuuralgauwoplieptot
35à40 C,zelfsbijeenrelatieflagemaximumbuitentemperatuurvan
19 C.Hettemperatuurverschil tussenvruchteninenuitdezonvarieerde
van4tot8 C.Bekend isdatbijhogevruchttemperaturenkleurproblemen
kunnenontstaan.
b.4 Rodeneuzenbijtomaat
Delaatstetweejarenwordenwesteedsvakergeconfronteerd methetverschijnselvanrodeneuzen.Hierbijkleurtdeonderkantvandevruchtversnelddoor.Tenaanzienvanditverschijnsel lijkenerverschillenin
rasgevoeligheid tezijn.
Vanvierbedrijvenzijnzowelkwalitatiefgoedevruchtenalsvruchtenmet
rodeneuzengeanalyseerd ophet %ds,K,CaenMg.
Bijdegoedevruchtenwarendegehaltesrespectievelijk 5.3?ó,1369,30
en67mmol/kgdrooggewicht.Bijdekwalitatiefslechtevruchtenwasdit
respectievelijk 5.1?ó,1178,42en57mmol/kgdrooggewicht.Metnameop
1vande4bedrijvenwarendeverschillengroot.Degoedevruchtenwaren
hierbijafkomstigvaneentussenplanting endeslechtevruchtenvaneen
doorteelt.OpditbedrijfwashetverschilinK30?ó.Naderonderzoeknaar
deoorzakenvanrodeneuzenisgewenst.
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b.5 Invloedvanoogst-ensorteerbehandelinqenopdehoudbaarheid bijtomaten
Dehoudbaarheid vantomatenkansterkteruglopenalsgevolgvaneenruwe
behandelingbijhetoogstenensorteren (zieInternjaarverslag 1984,blz.
100-101).Op4bedrijvenmetrondetomatenisnogmaalsnagegaanhoeveel
hetverschilinuitstallevenbedroegtussentomatendievoorzichtigwarengeoogstentomatenverzameld nadesorteermachine.Deverkortingals
gevolgvanoogstenensorterenwasgemiddeld 36?ó(18-43?ó),ofwelzesdagen.Op7bedrijvenmetvleestomateniseenzelfdesoortproefgenomen.
Deverkortingvanhetuitstallevenvarieerdeperbedrijfvan3tot46?ó,
meteengemiddeldevan20?ó.Ineenandereproefisheteffektvandevalhoogteophetuitstallevenvanvleestomatennagegaan.Hierbijvielende
tomatenvanhoogtesvan0,25,50en100cmopdebodemvaneenonbeklede
kistofopelkaar.Hetuitstallevenbijdeverschillendevalhoogtesbedroegrespectievelijk 9.4,8.1,7.7en5.8dagen.
Tevensiseennieuwgeconstrueerdeoogst-ensorteersimulatormetvariabelevalhoogtebeproefdvoorzowelrondealsvleestomaten.Devalhoogteinhetapparaatmoetbijrondetomatengroterzijndanbijvleestomaten,omdepraktijksituatiegoednatebootsen.
Voorinterntransportwordtvoorvleestomaten opveelbedrijveneenwatergootgebruikt.Uiteerderonderzoek isgeblekendatindienhierintomatenmetveelzweischeurtjeswordengetransporteerd,ditfunestvoorde
houdbaarheid kanzijn.
Dooreenfabrikantisereenspijlenband opdemarktgebrachtalsintern
transportmiddel.In4bewaarproeven isdehoudbaarheid vergelekenvan
vleestomatengetransporteerd opeenbandenineengoot.Erwaseenlichte
tendens (p=0.09)dattomatenvervoerdineenwatergootkorterhoudbaar
warendantomatenvervoerdmetdespijlenband.Degroottevanhetverschilwasafhankelijkvandeinzetdatum.Ditzalmedesamenhangenmetde
kwaliteitofweldematevanzweischeurtjesvandetomaten.
b.6 Houdbaarheid vanenkelevleestomatenrassen
Vanenkelevleestomatenrassen afkomstigvan2bedrijvenisdehoudbaarheidgetoetst.DerassenwarenDombitoenCaruso.Dedoorkleuringbedroeg
respectievelijk 4.7en5.8dagen,hetuitstalleven respectievelijk 14.7
en10.8dagen.Zowelquakleuralshoudbaarheid isCarusodusduidelijk
minderdanDombito
c.Kwaliteitsonderzoek bijsla
Indebewaarproevenmetslazijnde.kroppensteedsbewaardbijongeveer
12°Cen90?óR.V.Deslakroppenwerdenregelmatigbeoordeeld ophetoptredenvanrotensomsookopbruinverkleuring vanhetsnijvlak.Bijde
beoordeling tenaanzienvanrotiseenschaal1totenmet7gebruikt,
waarbij7=geenrot,5=onverkoopbaara.g.v.roten1=geheelrot.
Debeoordeling tenaanzienvandebruinverkleuring vanhetsnijvlakheeft
plaatsgevonden volgensschaal1t/m 5,waarbij 5isgeheelblanken
1 =zeerdonkerbruin.
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c l Invloedvanhetrasopdehoudbaarheid vansla
Indriebewaarproeven isvanenigerassendehoudbaarheid bepaald.Ook
nuweertradenertussendebewaarderassenvrijgroteverschillenop
quarotenbruinverkleuring vanhetsnijvlak.Tenopzichtevandeandere
beproefderassenbleekbijvoorbeeld decv"Pallas"eensnellebruinverkleuringvanhetsnijvlak tevertonen,terwijlhet?órotendematevan
bruinverkleuring bijcv"Nanda"beduidend lagerwas.
c.2 Invloedvanhetteeltmediumopdehoudbaarheid vansla
VaneenbemestingsproefmetverschillendeK/Ca-concentratiesinNFTis
deslagetoetstophoudbaarheid.
Bijde4behandelingenwarendeK-concentratiesbijdestartrespectievelijk3,5,7en9mmol/1endeCa-concentraties respectievelijk 7.5,6.5,
5.5en4.5mmol/1.
Hetcijfervoorrotna7dagenbewaringwasbijdevierbehandelingen
respectievelijk 4.4,4.2,4.1 en3.7,hetkleurcijfervoorhetsnijvlak
respectievelijk 1.5,1.7,1.8en1.9.Ertradbetouwbaarméér rotop
bijeenlagereCa-,respectievelijk hogereK-concentratie indevoedingsoplossing.Aangezienbijanderegewassenjuisteenpositiefeffektvan
deK-concentratie opdekwaliteitiswaargenomen,lijkthetgewensthet
onderzoeknaardeinvloedvandeK-concentratie opdekwaliteitvansla
voorttezetten.
d.Invloedvandewaterqiftenhetklimaatopdesmaakbijradijs
Inwinter-envroegevoorjaarsmaandenwordtdesmaakvanradijsover
hetalgemeenmatiggewaardeerd (teweinigscherp).
Ineenvoorjaarsproefmetradijswarenenkelebehandelingenopgenomen
waarbijertijdensdeteelt1of3maalwaterwerdgegeven.Ineensmaakproefbleekdewatergiftnietduidelijk vaninvloedopdesmaak.
Indezelfdeproefwerdenerdoormeerofminderteventilerenverschillendeklimatengerealiseerd,waardoorertemperatuurverschillenontstonden.Ineensmaakproefbleekdehoogstetemperatuureenscherperesmaak
teveroorzaken.
(Voorhetvoosheidsonderzoek wordtverwezennaarprojektB21.)
e.Kwaliteitsonderzoek bijpaprika's
e.1 Hetvoorkomenvanbeschadigingenbijpaprikavruchten
Op2veilingenisinjunigeïnventariseerd inwelkematebeschadigingen
opdevruchtenvanverschillendeaanvoerdersvoorkomen.Van47bedrijven
zijnpervruchtsteeds2dozenpaprika'skritisch opbeschadigingengecontroleerd.Daarbijwerddesoortschadegenoteerd.Laterisopgevraagd
metwelkesoortmachinewerdgesorteerd.
Gemiddeldoverallebedrijvenwasslechts22?óvanallevruchtenzonder
éénofanderebeschadiging.Groenevruchtenlekenmindergevoeligvoor
beschadigingen.
Vooreendeelwerdendebeschadigingenveroorzaaktdoordesorteermachine.
Zowashet %gaafbijmetdehandsorteren (slechts3bedrijven)zelfs
62?ó.Vooraldesorteermachinediesorteertdoormiddelvanhardeborstels
gafergveelvruchtenmetkrassenenputjes,respectievelijk 21en44?ó
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vandevruchten.Hetaantalvruchtenmetputjeswasbijdezemachine
10maalzogrootinvergelijkingmeteenkleppenmachine.
e.2 Invloedvanethrelopdehoudbaarheid vanrodepaprika's
Hetpraktijkgebruik vanethrelomderijpingteversnellen,isbijpaprika'snogniettoegestaan.Ineenonderzoek isheteffektvanbespuitingenmetverschillendeconcentratiesethrelopdehoudbaarheidnagegaan.Debewaarproefwerduitgevoerdbij20 Cen90?óR.V.
Tenaanzienvandestevigheidwasergeenduidelijkelijnteontdekken.
Toepassingvanethrelwaszekernietnegatieftenaanzienvanhetoptredenvanrot.Het %rotlagindezeproeferghoog.Na7dagenbewaring
vertoonde1/3deelvandepaprika'srottingsverschijnselen,watwaarschijnlijkvooraleengevolgwasvandehogeinfektiedruk inhetgewas.Het
onderzoek zalin1986wordenvoortgezet.
f.Hetvoorkomenvanbeschadigingenbijauberqinevruchten
Omdematevanbeschadigingen vanauberginevruchten vasttestellen,zijn
van28bedrijven2dozenauberginesuitdeveilingaanvoer beoordeeld.
Hierbijisdesoortendematevanbeschadiginggenoteerd.
Het?ómatigenernstigbeschadigdevruchtenvarieerdeperbedrijfvan
0-82?ó,meteengemiddeldevan34?ó.Vooralschuurschadeenschadealsgevolgvanstekelskwamenveelvoor.Ditisgedeeltelijk tewijtenaaneen
ruwebehandelingtijdenshetoogsten,maarlijktookafhankelijk vande
soortsorteermachine.
Eénsorteermachine,eenaangepastelektronischekomkommersorteermachine
diewerktmetafschuivers,bleekveelbeschadigingen teveroorzaken.Door
defabrikantenvansorteermachineswordtgewerktaanverbeteringenvan
debestaandemachines.
g.Houdbaarheid vanChinesekoolrassen
Chinesekooliseenkorthoudbaarprodukt.Ineenbewaarproefzijneen
10-talrassengetoetstopkleurenrottijdensdebewaring.Hetsnelgroeiendecv"454"bleekzeerkorthoudbaartezijn,terwijldecv's"1451",
"555"en"Spectrum"totdebeterecv'squakleurenmetnamerotbehoorden (zieookprojektB12).
h.Invloedvanhetrasopdehoudbaarheid vankouseband
Dekleurvandehuidigecv84057(voorheen81099)isvrijlicht,waardoor
dehoudbaarheid vrijzwakis.Ineenherfstteelt isdehoudbaarheidvan
dezecvvergelekenmet3andereIVT-selekties.Zowelbijinzetalsnabewaringhaddendezeselektieseenduidelijkbeterekleur (zieookprojekt
B10).
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- Janse,J. (1985).Voorzichtigebehandeling vermindertvruchtrotbij
komkommer.GroentenenFruit40(36):pp.45-47
Lieftink,D.A.enJ.Janse (1985).Kwaliteithetbestegediendmet
eenschone,goedafgesteldesorteerder.Tuinderij65 (8):pp.46-48
Janse,J. (1985).Krimpscheurtjesbijtomaat.GroentenenFruit40(41)
pp.45-47
Janse,J. (1985).Kwaliteitsonderzoek in1985.GroentenenFruit
40(42):pp.32-33
- Buitelaar,K.enJ.Janse (1985). Tomatenkwaliteit.GroentenenFruit
40(42):pp.34-35
Janse,J. (1985).Langerhoudbaardoorgewassnoei.GroentenenFruit
40(44):pp.42-43
Janse,J. (1985).Beschermentegenzonenvoorzichtigbehandelen(tomatenkwaliteit indezomermaanden).Tuinderij65(13):pp.28-29
- Welles,G.W.H,enJ.Janse (1985).Voosheidbijradijseenonderschat
probleem.GroentenenFruit41(7):pp.32-35
Hendriks,A.G.M,enJ.Janse (1985).Smaakverbeteringbijtomaat
gewenst.Zaadbelangen39(7):pp.178-180
Janse,J. (1985).Houdbaarheid vanvleestomatenbijtransport ineen
watergootofopeentransportband. Internverslagnr.50
B.Plannenvoor1986
Komkommer
Invloedvandeluchtvochtigheid opdehoudbaarheid
Voedingsniveauenhoudbaarheid
Voedingssamenstelling enhoudbaarheid
Tomaat
Invloedvandeplantdatumophetverloopvandein-enuitwendige
kwaliteit
Bemestingsniveau enkwaliteit
LichtafhankelijkeEC-regelingenkwaliteit
Voedingssamenstelling enkwaliteit
Invloedvanhettemperatuurregimeopdein-enuitwendigekwaliteit
Effektvanbeweegbaregewasdradenopdekwaliteit
Inwendigekwaliteitvancherry-enpruimtomaten
Indienhetverschijnselvoorkomt,onderzoeknaardeoorzakenvanafvallendekroontjesenrodeneuzen
Oorzakenopsporenc.q.oplossingenaandragen voorzweischeurtjes
Paprika
Handlingvanpaprika's
Aubergine
Handlingvanaubergines
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Sla
Invloed van deworteltemperatuur op de houdbaarheid van ijsbergsla
Invloed van grondbedekking met folie op de houdbaarheid
Bewaarproefjesmet rassen.
Radijs
Invloed van teeltomstandigheden op de houdbaarheid en smaak
- Effekt van watergift,EC en klimaat op voosheid en glazigheid
Chinese kool
- Effekt van het rasop de houdbaarheid
- Effekt van deplantdichtheid op de houdbaarheid van veldsla,opgekweekt inpotjes.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

ProefstationNaaldwijk
B20
Teeltonderzoek bijaubergine

Onderzoeker(s)
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Afdelingshoofd
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Besteding over het afgelopen Jaar (19
1

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
,,

)

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

„ -materieel f

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5 ) m e t vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 5

a.

Onderzoeknaardeoorzakenvankelkverdroqinq
Inhetvoorjaarvan1985isinvierafdelingenonderzoekgedaannaarde
oorzakenvankelkverdroging.Tussendeafdelingenwerdenverschillenin
schermbehandelingen gerealiseerd.Erisgezaaid8oktoberengeplantop
20december.HetraswascvDobrix.
Deverschillendeschermbehandelingen enhetpercentagevruchtenmetkelkverdrogingstaanindetabel.
Tabel:Overzichtvandeverschillendeschermbehandelingen enhetpercentagevruchtenmetkelkverdroging
Afdeling

Percentagevruchtenmetkelkverdroging

Schermbehandeling
Dag

Nacht

t/m 7maart

t/m 25april
16

open

35
32

open

gesloten

60

27

open

open

75

37

1.
2.

gesloten

gesloten

gesloten

3.
4.

18

Uitdetabelblijkt,datdeinvloedvandedagperiodehetgrootstis.
Zeerwaarschijnlijk hangthetpercentagekelkverdroging samenmetdemate
vanverdamping,dieindeafdelingwaarbijgedurendededaggeschermdwerd
lagerisdanindenietgeschermdeafdelingen.Hierdoorzouminderwater
aandekelkbladenonttrokkenworden,waardoorminderkelkverdrogingoptrad.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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b.Onderzoeknaardeinvloedvanhetklimaatophetoptredenvangewasvergeling
Inhetvoorjaarvan1985werdindeafdelingen,onderpuntagenoemd,
eveneensonderzoek gedaannaardeinvloed vandeschermbehandelingenop
hetoptredenvangewasvergeling.
Erwarengeenaantoonbareverschilleningewasvergeling tussendevier
afdelingen.
c.Verlengdeopkweekenbelichtingtijdensdeopkweekbijaubergine
Inhetvoorjaarvan1985isonderzoek gedaannaardemogelijkhedenvan
verlengdeopkweekenbelichtingtijdensdeopkweekbijaubergine.De
plantenvoorditonderzoekwerdengezaaidop24-9-1984.Deplantenvoorde
standaardbehandeling werdengezaaidop8-10-1984endebelichtingsbehandelingwerdgezaaid op22-10-1984.HetraswascvDobrix.Deplantenwerdenbijdezelaatstebehandelinggedurende16uurperdagbelicht.Debelichtingsintensiteit bedroeg2400lux (tl-lampen).Deplantenwerdengepootop20-12-1984.Deplantgewichtenwarentoenachtereenvolgens:157,
55en48gram.Dekgopbrengstenhetgemiddeld vruchtgewichtwordtweergegevenindetabel.
Tabel:Kgopbrengstengemiddeld vruchtgewicht ingrammenbijdedrie
behandelingen
Behandeling '

Produktieinkg/m
t/m 14/3

Verlengdeopkweek

2
Gem.vruchtgewicht ing

t/m 13/6t/m 14/3
10.7

Standaardbehandeling

2.0
1.4

Belichting

1.3

t/m13/6

8.8

220
210

245
231

9.0

200

234

Uitdetabelblijkt,datdekgproduktieenhetgemiddeld vruchtgewicht
op14/3en13/6bijdeverlengdeopkweekhethoogstis.Nastatistische
verwerkingvandegegevensblijkt,datdeverschillentussendeverlengde
opkweekbehandeling endebeideanderebehandelingen betrouwbaarzijn.
Degegevenstonenaandatverlengdeopkweekbijaubergineuitproduktieoogpunteeninteressantezaakis.Integenstelling totvoorgaanderesultatenwerdindeze proefgeenbetrouwbaarbelichtingseffektwaargenomen.
Publikaties
- Maaswinkel,R.H.M,enJ.Janse (1985).Kelkverdroging.Groentenen
Fruit40(27):pp.34-35
- Maaswinkel,R.H.M. (1985).Auberginestussenplantenheeftmogelijkheden.
Tuinderij65 (9):pp.18-19
B.Plannenvoor1986
Voortgezetonderzoeknaardeoorzakenvankelkverdroging ennaardemogelijkhedenvanbelichting tijdensdeopkweek.
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen

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

)

Middelbaar personeel
Lager personeel

f
f
f
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 5

a.Rassenkeuzebijdeteeltvandaikon (RaphanussativusL.)
Deaanvoervanlange,witteJapanseF-lhybridenvanrettich,daikongenaamd,wordtopdeDuitsegroothandelsmarkten enopdeNederlandseveilingensteedsgroter.Ommeerinzichtteverkrijgen indeteelt,rassenkeuze
enafzetvandaikonisopinitiatiefvandewerkgroeprettichvandeNTS
eenonderzoekgestart.Uitgezaaid isin7achtereenvolgendeweken:4selektiesdaikonvanfirmaDeMos,eenselektievanfirmaRoyalSluisen
eenselektievanfirmaPannevis.Perm werden13zadengezaaid (25x30cm)
Tabel1geefteenoverzichtvandezaai-enoogstdataenhetaantaldagenvanzaaientotoogst.
Tabel1
Aantaldagen

Zaaidatum

Oogstdatum

23mei

29juli

67

30mei

5augustus

67

6juni

14augustus

69

13juni

23augustus

71

20juni

29augustus

70

27juni

9september

74

28juli

28oktober

92

Uitdetabelblijktdatdeteeltduurvandaikonlangis.Tenopzichtevan
deteeltduurvande"normale"teeltvanrettichongeveer 14dagenlanger.
Bijdeoogstishetaantalkrommeenrottewortelsbepaaldenhetaantal
wortelsdataaneenbepaaldegroottenietvoldeed.Deminimumnormvoorde
lengtewasdaarbij25cm.envoordediameter4.0cm.

Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Intabel2zijnderesultatengegevenvanhetaantalveilbarewortels
perm .Degetallenzijngemiddeldenvandemonsterdata.
Tabel2
Ras

Aantalwortels
Krom

Rot

Onveilbaar

Nettoperm

nr. 10

1.6

2.5

3.9

5.0

nr. 20

1.9

1.2

3.4

6.5

nr. 30

0.5

1.1

2.9

8.5

nr. 40

2.3

0.7

2.7

7.3

nr. 44

4.5

1.5

0.5

6.5

R.S.

2.3

0.5

2.1

8.1

P.

0.0

0.1

4.3

8.6

2

Zoalsblijktuitdetabelheeftslechts40-60?óvandewortelseengoede
gebruikswaarde.„Uit detabelblijktverderdathetrasP.deoogstenetto
produktieperm heeft.OpgemerktmoetechterwordendatrasP.nietvoldoetalsdaikon-type.Dewortelisimmerstekortentedik.
Derassennr.10en20warenvooralbijdeeerstedriezaaidataergschietgevoelig.Bovendienisdenettoproduktievandezenummerserglaag.Alleen
derassen30,40enRSzijnselekties,welkeindezerassenproefredelijk
voldaanhebben.Omindepraktijktothogerenetto-opbrengsten tekomenzal
meerselektiewerk gedaanmoetenworden.In1986zalhetrassenonderzoek
wordenvoortgezet.
b.Deinvloed vanventilatieenwatergiftophetoptreden
vanvoosheidbijradijs (RaphanussativusL.var,radiculaPers.)
(insamenwerkingmetG.W.H.WellesenJ.Janse)
Op19maart1985werdhetrasNovired uitgezaaid.Destooktemperatuurwas
6 C(dag)en4 C (nacht).Gekozenwerdvoordevolgendeklimaatbehandelingen:
a.zoweinigmogelijk ventileren
b.matigventileren
c.zoruimmogelijkventileren
d.toepassingvanmatraskoeling,zonderventilatie
Binnenelkeklimaatbehandeling werdendrieniveausinwatergiftgerealiseerd,
namelijk:
a.directnahetzaaien
b.directnahetzaaienen3.5weeknahetzaaien
c.directnahetzaaien,na3.5weekéncircaéénweekvóórdeoogst.
Doordeventilatieverschillen zijngroteverschillen indekastemperatuur
gerealiseerd.Ookdeverschilleninluchtvochtigheid waren erggroot.
Dematraskoeling gafdelaagstetemperaturen endehoogsterelatieveluchtvochtigheid.Tabel1geeftderesultatenvandevoosheidbeoordelingenop
driepeildata.Alsvoos isradijsmeteenwaarderingscijfer van7enlager
aangemerkt.
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Tabel1
?óvozeknollen

Behandeling

22april

25april

29april

Klimaat
ruimventileren

1

4

5

matigventileren

12

17

27

weinigventileren

9

14

12

matraskoeling

2

3

5

lxwatergeven

6

5

11

2xwatergeven

5

7

10

10

17

17

10

13

Watergift

3x^watergeven
Gemiddeld

Uitdegegevensblijktdatbijhogeventilatietemperatuur (weinigventileren)hetpercentagevozeknollentoeneemtopdedriepeildata.Ookmatig
ventilerengeeftmeervoosheiddanruimventileren.Frquenterwatergeven
verhoogthetrisicoopvoosheid,vooralalsnogeenweekvoordeoogst
waterwordtgegeven.Devoosheidneemtsterktoeindeloopvandetijd.
Grovereradijslijktgevoeligertezijndanfijneradijs,hoewelerbinnen
eenpartijgeenduidelijkerelatiebestaattussendediametervandeknol
endematevanvoosheid.Langerlooflijktweldematevanvoosheid tebeïnvloeden.
Registratievandematevanvoosheid inhandelspartijen
Voorjaar
OpveilingWestland ZuidisdoorC.Bakker (stagiairevanhetCBvT)geïnventariseerd inwelkematevoosheidbijaanvoeropdeveilingoptreedt.
Uitdegegevensblijktdaterwatbetreftvoosheid zeergroteherkomstverschillenvoorkomen.Telersmetconstant"goede"radijsentelersmet
constant "slechte"radijs.
Aandezetweegroepentuinderszijndiversevragen,betreffendekasklimaatenteeltgesteld.Uitdegegevensvandezeenquêtebleekdatvooral
hetrasNoviredeninminderematehetrasTaminahetmeestwerdgeteeld
bijdegroeptelersmetdemeestevoosheidsproblemen.
Herfst
Inseptember,oktoberennovember ishetonderzoekondertuindersvan
veilingWestland Zuidvoortgezet.Gedurendezevenwekenzijnvan61tuinders
intotaal164monstersgenomenuitdezelfdegrootteklasse (middel).
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Devoosheidwerdgewaardeerd volgensdeschaal1-10,waarbij10=niet
voosen1=totaalhol.
Denormvandehandelisdaarbijradijsmetvoosheidcijfer 7enlager
isnietgeschiktvoorexport.Aandetuinderszijnnogeengrootaantal
vragengesteld,zoalswelkrasaangevoerd is,dezaaidichtheid,debemesting,dewatergiftendegrondsoort.Eenrelatietussenvoosheid enwatergiftenvoosheidenzaaidichtheid konnietwordenaangetoond.Telenopeen
zandgrond geeftbeduidendmeerrisicototvoosheid dantelenopeenzavelgrond.Degegevensvanditonderzoekzullennognaderuitgewerktmoeten
worden.Eendefinitieveverslaggeving zallatergegevenworden.
d.Deinvloed vandezoutconcentratie (EC)opdematevanvoosheidbijradijs
Op13september 1985iscv"Novired"gezaaid inhandelszaaigrond in10
literemmers.Erzijncirca14zadenperemmergezaaid,ditkomtovereen
met200zadenperm .Deingesteldetemperaturenwaren:dag8 Cennacht
5 C.Iniedereemmerzijntweedruppelaarsgeplaatst.Peruurwerdéén
minuutgedruppeld.Decapaciteitwas +_50ccperdruppelaar,ditisdus
intotaal100ccvoedingsoplossing peruur.
DeEC-behandelingenwaren1,3en6mS.cm .Dezezoutconcentratiewerd
bereiktdooroplossingvandemeststoffenNutrifloraenkalisalpeter.
Inhetknolstadium (3oktober1985)zijnemmersovergezetvan1ECnaar
3en6EC,van3ECnaar1en6envan6ECnaar1en3.Intotaalwerden
eruitdeconstanteEC-niveaus9combinatiesgemaakt.
Dezebehandelingenwerdengekozenomdatindepraktijkbijmogelijkeveranderingenindevoedingstoestand indebodemereenverhoogd risicovan
voosheidzoukunnen'ontstaan.
Op10en11oktoberiseengedeeltevandeknollenbemonsterd.Hetrestantknollenisop28oktobergeoogst.Bepaaldwerdendelooflengte,knoldiameter,versgewichtknolenloof,hetaantalknollenendematevan
voosheid.Uitdeeersteuitgewerktegegevensblijktdatbijeenverhoogde
constanteECdelooflengteenhetaantalvozeknollenafneemt.
Deknollen,dieop28oktobergeoogstwerdenbevattenaanmerkelijkmeer
vozeknollendandievan10oktober.HetoverzettenvaneenlageECnaar
eenhogereECbeperktehetaantalvozeknollen;hetverplaatsenvaneen
hogeECnaareenlagereECverhoogdeechterhetaantalvozeknollen.
Inhetvoorjaarvan1986zaldezeproefherhaaldworden,waarbijtevensde
factor etmaaltemperatuur onderzocht zalworden.
Publikatie
Welles,G.W.H,enJ.Janse (1985).Voosheidbijradijseenonderschat
probleem.GroentenenFruit41(7):pp.32-35
B.Plannenvoor1986
Rassenvergelijkingvandaikonennormalerettich
Invloedvandevoedingsconcentratie incombinatiemetdedagtemperatuur
opdematevanoptredenvanvoosheidbijradijs
Invloedvandegietfrequentieenmatevanbemestingopdemate vanoptredenvanvoosheidbijradijs
Hetverrichtenvanoriënterend onderzoeknaardeteeltmogelijkhedenvan
radijsopsubstraat (o.a.insamenwerkingmetIMAG)
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C.M.M,vanWinden
Besteding over het afgelopen Jaar (19

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

)

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

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
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B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 5

In1985isdeCCL-regelingopbasisvanfotosyntheseenventilatievoud
verderontwikkeld enuitgetestin210(zieookprojectB32).
Deregelingbestaatuittweehoofdonderdelen:
feedforwardregelaar (voorwaartskoppeling)omveranderingeninde
C0„ concentratiealsgevolgvanventilatieenfotosynthesetecompenseren.
- feedbackregelaar (terugkoppeling)omoverigestoringentecompenseren (o.a.dynamische.componenten)
Defeedforwardregelaar isopgebouwd uittweedelen:
1.Ventilatievoudmodel
HiermeewordtmetbehulpvaneeneerderbepaaldeventilatievoudkarakteristiekhetC0 ? verliesdoorventilatieberekenduitdevolgende
inputs:windsnelheid,raamstand,C0„binnenenC0„ buiten.
2.Fotosynthesemodel
InditdeelwordtdeC0„opnamedoorhetgewasberekend uitdevolgendeinputs:C0„binnen,straling (PAR),drooggewichtplantenenvruchten,
LeafAreaIndex (LAI).Hetmodelvoordezeberekening isafkomstigvan
hetCABO.
AlsfeedbackregelaariseenPofPIregelaarmogelijk (tijdenshet
testenvanderegeling in210isgekozenvooreen P), deC0„concentratie
buitenisnietgemetenmaarisconstantverondersteld op330ppm.DeLAI
enhetdrooggewichtvanhetgewasendevruchtenzijnregelmatigaangepastaangemetenwaarden.Deregeling isvergelekenmeteenPenPIregelingineenvoorjaarsteeltmetkomkommer.Overhetalgemeenvoldeedde
nieuweregelingbeterdandePenPI,vooraldestatischeafwijkingvanhet
setpointwasonderalleomstandighedenkleinerdanbijdePenPI.Onder
sterkdynamischebuitenomstandighedentradbijalleregelingen instabiliteit
op.Ditisvooreengrootdeeltoeteschrijvenaandesampletijd vanhet
meetsysteem (8minuten).Bijhogeventilatievouden daaltdetijdconstante
vanhetventilatieprocesenkomtdanindebuurtvandesampletijd.In
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diesituatiewordtnietmeervoldaanaandestabiliteitscriteria.Verkortingvandesampletijdisnoodzakelijkomtoteenverdereverbetering
vanderegelingtekomen.
Publikaties
Bakker,J.C.(1985).AC0„controlalgorithm basedonsimulatedphotosynthesisandventilationrate.ActaHort,inpress.
B.Plannenvoor1986
- CCLregelingopbasisvaneconomischeoptimalisatie (insamenwerking
metprojectB32enB24)
- AfhankelijkvanderesultatenvaneenvoorstudiedoordeTH-Delftzullendemogelijkhedenwordenonderzochtvanweersvoorspellendemodellen
inkasklimaatregelingen
Ontwikkelingvaneenventilatieregelingopbasisvaneeneenvoudig
energiebalansmodel (B23/B24).
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a.Temperatuurverdelingsonderzoekheteluchtteelt
Hetafgelopenjaarishetonderzoek voortgezetbijtomaten.Hierbijis
hettechnischgerichtedeelvanhetonderzoek (temperatuurmetingen,bepalingluchtbeweging,invloedventilatorenendergelijke)ondergebracht
ineennieuwproject (B34). VoorderesultatentenaanzienvandehiervoorgenoemdeaspectenwordtverwezennaarhetverslagvanprojectB34.
Inhetonderzoek isgezochtnaarderelatietussentemperatuurenproduktie.Erblijktalleeneenverband tebestaantussendegemiddeldetemperatuur (gemetenoverdeperiodezettingtotdeoogst)endevroegeproduktie.Alleandereonderzochtecombinaties (onderanderegemiddeldetemperatuurovereen,twee,driewekenvoordeoogst)gavengeenduidelijke
correlatie.Deuiteindelijkeproduktieverschillen (financieel)werdenvoor
ongeveer80?óveroorzaaktdoorhetverschilinproduktieindeeerstedrie
oogstweken.Erbleekindezeproefgeenzogenaamd inhaaleffect vanplanten
diestondenopplaatsenmeteenrelatieflagetemperatuur.
b.Toepassingvanthermografiebijhetopsporenvanwarmtelekkenentemperatuurverdeling inkassen
Insamenwerkingmethetbedrijfsleven iseenonderzoekuitgevoerdnaar
detoepasbaarheid vanthermografie (IR-opnamen)vanuitvliegtuigenbijhet
zichtbaarmakenvanwarmtelekken endetemperatuurverdelinginkassen.
Deresultatengevenaandatbijstookteeltendeophetthermogramzichtbaretemperatuurverdeling redelijk goedovereenkomtmetdeindekasgemetentemperatuurverdeling opgewashoogte.Bijheteluchtteelt isdeze
overeenkomstnietaanwezig,watverklaard kanwordenuithetfeitdatbij
ditverwarmingssysteem dewarmtebovenindekaswordtgeblazen.
Naaraanleiding vandeeersteopnamenzijnopeenstookbedrijfenkele
hoofdleidingengeïsoleerd,watresulteerdeineenduidelijk verbeterde
temperatuurverdeling.Geconcludeerd isdateenthermogram extrainzicht
kangevenoverwaarwelkemaatregelengenomenmoetenwordenomdetemperatuurverdeling teverbeteren.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Demethodeisbijzondergeschiktvoorhetvastleggenvantemperatuurverschillen,hetbepalenvanhetabsolutetemperatuurniveauvraagtnognader
onderzoek.
c.Vochtafvoeruitkassen
Modelvorming
Hetonderzoeknaardevochtafvoeruitkassendoorventilatieencondensatieisafgeslotenmeteenpublikatie.Hetontwikkeldemodelzalworden
gebruiktinkas307(projectB33)omdeverschilleninverdampingtussen
dediversetemperatuurbehandelingentekwantificeren.
Relatie vochtafvoer/produktie
Erisgestartmetdesamenvatting vanderesultatenvandiverseexperimentenmetbetrekkingtotvochtafvoerenproduktiebijkomkommer.Deeerste
conclusieszijn:deproduktiesnelheid lijktgekoppeld aandehoeveelheid
vochtafvoer.Eenlageregewasactiviteit leidttoteenlagereproduktiesnelheidenkwaliteit.Detemperatuurverhogingalsgevolgvanverminderde
ventilatieheeftgeeninvloedopdeproduktiesnelheid maaralleenopde
vroegheid.
Publikaties
- Bakker,J.C. (1985).Measurementsofcanopy transpirationorévapotranspiration ingreenhousesbymeansofasimplevapourbalancemodel.
AgriculturalandForestMeteorology,inpress.
- Bakker,J.C. (1985).Invloed lichtenstralingopkasklimaatengewas.
GroentenenFruit40(32):pp.44-45
- Bakker,J.C. (1985).Lichtindekas:Lichtafhankelijk regelen.Groenten
enFruit 40(35):pp.36-37
- Bakker,J.C. (1985)Lichtenstralinghebbengroteinvloedopkasklimaatengewas.Vakblad voordeBloemisterij40(11):pp.38-39
- Bakker,J.C. (1985).Lichtafhankelijk klimaatregelen.Telerkiest
zelfwelkdoelhijwilbereiken.VakbladvoordeBloemisterij40(15):
pp.36-37
- Bakker,J.C.enA.F.A.Jacobs (1985).Thermografiegoedhulpmiddelbij
hetopsporenvanwarmtelekkeninkassen.GroentenenFruit41(6): pp.
21-23;Vakblad voordeBloemisterij10(47):pp.53-55

