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ProjectA l .

DEWATERHUISHOUDINGVANKASGEWASSEN
Ph.Hamaker
R.deGraaf

Hetverdampingsonderzoekmetbehulpvaneenzelfregistrerendebalans
werdvoortgezetineenpaprikatee.lt,Verdampingsgegevenswerdenverzameldgedurendedeperiodevanbeginjanuaritoteindmaart.Voortzettingvanditexperimenthaddaarnageenzinmeeromdatdeplanten
indebakopdebalansingroeitenachterraaktenophetgewasin
dekas.Voorgenoemdeperiodewerdeenlineairverbandgevonden
tussendegroottevandedagelijkseverdampingendedagsomvande
globalestralingonderhetglasdek (y= 1,89x + 800,88'; r=0,92;
metydeverdampinginmm.dag xenxdestralinginJ.cm .dag 1 ) .
Evenalsbijeerdere.experimentenmetchrysantkwamooknudeinvloed
vanstokenopdeverdampingduidelijknaarvoren.Erwerdechter
geenplantgrootte-effectgevonden,mededoordatookverdampingplaats
vondvanafhetgrondoppervlak indebak.
Deglobalestralingbovenenonderhetglasdekwerdvanmaarttot
eindoktobergemetenmetsolarimeters.
Inafwijkingvanhetvoorafgaandejaarwerddeonderhetglasdekopgesteldemeetcelvlakbovenhetgewasgeplaatst.Depositievande
meetcelwerdgedurendedeteeltperiodiekveranderdmethettoenemen
vandelengtevanhetpaprikagewas.Uitdewaarnemingenbleekdatde
verhoudingtussendeglobalestralingonderenbovenhetglasdektoenam
van0,-5inmaart (lagezonnestand,lagepositievandesolarimeteronder
hetglasdek)toteenhoogstewaardevan0,65injuni/juli (hogezonnestand,hogepositievandesolarimeter).
Deindezelfdekasruimteopgesteldezonintegrator (zieookverslag
ProjectA2)werdvergelekenmetdeonderhetglasdekopgesteldesolarimeter.Derelatietussendemetinganmetbeideapparatenkanworden
weergegevendoordevergelijking y=0,88x - 0,83met r=0,99
(yisstralinggemetenmetdesolarimeter,x metdezonintegrator).
Evenalsin1974werdookgedurendehetteeltseizoen 1975getracht
hetgebruikvanstralingsgegevensbijdewatervoorzieningvanonder
glasgeteeldegewassenindepraktijkingangtedoenvinden.Debelangstellingvandetuindershiervoorwasnogkleinerdandiein1974.Eenen
anderwordtalsteingewikkeldervaren,terwijlergeendirectevoordelen—zoalseenopbrengstverhogingofkwaliteitsverbetering—tegenoverstaan.Detuinderswordenkennelijkonvoldoendegemotiveerd
doorsecundairevoordelenzoalseenmeerevenwichtigewatervoorziening
enbeperkingvanuitspoelingvanmeststoffen.
PLANNEN1976
Metingvandeverdampingvantomaatmetbehulpvangrondwaterstandslysimetersenzelfregistrerendebalansen,bijverschillende
plantdata.
Deproefwordtuitgevoerdindelysimeterskas;deplantdatavoor
dedriecompartimentenzullenvierwekenuiteenliggen.
Deeersteplantdatumzalomstreekshalfjanuari1976vallen.
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ProjectA2.

METHODENVANWATERVERSTREKKiNG
R.deGraaf

In1975werdmethetgewaspaprikaonderzoekgedaan,gerichtopde
mogelijkheidtotautomatiseringvandewatervoorziening.Ineenfactorenproefwerdentweegietmethodenentweewaterhoeveelhedenopgenomen. Degietmethodenbestondenuitstrookberegeningendruppelbevloeiïng.Dewaterhoeveelhedenbestondenuit80%vande "normale"
en 120%vande "normale"hoeveelheid,gebaseerdopdegemetenglobale
straling.
Voordeautomatiseringvandewatervoorzieningwerdgebruikgemaakt
vaneenzonintegrator,bestaandeuiteenlichtgevoeligecel,welke
meteenelectronischeintegratorisverbonden.Dedoorde.celopgevangenstralingwordtdoordeintegratoropgeteld encijfermatig
weergegeven.Deintegratorwerdverbondenmetdetijdklokvaneen
beregeningsautomaat.Deberegeningenbevloeiingwerdgestartzodra
destralingssomdeopdeintegratoringesteldewaardebereikte.In
hetbeginvanhetseizoenwerdeenlagewaardeingesteld,zodatgemiddeldéénmaalperdagwaterwerdgegeven.Laterwerddeingestelde
waardezodanigverhoogd,datergemiddeld2à3maalperdagwater
werdgegeven.Dehoeveelheidwaterdieperberegeningwerdgegeven,
werdbepaalddoorhetaantalingesteldeminutenopderegenautomaat.
Doortechnischeproblemenbleekhetnietgoedmogelijkdetweewaterhoeveelhedenjuistaf,.testellen.Ditgoldinhetbijzondervoorde
strookberegening.
Hetautomatischwatergevenmetbehulpvaneenzoninteragtorheeft
goedvoldaanenbiedtmogelijkhedenvoordepraktijk.Eenbezwaar
isnogweldatdeinvloedvanhetstokenopdeverdampingnietwerd
gemeten,terwijlbijhetwatergevenhierwelrekeningmeemoetworden
gehouden.Deopbrengstenper15oktoberzijnindetabelweergegeven.
Tabel. 'OpbrengstpaprikatotÏ5oktober 1975.(cv.'VerbeterdeGlas
vanv.d.Berg,plantdichtheid 1%plantperm)
1. Strookberegening
2. Strookberegening
3. Druppelbevloeiing
4. Druppelbevloeiing
5.
6.
7.
8.