- Post,M.L.enR.H.M.Maaswinkel (1985)Verslagschermonderzoekbij
slaophetheteluchtbedrijfvanJ.vandeVoortte's-Gravenzande.
Seizoen1983-1984.Internverslagproefstationnr.61
B.Plannenvoor1986
Inventarisatieklimaatregelingen indepraktijk enformulerenvanvoorstellenvooruniformebenamingentenaanzienvaninstellingen enparameters.
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Inventarisatiegebruikerseisenenonderzoeksvisietenaanzienvan
optimale (praktijk)klimaatregeling.
TestenvaneconomischeoptimalisatievanC0„dosering (zieookprojectB32enB 23).
Voortzettinguitwerking resultatenvochtonderzoek tomaatenkomkommer
(relatievocht/produktie/kwaliteit).
Afhankelijk tijdsplanning:verbeteringventilatieregeling (B23).
Coördinerende/begeleidende activiteiten:
onderzoektoepassingthermografie
relatietemperatuur/produktie (B34).
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B. Plan komende jaar
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a.Praktijkonderzoekmetenerqieschermenbijtomaten
Ondereenschermwordenvaakgrotehorizontale temperatuurverschillen
geconstateerd.Hiervoorkunnendiverseoorzakenwordenaangewezen.Bij
onderzoek,afgelopenjaar,naardegevolgenvanhetgebruikvanenergieschermen,werdduidelijkdathetniet,ofopeenandere wijze meeschermenvandegevelssamenmethetkasdekalshoofdoorzaak kanworden
aangemerkt.Uitdatonderzoekontstonddebehoeftedeinvloed vanhetgebruikvangevelschermenopdehorizontaletemperatuurverdelingnaderte
analyseren.Bovendienwaserbehoeftedeinvloedvandietemperatuurverschillenopdegroeinategaan.
Opeentomatenbedrijfmetenergiescherménafzonderlijk regelbaregevelschermenwerdenter„beantwoordingvanbovengenoemdevragenineenkas
vanongeveer 3000m op30plaatsen,regelmatigoverhetkasoppervlakverdeeld,temperatuurmetingengedaanenwaarnemingenaangroeienproduktie
vantomaten.Hetbleekdatalsdeschermenopenwaren,deluchttemperatuurzowellangsmiddenpad alsgevelshogerwasdaninhetmidden.
Alsuitsluitend hetdekgeschermd werdwasdetemperatuur langsdegevels
hetlaagst.Alsechterdegehelekas,inclusiefdegevelswerdgeschermd,
warendehorizontaletemperatuurverschillen kleinerdanondervergelijkbareomstandighedenzonderscherm.Integenstelling metwatindepraktijk
wordtervarenblijktdateengoedschermeenhulpmiddelisomtemperatuurverschillenteverkleinen.
Opditbedrijf konwordenbevestigd datmetventilatorenalleenkleine
temperatuurverschillen kunnenwordenopgeheven.Hetbleekdatafsluiten
vandehelftvandeverwarmingsbuizen,methetdoelmeer luchtbeweging
indekascreëren,gemakkelijk leidttotzeergrotetemperatuurverschillendoordatdeaanvoer-enretourbuizendanrelatieftewarmworden.
Gemiddeldwarenopditbedrijfdetemperatuurverschillen zokleindat
geenbetrouwbarerelatiekonwordengelegdtussentemperatuurenproduktie.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgblad gebrulkei
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b.Onderzoek naargebruikswaardevananti-condensfolie
Hetafgelopenjaar is,insamenwerkingmethetIMAGinWageningen,gewerktaanonderzoeknaardeeigenschappenentoepassingsmogelijkheden van
anti-condensfolies.Ophetproefstation zijnalleindehandelzijnde
typenfoliesinvierkassenwaarineenjongkomkommergewasstond,aangebracht.Indriekassenwerdenzehorizontaalaangebrachteninéén
afdelingondereenhoekvanongeveer20
Erwarendriefolieswaarbijhetdoorvallende lichtduidelijkwerdgespreid.Dezefoliesbleken,zolangzedroogwaren,minderlichtdoorte
latendantweeheldereac.foliesendenormalepolyetheen folie(75-81?ó
tenopzichtevan83?ó).Wanneerdefoliesnatwarenbleekdelichtdoorlatendheid vanalleac-foliesongeveergelijk (82-83?ó).Ditintegenstellingmetdenormalepolyetheen foliewaarbijdoorcondensdruppelsde
lichtdoorlatendheid sterkverminderde (68?ó).Dewerkingsduur vande
diffuusdoorlatendeac-foliesbleekaanmerkelijk langerdandeheldere
ac-folies.Hetspannenvanfoliesondereenhoekhadtotgevolgdatde
werkingbeterendewerkingsduur aanzienlijk langerwas,hetgewasmindernatwerddoorcondensdruipenindiekasdeluchtvochtigheidongeveer5?ólagerwasdan indekassenmethorizontaalgespannenfolies.
Publikaties
- Holsteijn,G.P.A.van,(1985).Kleinereverschillenmitsgoedwordt
geschermd!GroentenenFruit41 (20):pp.43-45
Holsteijn,G.P.A.van,(1985).Klimaatondereenenergiescherm(hetelucht).GroentenenFruit40 (34):pp.30-33
Holsteijn,G.P.A.vanenS.P.F,vanHolsteijn (1985). Invloedvan
schermenophetklimaat.GroentenenFruit41 (6):pp.36-41
- Welles,G.W.H. (1985).Theuseofmobileand fixedscreenstoreduce
heatlossingreenhouses,used forvegetablegrowing.Proc.Nat.GreenhouseConference,Dublin,1985.Kinsealy ResearchCentre,pp.1-32
Knaap,P.J.M,vande (1985).Horizontaletemperatuurverschillen bij
gebruikvaneengevelschermendeinvloedvandieverschillenopde
groeivantomaten.Internverslagnr.27
B.Plannenvoor1986
Opeenaantalpraktijkbedrijvenmeteenvoudigemiddelennagaanhoe
hettemperatuurverloopisineenkasmetenzondergeslotenenergieschermenopsporenvandeoorzakenvandeverschillen.
Uitwerkenvandeproefresultatenmetenergiescherm enhetschrijven
vanéénofmeerpublikatiesoverditonderwerp.
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A. Verslag over 1983

a.Onderzoeknaardegebruiksmogelijkheden vangewasverwarming
Alsvervolgophetonderzoek vanafgelopenjarenmetgewasverwarming
bijchrysantenzijnditjaaropeenpraktijkbedrijfklimaatsmetingen
verricht.Dezemetingenhaddentotdoelaanvullende informatieteverzamelenoverdeinvloed vangewasverwarming opdeverdelingvandeluchtvochtigheid entemperatuurtussenhetgewas.
Opditpraktijkbedrijfwerdentweeverschillendetypengewasverwarming
metelkaarvergelekennamelijkbuizen051mmen028mm.Vanbeidetypen
lagentweebuizenperbedopongeveer 5cmbovendegrond.
Directvanafhetplantenwerd,zonderbegrenzingvandewatertemperatuur
gestooktmetdegewasverwarming.Ongelijkegroeikonechternietworden
geconstateerd.Hogewatertemperatuur indebuisjesvan28mmhadtotgevolgdatmetdezeverwarmingminderkonwordengeprofiteerd vanwarmte
uitderookgascondensor.Verderkongeenverschiltussenbeidegewasverwarmingssytemenwordengeconstateerd.
Bijgebruikvangewasverwarmingwasdetemperatuurbijdetoppenvanhet
gewassteedslagerdantussenhetgewas.Hettemperatuurverschil tussen
10cmhoogtebovendegrondendetophetgewasvarieerdevan0tot4 C,
afhankelijkvandematewaarindegewasverwarming werdgebruiktende
hoogtevanhetgewas.Dehoogsterelatieveluchtvochtigheid werdsteeds
gemetenbijdetopvanhetgewas.Hetverschilinluchtvochtigheid was
groternaarmatedetemperatuurverschillen groterwaren.Bijzachtweeren
geslotenschermwerdbijdetopvanhetgewaseenenkelemaaleenrelatieveluchtvochtigheid van100%gemeten.Dehorizontaletemperatuurverschillenwarengroterop10cmhoogtedanbijdetopvanhetgewas.Deverschillenwerden groternaarmatehardergestooktwerd.
b.Lichtmetinqen
Indepraktijkwerdenweerdiverselichtmetingengedaanzowelinkassen
metalszonderenergieschermen.ModerneVenlokassenmeteengoedescherminstallatieblijken3tot5?ómeerlichtdoortelatendanVenlokassen
ongeveer 5jaargeledengebouwd zonderenergiescherm.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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B.Plannenvoor1986
- Energiegebruik metenopeenpraktijkbedrijfmeténzondergewasverwarming
Uitwerkenvandeproefresultatenmetgewasverwarming en hetschrijven
vanéénofmeerpublikatiesoverditonderwerp.
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B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 5

Inhetvoorjaarvan1985zijninvierkassenophetProefstationlamellenschermengeïnstalleerd methetdoelkenniste verzamelenoverde
effectenvandittypeschermophetklimaatendegroeivanonderandere
freesia's(zieookproject14).
Ditschermonderscheidtzichvananderebeweegbarezonneschermendoordathiermeedebeschaduwing traploosgeregeldkanworden.Bijdebeginstandvanderegeling,geslotenschermmetgeopendelamelstand,bleek
echteralergveellichttewordenonderschept.Bijdiffuuslichtnamelijkongeveer70?óenbijonbewolktweerenhogezonnestand ongeveer40?ó.
Bijzonnigweerliepdetemperatuurvangeslotenlamellenzeerhoogop.
Openigezeerzonnigedagenzijnlameltemperaturenvanmeerdan80 C
gemeten.Bijdezehogelameltemperatuurwerdookdeluchttemperatuurin
dedirecteomgevingvandelamellensterkopgewarmd.
Hetbleekdatgebruikvanditschermookeenduidelijkeinvloedhadop
deluchtvochtigheid.Bijgeslotenschermengeopendeluchtramenwerden
onderenbovenhetschermgroteverschilleninabsolute luchtvochtigheid
gemeten.Verschillentotruim3gperkgluchtkwamenmeerderemalenvoor.
Onderdezelfdeomstandighedenbijgeopendelamellenbedroegditverschil
nietmeerdan0.5 gperkg.
Publikaties
- Holsteijn,G.P.A.van (1985).Deinvloed vanhetLuxaclairschermsysteemophetklimaat.Interntussentijdsrapport
- Holsteijn,G.P.A.van (1985).Schermentegenteveelinstraling.
GroentenenFruit41 (4):pp.30-33
- Holsteijn,G.P.A.van (1985).Daksproeiers: Hulpmiddelregelenklimaatinzomer.GroentenenFruit41 (3):pp.32-35

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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B.Plannenvoor1986
- Voortzettingklimaatmetingeninkassenmetaluminiumlamellenschermen
Begeleidingklimaatmetingen opeenpraktijkbedrijfmetaluminium
lamellenscherm
Lichtmeteninkassenmetdiversetypenzonneschermen.
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Beknopte weergave van achtereenvolgen!
A. Verslag afgelopen jaar (198 5 ) met vermelding van publicatie!
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 5

a.Onderzoeknaardeinvloed vanhetkasklimaatincombinatiemetvariaties
inhetwortelmilieuopdeproduktie,kwaliteitenhetoptredenvanfysioqeneafwijkingenbijstooktomaten
Hetonderzoekbijtomaatnaardeinvloedvandeverschillendeluchtvochtigheidsregimesincombinatiemetdevoedingsconcentratie,-samenstellingenworteltemperatuur,uitgevoerd in1982en1983,werdditjaar
voortgezet.Dankzijhetfeitdathetventilatievoud vandekasdrastisch
konwordenverlaagd (dichtspuitenkieren)enextravochtkonwordentoegevoerd (verdampingsgoten),kondenextreemhoge luchtvochtigheidsniveaus
wordenbereikt,zelfsonderextreemlagebuitentemperaturen injanuari
enfebruari.Onderdubbelglaswerdeninduplodevolgendebehandelingen
ingesteld:
1.Continuekunstmatigebevochtiging,met 'snachtsgeslotenscherm,bij
eenbuitentemperatuur lagerdan12 C(++)
2.Continueminimum ventilatie,afhankelijk vanderelatieveluchtvochtigheid indekas(overdagboven75?óen 'snachtsboven80?ór.v.) (—)
3.Bevochtiging gedurendededagenminimum ventilatiegedurendedenacht
(+-)

4.Minimumventilatiegedurendededagenbevochtigingmetschermengedurende
denacht (-+)
Indetweeenkel glazenkassenwer
eenbuitentemperatuur lagerdan12
nietgeschermd. Inelkeafdelingwe
teem (gotecimetstrokensteenwol)2
3.5mS.cm ),3K/Caconcentraties
K10.5,Ca5.25mmolenK4.2 Ca8
tenrespectievelijk K7.0enCa7,0
pectievelijk controle=ruimterempe
tengerealiseerd.Degenoemde3wor
zodatintotaal12behandelingenpe
werdop13december (rasCalypso)

deveneens 'snachtsgeschermdbij
C.Inalleafdelingenwerdoverdag
rdenineenrecirculerendsubstraatsysvoedingsconcentraties (EC2.5en
(respectievelijk K4.2Ca8.4mmol,
4mmol,nacirca10wekennauitplanmmol)entweeworteltemperaturen(resratuuren22-23 C)indesteenwolmattelmilieufaktorenwerdengecombineerd,
rafdelingverkregenwerden.Geplant
HetC0„-gehaltewascontinu340ppm.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgblad gebrulket
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Demeestvochtigeklimaatsbehandeling bereikteinfebruarienmaarteen
relatieveluchtvochtigheid vangemiddeld90?óenhoger,waardoorgrote
verschilleninverdampingoptraden (zietabel)
Tabel Relatieveverdamping in %permaandbijde5klimaatbehandelingen
Enkelglas=100?ó (+=bevochtigen,-=ventileren)
Behandeling
Dag
Nacht
+

+

+
+

Enkelglas

Jan.

Febr.

Maart

72
85

75

94

102
93
77

141
129

82
74
100

100

125
100

April

Mei

Gemiddeld

104
117

104

111
90

127
119
100

108
106
94

107
98

100

100

Onderdemeestvochtigebehandelingen (behandelingen++en-+)traden
inmeerernstigemategebreksverschijnselen opdanonderdrogereomstandigheden (behandelingen— en+- ) . Indetweedehelftvanjanuariwaren
deeerstesymptomenvanCa-gebrekaandejongebladerenzichtbaar (gele
randenaan"geknepen"bladeren).
Ditverschijnselnamverderindetijdinhevigheid toe (zietabel)In
deloopvanmaartkwam-inlichtemate-magnesiumgebrekindeoudere
bladerenvoor (zietabel).
Tabel Calcium-enMg-gebrekwaardering (scorerespectievelijk 0-3,en
0-4)bijalleklimaat-enwortelmilieubehandelingen
Ca-gebrek
Behandeling

6 febr.

Mg-gebrek
6maart

20maart

1.6

2.6

0.1

1.1

0.1
0.4

1.1
1.4

n.3

1.1

0.2

-matverwarming

0.1
0.5

+matverwarming

0.4

1.5
1.4

K/Ca 4-8

0.5

1.5

0.3
0.3
0.4

K/Ca 10-5

0.5
0.5
0.4

1.5
1.5
1.4

+-+
Enkelglas

EC

2.5

EC

3.5

0.6
0.1
0.4

0.3
0.2
0.5
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DeverschilleninmatevanCa-gebrekeninminderemateookMg-gebrek
blijkengoedovereentekomenmetdeverschilleninverdamping:naarmate
hetgewasminderverdampt isdeaantastingsterker.Devoedingsconcentratieen-samenstelling alsmededeworteltemperatùurhebbennauwelijks
invloedgehadopdematevanCa-gebrek;eenhogere voedingsconcentratie
verhoogdeweldegevoeligheid vanMg-gebrek.
Uitderesultatenvandegewasanalysesop6februarien27maartkwam
naarvorendateencontinuhogeluchtvochtigheid (behandeling++)tot
lageregehaltesaanK,CaenMginhetjongebladheeftgeleid.Op6
februari-tentijdevandeeerstesymptomenvanCa-gebrek-wasercirca
50?óminderCaopgenomenondervochtigeconditiesdanonderdrogeomstandigheden (behandeling — ) . DeverschilleningerealiseerdeK/Caconcentratieshebbennauwelijksgeleid totverschillen indeopgenomenhoeveelhedenindebladeren.
Deproduktiebleekonderdubbelglasonderzeervochtigeomstandigheden
circa20?£lagertezijninvergelijkingmetcontinuventileren (zietabel)
Tabel Produktie(kg.m engemiddeldvruchtgewicht)bijdeklimaat-en
wortelmilieubehandelingenop3peildata (cumulatief)

Behandeling

-2
kg
•m
15/4
20/5

24/6

15/4

Vruchtgewicht (g)
20/5 24/6

3.1

7.1

10.6

52

48

50

-

2.5

8.4

13.1

53

58

58

+

2.9

8.4

12.4

51

55

55

2.4

7.8

12.0

51

54

55

Enkelglas

2.9

9.0

13.5

52

57

57

+matverwarming

2.7

8.1

12.3

52

55

55

-matverwarming

2.8

8.2

12.3

51

54

55

K/Ca

4-8

2.8

8.2

12.3

52

55

55

K/Ca

10-5

2.8

8.2

12.3

51

54

55

K/Ca4/7 -8/7

2.8

8.1

12.3

52

54

55

EC2.5

2.8

12.7

56

2.7

53
50

56

EC3.5

8.3
8.0

53

54

+

+

+

11.9

Naarmateerlangereen"droog"klimaatisgehandhaafd (behandeling — en
+-)isdeproduktiehoger,vooreendeelveroorzaaktdooreenhogervruchtgewicht.Hetgeringerebladoppervlak ondervochtigeomstandigheden (CaenMg-gebrek)heeftdushierduidelijkproduktiegekost.Onduidelijkis
waaromdeproduktiebijcontinuventilerenslechts3?ólagerisdanonder
enkelglas.
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Dehoudbaarheid vandevruchten,gegroeidondercontinuvochtigeomstandighedenwasgemiddeld 3.5dagkorterdanonderomstandighedenwaarinhet
gewaswerdgeactiveerd.DeECenhetzuurgehaltevandevruchtenwas
eveneensietslagerondervochtigeomstandigheden.Dooreenhogerevoedingsconcentratiewerdeencirca10%beterehoudbaarheid eneenduidelijkeverhoging vanhetzuurgehalte indevruchtgerealiseerd.DeverbeterdevruchtkwaliteitbijeenECvan3.5mS.cm gingweltenkostevande
produktie (zievoorgaandetabel).Devoedingssamenstelling bleekindeze
proefgeeninvloedopdeinwendigekwaliteit,dochwelopdehoudbaarheid
vandevruchtentehebben (meerK,langerhoudbaar).Deverschillenin
optredenvankrimpscheurentussendebehandelingenwarenergkleinenvaak
onduidelijk.Onderenkelglas werd demeesteenbij 'snachtsventilerenwerddeminstekrimpscheurtjesaantastingwaargenomen.
Ertradeninditonderzoek geenduideljkeinteractiestussenkasklimaat
enwortelmilieuop.
b.Onderzoeknaardeinvloedvanhetkasklimaat incombinatiemetdevoedingsconcentratieen-samenstelling opdeproduktie,kwaliteitenhetoptreden
vanfysioqeneafwijkingenbijvleestomaten,geteeld indeherfstperiode
Als-voorlopige-afsluitingvanhettomatenonderzoekindeenergiekas
werdeenherfstteeltmetvleestomatenuitgevoerd bijverschillendeklimaatregimes,4voedingsconcentratiesen3Ca/K/Mg-vehoudingen.Vanafhet
uitplanten (18juli)werdendezelfde4klimaatsbehandelingen alsinhet
voorjaar (zieondera.)ingesteld.Indetweeenkelglazenkassenwerd
zoveelmogelijk geschermd.Inelkeafdelingwerden4EC-regimesbeproefd,
namelijkcontinu3.0,3.0bijdeeersteoogst5.0 (3of5.0),3.0totna
4wekenoogst5.0 (3.0//5.0)en3.0na4wekenoogst8.0mScm" (3.0//8.0)
Tenaanzienvandevoedingssamenstelling warendebehandelingen (mmol.1-):

1.
2.
3.

Ca
3.50
3.37
3.25

K
7.00
6.75
6.50

Mg
1.00
1.25
1.50

Dezegehalteswerdennagestreefd indetoegediendeoplossingdirectna
hetuitplanten.GeplantwerdhetrasVision.HetC0„gehaltewascontinu
340 ppm.Vanafdeeersteoogst (beginseptember)wasbijeenaantalbehandelingenneusrotzichtbaar.Indeloopvanoktobertradinmeerof
minderernstigemateMg-gebrekenBotrytisopdebladerenop (tabel).
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Tabel %Neusrot (gewicht),Mg-gebrek (schaal0-4)enoptredenvan
bladbotrytis (perplant)bijdeklimaat-envoedingsbehandelingen
%Neusrot

Behandeling

25/11

Mg-gebrek

Botrytis

24/10

25/10

+

+

0.9

0.2

0.6

-

-

1.2

0.3

0.1

+

-

1.3

0.2

0.1

-

+

0.9

0.1

0.6

Enkelglas

0.8

0.3

0.8

EC 3.0

1.8

0.1

0.5

EC3.0/5,0

1.0

0.4

0.4

EC 3.0//5.0

0.7

0.2

0.5

EC 3.0//8.0

0.5

0.2

0.4

Ca 2.50K7.
Ca 3.37K6.

00 Mg 1 .00

0.9

0.6

-

75 Mg 1 .25

0.9

0.05

-

Ca 3.25 K6.

50 Mg 1 50

1.2

0.005

_

Onderdrogereomstandigheden (beh.— en+-)tradietsmeerneusroten
minder Botrytisop,terwijlergeenduidelijkerelatietussendeklimaatsbehandelingenhetoptredenvanMg-gebrek zichtbaarwas.Vanwegedehoge
buitentemperaturen indemaandenseptemberenoktoberiserbijallebehandelingenregelmatiggeventileerd.Hierdoorzijndeklimaatseffecten
mindertothunrechtgekomen.
Op21oktoberwaservoorheteerstsprakevaneenbetrouwbaarEC-effect
tenaanzienvanhetgewichtspercentage neusrottevruchten (P<0.001).
Naarmatedehogerevoedingsconcentratie laterwerd ingezetwerdminder
neusrotgevonden.Ooktradop21oktobervoorheteersteenbetrouwbare
interactietussenECenCa/K/Mg-verhouding opvoorwatbetreftpercentageneusrot (P<0.001).EenlagerCa-aanbod vergroottehetrisicoop
neusrot,vooralwanneerdeECconstantop3.0mS.cm werdgehouden.
TenaanzienvanMg-gebrekwerdeenbetrouwbaar EC enCa/K/Mg-concentratie-effectwaargenomen (P<O.OOO;eenverhoging vandeconcentratie
bijdeeersteoogstnaar5.0mS.cm gafmeerMg-gebrek dandeandere
behandelingen,terwijlereenzeerduidelijkeffectwaarneembaarwasbij
dedrieverschillendevoedingssamenstellingen:eengroterMg-aanbodgaf
minderMg-gebrek.Ertradenbetrouwbareinteractiestussenvoedingssamenstellingenklimaatbehandeling enECenvoedingssamenstelling op (P<0.001)
Onderenkelglasendemeestvochtigeklimaatsbehandelingen tradduidelijkméérbladbotrytisop.
Evenalsindevoorjaarsproefwerdeenlagereproduktiebehaaldnaarmate
hetklimaatvochtigerwas.Continubevochtigengafeenbetrouwbaarlagere

vervolgblad nr 5
Onderzoekinstelling
Projectnummer

van prcgectbeschrijving/projectverslag 1985
: ProefstationNaaldwijk
: B30

Registratienr
129

produktiedan-continuventileren (circa8?ó, P<0.005),zietabel.
2
Tabel Produktie (kg.m~ engemiddeld vruchtgewicht)gemiddeldehoudbaarheid (dagen),zuurgehalte (mmol/100mlpuree)enrefraktie(?ó)
bijdeklimaat-envoedingsbehandelingen
Behandeling

Produktieop25/11 Houdbaarheid ZuurgehalteRefraktie(?ó)
kg.m- vruchtgew.
(gem.)
(gem.)
(gem.)
165

13.1

6.6

4.2

-

9.1
9.8

173

12.9

7.2

4.2

+

9.6

171

-

9.1

168

-

10.0

177

EC3.0

9.8

175

12.2

7.0

4.1

EC3.0/5.0

9.1

163

16.7

7.6

4.5

EC3.0//5.0

9.6

173

-

-

-

EC3.0//8.0

9.5
171

-

-

-

170

13.6

7.3

4.2

171

12.2

7.0

4.1

170

13.5

6.7

4.1

+

+

+

Enkelglas

Ca3.50K7
Mg 1.00

00

Ca3.37K6.
Mg 1.25

75

Ca3.25L6.
Mg 1.50

50

-

-

9.5
9.5
9.6

Deproduktieonderdemeestdrogeomstandighedenwasevenalsindevoorjaarsproefnagenoeggelijkaandieonderenkelglas.Degeconstateerde
produktiederving ondervochtigeomstandigheden isnietteverklarenop
grondvanverschilleninoptredenvanCa-gebrek,aangezienditgebrek
indezeproefnietisopgetreden.HetoptredenvanMg-gebrek kanhiervoornietalleenverantwoordelijk zijn,gezienhetlatetijdstipwaaropditisopgetredenendeslechtsgeringematevanoptreden.
DebetrouwbaarlagereproduktiebijhetEC-regime3.0/5.0
toontaandatniettevroegkanwordengestartmetverhogingvande1voedingsconcentratie.Eenverhogingvandeconcentratietot8.0mScm gedurende delaatste8wekenvandeteeltkostgeenproduktie,dochkomtde
kwaliteitweltengoede.Dezeresultatenstemmenovereenmetdieverkregenindeherfstproefvan1983.VerhogingvandeK-concentratieheeft
eveneenstoteenduidelijkbeterekwaliteitgeleid.
Deeerdergeconstateerdeinteractiestussenvoedingenklimaatbehandeling
zullennaderwordengeanalyseerd,zodraderesultatenvandegewasanalyses
beschikbaarzijn.
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- Uffelen,J.A.M,van (1985).Herfstkomkommersindeenergiekasin1984.
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B.Plannenvoor1986
Hetonderzoek zalwordenvoortgezetmetstookkomkommers.Erzullenonder
dubbelglaswederomviervariatiesinhetluchtvochtigheidsregimeworden
aangebracht.Binnenelkeklimaatsbehandeling zullen8constanteen4wisselendeECregimeswordenaangehouden.OnderenkelglaszullenstooktomatenwordengeteeldbijdeverschillendeECregimes(krimpscheur-onderzoek).
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a.Onderzoek krimpscheurenbijtomaat
Inkas111zijntijdensdestookteelt84/85krimpscheurwaarnemingen
gedaan.Bijdeoogstwerdpervruchtbeoordeeld ineenschaalvan0-5 (0=
geenkrimpscheuren;5=ernstigaangetast).Tevenswerdengegevensverzameldovergroeiverloopenuitgroeiduur vandevruchtenenmomentvanontstaanvankrimpscheuren.Hetkrimpscheurverloop indetijd (% aangetaste
vruchten)vertoondetweeduidelijkepieken.Erkongeenrelatieworden
aangetoondmetstralings-enproduktieverloop,zelfsnietwanneererrekeningwerdgehoudenmeteennaijleffekt (krimpscheurenontstaan1à3
wekenvoorzewordenwaargenomen).Welbleekereenrelatietebestaan
tussenderelatievegroeivandevruchtenenhetoptredenvankrimpscheuren (piekentijdensdeoogstvande2een11etros,dezevruchtenvertoondeneenhogerelatievegroeisnelheid;dalbij5een8etrosmetlage
relatievegroei). Indezeproefwerdgekekennaardeinvloed vanrelatieveluchtvochtigheid,matverwarming,ECenK/Caverhouding.(VoorproefopzetzieprojectB30).Bijdeenkelglasafdelingentradendemeeste
krimpscheurenop.Debehandelingwaarbijgedurendedenachtwerdgeactiveerd,leekgunstigtervoorkomingvankrimpscheuren (nietsignificant).
Doortoepassingvanmatverwarming namdekrimpscheuraantastingaf.Verder
wasereentendensdatmeerkrimpscheurenoptradenbijlageECenbij
hogeCaconcentratie (beidenietsignificant).Uitmicroscopischonderzoekbleekdatkrimpscheuren3wekenna hettijdstipwaaropdevrucht
zijnmaximalegroeibereiktoptreden.Dematevanaantasting leekbepaald
tewordendoordeperiodetussenontstaanvandescheurenenoogstvan
devruchten.
Inkas307zijninderandrijenwaarnemingengedaanbijderassenTurbo,
Counter,MarathonenB82-903.Hetdoelvandezeproefwasteachterhalen
welkeraseigenschappen eenrolspelenbijderesistentie/gevoeligheid voor
krimpscheurenenbijwelktemperatuurregimedezeverschilleningevoeligheid/resistentietotuitingkomen.Hetkrimpscheurverloop indetijdvertoondegeenduidelijk piek-endalperioden.Erbleekgeenrelatietussen
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rasgevoeligheid voorglazigheid enrasgevoeligheid voorkrimpscheuren.De
verschillendetemperatuurregimesdieindezeproefwerdenaangehouden
(dag/nachtgelijk endaghoog/nachthoog,dag/nachtgelijkendaghoog/
nachtlaag)lekennietvaninvloedophetoptreden vankrimpscheuren.
(Voorproefopzet zieookprojectB 33). HetrasB82-903vertoondede
meestekrimpscheuren,erkonechternietwordenaangetoondwelkeraseigenschappenhierbijeenrolspeelden.
Tijdensdeherfstteelt 1985zijninkas111waarnemingen gedaanbij
vleestomaat.Krimpscheurentradenalleenopbijhetbeginvandeteelten
aanheteind (naethrellen).Erbleekgeeninvloed vandeklimaatbehandelingen (RV),ECenK/Ca/Mg verhoudingophetoptredenvankrimpscheuren.(V/oorproefopzetzieookprojectB30).
Inkas211-10isdeinvloedvanECenNaClonderzochtophetoptreden
vankrimpscheuren.ErtradenminderkrimpscheurenopbijhogeECenbij
hogeNaClconcentratie.Ookhierdegrootsteaantastingaanhetbeginvan
deteelt.
b.Onderzoek krimpscheurenbijpaprika
Inkas211zijntijdensdestookteelt84/85krimpscheurwaarnemingengedaantijdensdeoogst.Pervruchtwerdbeoordeeld van0-5.Tevenswerden
ergegevensverzameld overuitgroeiduur envruchtpositie. Erisgekeken
naardeinvloedophetoptredenvankrimpscheuren.Eerderzaaienresulteerdeineengrotereaantasting.Geenmatverwarmingleverdedemeeste
krimpscheurenop,echterbijcontinumatverwarmingwerdenmeerkrimpscheurenwaargenomendanbijmatverwarmingalleenoverdag.Erbleekgeeninvloed vanvruchtdunning.BijdelaagsteECtradendemeestekrimpscheurenop,echtereenplotselingeECverlagingresulteerdenietineenextra
aantasting.Deuitgroeiduurendekrimpscheuraantastingvandevruchten
namafindetijd.Vruchtenaandehoofdstengelvertoondenmeerkrimpscheurendanvruchtenaandezijstengel,terwijldeuitgroeiduurnietverschilde. Matverwarming envruchtdunningwarennietvaninvloedopdeuitgroeiduur.Uitmicroscopisch onderzoekbleekdatkrimpscheurenontstaanwanneer
devruchthethardgroenestadiumbereikt.
c.Enquêtepaprika
Omaanknopingspunten tevindenvoorvoortgaandonderzoekiseenenquête
uitgevoerd onder47paprikatuinders.Gevraagdwerdnaardemeningenvan
detuindersennaarhunteeltmethoden.Detuinderszagenuitgroeiduuren
worteldrukalshoofdoorzakenvankrimpscheuren.DoortoepassingvanhogeretemperaturenenhogereECkondenvolgenshenkrimpscheurenwordenvoorkomen.Hetwasnietmogelijk ommetbehulpvanlineaireregressierelatiesaantetonentussendekrimpscheuraantasting opdeondervraagdebedrijvenendetoegepasteteeltmaatregelen.Vervolgensisdegemiddelde
krimpscheuraantasting berekend pergroeptuindersmetongeveerdezelfde
voedings-ofklimaatinstellingen.Uitdezegegevensbleekeentendens:
meerkrimpscheurenbijeerderplanten,lageEC,hogepH,lagemin.buis
dag,lagenachttemperatuur,lagemin.buisnachtenlageetmaaltemperatuur.
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B.Plannenvoor1986
Tomaat
Onderzoekdiameterfluctuaties vandevruchtinrelatietotdewaterbalansindeplant.
Uoortzettingonderzoek relatiesvruchtgroei-krimpscheuren.
Onderzoek vruchtwand (voedingssamenstelling,opbouwepidermiscellen,
schilsterkte/elasticiteit).
Onderzoeknaardeinvloed vanECenECwisselingenopoptredenvan
krimpscheuren.
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a.C0 ? proefbijvoorjaarsteeltkomkommer
Indeeerstehelftvan1985iseenproefuitgevoerdmetkomkommerwaarin
deCCLconcentratiedeonderzoeksfactorwas.Tevenszijneenaantalandereaspectenbestudeerd:C0„regeling (zieonderprojectB 31),licht
ensimulatie (ziehieronder).HeteffectvandeCCL-concentratieopde
produktieisduidelijkaangetoond.BijdeCCL-trappen200,330,600en
950ppmwasderelatieveproduktieoverhetFieleseizoenrespectievelijk
circa75,100,135en140?ó.Eenuitvoerigebeschrijving istevindenonderprojectB3enineenvakbladartikel.Eeninternverslagisinvoorbereiding.
b.Simulatievandegroeienproduktievankomkommer
EenvandedoelstellingenvandekomkommerproefmetC0„wasgegevenste
verzamelenomdaarmeeeensimulatiemodel voordegroeienproduktievan
komkommer (modelvanhetCAB0inWageningen)tekunnentoetsenenverder
ontwikkelen.Daartoewerdinalletwaalfafdelingenwaarindeproeflag,
hetklimaatcontinugeregistreerd,deplantengroeiregelmatiggemetenen
deproduktietweekeerperweekbepaald.Degeregistreerdeklimaatgegevens (lichtenvanalle12afdelingendetemperatuurenC0„concentratie)
werdenals10-minuutwaardeninhetsimulatiemodel ingevoerd.Hetmodel
berekendevervolgensvooriedereafdelingapartdegroeienproduktie
diebijdiegerealiseerdeklimaatsomstandighedentheoretisch teverwachtenis.Dezetheoretischecijferswerdenvergelekenmetdewerkelijke,in
dekasgemeten,groei-enproduktiecijfers.
Deresultatenwarenredelijk:nadatvoorhetbladoppervlak eenkorrektie
wasaangebracht (indevormvaneenforcing function)warendeberekende
produktiecijfers vrijgoed inovereenstemmingmethetgemetenproduktieverloop.Aandehandvanderesultatenwerdgekonstateerd opwelkepuntenhetmodelnogverbeterdmoetworden.Deresultatenzijngepresenteerd
opeenworkingpartyensymposium vandeISHS(mei,Wageningen)enbeschrevenindeproceedings (ActaHort.).
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Lichtmetinqenindekomkommerproef
Aangezienlicht,naastCCL,eenbelangrijke faktorisinhetsimulatiemodel,zijnhieraanuitvoerigemetingenverricht.Erzijngeenverschilleninlichtonderschepping (bijvoorbeeld plantsysteem)aangebracht,maar
erisgemetenwelkelichtniveauswerdengerealiseerd:a.buitendekas;
b.onderhetkasdekenc.inhetgewas.Tevenswerdkontinugemetenwat
deeigenschappenzijnwatbetreftdeverhouding PAR/globalestralingen
verhoudingdirekte/diffuse straling.Degegevenszijnuitgewerktonder
andereingrafischevormomhetverloopindetijd (overeendagofseizoen)zichtbaartemaken.Eenandergedeeltevandegegevensispercomputerband aanhetCABO (H.Gijzen)aangeleverd,waarzedoorgerekendwordenmetbehulpvanreedsbestaandemodellenofgebruiktwordenom (deel)
modellenteontwikkelen.Hetgaathierbijommodellenvoordelichtdoorlatendheid vanhetkasdek (modelvanG.Bot,NatuurenWeerkunde)enom
deverhoudingdirekt/diffuuslicht (modelvanTheoretischeTeeltkunde).
Dezemodellenzullenuiteindelijkwordengekombineerdmethetgroei-en
produktiemodel.
Aanvullend opdezelichtmetingeniseendagdespectrale samenstelling
vanhetlichtinhetgewasgemetenmetbehulpvaneensoectroradiometer.
Deresultatenwarendatineengewasop110cmhoogtehetlichtcirca
50?óminderrode (enblauwe)stralingbevatdanbovenhetgewas(relatieftenopzichtevandegroenestraling).Ditbetekentdatdestraling
diejuistvanbelangisvoordefotosynthese,alvooreenbelangrijkdeel
wordtgeabsorbeerd indebovenstebladeren.Dediepergelegenbladeren
krijgendusnogminderlichtdanopgrondvan"gewone"lichtmetingen
wordtgekonstateerd.
CO^-proefmetherfstteeltpaprika's
Indeherfstvan1985iseenCG„-proefmetpaprikauitgevoerdwaarbij
vooralgekekenisnaarheteffektvanC0„opdezetting.Erwerdeen
zeerduidelijkpositiefeffektopproduktievastgesteld,datvolledig
toeteschrijvenwasaanhetaantalgeproduceerdevruchten (duszetting).
Bijdeconcentraties 200,350en500ppmwarendeproduktiecijfersrespectievelijk 2.8,3.3en4.2 kg/m (inclusiefgroenenstek).
BovendienisoriënterendbeproefdofmetpulsgewijzedoseringvanC0„
eenmeeroptimaalresultaatverkregenkanworden (gereduceerd C0„verbruik
entochverhoogdeproduktie).Indezeproefonderherfstomstandigheden
werdditnietaangetoond,maarinhetvoorjaar (metminderventilatie)
zaldezewijzevandoseringopnieuwbekekenworden.Eengedetailleerdere
beschrijving vanachtergrondenenresultaten istevindenonderproject
B7.
Overigeonderzoekactiviteiten
Fotosynthesemetingen_aan_blad_en gewjïs_indeC0„ PT2et komkommer
Alsvervolgopeerderemetingen (1984)zijnmetingenaangewasfotosynthese
verricht.DemethodeberustophetbepalenvandeC0„-balansvandekaslucht.DaartoewordthetC0„concentratieverloop gemetenentevenshet
ventilatievoud vandekasmetbehulpvaneentracergas (lachgas).Voor
metingvandebladfotosynthese isgebruikgemaaktvaneengeslotenmeetkuvet,waarmeegedurendekortetijddeC0 ? -opnamevaneenbladwerd
bepaald.StagiairE.vanHentenheeftdemeetopstelling enprogrammatuur
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gereedgemaaktvoormetingaanhetgewasinvierkasafdelingentegelijkertijd (bijverschillendeCCL-niveaus).Doortechnischeproblemenzijner
weiniggeslaagdemetingenverricht.Eenbeschrijving vanhetmeetprincipeenvandeopstellingistevindeninzijnstageverslag.Omindetoekomstwelgoedtekunnenmetenisnieuwemeetapparatuur besteld,diein
mei1986geleverd zalworden.
Meting van_de_stomatale_weerstand
Invierafdelingenmetverschillend CCL-niveauistegelijkertijd deweerstandvandehuidmondjesgemetenmetbehulpvanvierporometers(dieregelmatigomgewisseld werden).Erwaseentendens (geensignificantverschil)naargrotereweerstand bijhogeCO„-concentraties(setpoint900ppm)
danbijlagewaarden (setpoint200ppm).
Metinglichtonderschepping_in_tomatengewas_metdubbel_dradensysteem
Eennieuweontwikkeling indepraktijk,diein1985opverschillendebedrijventoepassing vond,iseenteeltsysteemmeteenextra,verschuifbaregewasdraad.Metditopleidsysteemkaneensoortvolveldstruktuur
wordenverkregen.Ineenoriënterendemetingopeenpraktijkbedrijfis
bekekenofdelichtonderschepping inditnieuwedubbeldraad systeembeterisdaninhetgangbaresysteem (inbeidegevallenmethogedraad).
Onderdiffuseomstandighedenbleekdatinhetdubbeldradensysteemcirca
4.5?ómeerlichtwerdonderschept {% vanlichtbovenhetgewas).Onder
direktelichtomstandigheden konhetpercentagenietbepaaldworden,maar
ookdanlijktereenvoordeelvoorhetnieuwesysteemtebestaan.Hetligt
indebedoelingomin1986meeruitvoerigemetingentegaanverrichten.
OptimalisatievanhetC0„_niveau
Gebruikmakend vanprogrammatuurvanhetCABOiseenstudieuitgevoerd
naaroptimalisatievandeC0„concentratie.Optimalisatiehoudtindat
eenafwegingwordtgemaakttussenkostenenbatenvaneenfaktor(CO,-,)
endatopdezewijzewordtbepaaldwelkniveauondergegevenomstandighedendemeestewinstoplevert.
Voordathetoptimalisatieprogramma opdeklimaatregelcomputer (Siemens)
werdgeïmplementeerd voortoepassingineenteeltproef (voorjaar 1986),
isheteerstopdeVAX-computer uitgetest.Voordebenodigdeinvoergegevens (dieineenoperationele regelingkomenuitmetingenindekasen
buiten)werdenindetestprocedure fictievewaardenbinnengelezenvanaf
deschijfofdeterminal.
Indetestbleekhetprogrammagoedtevoldoen.Uitderesultatenbleek
tevensdatdoortoepassingvanoptimalisatievanhetC0„-niveauhetbedrijfsresultaatverbeterdkanworden (zieinternverslag51).
Demonstratiesimulatieprogramma
Eenprogramma (afkomstigvanhetCABO)isbijgewerktengebruiktvoor
voorlichtingsactiviteiten.Hetprogrammageeftconditiesopenvraagt
welketemperatuurinstellingmenkiestvooreenkomkommerteelt.Het
programmavergelijktditmetdeeconomischoptimaletemperatuur.Dit
(zeereenvoudige)voorbeeld vaneensimulatieprogramma isbeschikbaar
opdeVAX.
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- Nederhoff,E.M.,M.Goedhart (1985).Ventilatieinkassenzelftemeten.VakbladvoordeBloemisterij40(4):pp.116-119
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g.Plannenvoor1986
C0 ? proefmetkomkommer
In12afdelingenvandeklimaatkaszalhetprincipevanoptimalisatie
vanhetC0„-niveauwordenuitgetestenvergelekenmetandereregimes.
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DitzijnvasteCCL-setpoints(300,500ppmenalleentot13.00uur
500ppm)enpulsgewijzeC0„-dosering (éénkeerper2uurenéénkeer
per4uur).
Lichtmetinqeninhetdubbeledradensysteem
Waarschijnlijk zaldelichtonderschepping doorgewassengemetenworden (vergelijkend voordubbeledradensysteemengewoonsysteem)op
tweebedrijvenmetstooktomatenenéénmettussenplantingpaprika.
Fotosynthesemetinqenbijkomkommerqewas
Hetmeetsysteem datin1985isopgebouwd zal,naleveringvande
nieuwegasanalysatoren,wordeningezetvoormetinginkleinekompartimenten (klimaatkas?)meteenkomkommergewas.
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Toepassingsmogelijkheden vanwatermeteen
temperatuurvan40 Coflagerbijgroenteenbloemisterijgewassen,geteeld onderglas
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198-?) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 5

Telenmetlaagwaardigewarmte
Devroegetomateteelt (zaaidatum20oktober)heeftgeenproblemenopgeleverddiedirekthetgevolgzijnvanhetgebruikvanlaagwaardigewarmte.Degerealiseerdehogeluchtvochtigheid waswaarschijnlijk eengevolg
vandehogebodemtemperatuur (gemiddeld 19 C) endedichtheid vande
kas.Overdelengterichting vandekapwerdeengroottemperatuurverloopgeconstateerd,ditkanwaarschijnlijk toegeschrevenwordenaande
combinatievaneengoedeverdelingvandebuizenoverdebreedtevande
kapendeextraverwarmingskapaciteitdoortransportleidingen enverwarmingsslangenaandevoorzijdevandeafdelingen.Hetverwarmingssysteemvan16stalenbuisjes (diameter22mm)per3.20mkapmeteen
maximalewatertemperatuur van40 CeneendeltaTvan5 Cblijktonvoldoendeom,zondergebruikvaneenscherm,bijeenbuitentemperatuur
lagerdan-5Ceenruimtetemperatuurvan18 C tebereiken.
Tomateteeltvoorjaar 1985indelagewatertemperatuurkas
Indezeteeltis,naasthetgebruikvanlaagwaardigewarmte,gekeken
naar:
deinvloedvanbodemverwarmingopa.debelastingvanhetbovengrondse
net,b.hetkasklimaat,c.degroei,ontwikkeling enproduktievan
tomaat.
- Deinvloedvanverschillendedag/nachttemperatuurregimesmetgelijke
etmaaltemperatuuropdegroei,ontwikkelingenproduktievantomaat
Behandeling

Dag/nachttemperatuur

1

hoog/laag

2

gelijk

3

laag/hoog

4

gelijk

Bodemverwarming

Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Allebehandelingen intweevoud,perafdeling 3rassen,tewetenTurbo,
CounterenDombitointweevoud.Veldgrootte:14planten.
Zaaidatum:20/10,startdatumbehandelingen:3/12,plantdatum (grondteelt):18/12,eindeklimaatbehandelingen:13/5,eindeteelt:1/7.
Plantafstand:60cm.
b.1 Invloedvanbodemverwarming opbuistemperatuurenkasklimaat
Debodemverwarming stondinseriemetdebovengrondseverwarmingsnetten.Debodemverwarmingwashierbijhetlaatstenet,zodatdebodem
nietverwarmdwerdbij"koude"buizenbovengronds.Bijhetbereikenvan
eeningesteldegrenswaardevoordebodemtemperatuur,aanvankelijk 20 C
later25 C,werddebodemverwarming afgeschakeld.Hetoverschrijdenvan
dezegrenswaarde isechternooitvoorgekomen.Degemiddeldebodemtemperatuur (op10cmdiepte)van15/12tot15/5wasrespectievelijk 18.5en
20.2 Cvoorzonderenmetbodemverwarming.
Bodemverwarming hadgeeninvloedopdebuistemperatuur vanhetbovengrondseverwarmingsnet.Debijdragevandebodemverwarming aanderuimteverwarmingisdusteverwaarlozen.Welhadbodemverwarmingeenduidelijkeinvloedopdeluchtvochtigheid,metnameindenacht,
gemiddelderelatieveluchtvochtigheid (?ó)van15/12tot15/5:
zonderbodemverwarming

Dag
81

Nacht
85

metbodemverwarming

84

89

Naardezomertoenamhetverschilinluchtvochtigheid afvanwegetoenamevanhetluchten.
b.2 Invloedvanbodemverwarming opgroei,ontwikkeling enproduktievan
tomaat
Waarschijnlijk doordehogereluchtvochtigheid hadbodemverwarmingnegatievegevolgenvoordegezondheid vanhetgewas,erkwammeerCa-gebrek
(gelebladpunten),BotrytisenMg-gebrekvoordanindecontrolezonder
bodemverwarming.Bodemverwarming vergrootdelengtegroei,maarbeïnvloedtdeontwikkelingssnelheid niet.Deproduktiewerddoorhetminder
gezondegewasbijbodemverwarming negatiefbeïnvloed.Allerassenreageerdenopdezelfdewijze,inonderstaandetabelzijngemiddeldengegevenvanderonderassen (TurboenCounter).
Bodemverwarming

Zonder

Met

Gemiddelderuimtetemp.tot7/3 (C)

17.0

17.0

Lengtegroei (cm/w)

15.1

16.0

Stengellengtevantros4tot7(cm)

70

73

Bloei:vroegheid

31/12

1/1

0.84

0.85

17/3

18/3

1.04

1.06

snelheid (tros/w)
Oogst:vroegheid
snelheid (tros/w)
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Zonder

Met

1.6

1.4

24/5

7.9

7.5

1/7

13.7

12.7

41

44

24/5

53

53

1/7

57

56

Bodemverwarming
Produktie:kg/m

gvg (g)t/m
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t/m12/4

12/4

b.3 Regelennaargemiddeldeetmaaltemperatuur
Hetregelprogrammadatdenachttemperatuurberekentopbasisvandegerealiseerdetemperatuursomeneengewensteetmaaltemperatuur heeftzeer
goedvoldaan.Tussendebehandelingen zijnnauwelijksverschillenin
gerealiseerdeetmaaltemperatuur voorgekomen,oplangetermijnwarende
verschillenzelfskleinerdan0.1 C.Medeomdatdegewensteetmaaltemperatuurafhankelijkwasvandeinstraling,werdentot13/5redelijke
verschillentussendebehandelingengerealiseerd.
b.4 Invloedvanhetdag/nachttemperatuurregimeopdegroei,ontwikkeling
enproduktie
Bijdebehandelingmetdelagedagtemperatuur tradbeginjanuariernstig
Mg-gebrekop.Ditwerdhoogstwaarschijnlijk veroorzaaktdoorte'weinigverdampingbijdelage (ongeveer15 C)ruimte-enrelatiefhoge
(gemiddeld 8 C)buitentemperatuur einddecember.Onderdezeomstandighedenwerderzelfsglazigheid inhetbladgeconstateerd.Laterinhet
voorjaar (maart/april)hadeenhogenachttemperatuur eenpositiefeffect
opdegezondheid vanhetgewas.Bijhetomgekeerderegimeenbijdebehandelingmetdegelijkedag-ennachttemperatuur kwamminderCa-gebrek,
BotrytisenMg-gebrekvoordanbijhetnormaletemperatuurregime.Lengtegroeineemtafnaarmatedeverhoudingdag-/nachttemperatuur (bijgelijkeetmaaltemperatuur!)afneemt.Ookdelengtevandetrossteel,en
hiermeehetaantalkniktrossen,wordtbeïnvloed.
Hettemperatuurregime lijktgeeninvloed tehebbenopdeontwikkeling.
Hetverschilinvroegheid vandeoogst (eerstetros)tussenhetnormale
regimeendegelijkedag-ennachttemperatuur enerzijdsenhetomgekeerderegimeanderzijdswerdveroorzaaktdoordeopgetredenschadebij
hetlaatstgenoemderegime.Deproduktie (kgengemiddeld vruchtgewicht)
isbijdebehandelingenhoge-/lagenachttemperatuur endegelijkedagennachttemperatuur nietverschillend.Bijhetomgekeerderegimelagde
produktieaanvankelijk achtermaarwasuiteindelijk dankzijeenhoger
gemiddeld vruchtgewichthoger.Zoweluitwendigealsinwendigekwaliteit
werdennietdoorhettemperatuurregimebeïnvloed.Allerassenreageerden
opgelijkewijze,inonderstaandetabelzijngemiddeldengegevenvan
deronderassen (TurboenCounter).
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gelijk

laag/hoog

Gemiddeldetemp.tot7/3 (C)

17.0

17.0

16.9

Lengtegroei (cm/w)

16.2

15.1

12.9

70

61

Stengellengtevantros4t/m7(cm

)74

aantalkniktrossenvan
tros6t/m9

2.6

1.7

0.8

Bloei:

31/12

31/12

1/1

0.86

0.84

0.81

16/3

17/3

23/3

1.04

1.04

1.10

1.8

1.1
7.4

vroegheid
snelheid (tros/w)

Oogst

vroegheid
snelheid (tros/w)

Produktiekg/m2t/m12/4
24/5

8.0

1.6
7.9

1/7

13.5

13.7

14.3

41

41

42

24/5

53

53

59

1/7

57

57

64

Doorkleuring (dgn)

5.0

4.8

4.9 -

houdbaarheid (dgn)

11.1

11.4

10.2

EC(mS/cm)

6.2

6.2

6.3

Zuurgehalte (mmol/100ml)

7.4

7.6

7.4

Refractie(?ó)

4.6

4.9

4.7

gvg (g)t/m 12/4

Kwaliteit (alleenvanCounter)

b.5 Invloedvangemiddeldeetmaaltemperatuuropgroei,ontwikkelingen
produktievantomaat
Binnendeafdelingenwasereenaanzienlijk temperatuurverloopvan"warm'
voornaar"koud"achter.Temperatuurmetingen (perwaarnemingsveldje)
wezenuitdatditverloopvoorallebehandelingenevengrootwas.Voorde
behandelingenhogedag-lagenachttemperatuurendag-ennachttemperatuurgelijkgezamenlijk zijndeveldjesgesplitstin"warme"en"koude"
veldjes.Onderstaandetabelgeeftderesultatenalsgemiddeldevande
ronderassen (CounterenTurbo).Eenlageetmaaltemperatuur remtde
lengtegroeiendeontwikkeling.Devroegeproduktievande"koude"veldjeswaslagermaardeeindproduktiedooreengrotergemiddeldvruchtgewichthoger.

v e r v o l g b l a d nr 4

var', p r o j e c t b e s c h r i jv i n g / p r o j e c t v e r s l a g 19J35.
Proefstation Naaldwijk

Ondefzoek i n s t e l l i n g
Projectnummer

Registratie nr,
144

B 33

Gemiddelde temperatuur

Hoog

Gemiddeldetemperatuur tot7/3 (C)

17.4

16.7

Lengtegroei (cm/w)

16.4

14.9

Stengellengtevantros4tot7(cm)

73

71

Bloei vroegheid

31/12

2/1

0.86

0.83

11/3

19/3

0.99

1.08

24/5

2.2
8.2

1.1
7.6

1/7

13.3

13.9

42

41

50
55

56

snelheid (tros/w)
Oogst vroegheid
snelheid (tros/w)
2

Produktiekg/m t/m 12/4

gvg (g)t/m

12/4
24/5
1/7

Laag

60

c.Chrysanteteelt najaar/winter1985
Plantdatum
proeffactoren:

halfseptember
buisliggingenschakelingverwarmingsnetten

Behandeling
1
2
3
4

buisligging
16laag
16hoog
8 laag/8hoog
8 laag/8hoog

schakeling
serie
serie
serie
primairensecundair
net

buizenlaag=netbovendegrond
buizenhoog=hoogtevanhetgaas
Binnendeafdelingen4rassen (Casaa,Daymark,Delta,Snapper)bij
2plantdichtheden (56m en72m bed),intweevoud
Hetregelprogrammawerdvoordezeproefzoaangepastdatnaastde
gebruikelijkeserieschakeling debovengrondsenettenookalsprimairensecundairnettegebruikenzijn.
Resultatenkunnennognietgegevenworden.
Publikaties
- Koning,A.N.M,de,(1985).Restwarmte-onderzoekinNaaldwijk.
GroentenenFruit40(37):pp.52-53
Koning,A.N.M,de(1985)Omkerenvandag-ennachttemperatuur.
Voordeliger tomatentelen?Tuinderij65 (14):pp.16-17
- Koning,A.N.M,de (1985) Computerenschermbetergebruiken.
Tuinderij65 (27):p.41
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Koning,A.N.M,de (1985).Regelingvandenachttemperatuurop
basisvaneengerealiseerdetemperatuursomeneengewensteetmaalsom.Internverslagnr.37Proefstation voorTuinbouwonder
Glas,Naaldwijk
- Koning,A.N.M,deenR.J.M.Gerwen. (1985).Verslagvanhet
International SymposiumofEfficientUseofEnergy inProtected
CultivationofVegetables,Dresden (DDR)13-16mei1985.Intern
verslagnr.38,ProefstationvoorTuinbouwonderGlas,Naaldwijk
B.Plannenvoor1986
a.Beoordeling vandechrysantenbijdeoogst (januari)enuitwerken
vandeoogst-enklimaatgegevens.
b.tomateteeltvoorjaar1986
In1986wordtdeproefmetdeverschillendedag/nachttemperatuurregimesherhaald.Hetverschilmet1985isdateropdedageenminimumtemperatuuraangehoudenwordtendathetschermenafhankelijkzal
zijnvanhettemperatuurregime.Metbehulpvanhetvochtafvoermodel
vanJ.Bakker,enenkeleplantenopverdampingsbakkenzaldeverdampingbijdetweeextremetemperatuurregimesgeschatworden.
Alsvierdebehandelingwordtgekekennaareventueletemperatuurcompensatieopmiddellangetermijn.Pasdanwanneerdegemiddeldegerealiseerdetemperatuuropmiddellangetermijn (enkeledagen)teveel
afwijktvaneengewenstegemiddeldetemperatuur,ofwanneerdemomentanetemperatuurbuitenbepaaldegrenzentreedt,wordtvaneen
vastebuistemperatuur (ongeveer50?óvandemax.verwarmingscapaciteit)afgeweken.
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a.Probleemendoelvanhetonderzoek
Inkassentredenvaakgrotehorizontale (envertikale)temperatuurgradiëntenop.Hierdoorontstaanduidelijkeverschilleningroeisnelheidenproduktie.Vooralalsgevolgvandetoepassingvanenergieschermenindeglastuinbouw isditverschijnselsterkeropde
voorgrondgetreden.Deverschillentredenzowelbijbuis-alsheteluchtgestooktealsbijtablet/betonvloerverwarmdebedrijvenop.
Ineersteinstantiezaldeheteluchtteelt denodigeaandachtkrijgen.Doorhetanalyserenvanklimaatmetingenopeenheteluchtbedrijfwordtgeppogdeenbeterinzichtinditdeelvandeproblematiektekrijgen.
Erzijnopeenbedrijfmetstaandeheteluchtkachelsnaasttemperatuurmetingenin1985,waarnemingen aanluchtstromingspatronenverricht.Hetverloopvandehorizontaleenvertikaletemperatuurverdelinggedurendedetomatenteelt isbepaald.
Dehorizontaletemperatuurverdelingwordtmeteen40-puntsmeetnet,
geregistreerd.Demeetpuntenzijngelijkmatigoverdekasverspreid.
Devertikaletemperatuurverdeling wordtopachtplaatsen(voornamelijkvoordeuitblaasopening vaneenkachel)meteen32-puntsmeetnetbepaald.Deluchtstromingspatronen zijnmetbehulpvaneenzogenaamde"bellengenerator"waargenomen.
Detemperatuurverdelingenzijnvoordiversesituatiesinbeeldgebrachtinvormvancontour-plotsenfrequentie-diagrammen.Erisinzichtverkregenindegedurendedeteeltoptredendemaximale/minimale/gemiddelde temperatuurverschillen.Hetluchtstromingspatroon is
nogslechtsalleenvoorkachelsin"ventilerende"toestand inkaart
gebracht.
Erzijnookoogstwaarnemingengedaan.Opdeveertigplaatsenwaar
zichdetemperatuursensorenvanhethorizontalemeetnetbevonden,is
deoogstgevolgd.Erisbijdehiertoegepasteproefopzetgeencorrelatietussenoogst-entemperatuurverdeling gevonden.Erisweleen
invloedvandetemperatuuropdevroegheid gekonstateerd.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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B.Plannenvoor1986
Tijdenshetbeginvandetomatenteelt indatjaarzullenmeermomentanetemperatuurmetingenplaatsvindenomeenbeterinzichtin
hetontstaanvandehorizontaleenvertikale temperatuurverdeling
tekrijgen.Ditvoordiverseklimaatomstandigheden.
Verderzullendetemperatuurfluktuatiespermeetpunt,vooralgedurendehetbeginvandeteelt,bepaaldworden.Hetinkaartbrengenvan
deoptredendeluchtstromingspatronen bijdiverseteelt/bedrijfsomstandigheden zalvoortgezetworden.
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 5

a. Verdampinqsonderzoek (aanpassing en renovatie lysimeterkas)
Tijdens een herfsttomatenteelt werd in afdeling 3van de lysimeterkas één van de negen installaties voor verdampingsonderzoek bij teelten op substraat gereed gemaakt.Deze "proefopstelling" had (en heeft)
tot doel het toetsen van demeetopstelling inhet algemeen en ijking
en controle van de elektronische weegopstelling in het bijzonder.
Tevens werd het computerprogramma voor demeting van de verdamping,
de regeling van dewatervoorziening en de drainafvoer verder ontwikkeld en uitgeprobeerd. De ervaringen opgedaan met de proefopstelling
worden gebruikt bijde voorstellen voor uitvoering van de overige
acht meetinstallaties. De resultaten en ervaringen met de "proefopstelling" waren inhet algemeen positief.Enige invloed,met name
van snelle temperatuursveranderingen, lijkt niet te voorkomen. Het
computerprogramma kan mogelijk zodanig worden aangepast dat er weinig
ofgeen problemen optreden bij sterke temperatuurswisselingen.
Hoewel de computer die werd gebruikt eenvoudig was en er voor de
complete definitieve meetopstelling een grotere computer gebruikt
zal gaan worden,werkt het tot nu toe ontwikkelde deel van het programma (meting verdamping en automatische watervoorziening)naar wens.
Tijdens deproefperiode werden enige kleine technische veranderingen
en aanpassingen van demeetopstelling uitgevoerd. Gedurende de toetsperiode bleek dat een aantal punten extra aandacht zullen blijven vragen. Onder andere moeten weegschaal enmeetplanten vrijkunnen blijven bewegen en mogen er geen verstoringen optreden door (druppel)water dat vanaf het glasdek en/of goten op deweegschaal enmeetplantenvalt.
Het programma voor meting van de drainafvoer en indien nodig correcties
op de watergift werd nog niet op praktische bruikbaarheid getoetst.

Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebruik«
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Publikaties
- Graaf,R.de (1985).Theinfluenceofthermalscreeningand
moisturegaponthetranspirationofglasshousetomatoesduring
thenight.ActaHorticulturae174:pp.57-66
- Graaf,R.de (1985).Automatischwatergeven.GroentenenFruit
40(42):pp.40-43
- Graaf,R.deenH.Lekkerkerk (1985).Druppelbevloeiing kangoedewatergeefmethodebijanjersworden.VakbladvoordeBloemisterij40(7):pp.42-43
- Graaf,R.de (1985).Nieuweautomatischewatergeefsystemen(Keuze
mogelijkheden vergeleken).Tuinderij65 (28):pp.68-71
B.Plannenvoor1986
ProjectAlis indeloopvan1985veranderd inprojectB35.
Verderetoetsing "Proefopstelling"gedurendeeenstooktomatenteelt
(januari-april)
Installeringentoetsingoverigeachtelectronischeweegschalen
en12substraatlysimetersvoorverdampingsonderzoekbijteeltenop
substraat (april-december)
- Begeleidingvanenkelepraktijkbedrijvenwaarautomatiseringvan
hetwatergevenplaatszalgaanvindenviaeenrekenmodelendrainwatercontrolemetingen
- Verslaggeving enpublikaties
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a.Effectvanhetaantalscheutenenwortelstelselsperplantopde
groeienproduktievantomaten
Injanuari1985werdeenproefopgezetmettomatencv"Calypso",
gezaaid 22oktober1984.Deplantenwerdengeteeld inemmersvan
circa101inhoud,gevuldmeteenveenmengsel.Aaneendeelvande
plantenwerden1,2of3scheutenextraaangehoudenopverschillende
plaatsenaandehoofdstengel.Anderzijdswerdaanandereplanten1,
2of3emmerssubstraatextratoegevoegd opverschillendeplaatsen
langsdestengel.Deplantenmaakteextrawortelsindebijgeplaatste
emmers.Plantenmet1wortelstelseleneenenkelvoudigescheutdiendenalscontrole.Deplantafstandwasruimerdannormaalenveranderdedoorhettoevoegenvanextrascheuten.Deteeltwerdaangehouden
totbeginnovember1985. Deopbrengstwerdpertrosgeregistreerd.
Debladerentussentweetrossenwerdenafzonderlijk gewogenenhet
stengelgewichtwerdvastgesteld vanallesectiestussentweetrossen
afzonderlijk.Aaneendeelvandeplantenwerdenbovendienmetingen
verrichtinzakedelengtegroeivandebladerenendedoorsnedevan
vruchten.Degegevenszijnpaszeergedeeltelijkverwerkt.
Decontroleplantenproduceerdentotbeginnovember 15kgvruchtenper
plant.Wanneeraaneenplant3zijscheutenextrawerdenaangehouden,
namelijkbijde8e,13een18etros,dannamdeproduktietoetot
21kg/plant.Werdenaandeplanten 3wortelstelselsextratoegevoegd,
danbedroegdeproduktie20kg/plant.Deproduktievandezetwee
behandelingenkwamwelopeenzeerverschillendemaniertotstand.
De plantenmet4scheutenhaddeneengemiddeld vruchtgewichtvan
62g.Bijdeplantenmet4wortelstelselswasdit87gpervrucht.
Hetaantalperplantwasrespectievelijk 343en230.Dehoeveelheid
bladbedroegbij4scheuten2.92kg/plant,ditis130g/kgvruchten.
Bij4wortelstelselswashetbladgewicht 2.66kg/plant,ofwel132g/kg
vruchten.Dehoeveelheid bladbleekdusvanoverwegendeinvloedte
zijnophetproduktieniveau.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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b.Groeienontwikkeling vantomatenplanten
Vanafaugustus1984werdeneenmaalpermaandplantenopgepotom
groeimetingenaanplanteninproduktietekunnenuitvoeren.Gemeten
zijn:verloopvanhetversgewicht,delengte,debloeiendesnelheidvanblad-entrosafsplitsing inhetgroeipunt.
Tevensisdegewichtsverdeling pertrosoverdeplantgemetendoor
pertrosblad-,stengel-envruchtgewichtaparttemeten.
Hettotaleversgewichtvandeplantishetgrootstongeveertwee
wekennadeeersteoogst,10?óvanhetgewichtzitdanindestengel,
15?óindebladerenen65?óvanhettotalegewichthangtaandeplant
alsrijpeenonrijpevruchten.
Jammergenoegmoestdeproefwordenafgebrokendoorverkeerdgebruik
vanbestrijdingsmiddelen. Indeherfstvan1985isopnieuwgeplantom
deproefvoorttezetten.Nuwordtmaaréénteeltbekekenmaarer
wordenwelmeerwaarnemingen gedaan.Nuwordenpertrosookhetdroge
stofgehalteendebladoppervlaktegemeten.
c.Bijenalsbestuiversvandetomaat
Oriënterend isdeinvloedvanbijenopdebestuivingendeopbrengst
vantomatennagegaan.Erzijndriekasafdelingengebruikt,één
zonderbijenentweemetbijen,waarbijdebijenrespectievelijkniet
ofwelzijngestimuleerd doorhetvoerenvansuikerwater.
Debijenzijnop22februariindekassengeplaatst.Ditwaseind
week22enhalverwegedebloeivantros1.Inelkvandezedrieruimteniseendeelvandeplantengetrildeneendeelnietgetrild,uitgezonderd tros1,welkeinallegevallenisgetrild.
Van week8totweek15bevlogendebijendetomatebloemen.Hetsterkstebloembezoekvondinweek11plaats.Suikervoerenintensiveert
hetbloembezoekvandebijen.
Niettrillenverlaagtdevroegeopbrengsttenopzichtevanweltrillen,
vooralindeafdelingzonderbijen.Detotaalproduktie ingewicht
wordtdoorniettrillentenopzichtevanweltrillenmet15-5en 0%
gereduceerd voorrespectievelijk deafdelingzonderbijen,deafdelingmetnietgestmuleerdebijenendeafdelingmetwelgestimuleerdebijen.
d.Groeivankomkommer-entomatenplantendeeerstedagennaopkomst
Eenaantalkerenindezomerwerdzaadvantomaat "Abunda"enkomkommer"UnifloraD"gezaaid.Indrieproevenmetkomkommerwerdenplantenelkedag 'sochtendsgeoogstvanafopkomsttotdag5of6.Er
warenook2kortereproevenvan2en1dagnaopkomst.Bijdetomatenplantenduurdendeproeven5,3en2dagen.Bijelkeoogstwerdhet
versendrooggewicht bepaald.Debladoppervlaktewerdinhetmerendeelvandeproevennadag1bepaald.
Hetgroeipercentagevarieerdeperproefinafhankelijkheid vande
proefomstandigheden.Detoename-percentagesvoorversgewichten
bladoppervlaktewarenerghoogdeeerstedagnaopkomst(160-241?ó
voorversgewichten332-440voorbladoppervlakte bijkomkommer,en
113-180?óvoorversgewichten223-349voorbladoppervlaktebijtomaat).
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Nadeeerstedagnamhetgroeipercentagevanhetversgewichten
bladoppervlakte af.Hetdrooggewichtgroeipercentagewasvrijlaag
deeerstedagenineenaantalproevenwaserzelfseengewichtsverlies(92-106?óbijkomkommeren84-132?óbijtomaat).Nadeeerstedag
namhetgroeipercentage vanhetdrooggewichttoe.Opdag5waren
degroeisnelheden vanversendrooggewichtenbladoppervalkteongeveergelijk.
Hetpercentagedrogestofwasdeeerstedaghoog (15-35?óvoorkomkommeren12.3-15.5?óvoortomaat). Omdathetdrooggewichtmindersnel
toenamdirektnaopkomst,namhetpercentagedrogestofsnelaf.Op
dag4washetdrogestofpercentage6.5 voorkomkommeren7.7voor
tomaat.
Dezaailingenvertoneneensterkedrogestofverdunning tijdensde
eerstepaardagennadeopkomst.Ditbetekentdatdegroeicurvenvoor
versgewichtenbladoppervlakten eenveelsterkerehellinghebbenin
hetbegin.Voordrooggewichtblijktdehellingvandegroeicurve
vrijconstantvoordeheleexponentiëlegroeifase.Dehelling (RGR)
voorversgewichtenbladoppervlakte isdusookveelsteilerdanvoor
hetdrooggewichtgedurendedeeerstepaardagennaopkomst.Na2-3
dagenzijndeRGRwaardenongeveergelijk.Ditbetekentdatwanneer
eengroeianalyseopversgewichtisgebaseerd,datdeeerstepaardagenvangroeinietindegroeicurveopgenomenmoetworden.WaarnemingennadezeperioderesultereninRGRwaardendieongeveergelijkzijn
voorversendrooggewicht.
Invloedvanhetseizoenopgroeienbladaanlegbijjongechrysanteplantenonderlangedagomstandigheden
Dewaarnemingenaandechrysanteproef,genoemd inhetInternJaarverslag1984,pag.134,zijnin1985voortgezet.Vandelaatsteopplantingenkomendegegevenspasbeschikbaar in1986.Deresultatenzullen
paskunnenwordenvermeld inhetJaarverslagover1986.

Publikaties
- Klapwijk,D. (1986)(?).Productionoftomatotransplantsin the
Netherlands.Symposium Tomatoproductiononarid land
Cairo1984.ActaHortic, (inpress)
- Lint,P.J.A.L.deandD.Klapwijk,(1986)(?).Physiologyof
tomatorootswithrespecttosubstrateculture.SymposiumTomato
productiononaridland.Cairo1984.ActaHortic,(inpress)
Klapwijk,D.etal., (1986)(?).Germinationandvegetativegrowth.
In Thetomatocrop.Atherton,J.G.anJ. Rudich,editors.
- Klapwijk,D. (1985).Optimaleproduktieeenlangeteeltlang.
Tuinderij65(25):pp.46-47
- Klapwijk,D. (1985).Kunstlicht in dekas.GroentenenFruit
40(46):pp.35-39

v e r v o l g b l a d nr 3
Onderzoekinstelling
Projectnummer

var, p r o j e c t b e s c h r i j v i n g / p r o j e c t v e r s l a g 198,5.
:
:

Proefstation Naaldwijk
C1

Registratie nr.
156

B. Plannen voor 1986

D.Klapwijk
Voortzettingvanhetonderzoek:Effectvanhetaantalscheutenen
wortelstelselsopgroeienproduktievantomaten.
D.KlapwijkenC.F.M.Wubben
Voorzettingvanhetonderzoek:Groeienproduktievaneentomategewas
onder praktijkomstandigheden
D.KlapwijkenC.F.M.Wubben
Afrondingvanhetonderzoek:Invloedvanhetseizoenopgroeien
bladaanlegbijjongechrysanteplanten onderlangedagomstandigheden.
S.A.Tooze
Afrondingvanhetonderzoek:Invloedvanlichtonderscheppingen
belichtingopgroeienontwikkeling vanjongekomkommerplanten
S.A.Tooze
Deinvloedvanlichtonderschepping opdeproduktievantomaat
In1986zalbegonnenwordenmetdeuitvoering vaneenonderzoeknaar
lichtonderschepping opdeproduktievantomaat.Hiervoorzullengegevenswordenverzameld aankorteteeltenineenzelfde fysiologisch
stadium,namelijkdeproduktievandeeerste4à5trossen.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projectmei

ProefstationNaaldwijk
C2
Heteffectvankoolzuurvoorziening opstofproduktieenstofdistributievanhetgewasbijkasgewassen

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

N.vanBerkel

Registratie nr.:

137

P.J.A.L.deLint
Besteding over hst afgelopen jaar (19

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

)

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

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5)met vermelding van publicaties
B, Plan komende jaar
A. Verslag over 198 5

a.FysiogenestoringenbijtomaatdoorhogeCO^-concentraties
Hetonderzoeknaarnecroseenverdrogingsverschijnselen aandebladerenvantomaatdoorhogeCCL-concentratieswerdvoortgezetmeteen
serieproevenindeopstellingmetplasticbehandelcellen ineen
afdelingvandevariakas.
Resumerendoverdevierseriesdiein1985werdenuitgevoerd,bij
concentratiesvancirca2800encirca500dpmC0„kunnendevolgende
waarnemingenvermeldwordentennadelevandehogeconcentratie:
Acute,grijzebladverdroging,deechte"doseerschade"werdalleen
geconstateerd inde4eserie (oktober).
Brandkoppentradenopinde2een3eserie,evenalsrandaandetopblaadjes.Dusdatwasinperiodenmetveelzonenhogetemperaturen.
Doseerschadeenookgeremdegroeiindestengeltoppen lijkenvooral
onderlichtarmeomstandighedenoptetreden.
DezeverschillenkunnenontstaandoorbeïnvloeingvandewaterhuishoudingvandeplantenviadeCO„-concentratie,terwijlookdegroeisnelheidendebehoefteaanmineralenzoalsCabijmeerC0„anders
zalzijn.Hetisreedsvaakaangetoond datbijhogereC0„-concentratiedehuidmondjesvandeplantenmeergeslotenzijnendatdeverdampingvandezeplantendankleineris.
b.CO^,doseerschadebijgerbera
Doseerschadebijgerbera,gelevlekkenopde_ouderebladerendieovergaaninnecrotischevlekkenenuiteindelijk leidentotbladafsterving,konopgemerktwordenindeplasticbehandelcellen indevariakasonderzomerseomstandigheden.Vooralgerberacv"Marleen"blijkt
zeergevoelig.Bijdekasomstandighedenwaarinhetverschijnselgevondenwordthadmensteedstemakenmetzonnigeperiodenendan
washetindecellenookheet.
Erzijnmaatregeleninvoorbereiding omhetoptredenvandezeCCLschadetebestudereninkunstlicht-klimaatcellen,omafzonderlijkde
invloed van"veellicht"envan"hogetemperaturen"tetesten.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Indekaswarendezetweesteedsgekoppeld aanwezigennaderinzicht
zouverheldering kunnengeventenbehoevevaneenverbeterdpraktijkvoorschrift.
EffectvanCQ,,concentratiesopgroeienontwikkeling vanplanten
vantomaat,komkommerenpaprika
Degegevensvandeproefvermeld inInternJaarverslag 1984,pag.
138zijngepubliceerd:
Klapwijk,D. (1984).Theeffectofcarbondioxideongrowthofyoung
tomato,cucumberandsweetpepperplants.
Actahortic.162:pp.249-254
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Onderzoekinstelling

Proefstation Naaldwijk
Registratiew.:
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De invloed vanbodemomstandigheden opde
groei, de ionenopname ende ionenbehoefte van kasgewassen

Pro|ectnummer
Projecttitel

L.S. Spithost

Onderzoeker^)
Projectleider
Afdelingshoofd

P.J.A.L. de Lint
Besteding over hst »{gelopen Jaar (19

Besteding In geld

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

Directe kosten-personeel f
„

)

„ -materieel f

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (198 5 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar
A. Verslag over 198 5

Wegens afwezigheid vande onderzoeker: geen rapportage.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Dewerkingenhetgebruikvangroeiregulatoren
onderpraktijkomstandigheden opkasgewassen

Onderzoekinstelling

Projectnummer
Projecttitel

Registratie r»r.:
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W.vanRavestijn

Onderzoekers)
Projectleider

P.J.A.L.deLint

Afdelingshoofd

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

)

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

Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (198 5 ) m e t vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 5

a.Schadeaantomatevruchten doorEthrel-oplossinqenmetlagepHwaarden
NahetspuitenvanEthrel0.5ml/l (=240mg/lethephon)plus0.5
ml/lAgralterversnellingvanderijpingtreedtsomsindepraktijk
schadeaandevruchtenop,alsdeoplossingenmetbassinwaterworden
gemaakt.Oriënterend isEthrelvantweeherkomsten (onderanderevan
eenbedrijfmetschade)inbovengenoemdesamenstelling toegepast.De
oplossingenzijngemaaktmetleidingwater.
Tevensisleidingwater gebruiktwaarbijdepHisverlaagd tot4of2,
waarnaEthrelenAgralwerdtoegevoegd (beide0.5 ml/l).
NaéénweekgafEthrelzonderverlaagdepH-waarde75tot80% roodkleuringvandevruchtenengeenschade.Bijdeonbehandeldeplanten
wasslechts38?óvandevruchtengekleurd.
BijdeverlaagdepH-waardentradschadeop,25?óbijpH4en44?óbij
pH2.(Deroodkleuringbedroeghierbij95?ó.)
b.Hetoogstenvantrossenbijcherrytomaten
Omoogstarbeid tebesparenisverderonderzoekverrichtnaartheoretischemethodenombijcherrytomaten tekomentothetoogstenvan
trossen.
Hetspuitenvanzilverthiosulfaat steldederijpinguitmaargeeft
ookschadeaandevruchten.Daaromisindezeproefuitsluitend opde
trossteeltjesmetziverthiosulfaatgesmeerd.
Vergelekenishetwekelijkssmerenvandetrossteeltjesmet100ml/l
AnjerBV (=20mg/lAg )ofeenéénmaligetoepassingpertrossteel.
Bijdewekelijksetoedieningenismetdebehandelingenbegonnenbij
hetbeginvandebloeiofcirca10of20dagennahetbeginvande
bloei.Deéénmaligetoediening ispertrosuitsluitend bijhetbegin
vandebloeiuitgevoerd,ofmet100ml/lAnjer BV ofmetonverdund
AnjerB.V. (=200mg/lAg ).Alletrossenzijnop12vruchtengetopt.
BijhetbeginvanderijpingisbijallebehandelingenmetEthrelgesmeerdofgespoten.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket

ve-rvolgblad nr l
Onderzoekinstelling
Projectnummer

var,projectbeschrijving/projeetverslag 1955.
:
:

ProefstationNaaldwijk
c4

Registratienr.
161

De"zilver"behandelingengevengemiddeld pertros70tot78?óvruchten
ineengoedrijpingsstadium.Bijonbehandeld isditnoggeen44?J.
Vroeg (beginbloei)metdebehandelingenbeginnenwerktgunstigerdan
laterhiermeestarten.Eenéénmaligetoedieningisslechtsweinigmindereffectiefdanwekelijksetoedieningen.Bijdeéénmaligetoedieningisenigeffectvandeconcentratiewaartenemen.
Eennadeelvandezebehandelingen isdekansopkleinerevruchtenen
daardooreenlagereopbrengst.Hetonderzoek zalzicheroprichten
diteffectteversterkenmetonderandereookalternatieven vanRG.
DeinvloedvanEthrelopderoodkleuring vanherfstpaprikaende
kwaliteitvandevruchtenna10dagenbewaren
Ineenherfstteeltisop6november,nahetoogstenvanrodeengroene
paprika'sgespotenmet0.5, 1of2ml/lEthrel (respectievelijk240,
480en960mg/la.st»).Aandeoplossingen issteeds0.1?óAgralals
uitvloeiertoegevoegd.
Bijéénbehandelingzijndestengelsvandeeerstevertakkinggesmeerdmet25?ó Ethrelplus0.1Agral.
Bijhetschoonplukkenvandeplantenop19 novembergavendeonbehandeldeplanten60tot65?órodevruchten.VandemetEthrelbespotenplantenwerd80tot90?órodevruchtengepluktenbijhetsmeren75?órood.Bijhetspuitenwasgeeninvloed vandeconcentratie
aanwezig.Na10dagenbewaren (20 Cen90?órelatieveluchtvochtigheid)wasnochdestevigheid nochhetpercentagerotdoorEthrel
benadeeld tenopzichtevandecontrolevruchten.
Hetverhogenvanhetsuikergehaltevanmeloenlangschemischeweg
Langschemischewegisgeprobeerd deoogstuittestellen,omaldus
zoeteremeloenenteverkrijgen.
Ditisin2proevennagegaan.Indehoofdproef (4-voud)isheteffect
vanzilverthiosulfaat onderzochtin3concentraties (52,104en
208mg/lAg ).Omgeenaltesterkverlateoogsttekrijgenzijnook
gecombineerdebehandelingenmetEthreltoegepast,welkegemengdof
3wekennâdezilverbehandeling werdentoegepast.
Indezeproefverlaatzilverdeoogstgemiddeld 3tot4.5 dagenten
opzichtevanonbehandeld.Deinvloedvandeconcentratiekomtniet
totuitingindeverlatingvandeoogstnochinhetsuikergehalte.
HetsuikergehaltewordtdoorAG hoogstens0.8?óhogerdanbijonbehandeld.HetspuitenvanAg kanvlekkerigevruchtengeven.
GecombineerdeAg enEthrelbehandelingen,gelijktijdig ofmeteen
intervalvan3wekenverspoten,geeftgeenverbetering vanhetsuikergehaltetenopzichtevanonbehandeld.
Ineenoriënterendeproef (2-voud)isbehalveAg (14mg/l),benzyladenine (100mg/l)enamylase (10,100en1000mg/l)toegepastpluseen
combinatievanzilverenamylase (respectievelijk 7en50mg/l).
InditproefgedeelteheeftAg deoogstvandevruchtengemiddeld
6 dagenuitgesteld enhetsuikergehaltemet1.25?óverhoogd tenopzichtevanonbehandeld.Deoverigebehandelingenwarenvanweiniginvloed ophetmomentvanoogstenenhetsuikergehalte,ookdegecombineerdeAg enamylasebehandelingheefthetsuikergehalteniet
verbeterd tenopzichtevanonbehandeld.
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e.Verbetering vandeknol/loofverhoudinqbijradijsmetbehulpvan
qroeirequlatoren
Ineenwinter-envroegevoorjaarsteelt (respectievelijk gezaaid21
november1984en13februari1985)isgetrachtdeverhoudingknol/
loofgewichtteverbeterenmetgroeiregulatoren.
VerspotenisCCC (chloormequat) 600mg/la.st.Alar(daminoxide)
2000-800-400of200mg/l,Ethrel (ethephon) 96-38-19-9.5mg/last.
2wekennahetzaaien.Gegastismetcirca1d.p.m.ethyleengedurende24uureveneens2wekennahetzaaien.Alar 800mg/lenEthrel
38mg/lzijnbehalve2wekennahetzaaienook1,3of4wekennahet
zaaientoegepast.Deproefvond inpottenplaats.Desondankswaser
eengrotevariatiebinnendebehandelingen.
Bijdevroegstezaaiinggafalleen200mg/l Alar eenhogereopbrengst
aanknollentenopzichtevanonbehandeld,maardege"iichtverhouding
knol/loofwerdhierbijnietbeïnvloed.Debehandelingen,dieweleen
verbeterdeknol/loofverhoudingveroorzaakten (Alar 2000mg/len
Alar
800mg/l4wekennahetzaaienverspoten)gaven30tot40?ó
minderknolgewicht.
BijhettweedezaaiselgavenCCC600mg/l, Alar 200mg/lenEthrel
96mg/l (2wekennahetzaaienverspoten)respectievelijk 30,20en
40?ómeerknolgewichtdanonbehandeld.Vandezebehandelingen lagde
knol/loofverhouding hetgunstigstbijCCC,gevolgddoorEthrelenAlar
(respectievelijk 80,50en20?ógunstigerdanbijonbehandeld).
Vermoedelijkisindezeproefdeplantafstand tegeringgeweest.
Bijhogereinstraling (2ezaaisel)isheteffectgunstigerdanbij
zeergeringeinstralingenlangereteeltduur.
f.Verbeteringvandewortel/loofverhoudingbijpeen
Hetdoeliskwaliteitsverbetering bijwortelen,gegroeid ineenlichtarmeperiode.
Erisop5december1984gezaaid,cvZoeteAmsterdamseBak.Bijhet
beginvanhetdikkerwordenvandewortels (13maart)isgespotenmet
0.25 -0.50 of1.00ml/lEthrel (isrespectievelijk 120-240en480
mg/la.st.ethephon).Geoogstis1mei1985.
Dehoogsteconcentratiewasindezeproefhetwerkzaamst.Hierdoor
bleefhetloofcirca10?ókorter,ruim15?ólichter ingewichtdanbij
onbehandeld,waardoordestevigheidvanhetloofmet5?óafnamten
opzichtevanonbehandeld.Dewortellengteneemtbijdehoogsteconcentratiemet4?ótoe,hetwortelgewichtmet 7%endestevigheidvan
dewortelsmet 5%tenopzichtevanonbehandeld.DewortelkoppenwordendoordehoogsteEthrelconcentratiegemiddeld8?óbredertenopscihtevanonbehandeld endewortel/loofverhouding neemttenopzichte
vanonbehandeldmet30?ótoe.
Delagereconcentratiesgevenreductievandewortelopbrengst (circa
5?ó)maardeverhoudingwortel/loofneemtookbijdetweelageconcentratiesmetcirca 10%toe.
g.Verbetering vandebroccoli-produktiemetBA (benzyl-adenine)
UitonderanderedeJapanseliteratuur isbekend datBAoogstverbeteringkangevenvandeoogstaanzijkolen.Indezeproefisonderzocht
ofookdeproduktievandehoofdkoolkanwordenverbeterd envervroegd.
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Gezaaid isop5december 1984,cvGlital.GespotenismetBA0-30
of100mg/lop13maart,3aprilof24april.Deplantenzijnhoogstenséénmaalbespotenrespectievelijk inhet8e,16een24ebladstadiumbijrespectievelijk hetbegin,halverwegeenaanheteind
vandegeneratieveontwikkelingvandehoofdkool.
De2vroegebespuitingen zijnnadeligvoordeoogstvandehoofdkool (verlatingenminderproduktie).Delatebespuiting geeftmeer
zijkolenmeteengemiddeld gewichtdatgelijk"ligtalsbijdeonbespotenplanten.Degemiddeldeoogstdatumvande zijkolenisgelijk
aandievandeonbespotenplanten.Deresultatenmet50mg/lBAzijn
ietsgunstigerdandiemet100mg/l.Deliteratuurgegevenszijnbevestigd.Hetonderzoekwordtvoortgezet.
h.Chemischerustdoorbreking bij freesia's
Freesiaknollen (cvBallerina),gezaaidinjulizijnnahetschonen
direktinpottengeplantofna4-8-12-16wekenpreparerenbij30 C.
Deeerste4wekenstondendegeplanteknollenineenklimaatcelbij
17°C.
Dealdannietgeprepareerdeknollenzijngedurende24uurgedompeld
inwater,inthiourea (500of1000mg/l)ofinSAN9789(12-5-25-50100-200mg/l).Debeidestoffenzijnonbruikbaaromderustvanfreesiaknollenteverbreken.Inhoeverredebloeiwordtbeïnvloed isnog
inonderzoek.
Gewas
Trefw.
Aut.
Plaats

:freesia
:Rustdoorbreking
:WilvanRavestijn
:Naaldwijk

i.Vegetatievevermeerdering vansnijqroeninvitro.Invloedtemperatuurbehandelinqeneenlicht-ofdonker-periode
Achtwekennahetisolerenzijnplantengedurende2of3wekenin
continueduisternisgezetbij10of30 C,ofgedurende2-3-4of6
wekenincontinu licht,eveneensbij10of30 C.Deze explantaten
gavengeenwortelvorming.Eenanderegroepexplantaten isna8weken
overgeplantendaarnabijdezelfdeomstandigheden gezetalszojuist
omschreven.Bovendienis8wekencontinulichtbij10en30 Ctoegevoegd.
Inditlaatsteproefgedeeltezijnwelwortelsgevormd.Eenperiode
vancontinueduisternisisnadeligvoordewortelvorming.Continu
lichtlijktgunstigvoordewortelvorming.Eenperiodevan6weken
lijkthetmeestgunstig (6wekengeeft50?ówortelvorming,4weken
33?óen3weken20?ó).
Gewas
:snijgroen-Asparagussetaceus
Trefwoord:beworteling
sub.trefw.:Licht-duisternis,temperatuur
Auteur :-WilvanRavestijn
Plaats :Naaldwijk
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Onderzoekinstelling
Projectnummer
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ProefstationNaaldwijk
C6
Fysiogeneafwijkingenbijkasgewassen

Onderzoeker(s)
Projectleider

N.vanBerkel

Afdelingshoofd

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

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

Registratie m\:

m.

)

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

f

—
—

mandagen
mandagen

Omslag algemene kosten f
Totaal
f
Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 5

a.RandbijChinesekool
Invervolgophetonderzoek in1984(InternJaarverslag1984,
paq.135)werdnogmaalsnagegaanofin
eenkasmetbehulpvaneengoedsluitendbeweegbaarschermenbij
goedgesloten,dubbelewandenrandbij-Chinesekoolwastevoorkomen, 'sNachtsalleenwashetschermgesloten.Erwarentweekasafdelingen.Beidewarenvoordehelftvandeoppervlaktevoorzien
vaneenscherm,deanderehelfthadgeenscherm.Ookwarenerweer
drieEC'svanhetgietwater:1.5,3.0en4.5mSenwerdheteffect
vandrieCa-bespuitingenperweekmetCa(N0,)2 0.04Mvastgesteld.
Hetgebruiktekoolraswas"WRGreen60",plantdatum26februari,
oogstdata16en18april,naeensnellegroeibijeentemperatuurregimevancirca20 Cdagen15 Cnacht.Alleeninderuimtenmet
schermgutteerden 'smorgensvroegdeplanten.Hetsterkst bijgebruikvangietwatervan1.5 mS,watminderbijgietwatervan3.0mS
enhetminstbij4.5 mS.Inderuimtenmetschermkwamveelminder
randvoordaninderuimtenzonderscherm.Bij1.5mSblevenalle
18plantenvrijvanrand,bij3.0mS15plantenenbij4.5mS2plantenvrijvanrand, inderuimtenmetschermtegenoverrespectievelijk7.0en0planteninruimtenzonderscherm.Voortshaddenplantenmetrandalszeafkomstigwarenuitderuimtenmetschermaltijd
minderaangetastebladerendanplantenuitruimtenzonderscherm.
Meerbladerenmetrandbetekentdathetrandverschijnselbijeenblad
meteenlagerrangnummerbegintenbijeenbladmeteenhogerrangnummerophoudt.
HetbespuitenmetCa-nitraatleiddeniettotvermindering vanhet
aantalplantenmetrand,weldaaldehetaantalbladerendatwasaangetastdrastisch.
AnalysevandeCa-gehaltenvandehartebladeren (bladeren<10cm)
leerdedathetgehaltebij1.5mSsterktoenam,bij3.0mSwatminderenhetminstbij4.5 mS,indien 'snachtseenschermwerdgebruikt.
HetbespuitenmetCa-nitraatleiddeweltoteengeringeverhogingvan
hetCa-gehaltebijalleEC'smaarwasonvoldoendeomrandtevoorkomen.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei

var;projectbeschrijving/projeetverslag 19.85.
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Hetgebruikvaneenscherm iseeneffectiefmiddelomrandtebestrijden,hetbespuitenmetCa-nitraat,althansbijdehogeretemperaturen,inonsonderzoekniet.
Ditonderzoek leverdegeennieuwegezichtspuntenopenwordtniet
voortgezet.
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Toepassingsmogelijkheden vankunstlichtbij
kasgewassen

Onderzoeker(s)
Projectleider

P . J . A . L . de L i n t

Afdelingshoofd

P . J . A . L . de L i n t
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding In geld
Directe kotten-personeel f
„
„ -materieel f
Seml-directe kosten

1

Registratie nr.:
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)

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

f

—
—

mandagen
mandagen

Omslag algemene kosten f
Totaal
f
Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5)met vermelding van publicatie
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1983

Inhetkadervanditprojectzijnin1985geenproevenuitgevoerd.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgblad gebruik*
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Groeienontwikkeling vantrosanjer onderglas

Onderzoekers)
Projectleider
Afdelingshoofd

D.KlapwijkenC.F.M.Wubben

Registratie nr.:

167

P.J.A.L.deLint
Besteding over hst afgelopen Jaar (19

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

1

)

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

Semi-directe kosten
f
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a.Invloedvanhetseizoenopgroei,bloemaanleqenbloeivantrosanjer
Dejaarrondwaarnemingenwaaroverwordtgesproken inhetInternJaarverslag 1982',pag.136,1983pag.156en1984pag.147zijnverwerkt.
Deproefwerdgenomenmetgetopteanjerplantenwaarop1scheutwerd
aangehouden.Deplantengroeidenonderpraktijkomstandigheden.Er
werd32maalopgeplanttussenseptember 1982enjuli1984. Cultivar
"WestPink".Hetdoelvandeproefwasprimairdejaarrondmetingvan
devegetatievegroeivandezelangzameplantinvergelijking totde
snelgroeiendetomaat.Deanjerwerdmedeuitgekozenomdatervraag
bestond naargegevensoverbloemaanleginafhankelijkheid vandenatuurlijkedaglengte.Gegevensoverdebloeiwerdenverzameld omde
uitkomstentekunnenvergelijkenmetliteratuurgegevens.
a.1 Vegetatievegroei
Decurvevanhetverloopvanhetversgewichtvertoondevoorelke
plantingeenregelmatigverlooptoteengewichtvancirca20g.De
daaruitberekenderelatievegroeisnelhedenwerdensterkbeïnvloed
doorhetseizoen.Deminimalegroeisnelheid indewinterwascirca
2%perdagennamlineairtoetotcirca 9%indezomer,omopdezelfde
manierweeraftenementot 2%.Ookdesnelheidwaarmeebladparenwerdenaangelegdverliepregelmatig.Desnelheid indewinterwas0.09
bladpaarperdagmeteenregelmatigetoenametotcirca0.24bladpaar
indezomeromdaarnaweerrechtlijnig tedalentot0.09.
Delengtegroeiwaseveneensconstantgedurendedevegetatieveperiode.Desnelheidbedroegindewinterminimaalcirca0.1 cm/dagennam
rechtlijnigtoetot0.5cmindezomerennamweerrechtlijnigaftot
0.1cmindecember.Uitaldezegegevensisduidelijk afteleiden
dathetseizoendoormiddelvandehoeveelheid instraling eenzeer
sterkeinvloed heeftopdesnelheid vanbovengenomedegroeikarakteristieken.
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Degroeisnelheid vantrosanjer iszeerlaag.Dehoogstesnelheidvan
deanjerindezomerislagerdandelaagstesnelheidvandetomaat
indewinter.Onderzoek inLittlehamptonheeftaangetoond datde
temperatuurvanondergeschiktbelangisvoordegroeisnelheid.
Degroeineemttoevanltot4à5vandewinternaarde.zomer.Omdat
hetlichttoeneemtvan1tot10ishetrendementindezomerveel
slechter.Debladaanlegsnelheid isindewinterrelatiefsnelten
opzichtevandegewichtsgroei.Ditbetekentdatdebladereninde
winterkleinerzijn.
a.2 Bloemaanleg
Debloemaanlegwerdvastgesteldmetbehulpvaneenmicroscoop.Aan
devormvanhetgroeipuntiswaartenemenwanneerdebloemisaangelegd.Opcelniveauzaldeomschakeling daarzekernogenigeweken
eerderhebbenplaatsgevonden.Wanneergetoptwerdtussencirca
10maarten10juli,werdindeuitgelopenscheuteneenbloemknop
waargenomennagemiddeld10weken.Na10julitoppengafeenregelmatigetoenametot180dagenwanneerop1oktoberwerdgetopt.Werd
latergetoptdantradeenrechtlijnigeafnameop.Alstussen1oktober en1maartwerdgetopt (4maanden)danwerdbijelkedaglater
toppendebloem1dageerderaangelegd.Ditbetekentdatalleplantingenindetussenliggendeperiodeongeveerophetzelfdemomenteen
bloemknopaanlegden. Gemiddeldwasditop7meienopcelniveaudus
circahalfapril. Dekritischedaglengteligtdusopcirca13uur.
Hetmomentvandebloemaanlegkanookwordenbepaalduitdecurve
vandebladaanleg.Bijdebloeiwerdnamelijkhettotaalaantalvastgelegd.Uitdeaanlegcurveisteberekenenwanneerhetlaatstebladpaarwerdaangelegd.Dezegegevenskomeninhogemateovereenmetde
microscopischewaarnemingen.Debloemaanlegkanookwordenbepaald
viadelengtegroeivandestengel.Ophetmomentvanbloemaanleg begintdestengelnamelijk veelsterkertestrekken.Uitherhaalde
lengtemetingenisditomslagpuntvooralleplantingenbepaald.Ook
dezegegevens-komenovereenmetdemicroscopischewaarnemingen.
Hetaantalbladparenonderdebloemwasgedurende dezomerperiode
ongeveer19.Minderdan18bladparenwerdennooitgevonden.Wanneer
na10 juliwerdgetoptginghetaantalstijgentotmaximaal24
wanneerrond1oktoberwerd getopt.Hetaantalbladparenzoalsdat
indepraktijkgeteldwordtiscirca8à10minderdanwanneervan
eenmicroscoopgebruikgemaaktwordt.
a.3 Bloei
Jaarrondwerdvastgesteld hoeveeldagenverliepentussendewaarneming
vandebloemknopaanleg endebloeivandehoofdknop.Ditduurdeminimaal30dagenindezomerennamrechtlijnigtoenaardewintertot
90dagen.Deuitgroeiduur reageertdusnietopeenspecifiekedaglengteenkandusbeschouwdwordenalseenvegetatiefproces.
Alleplantingenwaarvanrond7meibloemaanlegwerd geconstateerd,
hadden6wekennodigominbloeitekomen.Ditheefteengroteproduktietoprondhalfjunitotgevolg.Wanneertussen10maarten10
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juliwordtgetoptisdeduurtotbloeigemiddeld 110dagen.Bij
latertoppenneemthetregelmatig toetot240dagenalsrond1oktoberwordtgetoptomdaarnaregelmatigaftenemen.
Dezetermijnenkomengoedovereenmetdegegevensuitdeliteratuur.
Hetpatroonisgelijkmaardeniveausverschillenenigszins.Het
betrofgegevensuitWestDuitsland,Nederland,GrootBrittannië,
KoreaentweemaaluitAmerika.
Hetaantalbloemblaadjesvandehoofdknopwerdgeteld.Bijbloemaanlegindewintervarieerdehetaantaltussen26en36uurenin
dezomertussen33en43.Despreidingwasduszeergroot.Deovergangenwarenvrijabrupt.
a.4 Vergelijking tros-/standaardanjers
Indeproefwerdtweemaaleenvergelijking opgenomentussentrosenstandaardanjers (cv"White Sim").Hetbetrofeenvandesnelsteen
eenvandelangzaamsteplantingen.Tussenbeidesoortenkwamengeen
principiëleverschillenvoordedag.Bovendienwarendeliteratuurgegevensdiemetdezeproefinovereenstemmingwaren,ookalleverkregenmetstandaardanjers.Waarschijnlijk geldendeconclusies
voor"WestPink"ookvoorSim-sports.
a.5 Conclusies
- Degroeisnelheid vandeanjeriszeerlaag.Veredelingopditpunt
lijktvoorallesnodig.
- Devegetatievegroeivertoonteengoedverbandmetdejaarlijkse
instraling.
Debloemaanlegwordtdoordedaglengtebeïnvloed.Bijcirca13uur
daglengte (halfapril)wordteenbloemknopaangelegd,alstemiinste
18bladparenaanwezigzijn.
- Hetlijktzinvolomookinmaart/apriltebelichtenomdeproduktiepiektevervroegen.
Hetlijktmogelijk omindezomerdoorverduistering toteendaglengtekorterdan13uur,debloemaanleguittestellen.
Tussentrosanjers("WestPink")enstandaardanjers (Simsports)
isweinigverschilinreaktieteverwachten.
Degegevenszijnindetailopgenomen inInternverslagProefstation
voorTuinbouwonderGlas,1985,nr.2:"Groei enontwikkelingvan
trosanjershetjaarrond".
Naderepublicatiesindevakperseneenwetenschappelijk tijdschrift
volgen.
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Doorafwezigheid vandeonderzoekerzijngeenproevenmogelijk
geweest.Inhetkadervanditprojectwordenpogingenondernomen
omtekomentoteengezamenlijkprojectmetdeuniversiteit
Groningen (V.Hasselt,Vakgroep fysiologie)terbestuderingvan
hetgedragvanmembranenbijlagetemperatuur.
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Invloedvanlichtonderschepping enbelichtingopgroeienontwikkelingvanjongekomkommerplanten
Dewaarnemingen inzakedeinvloed vanlichtonderschepping enbelichtingopdegroeivanjongekomkommerplanten zijnin1985voortgezetmeteenserievan10proeven.Inhetvroegevoorjaarwarener
tweeproevenmetverschillendelagenAgryl (p-17)schermdoekdie
overdagbovendeplantenhingen.Indezelfdeproefwerdenookbehandelingenmethogedruknatriumlampen (250W)gebruiktdieoverdagbranddenalshetstralingsniveauhogerwasdan20J/cm/uur.
Indezomerwashetvanbelangomtezienhoedeplantenzoudengroeien
alsalleenboveneenbepaaldstralingsniveauwerdgeschermd.Vanaf
apriltotenmetseptemberzijnproevenmetAgryl (p-17)schermdoek
uitgevoerd.Hetschermhingdandeheledagbovendeplantenofingeval
dateenbepaald stralingsniveaubereiktwerd.Indeherfstwashet
debedoelingomgroei,dichtbijhetlichtcompensatiepunttemeten.
VoorditdoelwerdeenzwaarderAgrylschermdoekgebruiktinmeerdere
lagentotongeveer70?ólichtonderschepping.Belichtingoverdagmet
1en4hogedruknatriumlampenwerdookindezeproevenopgenomen.
Vanwegedeextreem langegroeiperioden vanopkomsttot10gversgewichtbijhetlagelichtniveau,werddegroeiperiodeintweedelen
opgesplitst.Begonnenwerdmetplantmateriaalvan1en0.01 gvers
gewicht.Deproefwerdbeëindigd ophetmomentdatdegrotereplanten
nog10gversgewichtbereikten.Degegevensvandeproevenmoeten
nogwordengeanalyseerd.Eenbeschrijving vanderesultatenwordt
in hetvolgende InternVerslagopgenomen.
DegegevensvermeldinInternJaarverslag1984,p.78,wordengepubliceerdin:
Tooze,S.A. (1986)(?)Effectsoflightinterceptionandsupplementary
lightonthegrowthofyoungcucumberplants.Actahortic,inpress

Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket

vervolgblad nr
Onderzoekinstelling
Projectnummer

var,projcctbeschrijving/projectverslag 19.85.
ProefstationNaaldwijk
C11

Registratienr.
172

b. InvloedvanlichtonderscheppinqopdegroeivanjongeSchefflera
arboricola.plantenindezomer
Scheffleraplantjeswerdenop8juniopgepot
plantenverdeeldoverdeproefvakken.De6
4 lagenAgryl (p-17)schermdoekdatdehele
hingen1laagAgryl (p-17)schermdoekdat
hetstralingsniveau hogerwasdan200,100,
behandelingwerdindrievoudopgenomen.Het
deeerstedagvandeproefgenomen.Daarna
eenperiodevan57dagen.Demonsterplanten
lobbenafgesnedenenhetversendrooggewi
monsterdatumswerdookdetotalebladopperv

Na10dagenwerdende
behandelingenwaren1en
dagbovendeplanten
bovendeplantenhingals
of50J/cm /uur.Elke
eerstemonsterwerdop
3monstersverspreidover
werdennetonderdezaadchtwerdbepaald.Op3
laktebepaald.

Tabel Degemiddeldegemetendaglichtsommenvandebehandelingen
endegroeianalysevoordeperiode18julitot18september1985
Behandeling

Gem. daglichtsom
MJ/m/dag

?ólichtverliest.o.v,
controle

Rel. Groeisnelheid
(RGR)
(Ä/g/dag)

Nettoass.
snelheid (NAR)
(g/cm/dag)

controle

5.98

-

0.0789

0.392

1laagscherm
overdag

4.26

29

0.0830

0.405

4lagenscherm
pverdag

2.65

56

0.0787

0.349

5.43

9

0.0822

0.413

4.51

25

0.0824

0.411

cm/uur

4.33

27

0.0851

0.400

Specific Leaf
Area(SLA)
(cm/g)

Groeiduur tot
10g
versgewic :ht(dagen)

1 £aag>200J/
cm/uur

1 £aag>100J/
cm/uur

1 £aag>50J/

193
213
241
198
206
209

54
52
53
52

9
0
9

3
51 0
51 3
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Indetabelzijndegemetengemiddeldedaglichtsommenvoordeverschillendebehandelingengegeven.Indezelfdetabelzijnhetberekende
lichtverliestenopzichtevandecontroleengegevensvande
groeianalysegegeven.Decontroleen4lagenschermoverdaggeven
delaagsteRGRenNARwaarden.1laagscherm >50J/cm /uurheeft
dehoogsteRGR.Hetverschilingroeiduurvoordecontroleen1laag
scherm>50J/cm /uuris3.6dagenof6.6?ó.DeSLAneemttoemet
toenemend lichtverliesongeachtdebehandelingen.4lagenscherm
overdagheeftongeveer25?ómeerbladoppervlakte/g bladdandecontrole.
DelagereRGRvandecontrolewordtvooralveroorzaaktdooreenlage
NAR.DelageNARduidteropdatdecontroleplanteneenlichtovermaat
haddentijdensdeproef.DeRGRvandezwaarstgeschermdeplanten
wordtvooreendeelgecompenseerd doordehogeSLA (bladpercentage)
Hetblijktuitdezeproefdatjongecontroleplanten tot10gvers
gewichtmindergoedgroeienindezomermaandendanplantenonder
eenscherm.Plantenmet1laagscherm>50J/cm /uurhadden de
hoogsteRGR.Plantenineenlatergroeistadiumofmeteenhogere
plantdichtheid zoudenwaarschijnlijkminderlastvanlichtovermaat
hebbenomdatdeplantendanzichzelfbeschaduwsn (gewaseffect).
Rapportenin1985
- Tooze,S.A.andD.Klapwijk (1985)Effectsoflightinterception
andsupplementary lightonthegrowthofyoungcucumberplants.
ActaHort.174,pp.341-350
Tooze,S.A. (1985)Heteffectvanlichtonderschepping indezomer
opdegroeivanjongeScheffleraarboricolaplanten.Proefstation
voorTuinbouwonderGlas,Naaldwijk,Internverslagnr.49
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Onderzoeknaardeinvloed vanluchtverontreiniging optuinbouwqewassen
onderglas
Inhetverslagjaarzijnopveledagenmetingengedaanvandegehalten
aanNO,NO^,SQ 0 enC0 ?enderesultatenopgeslagen inhetmeetstation.
Hetdoelvandémetingeni'sallereersteeninventarisatietemaken
vanwateraangehaltenvangenoemdegassenineenkaskunnenvoorkomenalserC0„uiteencentraleketelwordtgedoseerd.
Sindsdesterkestijgingvandestookkostenrond 1979zijndekassen
steedsmeergeïsoleerd omenergietebesparen.Dekassenwerdenzo
dichtdatdeuitwisseling vankasluchttegenbuitenluchtbijgesloten
luchtramensterk isverminderd.
VerderishetgebruikvanC0„delaatstejarensterktoegenomen.Uit
onderzoekbleekdathetwenselijk iszolangmogelijk C0„tedoseren,
zowelperetmaalalsperseizoen.Ookalsdeluchtramenopenstaan
isC0„toedienengewenst,omdatdeluchtuitwisseling tegering isom
hetCO?-verbruikdoorhetgewasbijtehouden.
AlsvoorhetC0„-doserenderookgassenvandeketelinstallatieworden
gebruikt,komenmet deC0„ookstikstofoxiden (NOenN0„,tezamen
aangeduid alsNO )indekasruimte.Dezegassenontstaanaoorverbrandingvandeatmosferischestikstofindebrandervlam.Boveneenconcentratievan0.3 à0.4dpmkunnendestikstofoxidengroeiremminggeven
enwerkendanhetpositieveeffectvanC0~tegen.
BehalvedezeNO-verontreiniging,diedetuinderzelfveroorzaakt,is
erinhetZuidhollandsGlasdistrictooksprakevanluchtverontreinigingdoorstikstofoxiden (NO ),ozon (0,)enzwaveldioxide (SO2),
afkomstig vanindustrie,verkeerendegrotesteden.
Bijopenluchtramenkunnendezegassendekasbinnenkomen.
Demetingenwerdenverrichtintweegoedgeslotenkasafdelingen (zie
InternVerslag1984,pag.151)waarbijinéénafdelinggeen,inde
anderei»jelC0 ? vanuiteencentraleketelinstallatiewerdgedoseerd.
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Debelangrijksteuitkomstenwaren:
Ingoedgeïsoleerdekassenbijgeslotenluchtramenisdeinvloed
vanatmosferischeverontreiniging vanbuitenafteverwaarlozen.
- BijCO?-doseringtothogewaarden (>1500ppm),bijgeslotenluchtramenRanhetNO-gehalteschadelijkedrempelwaardenoverschrijden.
HetNO-gehalteiscircaviermaalzohoogalshetN0„-gehalte.
- BijC0„-doseringbijopenluchtramendaalthetC0„-gehaltetotnabijhetbuitenluchtniveau.AlleaanwezigeNOwordtomgezetinN0„
bijaanwezigheid van0,indebuitenlucht,waarnahet0-,-gehalte
indekasoploopttot20à60?óvandebuitenluchtwaarde.Wordt
geenC0„gedoseerddanbereikt0-,eengehaltevan40-80?âvandebuitenluchtwaarde,terwijlhetSLL-enN0„-gehaltehetniveauvande
buitenluchtvolgt.
B.Plannenvoor1986
In1986vindtinNaaldwijk eenonderzoekplaats,waarbijheteffect
vandeNO ,diebijhetC0„-doserenvanuitdecentraleketelinstallatieindekaskomt,opgroeienkwaliteitvaneengevoeliggewasals
tomaatwordtnagegaan.AlsmedeheteffectvandegassenN0„,0-,,50„
(dievanbuitenafdoordeopenluchtramendekasbinnenkomen)insamenwerkingmetdeNO uitrookgassen,dievoorC0„-doseringwordt
gebruikt.

Publikaties
Wolting,H.G.,E.A.M.RemortelandN.vanBerkel:Airqualityin
greenhouseswithandwithoutC0„enrichment.ActaHort.174,p.351358
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A.Verslagover1985
a.Virusziektenbijfreesia
Omhetbewijsteleverendatbladnecrosevanfreesiawordtovergebrachtdoor
debodemschimmelOlpidiumbrassicae,moesthiervooreersteenOlpidium
brassicaeherkomstvanfreesiavirusvrijwordengemaakt.Ditgeschieddereeds
eerderdoordezeschimmeldriepassagesoverSolanumvillosum tegeven.Deze
plantisgeenwaardplantvoorhetvirusdochwelvoordeschimmel.Nadriepassagesisdeschimmelhetviruskwijt.Dandientdevirusvrijgemaakteschimmel
tewordenherbesmetopfreesia'smetbladnecrose.Dezeherbesmetting isniet
geluktomdatdeschimmelnietweerinfreesiawortelstotvermeerderingkwam;
ooknietnaherhaaldepogingen.
InplaatsvanSolanumvillosum isnugetrachtviasladeschimmelvirusvrij
temaken.NadriepassagesbleekooknuweerdatOlpidiumdannietweerin
freesiawortelstotvermeerdering komt.Ookmeteenanderefreesia-Olpidiumherkomstgeluktehetniet.Desondankszalhetonderzoekopeennognadertebezienewijzewordenvoortgezet.
b.Virusziektenbijsla
Invoorgaandonderzoek isgeblekendatderustsporenvanOlpidiumbrassicae
zeergemakkelijkmethetdrainagewaterwordenverspreid.Ditheefttotgevolg
dathetoppervlaktewater eenbelangrijkeverspreidingsbron vanderustsporen
vandezeschimmeliswelkedevektorisvoorbobbelbladvirusenkringnecrose.
Nuisnagegaanhoelangderustsporeninwaterkiemkrachtigblijven,teweten
inoppervlakte-,leiding-engedistilleerd water.Hiertoewerdengedroogde
metOlpidiumbesmetteslawortelsinlinnenzakjesindebetreffendewateren
gehangen.Elkeweekwerdeenmonster aaneencultuurvandetoetsplantSolanum
villosum toegevoegd omdekiemkrachtvasttestellen.Geblekenisdatde
wintersporen nazevenwekeninwatertehebbengezeten,nogkiemkrachtigzijn.
Werdzevenwekeninwatergevolgd doorachtwekendroog,ookdanblekenze
nogtekiemen.Ookbijdriewekeninwatergevolgddoortwaalfwekendroog
kiemdenzenog.Doordezebehandelingen liepdekiemkrachtwelterug.De
invloed vandeverschillendewaterenwasnietgroot.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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B.Plannenvoor1986
a.Vaststellenofbladnecrosebijfreesiadooreenvirus wordtveroorzaakt.
VaststellenofOlpidiumbrassicaedevektorindegrondisdiehetagens
overbrengt.
Vaststellenofbladnecroseverwantaanofidentiekmetsla-bobbelbladvirus
(lettucebigvein)is.
Vaststellenofbijcomplexnecrose,waarbijdefreesiaplantenafsterven,het
bladnecrose,dathierbijaanwezigis,verwantisaandeoorspronkelijkebladnecrosevorm.
Hetzodaniginstandhoudenvangezondenbesmetfreesiamateriaal,datgedurendehetgehelejaarenopelkgewenstmomentovergeprepareerdeknollenen
kralenbeschiktkanworden.
b.Vaststellenofkringnecrose inslaveroorzaaktwordtdooreenvirusziekte.
Vaststellenofdezeziektewordtverspreid doordezwermsporenvanOlpidium.
VaststellenofderustsporenvanOlpidiuminhetoppervlaktewater voorkomen
enzojaofhetoppervlaktewater eenverspreidingsbron isvoorkringnecrose
enbobbelbladviruseneventueelhoelangderustsporeninhetwaterinfectieus
blijven.
Publicaties
- Peters,D.,andW.T.Runia,Thehostrangeofviroids,in:Maramorosch,
K.,andJ.J.McKelvey,jr. (eds),SubviralpathogensofPlantsand
Animals;ViroidsandPrions,London,1985,AcademicPress,Chapter2,
pp.21-38
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a.Paprika
TMV-stammen
Erwerden25buisjes (1mlperbuisje)paprika-TMV geleverd aanveredelingsbedrijventenbehoevevanresistentieveredeling.Naenigonderzoekwerdde
paprikaTMVstam2(isolaatP8)gezuiverd.
- AYV-paprikastam
Erwerdenaan5veredelingsbedrijven plantenmetAYV (aardappelYvirus)
geleverdtenbehoevevanresistentieveredeling.
Inzendingen
Hetafgelopenjaarwerden157ingezondenpaprikaplantenopaanwezigheid
vanvirusgetoetst.In75gevallenwashetpositief,in82gevallennegatief.
Injuli1984zijn6paprikarassenuitgezaaid.Perraswerddehelftvanhet
aantalplantengeïnoculeerdmetdepaprikaTMV-stam2(isolaat P8). Vanhet
infebruari1985gewonnenzaad,werdeengedeelte6wekennadeoogstgedurendeeenweekverhitbij70 Ceneengedeelteonbehandeldgelaten.
Dezaaiproefwerdbeginaprilingezet.Vergelekenmetonbehandeldkwamhet
warmtebehandeldezaadmeteengeringevertragingop.Hettotaalaantalkiemplantenverschildenietofnauwelijks.Hetaantalkiemplanten,opgekomen
uitonbehandeld zaad,leverdeeengroteraantalvoorverdereopkweekgeschikteplantenop.Erwarennauwelijksofgeenverschillentussenderassen.
Innovember 1984waszaadgeoogstvangezondeen zieke planten.Dezieke
plantenwarenopzettelijkbesmetmetdepaprikaTMV-stammen 1,2of3
(isolatenPil,P8ofP14).Eengedeeltevanhetzaadwerddirekteneen
gedeelteéénmaandnadeoogstgedurendeeenweekbij70 Cverhitof2uur
ineen10?ó Na,PO.-oplossinggedompeld.Derestbleefonbehandeld.Erwerdendriezaaiproevenuitgevoerd.Vergelekenmetonbehandeld zaadvertoondendedirektnadeoogsttoegepastebehandelingeneengeringereenvertraagde
opkomstwaarbijdewarmtebehandelde zadenhetmeestachterbleven.
Indetweedeproefwaarbijdebehandelingen éénmaandnadeoogstwarenuitgevoerd,vertoondendebehandeldezaden,vergelekenmetdeonbehandelde,
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eveneenseengeringereenvertraagdeopkomst.Hetwasopmerkelijk datde
chemischbehandeldezadenhetslechtstkiemden.Eendeelvanhetzaaduit
detweedeproefwerd 10maandenbewaard envervolgensuitgezaaid.Hetwarmtebehandeldezaadwasnietinkiemkrachtachteruitgegaan.Hetchemisch
ontsmettezaadkiemdebeterdanindevoorgaandezaaiproef.Ookindeze
laatstezaaiproefkiemdehetonbehandeldezaadhetbest.
Bijdeopkweekvanplantenvoorvroegepaprikateeltenwerdindepraktijk
overgangvaneenpaprikaTMV-stammencomplexvanuitgeïnfecteerd zaadvastgesteld.Datdaarbijeenzogenaamde"gele"stambetrokkenwaskonworden
afgeleiduithetverspreidvoorkomenvangelebladvlekken.Dezewerdenook
verkregenbijisolatieuitvlekkenopNicotiana qlutinosa natoetsing
vaneengedurende4uurin10?óNa-,P0.behandeldzaadmonster.
Omdathetvermoedenwasgewektdateeninwendigezaadinfectiedeoorzaak
vandemoeilijkheden indepraktijkkonzijn,werdenpaprikaplantenmet
hetvirusuitgelebladvlekkengeïnoculeerd.Hetzaadvandezeplanten,die
pas4à6wekenna inoculatiereageerdenmeteensystemischgeelmozaïek,
werdgebruiktvoorzaadontsmettingsproeven.Hetnietontsmettezaadbleek
slechtseenmatigvirusgehaltetehebben (gemiddeld 87vlekkenperdrie
N.qlutinosabladeren),waarvannaeenontsmettinggedurende2of4uurin
Na-,P0.ofnaeenwarmtebehandeling bij70 Cgedurende7of10dagenmeestal
nietswerdteruggevonden.Vaneenzaadmonsterdatgedurende10dagenbij
70 Cwasbehandeld,gaféénvandetiendeelmonstersbijtoetsingop
N.qlutinosaechternog36lokalevlekken,terwijldeoverigedeelmonsters
virusvrijwaren.
Dezewaarnemingversterktedeindrukaangaandedemogelijkheid vaneen
inwendigezaadinfectie.Degelestamwerdopgenomeninlopendonderzoek
aananderegelestammen (Intern Jaarverslag 1984,blz.158)waarbijeventuele veranderingen inpathogeniteitwordennagegaanalsgevolgvanherhaaldewaardplantpassagedoorenerzijdsN.tabacum "Xanthy ne"enanderzijds
Capsicum frutescens "Tabasco".Ookvandezegelestamwerdensub-isolaten
verkregen,dieingenoemdewaardplanteneensystemischereactieveroorzaken.
Bijserologischonderzoek bleekhetsub-isolaatvan"Xanthy nc"verwantte
zijnaandeArgentijnsepaprikastamF0enhetsub-isolaatvan"Tabasco",
aandeNederlandsestamP1(voorheenbekendalshetpaprika-isolaat P11).
DeserologischeverwantschapmetF0bevestigdedewaarnemingdatdegele
stambijvoorgaandwaardplantonderzoek eenlethale,systemischenecrose
veroorzaakteinSolanummelonqena"Black Beauty".DezereactieiskenmerkendvoorF0endedaaraanidentiekeauberginestam A1.
b. Aubergine
Bijtoetsingvan 50S.melonqena-herkomstenuitdeAmerikaansegenenbankcollectiemetdeauberginestam A1vanTMVblekenallenvatbaartezijn.
c. Tomaat
- TMV-stammen
Erwerden124buisjes (1mlperbuisje)vanstam0,110vanstam1,110
vanstam2en15vanstam2ageleverd aanveredelingsbedrijven tenbehoeve
vanresistentieveredeling.Voordeinstandhouding vandeTMV-stamwerden
erditjaarviergezuiverd.
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Publicaties
Rast,A.Th.B.,1985.Isolationandidentificationofpathogenic
strainsoftomatomosaicvirusbyhostpassage.Neth.J.PI.Path.91
(6):p. (terperse)
- Rast,A.Th.B., 1985,Aneggplantstrainoftobaccomosaicvirus.Med.
Fac.Landbouw.Rijksuniv.Gent,50/2:p
(terperse)
Rast,A.Th.B.,1985,Zaadontsmettingvooreenveiligestart.Tuinderij
65(23):15
- Rast,A.Th.B.,1985,Gelestammenpaprika-TMV.Ditjaaronverwachte
virussymptomen.Tuinderij65(11):37
- Stijger,C.C.M.M.,Simonse,M.P.,1985.Virusziekten inpaprika.GroentenenFruit41(21):27-29
V/oordracht
- Rast,A.Th.B.,1985.Aneggplantstrainoftobaccomosaicvirus(zie
boven).37eInternationaleSymposiumoverFytofarmacieenFytiatrie,
Gent,België,8mei1985.
Cursus
Medewerkingaande15thInternationalCourseonPlantBreeding,IAC,
WageningenmetdemonstratiesvanpathogèneverschillentussenTMV-stammen,IPO,22mei1985.
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a.BestrijdingBotrytisenRhizoctoniainsla
DitjaarzijnervijfproeventerbestrijdingvanBotrytisenRhizoctonia
inslauitgevoerd.Indeeerste,directnaeengrondontsmetting,kwamnauwelijksaantasting (Botrytis/Rhizoctonia)voor.Overdewerkingvandediversemiddelenvaltdannietveeltezeggen.Dematevanaantasting inde
tweedeenderdeproefwaszodanigdatheteffectvandemiddelenduidelijk
wastezien.Inproef4wasdeinfectiedruk zogroot,datophetmomentvan
beoordelen (bijdeoogst)geenverschillentussenderesultatenvandediversemiddelenwaarneembaarwaren.Geenenkelmiddelwerktonderdezeomstandigheden.
Bijproefvijf,waarbijeenhogematevaninfectiekonwordenverwacht,is
ietseerdergeoogstdannormaalhetgevalzouzijngeweest.
Deresultaten,diehieronderstaanvermeld,gevenvaniedergetoetstfungicideeengemiddeld beeldovereenheeljaar.
Inhetonderzoekwerdaandachtbesteedaan:
1.detoepassingsmogelijkheden vande(nieuwe)middelendrawifol (Co6054/1),
tolclofos-methyl,mepronilendehooggeconcentreerdestuifpoederszineb
(32Ä)enthiram(2858).
2.Demogelijkhedenvinclofos-methylenmeproniltecombinerenmetthiramof
iprodione.
3.devergelijking vanquintozeen+thiramendichloran/captan+thirammet
iprodioneenvinclozolininverbandmetmogelijkverminderdegevoeligheidvan
Botrytisvooriprodione.
Ad 1
Hetnieuwefungicidedrawifol (Co6054/1),datuitdezelfdechemischegroep
komtalsiprodioneenvinclozin isgetoetstopeffectiviteittegenhetcomplexvanschimmelsdataantastingveroorzaakt.Hetmiddelwerdgespotenbij
eenplantgroottevan+10cmdoorsnedeineenconcentratievan0,2 gwb/m
envergelekenmetiprodione (0,2gwb/m )enonbehandeld.
Deresultatenvandrawifolwarengelijkaandievaniprodioneengoedten
opzichtevanonbehandeld.
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Tolclofos-methylenmepronilzijnmiddelendiewerkentegenRhizoctonia.
Hetaantonenvaneffectiviteit tegendezeschimmel,ineennormaleslateelt (zonderkunstmatigeinfectie)ismoeilijk.Indeeerstetweeteelten
naeen (goede)grondontsmettingisRhizoctonianietaanwezig.Inlatere
teeltenkandeschimmeleenprobleemworden,maarisdannietaltijdduidelijkherkenbaar,omdat,alheelsnel,opaangetastebladerenBotrytis
gaatgroeien.Tolclofos-methylenmepronilhebbengeenenkelewerkingtegen
Botrytis.
~
Uitbetonderzoekis geblekendattolclofos-methyl 0,2gwb/m en1,5g
wb/m enmepronil0,3 gwb/m eenmatigeffecthaddenopdebestrijding
vanhetcomplexvanschimmels (zietabel1).Deresultatenvanbeidemiddelenonderlingwarengelijk.
Dehogeconcentratietolclofos-methyl gafgeenverbeteringvandebestrijdingtenopzichtevandelageconcentratie.Ditis waarschijnlijk hetgevolgvandesnelleverdwijningvanhetmiddelvanhetgewasindeeerste
dagennahetspuiten (zieprojectD10:Residuonderzoek).Mepronilen
tolclofos-methyl zijnmiddelendienietalleenkunnenwordengebruiktin
eenslateeltterbestrijdingvanBotrytis/Rhizoctonia (zieverderad 2!).
Dehooggeconcentreerdestuifpoedersthiramenzinebdrongendeaantastingslechtsweinigterugenzijneigenlijkalleengeschiktalsaanvulling
opeennormalebestrijdingvanBotrytis/Rhizoctoniametiprodioneofvinclozolin.Inhetonderzoek iseveneensgekekennaardephytotoxiciteitvan
demiddelen.Alleendra'.-jifolgafschade,alshetmiddelwerdgespotenbij
warm,zonnigweer.
Ad 2
Tolclofos-methyl enmepronilincombinatiemetiprodioneofthiramgaven
goederesultatenbijdebestrijdingvanaantasting,veroorzaaktdoorBotrytis/
Rhizoctonia (zietabel1).
Decombinatiesmetiprodionewarenbeterdandiemetthiram.DitkomtomdatiprodionenaasteenzeergoedewerkingtegenBotrytisookeenredelijke
nevenwerkingheefttegenRhizoctonia.Thiramheeftditnietendewerking
tegenBotrytisisookminderdandievaniprodione.
Decombinatieiprodione+thiramheeftookditjaarweerdebestebestrijdinggegeven.
Tabel1:BestrijdingBotrytisenRhizoctoniainsla
Aantastingsgegevens in %vanonbehandeld
Behandeling

Onbehandeld
~
tolclofos-methyl 0,2gwb/m?
tolclofos-methyl 1,5gwb/m
mepronil0,3gwb/m„
iprodione0,2gwb/m
thiram0,8gwb/m
2
vinclozolin0,2gwb/m
dichloran/captan0,96/0,72gwb/m'1
quintozeen3gwb/m

thiram
0,8gwb/m

iprodione
0,2gwb/m

73,9

67,0
94,8
63,4

75,2
57,2
64,1
77,1
85,0

afzonderlij k

100
80
76
73
68
102

0
8
8
9
6
6

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

2

Onderzoekinstelling
Projectnummer

van p r o ] e c t b e s c h r i j v i n g / p r o j e c t v e r s l a g 19 £5.
:
:

Proefstation Naaldwijk
D3

R e g i s t r a t i e nr
186

Ad 3
Inhetonderzoek isnagegaanofereenverminderdegevoeligheid vanBotrytis
bestaatvoormiddelenalsiprodioneenvinclozolin.Daarbijzijndezefungicidenafzonderlijk enincombinatiemetthiramvergelekenmetdichloran/
captan+thiram,quintozeen+thiramenalleenthiram.Deresultatenstaan
vermeld intabel1.HieruitblijktdatergeenverminderdegevoeligheidbestaatvanBotrytisvooriprodioneenvinclozolin.Dezemiddelendrongende
aantastinggoedterug,veelbeterdandetweeanderebehandelingenenthiram,
eenechtBotrytis-middel,afzonderlijk.
b.BestrijdingSphaerotheca fulginaeopkomkommer
Inhetonderzoek zijnhetnieuwefungicideRo-15-1297endeimazalil-rookkaarsgetoetstophuneffectopSphaerotheca fulginaeinvergelijkingmet
imazalilvloeibaarenonbehandeld.
Deresultatenmetderookkaarsvielentegen.Ro-15-1297gafeengoedebestrijding vanS.fulginaevergelijkbaarmetimazalilvloeibaar (normaalgespoten).
Publicaties
Staay,M.vander,enHoogstrate,J.C.,1985,Gewasbescherming bijslaen
ijsbergsla.GroentenenFruit,9aug.:40-41
Plannenvoor1986
1.Proevenmetdaarvoor inaanmerkingkomende fungiciden terbestrijding
vanBotrytisenRhizoctoniainsla
2.Verderonderzoek zalwordengedaannaardemogelijkheid totvermindering
vandehoeveelheidmiddelendehoeveelheid spuitvloeistofbijdiverse
methoden.
3.AandachtzalwordenbesteedaandebestrijdingvanRhizoctonia inradijs
enSphaerotheca inkomkommer.
4.Indiendaartoeaanleidingbestaatzalop (nieuwe)ontwikkelingen inde
praktijkwordeningespeeld.
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a.Degevoeligheid vanderoofmijt,Phytoseiuluspersimilis,voorpesticiden.
Inlaboratoriumproeven zijnviermiddelengetoetstopPhytoseiuluspersimilis.
Detweenieuweinsecticiedenbuprofezin (NL4140)encyromazine(CGA-72662)
haddengeennadeligeeffectenop P.persimilis.Demiddelen nitrothal-isopropyl
(fungicide)enpirimicarbkunneneveneenszonderproblemenmetderoofmijten
wordengecombineerd.
b.Degevoeligheid vanspint,Tetranychusurticae/cinnabarinus,voorpesticiden
Ineensemi-laboratoriumproefisfenbutatinoxidegetoetstopspint.Eén"stam"
uitdepraktijk,diemogelijkverminderd gevoeligzouzijngeworden voor
ditmiddel,werdvergelekenmeteen"stam",dieophetProefstationwordtgekweektendienooitmetfenbutatinoxideincontactisgeweest.
DeL.D.50voorde"Proefstation-stam"was+ 50mgwb/1,deL.D.50voor
de"praktijkstam"was+700mgwb/1endepraktijkdosering 250mgwb/1.
Bijditenegevaluitdepraktijk issprakevaneenverminderdegevoeligheid
vanspintvoorfenbutatinoxide.
c.Degevoeligheid vanderoofmijt,Amblyseiuscucumeris,voorpesticiden
Insemi-laboratoriumproevenzijneengrootaantalpesticidengetoetstop
Amblyseiuscucumeris.Intabel2staanweergegevendeL.D.50(mgwb/1)
voorA.cucumerisendepraktijkdosering (mgwb/1)voordegetoetstemiddelen.
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Tabel2
Bestrijdingsmiddelen

L.D.50

Praktijkdosering

740
28800
6400

60
500
250
750
500
50
300
250**

Fungiciden
fenarimol
vinclozolin
benomyl
tolylfluanide
bupirimaat
imazalil
bitertanol
nitrothal-isopropyl

*

3300
580
3600
5300

insecticiden
permethrin
pirimicarb
heptenophos
methomyl
oxamyl
*
**

0,3
194,0
8,0
6,25
25,0

50
250
250
200
250

inverbandmetdegeri
ngemor taliteitbij zeerhoge doseringenkon
geenL.D.50wordenbe
paald.
Ditmiddelisnogniettoegelatenindegroententeeltonderglas

Allegetoetstefungicidenkunnenzonderproblemenwordengebruiktnaast
A.cucumeris,wantdeL.D.50voorallemiddelenligtverbovendepraktijkdosering.Degetoetsteinsecticiden kunnennietwordengecombineerd metde
roofmijt.A.cucumerisiszeergevoeligvoorpermethrin,heptenophos,
methomylenoxamyl.Degevoeligheid voorpirimicarbisveelmindergroot,
daaromkanditmiddelonderbepaaldeomstandighedenwelwordengebruikt
naastA.cucumeris.
Inhetonderzoek zijnookdrienieuweinsecticidenenBactospeine,een
bacteriepreparaat opbasisvanBacillusthuringiensis,getoetstop
Amblyseiuscucumeris.Uithetonderzoek isgeblekendatbuprofezin (NL4140),
cyromazine (CGA-72662),clofentezine (NC2134)enBactospeinegeennadelig
effecthebbenopderoofmijt.
d.Degevoeligheid vanwittevlieg,Trialeurodesvaporariorum,voorpesticiden
Inhetonderzoek isdeeffectiviteitvanoxamylnagegaantegenwittevlieg
optomaatineensubstraatteelt.Ditisgebeurd insamenwerkingmetW.Th.
Runia.EenverslaghiervanistevindenonderprojectD15.
e.Degevoeligheid vandeschimmel,Aschersoniaaleyrodis,voorpesticiden
Inin-vitroenin-vivotoetsen iseenaantal fungicidengetoetstop
Aschersoniaaleyrodis.Deresultatenstaanintabel3.

van p r o j e c t b e s c h r i j v i n g / p r o j e c t v e r s l a g 19.8.5.
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Tabel3

ToetsresultatenAschersoniaaleyrodis
in-vitrotoets

fungiciden

kiemingsporen

in-vivotoets
myceliumgroei

%beschimmelde

larven
30

bupirimaat
vinclozolin

+

79,6

imazalil

+

18,8

tolylfluanide

0,02

chloorthalonil

0,0

onbehandeld

+

*

gemiddeldovertweeproeven

+

=goed (100?ókieming)

+

=redelijk (uitgroeimyceliumgeremd)
=slecht

Tolylfluanideenchloorthalonilgaventotalekiemremming.Dedrieandere
middelenhaddenditniet,maardegroeivanhetmyceliumwerdgeremd.Deze
remmingwasterugtevindeninderesultatenvandein-vivotoets,behalve
bijvinclozolin,waarditeffectvolkomenwasverdwenen.
Inhetonderzoekiseveneensgekekennaarheteffectvanfungicidenop
A.aleyrodisovereenlangereperiode.Daarbijwerdmetiprodioneentriforine
gewerkt.
Hetonderzoekbestonduittweegedeelten.Inhetenegedeeltewerdende
sporengemengdmetiprodioneendirect,na6uur,na12uurenna24uur,
gespotenopwittevlieg-larven.Bijdebehandelinguitgevoerd directnahet
makenvanhetsporen-fungicide-mengsel("tankmix")werd+_80?óvande
larvenbeschimmeld.Bijdebehandeling,waarbijdesporen6uurmetiprodioneinaanraking zijngeweest,washetaantalbeschimmeldelarvengehalveerd.Daarnaliephetpercentagenietverderterug.
Inhetanderegedeeltewerdeerstdetriforineopdelarvengespotenenna
opdrogenvanhetgewas,na6,na12enna24uurdesporen.Eveneenswerden
eerstdesporenennaopdrogentriforinegespotenenerwerdeen"tankmix"
vantriforine+sporengemaakt.Triforineiseenfungicidedattotalekiemremminggaf,zieInternJaarverslag 1984,pag.165.Indezeproefwerd
echter44,4?óvandelarven,gespotenmetde"tankmix",tochbeschimmeld.
Mogelijkkandithetgevolgzijnvanhetfeit,datvrijwelallesporenal
enigszinsaanhetkiemenwaren,voordatzeinaanrakingkwamenmetdit
middel.Indebeideanderegevallenhaddetriforinegeenenkeleffect
meeropAschersoniaaleyrodis, +_95?óvandelarvenwasgeïnfecteerd.
Uithetonderzoekbleektevens,datsporen,die12uurineenoplossingvan
alleenwaterhebbengestaan,nietsvanhuninfectiekrachthaddenverloren,
na24uurliepditietsterug.
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f. P h y t o t o x i c i t e i t
Inhetonderzoek isdephytotoxiciteit vaneenaantalnieuw/emiddelennagegaanoptomaat (Moneydorproef1en 2),, komkommer (Farbio1en 2),paprika (Tisana1,Delphin 2), aubergine (Adona1,Dobrix2)enboon (Bruineboon).
Deproevenwerdengenomenindewinterperiode.Deplantenwerdenbelichten
detemperatuurwasgemiddeld 21 C.Debehandelingenwerdenuitgevoerdop
jongeplantenmetminimaaltweevolkomenuitgegroeidebladeren.Vanieder
middelwerdendrieconcentratiesgespoten. *
Deresultaten:proef1
MK-936gafopgeenvandevijfgewassenschade
cyromazine(CGA-72662)gaflichteschadeaankomkommer entomaat (witverkleuringbladranden).
triazofos gafschadeopkomkommer (kleurbladmoeslichterenmisvormingjong
blad)entomaat (plantlichtervankleur).
pyrazofosgafschadeopallevijfdegewassen (bladverbrandingbijkomkommer,
tomaatenboon,misvormingjongbladbijpaprikaenaubergine,waarbijook
bladverbranding).
methamidofosgaflichteschadeopallevijfdegewassen (bijkomkommer,tomaat,aubergineenboonwitverkleuring vandebladpuntentoteenlichtemate
vanverbranding,bijpaprikalichtemisvormingjongblad).
CME13406gafopgeenvandevijfgewassenschade.
buprofezin (NL4140-spuitpoeder)gafopgeenvandevijfgewassenschade.
buprofezin (NL4140-vloeibaar)gafopkomkommerbijdetweehoogsteconcentratieslichteschade (bladverbranding enmisvormingjongblad).
fenpropathringafopgeenvandevijfgewassenschade.
proef2:
drawifol (Co6054/1)gafschadeopkomkommer (verbranding vandebladranden).
Ro15-1297gafschadeopallevijfdegewassen (opkomkommer verbranding
bladrandenenlangsdenervenenmisvormingjongblad,ditlaatstekwamook
voorbijpaprika,tomaatenboon,bijauberginealleenbijdehoogsteconcentratie).
nissorun (NA73)gafopgeenvandevijfgewassenschade,welveelresidu.
cyhe'xatin (granulaat)gafschadeopkomkommerentomaat (verbrandingsvlekken
ophetbladenbijdehoogsteconcentratiehetnietgoeduitgroeienvanjong
blad)..
hymexazool (vloeibaar)gafbijdehoogsteconcentratieschadeopkomkommer,
tomaatenaubergine (verbrandingsvlekken ophetbladenlangsderanden),
hymexazool (spuitpoeder)gafopallevijfdegewassenschadebijdehoogste
tweeconcentraties (verbandingsvlekken ophetbladenernstigemisvorming
vandejongerebladeren).
Inbeideproevenwerdenderesultatenvergelekenmetonbehandeldeplanten.
(Dedoordefabrikantaanbevolendoseringentweehogere).
Opjongeslaplanten (Miranda)iseenphytotoxiciteitsproef uitgevoerdmet
metalaxyl/zineb (RidomilZeta72WP). Ditmiddelgafindewintergeenschade
opjongeplanten.
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Publicaties
vanenM.vanderStaaij,1985
- Lieburg,M.J.
Biologischebestrijdingvantrips,GroentenenFruit,15nov.:54-56
Plannenvoor1986
1.Proevennaardegevoeligheid vanspint,Tetranychus urticae/cinnabarinus
2.Idemvoorwittevlieg.Trialeurodesvaporariorum
3.Idemvoormineervlieg,Liriomyzatrifolii
4.Idemvoorroofmijten,Phytoseiuluspersimilis,Amblyseiuscucumeris/
mckenzieï
5.Idemvoordesluitwesp,Encarsiaformosaendesluipwespen vanmineervliegen.
6.Idemvoordeschimmel,Aschersoniaaleyrodis.
7.Phytotoxiciteitsproevenmetdaarvoorinaanmerkingkomendemiddelen.
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a.Enkelvoudigcontainerstönen
Steenwolmattenwerdenaaneengeslotengestapeld opeenpalletenperpallet
gestoomdineencontainer,waarbijdestoomdieaandebovenzijdewerdingeblazen,aandeonderzijdewerdafgezogendooreenventilator.In2à3
minutenstoomtijdwarendematten100 C.Omnatuurlijkmetkomkommerbontvirusbesmettemattentesteriliserenbleekhethandhavenvan100 Cgedurende10minutenvoldoendetezijn.
b.Stomenvanaardappelzeef-ensorteergronden
InsamenwerkingmethetPAGVzijntemperatuurmetin
stomenvanaardappelzeef-ensorteergrondenmetbe
detweeproefbedrijvenwashetorganischestofgeha
43?óafslibbaar.Hetbleektechnischmogelijkomde
goedtestomen,mitsonderdegrondlaag ruimteis
denswater.Indeproevenisditgerealiseerddoor
degrondlaag.Na45minutenstoomtijdwerdineen
cmhoogte)overal100 Cgeregistreerd.Eenhoogte
geschiktvanwegedelangestoomduurdienodigwas
effekt.

genverrichtbijhet
hulpvangraafrekken.Op
lterespectievelijk 30en
grondvandezebedrijven
voordeafvoervanconstroaantebrengen,onder
grondhoopvan1,5m (60
van100cmgrondbleekonvooreengelijkwaardig

Stomenvanbietenqrond
Insamenwerkingmethet1RS(InstituutvoorRationeleSuikerproduktie)zijn
temperatuurmetingenverrichtbijhetstomenvanbietengrond.Deaantastingvan
Rhizomanie (vectorPolymyscabetae)inbietenpercelen ispleksgewijsenvoornamelijk beperkttotkleigronden.Uiteenproefisgeblekendatzeilenstomen
opdezegrondeneenbeterresultaatgeeftdanhetstomenmettraprekken.In
deproefwashetbieteperceelgefreesdenbleefdeontsmettegrondlaagdan
ookbeperkttot20cmdieptewaareentemperatuurvan70 Cofhogerwerd
bereikt.Bijhetzeilenstomendientalsgrondbewerking tewordengespit,waarbijdedieptevandegrondbewerkingmedebepalend isvoorhetontsmettingsresultaat.
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Publikaties
Runia, W.Th., Aaltjesbestrijding b i j jaarrondchrysanten: Onderdruk stomen
geeftbeterresultaatdanzeilenstomen,Vakblad voordeBloemisterij
(40.11),15maart1985,pp.34-45.
Voordrachten
Onderdruk stomentenbehoevevandeaaltjesbestrijding bijjaarrondchrysanten.
Landelijkechrysantendag,Honselersdijk,16januari1985
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Thrips
Bijdeexportvanpaprika'snaardeUSAontstonden in1984moeilijkheden
doorresiduenvanonderanderetetrachloorvinphos.Ditwasindepaprikateelthetmeestgebruiktemiddeltegentripswegenszijnlangewerkingsduurengoedeintegreerbaarheid metdebiologischespintbestrijding.
Omdatditmiddelbovendienspoedigvandemarktzouverdwijnen,bezonde
PaprikacommissievandeNTSzichopalternatieven.DeVoorlichtingsdienst
adviseerdebijhetProefstationNaaldwijken«oppertB.V.aantedringen
opgrootschaligetoepassingvandeexperimentelebestrijdingvantrips
metroofmijten.Dankzijeengoedvooroverlegtussenallebetrokkenenis
dezeactievlotvanstartgegaanensuccesvolverlopen.
OpgrondvanvroegeronderzoekwerdgekozenvoorderoofmijtAmblyseius
cucumeris.DemassakweekwerduitgevoerddoorhetProefstationenKoppert
B.V.DeVoorlichtingsdienst ondersteundedoorgroepsgerichtinformatie
teverspreidenviavakbladenenstudieclubs,zowelvooralstijdensdeactie.
Voordeindividuelebegeleidingwerdopelkbedrijfmaandelijkseenbladmonstergenomenomdeomvangvantrips-enroofmijtpopulatiesvasttestellen.Dezebemonstering vergdeeenmankrachtgedurendeeenhalfjaaren
werddoorhetCentraalBureauvandeTuinbouwveilingen betaald.BegeleidingenadviseringwerddoorKoppertB.V.gedaanopbasisvandoorhet
Proefstationopgesteldenormen,.dievoorzichtigheidshalve vrijstreng
warengedefinieerd.
ElkepaprikatelerwerdviaeenbriefvanhetCBT,gevolgddooreenaanmeldingsformulier vanKoppertB.V.,opdezenieuwemogelijkheidgeattendeerd.Ermelddenzich120telers,waaruiter53 (68ha)werdengeselecteerd
inverbandmetdenogbeperktecapaciteit vandemassakweek. (Hettotale
areaalvroegestookteeltis240ha). Deroofmijtenwerdeninprincipeeenmaliggeïntroduceerd (enkeletientallenopelkezevendeplant),indemeeste
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gevalleninmaartofapril,enbijvoorkeurvóórhetoptredenvantrips.
Toegelatenpesticidenwarenalleenfenbutatinoxide,pirimicarben(alleen
vóórdeintroductie)dichloqrvosaerosol.(Fungicidenwerdensowiesoniet
gebruiktwegensvoornoemderesidu-problemen).
Debemonsteringenwezenuitdatderoofmijtbezettingopdebladerennaeen
aanloopperiodevanenkelewekengroeidenaargemiddeld 60?ó,terwijlde
tripsbezetting gemiddeld onderde 5%lag.Tussendebedrijvenkwamen
overigensgroteverschillenvoor.
Debiologischebestrijdingmislukteop3bedrijven,waarkortnadestart
almeteenbreedwerkendmiddelwerdingegrepen.Matigsuccesvolwaren
6 bedrijven,waarinjuniofjuliwerd ingegrepentegentrips (4bedrijven)
ofeenandereplaag.Demeeste,namelijk 33bedrijvenkondeneenbreedwerkendeingreep (meestaltegenrupsen;nooit tegentrips)uitstellentot
augustus/september. (EendergelijkeingreepdoodtzowelPhytoseiulus,
persimilisalsAmblyseiuscucumeris,watindiefasevanhetteeltseizoen
overigensnietmeerhoeftteleidentotproblemenmetspintrespectievelijk
trips).Op11bedrijvenwarenderoofmijtpopulatieszelfsbijdelaatste
peildatum (medioseptember)nogintact.
A.cucumeriswerdooksuccesvolingezetinallepaprika-objecten vanhet
Proefstation.OndersupervisievanhetProefstationwerdverderop3paprikabedrijvengeëxperimenteerd metzeervroegeintroducties (januari).
Daarbijwerdopnieuwhetvermoedenbevestigd,datdezeroofmijteenpaprikagewaskankoloniserenbijtotaleafwezigheid vanprooi.
Inkleineproefkasjeswerdgeëxperimenteerd metA.cucumerisopkomkommer.
Bijafwezigheid vantripswerdenhoopjeszemelenmetA.cucumerisenmeelmijtenaangebrachtronddestengelvoeten.
Vanhieruit "diffundeerden"ongeveereenmaandlangkleineaantallenroofmijtennaardebladeren,echterzondereenpermanentepopulatietevormen.
Inde (vochtige)zemelentradeengeleidelijkeverdringingopdoorbodemarthropoden,waaronderroofmijten.
Eenkomkommer-objectmethogetrips-dichtheid werdbehandeldmetzeergroteaantallen (indeordevan1.000perplant)vanderoofmijten A.
cucumerisrespectievelijk A.mckenzieï.Meteerstgenoemdewerdeenduidelijkbeter (metnamesneller)resultaatbehaald.
Hetonderzoeknaarheteffectvanbestrijdingsmiddelen opA.cucumeriswerd
voortgezet.ZieprojectD4voorderesultatenvandelaboratoriumtoetsen.
Veldtoetsengavenaandateenmaligspuitenvanpirimicarbeenzekerereductievanderoofmijtpopulatieveroorzaakt,terwijlrokenvanditmiddel
betrekkelijkonschadelijk lijkt.Ineengevalwerdeenlangzamemaargestageeliminatievaneenpopulatievastgesteld,vermoedelijk doorfrequent
(6xin3maanden)foggenvanpirimicarb.Residuenvanzowelpirimicarb
alsheptenophoslekenonschadelijk.
Gewasbepuitingenmetdiazinon,parathionentetrachloorvinphoselimineerdenroofmijtpopulatiesvolledig.Tweewekennadiazinonwasher-introductiemogelijk,terwijlzelfs6wekennatetrachloorvinphoshetgewasnog
ontoegankelijkwasvoorA.cucumeris.Hetresiduvanparathionhadeen
tussenliggend negatiefeffect.
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b.Bladluis
Hetbladluisprojectwerdafgeslotenmeteeninventarisatievanhyperparasietenoppaprikain7kassenvanhetProefstationenbijeentuinder.
Indeperiode1apriltot9oktoberwerdenwekelijksmummiesverzameld.
Uit2773mummieswerden618 primaireparasieten (vooralAphidiusmatricariae;inminderematePraonvolucre)en695hyperparasietengekweekt.
Hyperparasietenwerdengevondeninalleobjectenengedurendedegehele
periode (behalvedeeersteweek).UitAphidius-mummieskwamengemiddeld
watmeerhyperparasietendanuitPraon-mummies.
VerrewegdemeestvoorkomendehyperparasietwasDendrocerusaphidum,een
soortdiezeerlaatattaqueert,namelijknahetvormenvandemummie.
Verderwerdeninditen/ofvoorafgaandeseizoenengeïdentificeerd:
Alloxystavictrix,Phaenoglyphusvillosa,Asaphesvulgaris,A.suspensus
enBrachyneuronsp.
DedeterminatieswerdenuitgevoerddoorH.H.EvenhuisenI.Jongema.
c.Mineervlieq
Op4tomatenbedrijvenwerdenbemonsteringen uitgevoerd opmineervliegpopulaties,enwerddoordissectievanlarvendematevan (natuurlijkeof
kunstmatige)parasitering vastgesteld.Tijdelijke,ofplaatstelijkeprobleemsituatieswerdengecorrigeerd dooroxamylmeetedruppelenmetdebemestingsvloeistofofaantegieten.(Ditheeftgeeneffect opdeFlorida-mineervlieg).
OpbedrijfAwerd 1xoxamylgebruikt,enwerddeplaagverderbestreden ;
doorspontaanoptredendeOpiuspallipes.OpbedrijfBwerdalleenplaatselijkoxamylgebruiktentradenspontaanChrysocharisparksi (uitAmerika
geïmporteerd;blijkbaarovergeblevennaintroductieinhetvoorafgaande
seizoenopditzelfdebedrijf)eninminderemate0.pallipesop.
C.parksiwerdgeïntroduceerd opbedrijfC,waarineen laterstadiumbovendieneen-kennelijkmislukte-introductievanDacnusasibiricawerd
uitgevoerd.Uiteindelijk tradeenmengselopvan4soortensluipwespen,
enwerd1xoxamylingezet.OpbedrijfD,waarandersdanbijdeoverige
deFlorida-mineervliegvoorkwam,werdC.parksigeïntroduceerd.
ErtradeenmengselopvanC.parksi,DiglyphusiseaenD.sibiricazonderduidelijkedominantievaneensoort;chemischingrijpenwashierniet
nodig.
Publicaties
Lieburg,M.J.van,enM.vanderStaay,Biologischebestrijdingtrips;
opnaareensuccesvol1986.GroentenenFruit41 (20):pp.54-56
- Woets,J.,Achtergrondenbiologisch-bestrijdenvanbladmineerdersop
tomaat.GroentenenFruit40(29):pp.30-33
- Woets,J., Integratedprogrammesforspecificcrops.6.1 Tomatoes.In:
'••N.W.Hussey&N.Scopes:Biologicalpestcontrol;theglasshouseexperience.
Blandford Press,Poole,Dorset,pp.166-174
- Woets,J.enA.vanderLinden,FirstexperimentsonChrysocharis
parksiCrawford (Hym.:Eulophidae)asaparasite forleafminercontrol
(Liriomyzaspp.)(Dipt.:Agromyzidae)inEuropeangreenhousetomatoes.
Med.Fac.Landbouww.Rijksuniv.Gent50/2b:pp.763-768
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Naaraanleidingvanderesultatenvanonderzoekverrichtin1983(zie
InternJaarverslag 1983,pag.171)isditjaargekekennaardemogelijkheid„omBotrytis/Rhizoctonia inslatebestrijdenmet0,05 gen0,025g
wb/m
i'prodione(denormaledoseringis0,2 gwb/m).
Demethoden fijnvernevelenenspuitenwerdenvergeleken,waarbijhetfijnvernevelenwerdgedaanmeteenTurbair-apparaat enhetspuitenmeteenpulvérisateurbijeendrukvan4atmosfeer.
Allespuitbehandelingen hadden bijzonderslechteresultaten,ookde
normaledosering.Allebehandelingenmet fijnvernevelenhaddengelijke
resultatenenwarenveelbeterdanbijhetspuiten.
Dezeresultatenkwamennietovereenmetdegegevensuitvoorgaande
proeven.Doordatderesultatenzowisselvalligwaren,washetmoeilijk
conclusiestetrekken.
Druppelgrootteeneffectiviteit
Indeloopvan1985ishetdruppelgrootte-apparaat geplaatstophetProefstation.Deeersteproevengavenaandathetapparaatnietoptimaalwerkte
en datinsamenwerkingmethetIMAG,dedruppelgroottesenhetbedekkingspercentageopnieuwzullenmoetenwordenbekekenennaaraanleidingdaarvanhetapparaataangepast.
Plannenvoor1986
Hetzoekennaareendoelmatigergebruikvanpesticiden.
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a.Residuonderzoekopsla
Ineennormaleslateeltwerdhetresiduverloopnagegaanvantolclofosmethyl,pirimicarb,deltamethrinenpermethrin.Tolclofos-methylwerd
gespotenintweeconcentratiesen1en4wekennahetuitplanten,de
anderemiddeleninéénconcentratie,.1weeknahetuitplantenen2weken
voordeoogst.Omde14dagenwerdeenmonstervanvijfkroppenper
objectgenomen,deeerstedirectnahetuitvoerenvandebehandelingen,
waarinhetresidugehaltewerdbepaald.Bijdetolclofos-methyl-behandelingenwerdtevenseenmonster 1weeknahetspuitengenomen,ditin
verbandmetderesultatenvaneenproefgenomenindezomervan1984,
waaruitbleek,datindeeersteweek,nadattolclofos-methylwasgespoten,
veelmiddelverdween.
Indewinterverdweenookveelmiddelvanhetgewasindeeersteweekna
hetspuiten,maarnietzoextreemveelalsindezomer.
Nadieeersteweekvondnauwelijksmeerverminderingvandehoeveelheid
residuplaats.Alleendoordegroeivanhetgewaswerdhettolclofosmethylgehaltelager.
Deltamethrin enpermethrinzijnmiddelen,diedriewekennadatzegespotenwaren,benedenderesidutolerantie zaten.Zelfsgespotentweeweken
voordeoogst,leverdenzegeenproblemenmettehogeresiduenop.
Pirimicarbverdweenmindersnel.Gespoten1weeknahetuitplantenzathet
residugehaltebijdeoogstbenedendetolerantie,maargespoten2weken
voordeoogst,warenderesiduenindeverschillendeobjectentehoog.
b.Residuonderzoek oppaprika
Oppaprikaishetresiduverloopnagegaanvantetrachloorvinfos,diazinon
enparathion.Indrieperiodenvanhetjaar,september,februarienmei,
zijn,nahetspuitenvandemiddelen,vruchtmonstersgenomen,waarinhet
residuisbepaald.
Inseptember is1,3,7,10,12,20en28dagennahetspuiteneenmonster
genomen.Infebruarienmeiisditéénmaalperweekgebeurd,waarbijhet
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eerstemonderdirectnahetspuitenisgenomen.Vanallemiddelen isde
praktijkdosering gespotenineennormalehoeveelheidwaterafhankelijk
vandegroottevanhetgewas.Infebruarizijndebehandelingenuitgevoerdopeenjong groeiend gewas,indebeideanderegevallenisdit
gebeurdopeenoudgewas,waarvandevruchtennauwelijksmeeringewicht
toenamen.
Detetrachloorvinfos-gehaltesopdevruchtenwarenhoog,zezatenboven
deresidutolerantievan2ppm,ennamenindeloopvandetijdnauwelijks
af.Bijeengroeiendgewasduurdehetzelfsnog14dagen,voordatde2ppm
wasbereikt.
Deparathion-gehalteswareneveneenstehoog.Deresidutolerantie vandit
middelis0,5 ppmenooknuduurdehetweer14dagenvoordatdezegrens
werdbereiktineenjonggewas.Ineenoudgewasduurdehet20tot24
dagen,voorbeidemiddelen,voordatde residutolerantiewasbereikt.
Dediazinon-gehaltes lagen,directnahetspuitenonderderesidutolsrantievan0,5 ppm,maarookbijditmiddelnamhetresiduindeloop
vandetijdnauwelijksmeeraf.Alleresidubepalingen zijnuitgevoerd
doorhetCentraal InstituutvoorVoedingsonderzoek teZeist.
Plannenvoor1986
Hetverrichtenvanresiduonderzoek metdaarvoor inaanmerkingkomende
pesticiden.
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Devermeerdering vandebacterieinvatbare("Moneydor"en"Sonatine")
enpartieelresistente("IratL3"en"OkitsuSozai")tomatecultivarswerd
nagegaan.Devermeerdering bleekexponentieelteverlopen,maarwas
inresistentecultivarslangzamerenstopteeerderdaninvatbarecultivars.Hetaantalbacteriënpergramversgewichtwas24dagennainoculatiebijderesistentecultivarseenfaktor10 lagerdanbijdevatbarecultivars (zieookjaarverslag 1982,blz.165).Deaantallenbacteriëninsymptoomlozeenverwelkendeplantenwarenechterevenhoog.
Ookbijanderepartieelresistentecultivars,welkeafkomstigwarenuit
Bulgarije,bleekdithetgevaltezijn.
Indiengeïnoculeerdwerdmeteenverschillend aantalbacteriënwaser
eenovereenkomsigverschilinaantallenbacteriënindeplant;devermeerderingssnelheid wasechtergelijk.
Omnategaaninhoeverrezaadoverdrachtmogelijk is,werdzaadgewonnenuitvruchtenvanaangetasteplanten.Vanelkezaadmonsterwerdde
enehelftmetdeIF-methodeonderzochtendeanderehelftwerduitgezaaid.ViadeIF-methodewerdenophetR.P.v.Z.inenkelezaadmonsters
eenpaarbacteriënaangetroffendiemogelijk vanhetC.michiqanensetypewaren.Aanuitgegroeideplantenwerdenechterbinnenviermaanden
nahetzaaiengeenverwelkingsverschijnselenwaargenomen.
EenvijftallijnenafkomstiguitBulgarijeenverkregenviahetI.V.T.
werdengetoetstopresistentietegenC.michiqanense.
Alhetmateriaalwerdaangetast,alhoeweldeverwelkingmindersnel
verliepdanbijdevatbare "Moneymaker".VanhetJapanse "OkitsuSozai"
bleef70?óvandeplantensymptoomloos (zieookjaarverslag1983,blz.
187).
Publikatie
Steekelenburg,N.A.M,van,1985.ResistancetoCorynebacteriummichiganenseintomatogenotypes.Euphytica34:pp.245-250
Plannenvoor1986
- Nagaanwelkeglasgroentegewassen alswaardplantkunnenoptreden.
Onderzoeknaardeoverleving vandebacterieinwatermonsters.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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a.Didymellabryoniae (Mycosphaerellacitrullina)bijkomkommer
Inwendigvruchtrot.Nabloeminoculatieontsnapthetgrootsteaantal
vruchtenaaninfectie (ziejaarverslag 1982,blz.167).Nagegaanwerd
ofinoculatieineenbepaaldbloeistadiuminvloed had.Nainoculatie
vanverwelktebloemenkwam60?óminderinwendigvruchtrotvoordanna
inoculatievanpasopenbloemen.Allevruchtenwerdenaangetastals
eensporensuspensie indevruchtwerdgeïnjecteerd,ongeachtofinjectieplaatsvond bijpasopenofverwelktebloemen.
Onderzochtisofaanwijzingenkondenwordenverkregendatindevruchtjesstoffenwordengevormddiedesporenkiemingofdeschimmelgroei
remmen.Extracten vanvruchtpuntenmetopenofverwelktebloemen,van
vruchtjeswaarvanhetbloempjewelofnietwasverwijderd envanvruchtjeswaarvandebloempjeswelofnietwarengeïnfecteerd,blekenechter
nocheffecttehebbenopdesporenkieming nochopderadialegroeiop
agarvoedingsbodems.
Doordevrouwelijkebloemvanmeloenteinoculerenwerdnagegaanofook
bijditgewasinwendigvruchtrotvoorkankomen.Aangetastemeloenenvruchtenvertoondengeentypischinwendigrot;hetwasmeereensamengaanvanin-enuitwendig rot.Netalsbijkomkommerontsnapteechter
hetgrootsteaantalvruchtenaaninfectieenwasookdeaantastingbij
inoculatieineenlaterbloeistadiumgeringer.
Invloedvanhetklimaat.Degegevensvandeproefvanvorignajaarmet
viervochttrappen,gerealiseerd dooreenintervaltussenstook-en
ventilatietemperatuurvan1,2,4en8 Ctecombinerenmeteenminimum raamopeningvanrespectievelijk 15,10,5en0?ó,zijnnaderuitgewerkt.Deklimaatsinstellingen haddeneenbetrouwbaareffect,zowel
ophetaantallesiesopdehoofdstengel,alsopdegroeipuntaantasting;
ondervochtigereomstandighedenwasdeaantastingernstiger.Hetverschilinklimaatregimehadechtergeeninvloedopdeinwendigevruchtaantasting;gemiddeldwas 16%vanallevruchteninwendigrot.Detotale
produktiewerdnietdoordeklimaatregimesbeïnvloed.Eengeringere
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ventilatieverhoogdewelhetaantalstekvruchten.Dekg-opbrengstvan
geïnoculeerdeplantenwas4?ólagerdanvanniet-geïnoculeerdeplanten.
Resistentie-veredeling.Inhetgetoetsteveredelingsmateriaalbleek
.eengoedecorrelatietebestaantussenaantastingvanjongeplanten
inpotenvanvolwassenplantenonderpraktijkomstandigheden.Degewas-envruchtaantasting wasechternietduidelijkgecorreleerd (zie
ookIPO-jaarverslag1984,blz.50).
Metdetoetsinhetpotplantstadium kongeenverschilingewasaantastingtussenechtemeeldauwresistenteen-vatbarecultivarsworden
aangetoond,terwijlbijdemeeldauwresistente cultivarsminderinwendigvruchtrotvoorkwam (ziejaarverslag 1984,blz. 180).
Tussendepraktijkcultivars "Corona","Farbio","Saskia"en"Stereo"
koneveneensgeenverschilingewasaantasting inhetpotplantstadium
wordenaangetoond.Aanveredelingsbedrijven werden58schaleninoculatiemateriaalgeleverd.
b.Didymellalycopersici (kanker)bijtomaat
Erisonderzoek verrichtnaareeninoculatiemethodevandestengel.Indieneenmetschimmelbegroeidagarponsje op destengelwerdaangebrachtzonderdestengelteverwonden,tradnauwelijksaantastingop.
Doorhetponsjeopeenversewond,verkregendooreenbladwegtebreken,aantebrengen,slaagdedeinoculatienagenoegaltijd.Hetslagingspercentagewerdtot25?óteruggebrachtbijinoculatievaneen24
uuroudewond.Werdbijeen24uuroudewondhetinoculum afgedektmet
sellotapedansteegdeaantastingweertot100?ó.Verwijderenvansellotapeeninoculumna1,2en3dagenresulteerdeinrespectievelijk
35,65en100?óaangetasteplanten.
Depreventievewerkingvaneenaantal fungicidenwerdgetoetstdooreen
versewondermeetebehandelenenna24uurteinoculeren.Debeste
bestrijdingwerdverkregenmetvinchlozolin (Ronilan),iprodion (Rovral),
fenarimol(Rubigan)enbenomyl (Benlate)
Voorveredelingsdoeleinden werden63schaleninoculatiemateriaalgeleverd.
Publikaties
- Steekelenburg,N.A.M,van,1984.Influenceofventilationtemperature
andlowventilationratesonincidenceofDidymellabryoniaein
glasshousecucumbers.
ArtaHort.156:187-197.
- Steekelenburg,N.A.M.van,1985.Influenceoftimeoftransitionfrom
nighttodaytemperatureregimesonincidenceofDidymellabryoniae
andinfluenceofthediseaseongrowthandyieldofglasshousecucumbers.
Neth.J.PI.Path.91:225-233.
- Steekelenburg,N.A.M.van,1985.Influenceofhumidityonincidence
ofDidymellabryoniaeoncucumber leavesandgrowingtipsundercontrolledenvironmentalconditions.
Neth.J.PI.Path.91:227-283.
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Steekelenburg,N.A.M,van,1985.Mycosphaerella inrelatietot
groeienproduktie.GroentenenFruit40(32):42-43.
- Steekelenburg,N.A.M,van,1985.Tijdstipvanopstokenenoptreden
vanMycosphaerella.GroentenenFruit40(33):32-34.
Steekelenburg,N.A.M,van,1985.Inwendigvruchtrotbijkomkommer.
GroentenenFruit41 (16):52-53.
Voordrachten
- Steekelenburg,N.A.M.van.Toetsingvankomkommermateriaal opresistentietegenDidymellabryoniae.Veredelingsgesprekgroep komkommergewassenNTZ,Naaldwijk,14mei.
- Steekelenburg,N.A.M.van.Bloeistadiumeninwendigvruchtrotbij
komkommer.Landelijkevoorlichtersvergadering vandeglasgroenteteelt,Naaldwijk,30mei.
- Steekelenburg,N.A.M.van.BijpratenoverMycosphaerella inkomkommers.Specialistengewasbescherming glasgroenten,Naaldwijk,14
augustus.
Plannenvoor1986
a.Didymellabryoniae (Mycosphaerella)bijkomkommer
-Onderzoeknaardemogelijkhedenomdebloeiduurtebeïnvloeden
omdaardoorhetoptredenvaninwendigvruchtrottegentegaan.
-Onderzoeknaarhetoptredenvaninwendigvruchtrotbijcourgette.
-Nagaanofindepraktijk stammenvandeschimmelvoorkomendie
resistentzijntegenfungiciden.
-Produktievaninoculatiemateriaalvoorveredelingsbedrijven.
b.Didymellalycopersici (kanker)bijtomaat
-Ontwikkelenvanpreventieveencuratievebestrijdingsmethoden
-Produktievaninoculatiemateriaal voorveredelingsbedrijven.
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Fysio3vanFusariumoxysporum f.sp.lycopersici is(nog)nietin
Nederland geconstateerd.Aanveredelingsbedrijvenwerd36,51inoculumsuspensievanfysio1en117,51vanfysio2geleverd.
Fusarium-voetziekte,veroorzaaktdoorF.oxysporum f.sp.radicislycopersici,werdin1984voorheteerstinNederlandwaargenomen.In
ditverslagjaar isopeentoenemend aantalbedrijvenmeldinggemaakt
vanhetoptredenvandezeziekte.
Eentoetsmethodetenbehoevevanderesistentieveredeling isdoorEster
enGerlaghnaderuitgewerkt.
Opdestengelvantomateplantenkomenindepraktijkplekkenvoorwelkegelijkenopeenaantasting vanDidymellalycopersici.Verschillende
malenwerdechtereenFusariumspecies geïsoleerd.Ineenoriënterende
inoculatieproefbleekdezeFusarium sp.inderdaad stengellesiestekunnenveroorzaken,waarbijjongereplantenernstigerwerdenaangetastdan
oudere.HetisnogonbekendomwelkeFusarium specieshetgaat.
TenbehoevevandeveredelingopresistentietegenFusarium-verwelkingsziektebijaubergineis71sporensuspensiegeleverd.
Publikatie
- Steekelenburg,N.A.M,vanenM.P.Simonse,1985.
Verwelkingsziekten inaubergine.GroentenenFruit40(30):26-27
Plannenvoor1986
Ditprojectwordtafgesloten.Deactiviteitentenbehoevevanderesistentieveredeling zullenonderprojectD14wordenvoortgezet.
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a.Phytophthoraspeciesbijgroentegewassen
Voorveredelingsbedrijven waaraanPhtyphthoracapsicigeleverdwordt
ishetvanbelangtewetenoferverschillenzijntussendegeleverde
isolateninhunpathogeniteitvoorverschillendewaardplanten.
DaaromzijndeisolatenvanP.capsicidiemomenteelgeleverdworden
aanveredelingsbedrijven envanverschillendeherkomstmetelkaarvergeleken.HiervoorzijngebruiktCM331,CM334,Phyo636eneenvatbaarpaprikarasalscontrole.Dezeisolatenzijnookgetoetstopauberginecv"BlackBeauty".
Deproevenzijnuitgevoerdmetverspeenbareplantenenmetverschillendesporenconcentraties. CM331enCM334warenmindergevoeligvoor
P.capsicidanPhyo636.Devatbarecontrolewerddooralleisolaten
voor100?óaangetast.
Erwasgeenverschiltussendeisolateninaantastingspatroon opde
gebruiktewaardplantenreeksmaarweleengrootverschilinvirulentie.
Auberginewerddoor2isolatenvoor100?óaangetast,éénisolaatgaf
opauberginetotaalgeenaantasting.Ditlaatsteisolaatwaswelpathogeenoppaprika.
Erzijn 5schalenP.nicotianaeen10schalenP.capsicigeleverdaan
veredelingsbedrijven tenbehoevevan resistentieveredeling.
b.Fusariumsolaniinglasgroentegewassen
Erwerd3,5 1Fusarium solanif.sp.Cucurbitaegeleverd aanveredelingsbedrijventenbehoevevanresistentieveredeling.
c.Verticillium enFusariumbijtomaatenaubergine
Regelmatigwordtbijglasgroentegewassen,dieopsteenwolgeteeldworden,aantastingdoorbodempathogenen,metnameeenaantalvaatparasieten,geconstateerd.Ditjaariseenonderzoek gestartmetVerticillium
speciesenFusarium oxysporumuittomaatenaubergineommogelijkeoorzakenvanditverschijnseloptesporen.
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Tenbehoevevanditonderzoekzijneersteenaantalselectievemedia
voorVerticilliumgetoetst.DitwarenverbeterdeversievanKomada's
selectiefmediumvoorFusariumoxysporum,sorboseagarenalcoholagar.
Opdezemediazijnsporensuspensiesuitgeplaat van2isolatenvan
Verticillium zowelgemengdalsnietgemengdmeteenextractuitpotgrond.Deisolatenwarennaenkelewekenopallemediagoedterugte
vinden,ookalseenextractuitpotgrondwerdtoegevoegd.Dehabitus
vande2isolatenwasopdediversemediaenbinnenéénmediumverschillend.Vervolgenszijnop4bedrijvenwaarVerticillium aantasting
intomaatenaubergineopsteenwolwerdgeonstateerdmonstersgenomen
doormiddelvanRodacstempelplatenopdebetonpadenenbetonvoetenin
dekas,opdestaandersenophetomhulselvaneenheteluchtkachelin
dekas,ophetplasticomsteenwolblokkenmetziekeenmetgezonde
planten.Verderzijnmonstersgenomenuitdesteenwolmatzelfwaarop
ziekeplantenstonden,vanhetgietwateruithetbasinenuitde
druppelaars,vangrondenwateronderhetloopplastic,miljoenpoten
enorganischmateriaalopenonderhetplastic.Dereingekweekte
Verticillium koloniesdieindemonstersgevondenwerden,werdenvervolgensteruggetoetstoptomaatcv"Moneydor".
ErwerdVerticillium geconstateerd opeenbedrijfmetauberginesinmonstersafkomstiguitgrondenmiljoenpotenvanonderhetloopplasticen
inmonstersuitafgestorvenbladstelenentakkenophetplastic.Het
percentagemiljoenpotenwaaruitVerticillium geïsoleerdwerdwasminderdan10?â.Gezienhetfeitdanoverdracht vanVerticillium enandere
vaatparasietendoormiljoenpotenbijhettelenopsteenwoleennieuw
fenomeenzouzijn,werdgetrachtditinproevengedeeltelijk nate
bootsen.
Daartoewerdenaubergine-entomateplantenopgekweekt insteenwolblokkenuitgezetopsteenwolmatten.Desteenwolmattenwerden,ingehuldin
witplastic,bijtomaatopeendikkestyroporplaatgelegdenbij
aubergineineendichtegoot.Dezestyroporplatenengotenlagenin
eentabletwatermetuitvoeier.Ditlaatsteombesmettingvandeene
naardeanderemattevoorkomen.Debehandelingendieaangelegdwerden
staanvermeld intabel1.
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Tabel1.Aantallenaangetasteaubergineentomatenplantenopdiverse
tijdstippennainoculatiemetpathogenenen/ofmiljoenpoten n=6
Dagennainoculatieen/of
uitzettenvanbeesten
22

35

51

69

aubergine+F.oxysporum f.sp.melongenae

0

2

2

3

aubergine+Verticillium species

0

3

6

6

aubergine+F.oxysporum f.sp.
melongenae+milj.

0

0

3

5

aubergine+Verticillium species
+ milj.

0

1

4

5

aubergine+metF.ox.f.sp.mei.
besmettemilj.

0

0

2

2

aubergine+metVerticilliumbesmettemilj.

0

0

1

4

aubergine+miljoenpoten

0

0

0

0

aubergineonbehandeld

0

0

0

0

tomaat+F.oxysporum f.sp.lycopersici

0

4

5

tomaat+V.alboatrum

3

4

5

tomaat+F.oxysporum f.sp.lycopersici
+ milj.

1

5

6

tomaat+V.albo-atrum+milj.

2

5

6

tomaat+met.F.oxysporum f.sp.
lycospersicibesm.milj.

0

1

2

tomaat+met.V.abloatrumbesm.milj.

0

0

1

tomaat+miljoenpoten

0

0

0

tomaatonbehandeld

0

0

0

Demiljoenpotendieindeproevengebruiktwerden,warenafkomstig
vanhetbedrijfwaardeeerdervermeldebesmettemiljoenpoetengevondenwerden.Eendeelvandemiljoenpotenwerdgedurendeeenweekop
PetrischalenmetculturesvanVerticillium species,Fusariumoxysporum
f.sp.lycopersiciofFusarium oxysporum f.sp.melongenaegeïncubeerd
envervolgdensbijdesteenwolblokkenopdematgezet,5beestenper
plant.Hetanderedeelvandebeestenwerdeenweekbewaard ingrond
vandebesmettetuinwaarzeverzameldwarenendaarnaopmattenuitgezet.Plantenwerdenophetsteenwolblok bijgegotenmet10mlsporensuspensie,concentratie1x10 sp/ml.Demiljoenpotendietijdensde
duurvandeproefmetauberginesvandesteenwolinhetwaterterecht
kwamenzijnuitgeplaatopselectiefmedium.Deresultatenvandeze
isolatieszijnnognietbekend.
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Hetaantalziekeplantentijdenshetverloopvandeproevenstaatvermeldintabel1.
Na+2maandenwerdendeproevenbeëindigd enwerduitdeovergebleven
plantenzondersymptomengeïsoleerd.Deresultatenvandezeisolaties
envanhetterugtoetsenopplantenzijnnognietbekend.Ineenproef
isnagegaaninhoeverreVerticillium-resistentetomatenrassengroeiremmingendusgewichtsverlieskunnenondervindendoorVerticillium.
DaartoezijnderassenMeltine,Abunda,MarathoneneenvatbarecontroleMoneydorgeïnoculeerd metVerticillium isolaten dieergverschildeninagressiviteitvoortomaat.Deisolatenwarenafkomstiguittomaat,
komkommer,aubergineenchrysant.Deplantenzijngeïnoculeerddoor
hetwortelstelseltedompelenineensporensuspensie.5wekennainoculatiezijndeplantenbeoordeeld opuitwendigesymptomenenvaatverbruining.HetaantalaangetasteplantenvarieerdebijMoneydor van100?ó
bijhetmeestagressieveisolaattotenkeleprocentenbijhetminst
agressieve.Bijderesistenterassenvarieerdehetaantalaangetaste
plantentussen50?óbijhetmeestagressieveisolaattot 0%bijsommige
andereisolaten.Bijderesistenterassentradbij3vande4isolaten
gewichtsverliesopvanbehandeld tenopzichtevanonbehandeld.
Erwerd941Verticillium albo-atrumuittomaaten0,5 1Verticillium
uitauberginegeleverdaanveredelingsbedrijven tenbehoevevanresistentieveredeling.
Opbrenqstverhoqingdoor fluorescerendePseudomonasbacteriëninradijs
UitonderzoekdoorhetPhytopathologisch laboratorium "Willie
CommelinScholten"isgeblekendatfluorescerendePseudomonas-soorten
inbepaaldegewassensomsopbrengstverhogend kunnenwerken.Daaromis
opeendrietalbedrijveninhetWestland getoetstwatheteffectis
vandezebacterieopradijs.
Radijszaad isgebacteriseerd ophetPhytopathologisch Laboratoriummet
eenbacteriesuspensie inl?ócarboxyl-methyl-cellulose (C.M.C.).Gelijktijdigisradijszaad behandeldmetalleenC.M.C.Ditradijszaad isin
juni machinaalgezaaiden+3wekenlatergeoogst.
Alsparametersvooropbrengstzijngebruikt,hetaantalbosjesradijs
perbaanen2poten,hetgewichtvaneenaantalplantenuiteenbaan,
hetgewichtvandeknollenafzonderlijk endediameter vandeknol.
Opgeenvandebedrijvenwerdenbetrouwbareverschillentussengebacteriseerd ennietgebacteriseerd radijszaad geconstateerd.
Publicaties
- Paternotte,S.J., 1985.Bijconfrontatiegeldt:verspreidingtegen
gaan.Tuinderij65 (7):20-21
- Paternotte,S.J., 1985.Stengelvoet-enwortelrotdoorPhytophthora.
Goedtevoorkomenentegenezen.Tuinderij65 (10):32-34
Plannenvoor1986
- PhytophthoraenFusarium
ProduktieenleverantievaninoculumvanPhytophthoranicotianae,
P.capsici,FusariumoxysporumenF.solanif.spCucurbitaeaan
veredelingsbedrijven tenbehoevevanresistentieveredeling.
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Verticillium speciesbijtomaatenaubergine
-Toetsenvanisolatenuitdepraktijk ophetvoorkomenvaneen
nieuwefysio.
-ToetsingenvoordeRaadvoorhetKwekersrechtenvoorgebruikswaardeonderzoek.
-ToetsenvanVerticillium isolatenuitanderegewassendantomaat
opVerticillium resistentetomatenrassen.
-Productieenleverantievaninoculumaanveredelingsbedrijventen
behoevevanresistentieveredeling.
Diversen
-Opsporenvanvaatparasietenvantomaatenaubergineinandere
mogelijkebesmettingsbronnen dangrondbijhettelenopsubstraat.
-ToetsenofdoorhettoedienenvanfluorescerendePseudomonassoortenaanradijszaad opbrengstverhoging istebewerkstelligen.
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a.Ziekteverspreidinqinsteenwol
Ineenkomkommerteelt (Lucinde)opgebruikte,ongestoomdematten,werd
getrachteenPythium-aantastingtebewerkstelligen.Hetaantastingspercentagewasna4jmaand67?ó.Tomatenenpaprika's,ookgeplantopongestoomdematten,vertoondengeenPythiumsymptomen.Bijdeaubergines,
geteeldopongestoomdemattenwerdgroeiremminggeconstateerd bij17?ó
vandeplanten.
b.Ziekteverspreidinq invoedinqsfilm
Getrachtwerdmetoude,ongestoomdesteenwolmattenenbevloeiingsmatjes
metwortelresten,eenPythium-aantasting terealiserenbijkomkommer
(Lucinde).Komkommerplantendieopdebevloeiingsmatjesmetwortelrestenstonden,werdenvoor100%aangetastdoorPythium.Komkommerplanten
dieopongestoomdesteenwolmatten stonden,werdenvoor40-90%aangetast
doorPythium.Tengevolgevanhetrecirculerendesysteemwerdenookde
komkommerplanten,dieopnieuwesteenwolmattenenbevloeiingsmatjeswerdengeteeld inhetzelfdecircuit,voor60-100%aangetastdoorPythium.
Dooreentehogeinfectiedruk indekas,kondeeffectiviteitvan
propamocarbtegenPythiumnognietwordenvastgesteld.
C.Bestrijdingsmiddelen insteenwol
1. Deeffectiviteitvanoxamyltegenwittevliegintomaat
Insamenwerkingmetmevr.M.v.d.Staaywerden4proevenuitgevoerd
omnategaaninwelkstadiumvandewittevliegditmiddeleffectiefisenhoeveelmaaleentoepassing ineen praktijksituatie
dienttewordenuitgevoerd.Hetmiddelwerdviadedruppelleiding
toegediendwaarbijelkeplant0,0125mlaktievestof(a.s.)ontving.
Hetinsekticideoxamylbleekeffectieftezijn,indientoegepast
inheteistadiumeninheteerstelarvestadium metdodingspercentagesvandelarvenvariërend van29—51?ó,naeeneenmaligetoepassing.Ookdevolwassenwittevliegenwerdendooroxamylgedood.
Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Het middel bleek innatte steenwolmatten en opkweekblokken minder
effectief te zijn dan indroge steenwol met dodingspercentages van
respectievelijk 27en44?óna een eenmalige toepassing inheteistadium. Ineen nagebootste praktijksituatie werd oxamyl viermaal
toegepast met een interval van steeds 1week,waarna een dodingspercentage van ongeveer 80?ówerd waargenomen ten opzichte van onbehandeld.
2. Deeffectiviteit van propamocarb tegen Pythium
Het fungicide propamocarb werd 1dag na het uitplanten opoude,ongestoomde matten, toegediend en vervolgens nog driemaal;2xmet
een interval van 1week en daarna 1x14dagen later. Per behandeling werden 8komkommerplanten (Grandiosa) gebruikt. Per plant
werd 40ml van een bepaalde concentratie bij deplantvoet gegoten.
Deplanten werden beoordeeld op een stengelhalsaantasting waarbij G=gezonde planten voorstelde en L =licht,M =matig en Z=
zwaar aangetaste planten waren.De proef had het volgende resultaat
0 1a.s./ha

250mla.s./ha

750mla.s./ha

6 dood

0dood

0dood

2Z

0Z

0Z

OM

1M

OM

OL

5L

6L

0G

2G

2G

d.Bestrijdingsmiddelen in voedinqsfilm
1.Deeffectiviteit van propamocarb tegen Pythium
Ineen recirculerend systeem met gebruikte, ongestoomde steenwolmattenwerd continu gerecirculeerd totdat een Pythium aantasting werd
geconstateerd. Daarna werden de steenwolmatten 10xper dag een
half uur bevloeid met voedingsoplossing, teneinde de infectiedruk
tebeheersen. De toepassing van het fungicide en debeoordeling zijn
dezelfde als inc.2.Per behandeling werden 25 komkommerplanten
(Grandiosa)gebruikt,met het volgende resultaat:
0 1a.s./ha
11dood
9Z

250mla.s./ha
4dood
1Z

750ml a.s./ha

2250mla.s./ha

0 dood
0Z

3M
2L

9M
9L

7M
16L

0G

2G

2G

=aanvankelijk 12planten met wortelafsterving engroeiremming

0 dood
0Z
2M
8L
15 G + +
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2.Deeffectiviteitvanpropamocarbenetridiazol tegenPythium
Opdezelfdemanieralsind.1werdendefungicidengetestopeffectiviteit.Eéndagnahetuitplantenvandekomkommers,werdendemiddelentoegediendwaarna3herhalingenvolgdenmetsteedseeninterval
vanongeveer 14dagen.Bijdeeerstetoepassingis40mlvaneenbepaaldeconcentratieperplanttoegediend,waarnaphytotoxiciteitwerd
geconstateerd bijdeetridiazoltoepassingen.Bijdetweedeenderde
toepassingwerdomdieredendezelfdehoeveelheidaktieve stofin
500mlvoedingperplantmeegegeven.Bijdevierdetoepassing (vruchtstadium)isweer40mlperplantgedoseerd,ditmaalzonderschadelijkegevolgen.Deresultatenstaanindetabel.
0 1a.s./ha

750mlpropamocarb/ha 140mletridiazol/ha280mletradiazol/ha
1 dood

3dood

0dood

4Z

2Z

8Z

3Z

3M

2M

3M

4M

1 L

13 L

8L

2L

0G

7G

3G

16G

17 dood

3.Deeffectiviteit vannonylfenolpolyglycolether(Agral LN)tegen
Olpidiumbrassicae,devectorvandebobbelbladziekte (BBZ)insla
Deeffectiviteitvandezeuitvloeierwerdgetestineenvoedingsfilm
systeem,waarinslawerdgeteeld.Deplantdatumvandesla (Sitonia)
was26april.Erwerden6behandelingen inviervouduitgevoerdmet
perbehandeling 224planten.Aanheteindevandeteelt,op19juni,
werddeslavisueelbeoordeeld opbobbelbladsymptomen,waarbijmeestal
slechtseenzwakziektebeeldwerdwaargenomen.Indeonderstaandetabelstaandebehandelingenenderesultaten.
Behandeling

%aangetasteplanten

onbehandeld -BBZ

1

onbehandeld+BBZ

20

2\ ppma.s.

2xperweek

1

5 ppma.s. l x perweek

1

5 ppma.s. 2xperweek

2

10ppma.s. l x perweek

1

Bijmicroscopischonderzoekwerdeninalleslawortelsrustsporenvan
Olpidiumbrassicaegevonden.
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e.Ontsmettenvansteenwolmattenmetqammastralinq
Steenwolmatten,kunstmatigennatuurlijkbesmetmethetkomkommerbontvirus
(KV-2)enkunstmatigbesmetmethetTMV,werdenmetverschillendedoses
gammastraling doorstraald:0,250,500,750en1000krad.Bijkunstmatig
metkomkommerbontvirusbesmettemattenwerdnaeenbehandelingmet750
kradgeenvirusmeeraangetoond.BijkunstmatigmetTMVbesmettematten
wasnaeendoorstralingmet500kradgeenvirusmeeraantoonbaar.Natuurlijkbesmettemattenmetkomkommerbontvirusgaveneenonregelmatigresultaat;10?óziekeplantenbijdeterugtoetsingvandebehandelingmet
250kraden20?óziekeplantennaeendoorstralingmet1000krad,terwijl
indeoverigebehandelingen geenviruskonwordenaangetoond.
Publikaties
- Runia,W.Th.,Onderzoek naardewerkingvanactiefchloortegenenkele
plantpathogenen,Naaldwijk,1984,PT0G,Internverslag7
- Runia,W.Th.,Onderzoeknaardewerkingvaneenultrafiltratiemembraan
tenaanzienvanenkeleplanteziektenenmeststoffen,Naaldwijk,1985,
Internverslag29
Runia,W.Th.,Stoommethodenvoorsteenwol.Drogemattenbelangrijkvoor
structuurbehoud.Tuinderij (65.25)7november 1985,pp.60-61
Runia,W.Th.,Planteziektenkundige aspecten vanhetteleninsubstraat
(SamenvattingvandeopdePlanteziektendagen 1985tehoudenvoordracht),
'Gewasbescherming (16.1),januari1985,p.10
- Crum,S.J.H.,M.Leistra,J.H.SmeltandW.Th.Runia,Behaviourofsome
pesticidesinanutrient-film andinarockwoolsystem,Scientia
Horticulture (25.1),January1985,pp.1-10
Voordrachten
Planteziektenkundige aspectenvanhetteleninsubstraat.Planteziektendagen,Wageningen,27februari
Ziektenbestrijding insubstraatteelten.Tomatentuinders,Torhout,
België,20februari
Ziektenbestrijding insubstraatteelten.Tomatentuinders,St.Niklaas,
België,2december
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Botrytisbijtomaat
Indekasafdelingenwaaronderzoekwerdverrichtnaardeinvloed vande
luchtvochtigheid envandevoedingssamenstelling opdegroeienproduktievantomaten,tradeenspontaneBotrytis-infectieop.NocheenverschilinCa/K-verhouding (0,5of2,0)nocheenverschilinEC-niveau
(2,5of3,5)hadinvloedophetaantalaangetastebladeren.Erwaswel
eenduidelijk klimaatseffect:ondervochtigereomstandighedenwasde
Botrytis-aantasting ernstigerenkwamookmeerbladafstervingvoor
doorCa-gebrek.
Pénicilliumbijkomkommer
Intoenemdematekomenindepraktijk bijvruchtdragendekomkommerplanten
plekkenopdestengelvoorwaardoorplantenafsterven.Deplekkenbeginnen
gewoonlijkbijbladokselswaarverwondingheeftplaatsgevonden,doordat
eenvruchtofbladisverwijderd.OpdezeplekkenisvaakeenPenicilliumschimmelwaartenemen.DoordeP.D.isuitdevatenvanaangetasteplantenPénicilliumvariabileenPénicilliumoxalicumgeïsoleerd.Metdeze
Penicillium-soorteneneeneigenisolaatwerdenverschillendemalen,vanaf
halfaugustustoteindoktober,vruchtdragendekomkommerplantengeïnoculeerd.Eenmetschimmelbegroeidagarponsjewerdopeenversewond,
ontstaandooreenbladwegtebreken,aangebracht.Eenaantalervanwerd
ofwelmetsellotape,ofwelmetvochtigewatteneneenstukjeplasticfolie
afgedekt.Somswerdeensporensuspensie vandeschimmelindestengel
geïnjecteerd. Ingeenenkelgevaltradechteraantastingop.Deprimaire
oorzaakvanhetverschijnsel isdusnognietvastgesteld.
Plantaardigafval
Hetsecretariaatvandewerkgroep "Onschadelijkmakenvanplantaardigafval"
wordtdoor VanSteekelenburgbehartigd.Totnutoeheefteeninventarisatievandeproblematiek plaatsgevonden.Tevenswordtgetrachthet
allopendeonderzoek overcomposteringvanplantaardigmateriaalte

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbled gebrulkei
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coördineren.Onderzoeknaardeoverlevingvanpathogèneorganismenbijde
vergisting vanplantaardigmateriaalkomtvooralsnognietinaanmerking.
Voordracht
Steekelenburg,N.A.M,van,Schimmelziekten,eentoenemend probleembij
paprika.Vereniging StudentenPlantenziekten,Naaldwijk,19maart.
Plannenvoor1986
- OnderzoeknaarderolvanPenicillium-soortenbijdeaantasting vande
komkommer
Naderonderzoek naardestengelaantasting vantomaatdooreenFusariumsoort
- Deresistentievankomkommermeeldauwtegenergosterolbiosyntheseremmers
vervolgen.
EventueleresistentievanBotrytistegendicarboximidenvaststellen.
Temperatuurmetingenverrichtenbijcomposteringvantuinbouwafvalonder
praktijkomstandigheden inverbandmetoverlevingvanplantpathogenen.
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Meloen
Bijdeopkweekeninjongeaanplantingenvanmeloen (Cucumismelo)
tradvoorheteerstinNederlandeenvirusziekteop.Deverschijnselen
werdenaanvankelijk aangezienvoorschadedoorbestrijdingsmiddelenof
voordievansectoriaalchimaeren.Zebestondenuitasymmetrischebladverkleuringen,sterkgezaagdebladrandenenuitgesprokenbladversmallingen,latergevolgddooreenvlekkerigmozaïek.Deverschijnselen
duiddenopzaadovergangendedenzichbijverenteplantenvakervoor
danbijniet-verenteplanten.
Bijelektronen-microscopisch onderzoekwerdenbolvormigedeeltjeswaargenomenvaneenvirus,datlatermeteenantiserumuitTurijnwerdgeïdentificeerd methet "squashmosaicvirus"(SMV).
Dooreenplantekwekerafgestaanzaadvandemeloencv"Ogen" envantwee
onderstammen vandesoortBenincasahispidawerdopdeaanwezigheidvan
SMVgetoetstopplantenvanmeloencv "Ogen"vaneenonverdachteherkomst.
HetSMVkoninhetmeloenezaadwordenaangetoond,echternietinhetzaad
vandeonderstammen.
EendeelvanQhetgeïnfecteerdemeloenezaadwerdgedurende3dagenbehandeldbij70 Cenvervolgensuitgezaaid.Vandezaailingenwerdener150
opgepot,waarbijalsvoorzorgtegenonderlingebesmetting tijdensdeze
handelingelkezaailingafzonderlijkmeteensigarettevloeitjewerdvastgehouden.Bijéénplantontwikkelenzich naderhand symptomen.Ookonder
denietopgepottezaailingenwerdéénziekeplantgevonden.Bijdeuit
onbehandeld zaadopgekomenzaailingen,waarvaneveneens150werdenopgepot,werdengeenziekeplantengevonden.
Bijheteerstewaardplantonderzoek werden,behalvekomkommer (C.sativus)
eneenkalebas (Laqenariasp.), ookeenaantalvertegenwoordigersvande
sierpompoen (Cucurbitapepo) endewatermeloen (Citrullusvulgaris)met
SMVgetoetst.Dekomkommergedroegzichalseensymptoomlozevirusdrager
binnendeeerstedriewekennainoculatie.Terugtoetsingennadezeperiode
blevenzonderresultaat.DeLaqenaria,diebinnentiendagennainoculatie

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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reageerdemetgroeistilstand eneendaaropvolgendedwerggroei,leek
bijzondergeschiktomvoortaanalstoetsplantvoorSMVgebruiktteworden.BijdeoverigeCucurbitaceaewerdeentraagverlopendeontwikkelingvanweinigkarakteristiekemozaïeksymptomen,waargenomen.
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

Hoger personeel

—

mandagen

Middelbaar personeel
Lager personeel

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5)met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1985

a.Arbeidskundig onderzoek bi/jde teelt van vleestomaat
A. Verslag over 1985
Gezien de intensieve diskussies omtrent het toe te passen teeltsysteem, enigszins
als gevolg van het onderzoek in 1984,is in 1985 alle aandacht gericht geweest op
het verzamelen van procesgegevens door middel van arbeidsregistraties.
Inde loop van het jaar isde diskussie omtrent de teeltsystemen op alle niveaus
gevoerd en dusdanig intensief geweest dat momenteel aan de afronding isbegonnen.
Het ziet er naar uit dat bedrijven dieaanhoge draad kunnen telen dit systeem
gaan toepassen, terwijl de overige bedrijven zullen gaan tussenplanten.
Publicaties
Hendrix, A.T.M. (1985). Hoge draad ook voor vleestomaten een goed leidsysteerr.
Groenten en Fruit 40 (38):46-49
Lezingen
Leid- en teeltsystemen bij tomaten.
Studieclub Westland Noord, Poeldijk, 2september 1985
B. Plan voor 1986
Omdat de diskussie rond de teeltsystemen ongeveer afgerond iszal in 1986 veelaandacht besteed gaan worden aan het verzamelen van arbeidskundige gegevens. Hierbij
zal aan alle handelingen aandacht besteed worden, datwil zeggen zowel de gewasverzorging en de oogst/verwerking. Het verzamelenvanprocesgegevens zal voortgezet worden.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Directe kosten-personeel f

Hoger personeel

—

mandagen
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Seml-dlrecte kosten
Omslag algemene kosten
Totaal

Middelbaar personeel
Lager personeel

—
—

mandagen
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f
f
f
f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5 ) met vermelding ven publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 5

b. Taaktijdenvoorglasgroenten
Metbehulpvaneenstagiairezijnarbeidskundigegegevensverzameld bijdepaprika.
Hierbijiszoweldegewasverzorging,deoogstalshetsorterenbetrokken.
Geziendekorteduurvanhetonderzoekendedaarbijondervondenproblemenisdit
onderzoeknognietvollediguitgevoerd.
Publicaties
-Hendrix,A.T.M. (1985),Taaktijden,watdoenweermee.Tuinderij65(18):45-47
-Stagerapport:doorAnnetVink,Arbeidbijpaprika,oktober1985
B.Planvoor1986
Afhankelijk vandebeschikbareassistentiekanditonderzoekwordenvoortgezet.

Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgblad gebrulket
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Directe kosten-personeel f

Hoger personeel

—

mandagen

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

Middelbaar personeel
Lager personeel

—
—

mandagen
mandagen

f
f
f
f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar ( 1 ° 8 5 ) m e t vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1985

c. Het effect van plant/leidsystemen op de fysieke belasting en de arbeidsbehoefte
bi.jde teelt van komkommer
Er is dit jaar enige tijd besteed aan de verslaglegging.
Publicaties
Hendrix, A.T.M., Werkhouding bijbuisrail positief gewaardeerd. Tuinderij 65(3):
96-99
B. Plan voor 1986
Het ligt in de bedoeling dit project door middel van een publicatie af teronden.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 5

d.Taaktijdenvoordesnijbloementeelt
Arbeidskundigewaarnemingen zijnuitgevoerd bijdeoogstvantrosanjersopnormale
enbredebedden.Hieruitisgeblekendatdeverschilleninarbeidsbehoefteper
eenheid produktminiemzijn.
Gegevenszijnverzameld overhetaantalpluizenperstengelbijdeAmerikaanse
anjer.Hieruitblijktdatereenaantalnieuwecultivarszijndiebeduidendminderpluizenhebbendanhetstandaardassortiment.Ditheefteengunstigeinvloed
opdearbeidsbehoefte.Zowelvandeanjeralsdetrosanjerzijnaandehandvan
aanvullendegegevenshernieuwde enaanvullendetaaktijdenopgezet.Opbasishiervanzijnnieuwearbeidsbegrotingen opgesteld.Uitdetaaktijdenblijktdathetgebruikvan transporthulpmiddelen bijdeoogsteenbehoorlijkearbeidsbesparingoplevert. Gegevensomtrentalternatieveaanvoer-,sorteer-enverpakkingsmethoden
bijderooszijngeaktualiseerd.Hieruitblijktdatdeverwerking/verpakkingvan
rozenopdiverse manierennogalwatgoedkoperkangeschiedendanmomenteelplaatsvindt.Aldezealternatievesystemenhebbenevenwelinvloed opdepresentatievan
hetprodukt.Hetisdevraagofdeveilingenendehandelditzullenaksepteren.
Deeffektenvaneenaantalaangepasteoogst-enteeltsystemenopdearbeidsbehoeftezijngeanalyseerd enberekendbijderoos.Deaangepasteoogstsystemenblijken
bedrijfsekonomischnauwelijksofgeenperspektieftebiedenomdatzeinvloedhebbenopdekwaliteitvanhetproduktendaardoordeopbrengstnegatiefbeïnvloeden.
Pluisvrijerassenblijkeneenaantrekkelijkearbeidsbesparing opteleveren.
B.Planvoor1986
Arbeidsstudieszullenverrichtgaanwordenbijhettelenvanfreesia'sopsubstraat.Hierbijwordtzowelgekekennaardeinvloed vanhetteeltmedium (substraat
versusgrond)alsnaardeinvloed vandebedbreedteopdearbeidsbehoefte.
Hetteeltmediumzalvooralvaninvloedzijnopdearbeidaanhetbeginenheteind
vandeteelt (plantenenrooien),terwijldebedbreedteinvloed kanhebbenopde
oogstarbeid. Ondanksalletotnutoeondervonden problemenzaltochgetracht
wordenderozengegevensdoorGoortsenVandeBurgverderuittewerken.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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e. Substraatteelt
- Arbeidsgegevens zijn verzameld van het planten en oogsten van opwater geteelde sla.
Het oogsten met behulp van demachine gaat sneller dan in grond geteelde sla.
Sla planten op goten kost meer tijd dan het planten van sla in de vollegrond. De
totale arbeidsbehoefte van de teelt op water zal daarom weinig verschillen van die
bij de teelt in de grond. Een groot voordeel isde betere werkhouding bij deoogst.
- Een proef van chrysanten op betonvloer geteeld op een praktijkbedrijf ismedebegeleid. Tot nu toe zijn behoorlijk veel problemen ontmoet welke een negatieve uitwerkinghebbengehad op de teeltresultaten.
Enige tendensen zijn:
- perspotten voldoen beter dan steenwolpotten
- opmatten wordt een beter resultaat verkregen dan op de kale betonvloer
Publicaties
Hendrix,A.T.M., Teelt op substraat vereist goede organisatie. Groenten en Fruit
(41.13), 27september 1985,pp. 50-51
Lezing
Hendrix,A.T.M., Alternatieve teeltsystemen voor jaarrondchrysanten. Landelijke
Chrysantendag, 16-1-1985

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
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—
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1985 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1983

a.Assortimentsverbreding
Voorverschillendenieuwegewassenzijnkostenbegrotingen opgesteld.Voorcherrytomatenbedragendekostenongeveerƒ10,-perkgvoorverschillendebedrijfstypen.
Voorroodlofliggendekostentussenƒ8,-enƒ10,-perkg,afhankelijk vanhet
slagingspercentage.
Voorbleekselderijliggendekostentussenƒ0,75 perstukbijoogstinjunien
ƒ 1,20perstukbijoogstindecember.
Publicaties
-Rijssel,E.vanenA.J.deVisser,Lichtindekas;Lichtalsbronvaninkomsten,
GroentenenFruit (41,4),26juli1985,pp.27-29
-Rijssel,E.vanenA,J.deVisser,Licht alsbronvaninkomsten,Vakbladvoor
deBloemisterij (40,37), 13september 1985,pp.56-57
Lezing
Tomaat-slainsubstraat,Slaopwater,StudieclubDelft-Westerlee,10december1985
B.Plannenvoor1985
1.Assortimentsverbreding
2.Opbrengstonderzoek aubergine

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

Hoger personeel

—

mandagen

Middelbaar personeel
Lager personeel

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198-?.) met vermelding van publicaties
B, Plan komende jaar
A. Verslag over 1983

b. Investeringsselektie
In1985zijndevolgendeontwikkelingenaandeordegeweestdiedooronszijn
bekeken:
-Schermen
Doorvoorlichtingenonderzoek iseendiskussiegevoerdoverdeverschillende
schermsystemen.hetginghierbijvooraloverdeenergiebesparing,hetlichtverliesendeeventueleklimaatsvoordelen.
Metdevastgesteldeuitgangspunten zijnberekeningenuitgevoerdmetdenetto
contantewaardemethode.Wanneermenmetdezemethodewerktishetnodigomvoor
detoekomsteenaantalgroothedenzoalsgasprijs,inflatie,opbrengststijging
enrentvoetvasttestellen.Dooreenaantalgrootheden teveranderenkanbekekenwordenwatdeinvloedisopdeinvesteringen.Ditallesheeftgeresulteerd
ineenaantalartikelenvoordevakpers.
-4x4mkas
Inhetvoorjaarraaktenwebetrokkenbijdeontwikkeling vaneennieuwkastype.
Inoverlegmetonderzoekenvoorlichting isbekekenwatdegevolgenzijnvan
dezeveranderinginlichtinvalinbeteelbaarheid.Wateventueeldeextrainvesteringmagzijnisweeruitgerekendmetdenettocontantewaardemethode.
Doordezeinnovatiezijndekassenbouwersaangezettotnieuwekastypenwaarbij
meerlichtintredingcentraalstaatomdatmeerlichtindekasmeerproduktie
geeft (licht-opbrengstrelatie1:1).Voordatdezekasgeïntroduceerd wasis
indeserie"Lichtindekas"eenartikelgeschrevenoverbedrijfsekonomische
beschouwingenlicht-opbrengstrelatie.Aanheteindevanhetjaariseenartikel
geschrevenover"welkkastype"datinhetNTV-nummervan1986zalverschijnen.
Publicaties
-Nienhuis,J.K.,Bedrijfseconomische beschowingen licht-opbrengstrelatie,
GroentenenFruit (40.28),18januari1985,pp.44-47
-Nienhuis,J.K.,Bijbeslissingaanlegscherminstallatie:Bepalenofnieuwbouw
nietgunstiger isdanaanpassen,Vakblad voordeBloemisterij (40.7),15februari
1985, pp.50-53
-Meinders,H.,J.K.NienhuisenJ.L.v.d.Wijden,Wijzigingen indeWIR,Tuinderij
(60.10),25april1985,pp.64-65
-Meinders,H.,J.K.NienhuisenJ.L.v.d.Wijden,Regelingmilieu-enenergietoeAchterxljde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgblsd gebrulkei
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slag,Tuinderij (65.11),9mei1985,pp.32-34
-Nienhuis,J.K.,Arbeidbelangrijkstekostenpost,Tuinderij (65.18),15augustus1985,pp.30-31
-Nienhuis,J.K.,Arbeidskostenperuurblijvenstijgen,Vakblad voordeBloemisterij (40.38),20september 1985,pp.44-45
-Nienhuis,J.K.,Bedrijfseconomischebeschouwingen vaneenaantalschermen,
GroentenenFruit (41.15),11oktober1985,pp.34-37
-Nienhuis,J.K.,Economischevergelijkingschermsystemen,GroentenenFruit
(41.22),29november1985,pp.44-45
Lezingen
-J.K.Nienhuis,Schermenindeheteluchtteelt.StudieclubDelft-Westerlee,
26-8-1985
-J.K.Nienhuis,Economischeaspectenvandetomatenteelt.StudieclubWestlandNoord,11-11-1985
Plannenvoor1986
Investeringsselektie
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5 ) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1985

In1985iseropditterreingeeneigenonderzoekuitgevoerd.Welismeegedacht
methetonderzoekvanJ.Alleblas (LEI).
Publicaties
Ammerlaan,J.C.J.(1985)
Beoordeling vanhetmanagementniveau
Bedrijfsontwikkeling (16.7/8):pp.309-313
Lezing
Tuinbouwdagen1985:
Beoordelingvanhetmanagementniveau
Congresverslagen
-Ammerlaan,J.C.J.,J.K.NienhuisenK.v.Rooij,Verslagdeelname9eEAAEseminar,"ImplementationofFarmManagement InformationSystems",Tune,
Denemarken,4-6 november1985
-Ammerlaan,J.C.J.,I.R.R.Croqué,enJ.vanDoesburg,VerslagDeelnameSymposiumProductionPlanninginGlasshouseFloriculture,Denemarken,15-19augustus1983,Aalsmeer/Naaldwijk,1984PBN/PTOG

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulket
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J.C.J.Ammerlaan
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Besteding In geld
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„
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Seml-dlrecte kosten
f
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)

Hoger personeel

—

mandagen

Middelbaar personeel
Lager personeel

—
—

mandagen
mandagen

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5)met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1985

Voor 1985 waren er geen plannen voor het uitvoeren van onderzoek op dit terrein
vanwege het ontbreken van eenmechanisatie-onderzoeker.
B. Plannen voor 1986
Hoewel de aanstelling van een mechanisatie-onderzoeker door de staf van het
PTOG isbepleit,lijkt het niet haalbaar daar reeds in 1986 over te kunnenbeschikken.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulke*
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Projectleider
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Nienhuis, A.T.M. Hendrix,F. Bakema
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\ Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
Middelbaar personeel
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Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

—
—
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mandagen
mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 5 ) m e t vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 5

In 1985 isextra aandacht besteed aan de verwerking van produktiegegevens tit
de praktijk. Daarnaast zijn de kosten voor bemesting en gewasbescherming nader bekeken. Indesaldo begrotingen ismet het klimaat van Naaldwijk voor deberekening van het gasverbruik gewerkt. Voor Zuidoost en Noordoost Nederland zijn in
een omrekeningstabel de extra gasverbruiken opgenomen. Naast de saldobegrotingen
zijn dit jaar ook voor alle gewassen prijs-en aanvoergegevens opgenomen. Het
verzamelde materiaal isvoor de derde maal uitgegeven in een brochure en omvat
de hoofdstukken:
1.Algemene informatie:
a. areaal en aantal bedrijven
b. aanvoer en prijzen
c. management
d. overheidsmaatregelen
e. arbeid en kapitaal
f. energie en energiebesparende maatregelen
2. Informatie over produktiemiddelen
a. grond
b. arbeid
c. duurzame produktiemiddelen
d. algemene kosten
3. Saldobegrotingen
a. prijs-en aanvoergegevens van groentegewassen
b. saldobegrotingen voor groente-en snijbloementeelten
Publicaties
- Bakema,F., en P. Vermeulen,Kwantitatieve informatie, Groenten en Fruit (41.11),
13september 1985,p.49
- Bakema,F. en P. Vermeulen,Kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw '85'86, Vakblad voor de Bloemisterij (40.40), 11 oktober 1985,p.37
Proefstation Naaldwijk en Aalsmeer,Cad Groenten, Cad Bloemisterij,Kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw 1985-1986
- Vermeulen,P.C.M.,P. van 'tHoff,Planning jaarrond radijs,Groenten en Fruit
(41.22), 29november 1985,pp. 30-33
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Planvoor1986
Insamenwerkingmetonderzoekersv/anPBN,LBOendeVoorlichting zaleennieuwe
verbeterdeuitgavevan"Kwantitatieve InformatievoordeGlastuinbouw"worden
verzorgd.
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Hetontwikkelenenimplementerenvaneengeautomatiseerd bedrijfseconomisch adviseringssysteemtenbehoevevan
devoorlichting

M.Ruijs,P.C.M.Vermeulen
ProjectgroepBedrijfseconomischAdvies (o.a.J.C.J.Ammerlaan)
J.C.J.Ammerlaan
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
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B. Plan komende jaar
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Eind 1984isinsamenwerkingmet
tingsdiensteneenprojectgestart
lichtingvanhetagrarischebedri
bijdeverschillende landbouwvoor
sets"BedrijfseconomischAdvies"
Indezesetwordtvandehuidige
situatiebekeken.Daarnaastwordt
grootendefinanciëlehaalbaarhe
Alseersteprojectisbegonnenmet
bouw.Indetweedehelftvan1985
automatisering vanhetBAvoorde

deanderelandbouwproefstationsendevoorlichvoordeautomatisering vandeeconomischedoorjf.Alsuitgangspunt zijnvoorditprojectdeal
lichtingsdiensten ingebruikzijndeformulierengenomen.
situatiederentabiliteitendefinancieringsvooreenaantalplannenderentabiliteitbeidbekeken,
deautomatisering vanhetBAvoordeakkerisbegonnenmetdevoorbereidingen voorde
glastuinbouw.

B.Planvoor1986
In1986zalvoordeglastuinbouw hetprojecteenaanvangnemen.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende) ruimte vervolgbiad gebrulket
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J.K.Nienhuis,J.C.J.Ammerlaan

Onderzoekers)

Projectleider
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J.C.J.Ammerlaan
Besteding over hst afgelopen Jaar (19

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
,, •materieel
Seml-dlrecte kosten
Omslag algemene kosten
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f
f
f
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B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 5

Inditjaarisdebedrijfsvergelijking hetonderdeelgeweestwaaraanbijdebegeleidingssystemen demeestetijdisbesteed.
Vanderegionalevoorlichtingdienst uitNaaldwijk kwamdevraaginhetnajaar
van1984bijonzeafdelingomonderzoek tedoennaardiefactorendie,bijbedrijfsvergelijking indepraktijkenerzijdsvanbelangzijnmaaranderzijdsook
voordetuindergeschiktzijnomverantwoordeconclusiesmetbetrekking totde
bedrijfsvoering tekunnentrekken.Eristoeneenconcept projectbeschrijving
opgesteld indevolgendemaandenmeteenvoorbereidingsgroepbestaandeuitvertegenwoordigersvanvoorlichtingenonderzoek.
DeNTSisinjanuari1985nadergeïnformeerd overditprojectvoorstel.Indeze
beschrijving isookaangegevendatdevoorbereidingsgroep hetprojectalleenondergezamelijkeverantwoordelijkheid vanoverheid enbedrijfsleven uitvoerbaar
achtte.
DeSITU (Stichting Informatievoorziening TUinbouw)konvanwegehaarnogmaarpas
gestarteaktiviteiten opkortetermijnnietaktiefdeelnemenaanhetprojekt.
Onzeafdelingheefttoenbeslotenomeen"vooronderzoek",eenenquête,uitte
voereninhetgebied "DeKring"overregistreren,vergelijken,begrotenenhet
verwerkenvandegegevens.
Deenquêtewerdgehoudenondertuindersdiemeededen ineen:
EXCURSIEGROEP:enigeregistratieenvergelijking,ofineen
BEDRIJFSREGISTRATIEGROEP:beperkteregistratieenvergelijkingo.a.viaveilingen
enstudieclub-dezegroepenwordenvaakopbrengstvergelijkingsgroepen genoemden/ofineenBEDRIJFSVOERINGSGROEP:uitgebreideregistratie,vergelijingenbegroting.
Nietalletuindersbinnenhetveilinggebieddoenmeeaaneenofmeergroepjes.
Daarommagdegeënquetteerdegroepnietalsrepresentatiefvoorditgebiedgelden.
Publicaties
- Deresultatenvandeenquêtezijnvermeldinhetinternverslagno.46"Bedrijfsvergelijking indepraktijk",oktober1985
Ammerlaan,J.C.J.,Hoeverzijnwemethetautomatiseren vanbedrijfsregistratie,
GroentenenFruit (40.28),18januari1985,pp.13-14
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Ammerlaan,J.C.J.,Hechteresamenwerking nodigbijautomatiseringbedrijfsregistratie,Vakblad voordeBloemisterij (40.5),1februari1985,pp.72-73
Lezingen
J.C.J.Ammerlaan
Automatisering vandebedrijfsregistratie ophetglastuinbouwbedrijf,VerenigingvoorInformaticainLand-enTuinbouw,EersteInternationaleComputerdagindeTuinbouw,Gent (België),FaculteitvandeLandbouwwetenschappen
.J.K.Nienhuis
Bedrijfsvergelijking indePraktijk,StudieclubDelftWesterlee,28-11-1985
BedrijfsvergelijkingindePraktijk,StudieclubDelftWesterlee,2-12-1985
Bedrijfsvergelijking indePraktijk,StudieclubWestland Noord,3-12-1985
Bedrijfsvergelijking indePraktijk,StudieclubWestlandNoord,10-12-1985
Bedrijfsvergelijking indePraktijk,StudieclubWestlandZuid,11-12-1985
Bedrijfsvergelijking indePraktijk,StudieclubWestland Zuid,20-12-1985
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Hendrix,G.Welles,E.vanOs

A.J.deVisser,A.T.M.
J.C.J.Ammerlaan
J.C.J.Ammerlaan
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Dewerkgroepwelketenbehoevevanditprojectwerdgeformeerd heefthaarwerkzaamheden afgerondmiddelseeneindverslag.
Ditverslagiseenrapportagevandebevindingenvangenoemdewerkgroep.
Hiermeeheeftdewerkgroepenerzijdsdediskussieoverdeonderzochteproblematiekwillenentamerenenanderzijdsrichtingwillengevenaantoekomstigonderzoekinverschillendedisciplines.
Opgrondvanhaarbevindingenheeftdewerkgroepdevolgendeaanbevelingengeformuleerd:
ALGEMEEN
Onderzoeknaarteeltsystemenvoorbedrijven,dieopeenofenkelevergelijkbare
gewassengespecialiseerd zijnisnodigomderentabiliteit vandiebedrijven
teverbeterenc.q.oppeiltehouden.
Hetisparalleldaarmeevanbelangonderzoek uittevoerennaarbedrijfs-/
teeltsystemenwaarmeehetvooreenindividueletuindermogelijkwordtopeen
verantwoordewijzevangewastewisselen.Ditvoorzowelhetincidenteelals
hetstruktureelwijzigenvanzijnteeltplan.Ditmaakthetmeerdanooitnoodzakelijkhetonderzoekwatgerichtisopdeontwikkeling vanbedrijfs/teeltsystemenzoveelmogelijk inbedrijfsverbanduittevoeren.
Hetisookvanbelangvasttestellenofhetonderzoekgerichtisoptoepassing
opdekorteofdelangetermijn.Vanuithetproefstation ishetnoodzakelijkvooraltewerkenaandeontwikkeling vansystemenwelkebinnenenkelejarentoegepastkunnenworden.Deurgentiemoetdaarbijbepaaldwordendooreenafweging
vandegesignaleerdeknelpuntenendergelijke.
Dewerkgroep "Bedrijfssynthesesubstraatteelt opgroentebedrijven"wiltenaanzienvandeprioriteitsbepaling vanhetonderzoekhetvolgendeaanbevelen:
voordegewassenwelkenaarverwachting vooralopgespecialiseerdebedrijven
geteeldblijvenworden,verdienthetdevoorkeurpergewasnategaanwatde
mogelijkheden zijnvoor (verdere)ontwikkeling vansubstraatteeltsystemen.
voordegewassenwelkenaarverwachtingalleeninkombinatiemetanderegewassengeteeld zullen (gaanofblijven)wordenverdienthetdevoorkeurdeze
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tegroeperen.Voordebepalingenvandemogelijkheden voordeontwikkeling
vansubstraatteeltsystemen kandanpergroepgewassen (dusperbedrijfstype)
gehandeldworden.
GEWENSTONDERZOEKMETBETREKKING TOTDEONDERZOCHTEGEWASSEN
Systeemonderzoek
Wanneerdewerkwijzebij"Algemeen"opdegewassenwordttoegepastwelkedoor
.dewerkgroepzijnonderzocht,kanhetvolgendegekonkludeerdworden:
1.Voorradijsis verderonderzoek nodignaareensysteemwaarbijdekieming,de
teeltendeoogstgescheidenplaatsvindt.
Tenbehoevevandeontwikkeling vaneendergelijk systeemachtdewerkgroep
hetgewenstopeenaantalterreinenonderzoek tedoenuitvoeren:
a.Marktonderzoek
Voordejaarrondteeltvanradijsishetnoodzakelijk inzichttekrijgenin
detoekomstigeafzetmogelijkheden vanzowelbosradijsalszakjesradijs,in
hetbijzondermetbetrekkingtotdeafzetindezomerperiode.
b.Kwaliteitsonderzoek
Nagegaanzalmoetenwordenwatdeeventuelekwaliteitsverschillen tussenbosradijsenzakjesradijszijn,metnameindezomerperiode
c.Teeltonderzoek
Deteeltmogelijkhedeninsubstraatzullendienentewordenuitgediept.
d.Technischonderzoek
Volledigsysteemonderzoek,metaangepastemechanisatie,dientplaatstevinden.Knelpuntenbijdemechanisatievanbosradijsdienentewordenweggenomen.
2.Voorijsbergslaenboterslaisverderonderzoek naareenbedrijfssysteerr
voordejaarrondteeltaantebevelen.
Tenbehoevevandeontwikkeling vaneendergelijksysteemachtdewerkgroep
hetgewenstopeenaantalterreinenonderzoek teverrichten:
a.Marktonderzoek
Demogelijkhedenvandejaarrondafzetvanglasslazullenverderonderzocht
moetenworden.Vooraldeafzetmogelijkheden vanandereslasoortendanbotersladienennaderonderzocht teworden.
c.Teeltonderzoek
Hetonderzoeknaardeteelt (ingoten)vandeverschillendeslasoortenzal.
voortgezetdienentewordenwaarbijspeciaalgekekenzalmoetenwordennaar
deplantenziektenkundige risiko'sdoordekontinueopeenvolging van(sla)teelten.
d.Technischonderzoek
Omdebouwvaneenflexibelsysteemmogelijk temakenishetgewenstonderzoek
tedoennaarmaterialenwaarmeehetmogelijkwordtsmallegotenteconstrueren.
3.Voorkoolrabi,paksoi,veldslazalhetnodigzijnteonderzoekenbijwelke
anderebestaandeofnieuwesystemenopnamevandezegewassen inhetteeltplanmogelijkis.
Datwilduszeggendathetnietverantwoord isuitsluitend tebehoevevan
dezegewassensystementeontwikkelen.
Hetvaststellenvandeeventueleknelpuntenwelkedoormiddelvanonderzoek
opgelostzoudenkunnenwordenvaltdanookwatbuitendetaakvandewerkgroep.
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Gewenstoriënterend onderzoek
Voordekortetermijnachtdewerkgroepvanbelangoriënterend onderzoek telatenuitvoerennaarnieuwebedrijfssystemenvoordehoofdgewassen tomaat,komkommer
enpaprika.Ervanuitgaandedatdezegewassen inhetalgemeen,enintoenemende
mate,op (opeengewas)gespecialiseerdebedrijvenzullenwordengeteeld kandeze
oriëntatiezichookopdeafzonderlijkegewassenrichten.
Erzijneenaantalontwikkelingen gaandewaardoor dewerkgroepdemeningistoegedaandateendergelijk onderzoek gewenstzouzijn.
-Eenaantalvandieontwikkelingenzijn:
1.Demilieutechnische (dusekomomische)noodzaakomtezijnertijdrecirculatiesystementemoetentoepassen.
2.Deontwikkelingen indekassenbouw (anderekapbreedteendergelijke)waardoor
eenandereruimtebenuttingmogelijkwordt.
3.Deontwikkelingenmetbetrekking totdeteeltsystemen (hogedraad,verplaatsbaregewasdraden)waarbijeenbeterebenuttingvanhetindekasbeschikbare
lichtmogelijkis.
4.Deontwikkelingenmetbetrekking tothettoepassenvanandereverwarmingssystemen (anderebuizen,meerderenetten,betonvloerverwarming)indekas.
5.De (theoretische)mogelijkheid omgewassenvolledigmobieltemakenendaardooreenhogematevanruimtebenutting (produktieverhoging)enarbeidsbesparing
(centralisatievangewasbewerkingen)teverkrijgen.
Publicaties
Bedrijfssynthesesubstraatteelt opgroentebedrijven.Internverslagnr.56,
december1985