80%=
120%=
80%=
120%=

Strookberegening(gemiddeld)Druppelbevloeiing
Œ
80%
120%
=

14,5kg/m
15,5kg/m2
14,2kg/m2
15,1kg/m

2

15,0kg/m2
14,6kg/nC
14,3kg/m
15,3kg/m

Uitdeopbrengstcijferskanalsconclusiewordengetrokken,datde
behandelingenmetdehogewatergifteenstatistischbetrouwbaremeeropbrengstgaventenopzichtevandiemetdelagewatergift (P<0,01),
Diteffectwasbijdebehandelingmetstrookberegening groterdan
bijdebehandelingmetdruppelbevloeiing (P= 0,05).
Tussendetweegietmethodenwerdengeensignificanteverschillen
gevonden.
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PLANNEN1976
Hetonderzoekzalwordengerichtoptoetsingvandepractische
bruikbaarheidvanverschillendetypesvanzonintegrator.Daarnaast
zaldemogelijkheidwordenbekeken,deinvloedvanstokenopde
watergifttemeten,omnaastdezonnestralingtevensde stook—
invloedalsbasisvoordeautomatisering'vandeberegeningtegebruiken„
Deproevenzullenwordenuitgevoerdmethetgewastomaat.
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ProjectA3.

CHEMISCH GRONDONDERZOEKVOORGLASTEELTEN
J.v.d.Ende,J.P.N.L.Roorda
vanEysinga,C.Sonneveld
& P.A. denDekker

a.

Standaardisatiegrondonderzoek

Opeenbijeenkomstvandestudiegroep 'StandardisationofMethodsused
inSoilAnalysis'vandeI.s.H.S.teNaaldwijkwerdbesloteneenvergelijkingtemakentussendeanalyseresultatenvangrondonderzoekop
eengrootaantallaboratoria.Alsstandaardmethode zouopzeslaboratoria
hetonderzoekwordenverrichtmetbehulpvanhetverzadigingsextract;
daarnaastzoudendezelaboratoriahuneigenroutinemethodenuitvoeren.
Voortszoudenaananderelaboratoriadiebelangstellinghaddenvoor
ditonderzoekgrondwordentoegezondenvoorhetuitvoerenvanhun
routinemehode.Indeloopvanhetjaarzijnintotaalaan14laboratoriainbinnen-enbuitenland 15kasgrondmonstersvooronderzoek
toegestuurd.Deresultatenzullenhetkomendejaarbekendv/orden.
b.

fEtheenbepaling

Eenbeginwerdgemaaktmetdebepalingvanetheeninmonstersbodemlucht
metbehulpvaneengaschromatograaf.Deanalytischeresultatenwaren
goed.Hetluktenietbodemluchtteverzamelenwaarinetheenvoorkomt.
Hetonderzoeknaarhetvoorkomenvanetheeninluchtuitkoelcellen
vanveilingen,leiddetotdeontdekkingdatetheenafkomstiguitafgassenvanvorkheftruckseenongunstigeinvloedhadopdebewaarkwaliteitvankomkommers.

Publikaties
Bes,S.S.de&P.A.vanDijk:
Onderzoeknaarcalcium-organo-komplexen inverzadigingsextracten
metbehulpvananionenwisselaar.Proefstn.Groenten-Fruitt.Glas,
Naaldwijk,InternRapp.januari 1975,10pp+bijlagen.
Bes,S.S.de&P.A.vanDijk:
DebepalingvanKaliumingrondextractendoormiddelvanvlamemissiemetbehulpvanVarian-TechtronM 1280.Proefstn.GroentenFruitt.Glas,Naaldwijk,InternRapp.december 1975,19pp+
bijlagen.

PLANNEN1976
Voortzettinginternationalesamenwerkinginzakestandaardisatie.
Oplossenvanproblemendiezichvoordoenbijdechemischeanalyse.
Zomogelijkverbeteringvandeingebruikzijndemethoden.
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ProjectA h.

•-WAARDERINGVANANALYSECIJFERSVERKREGEN BIJÜHEMISCH
GRONDONDERZOEKVOORTEELTENONDERGLAS
J.P.N.L. Roorciav.Eysinga
W.A.C.Nederpel

a.

Aardbei

Bijaardbeionderglaswerdvergelekenbemestingvandekasgrondmet
zwavelomhuldureum (Gold-N)ofmetkalkammonsalpeteraldanniet
aangevulddooreenoverbemestingmetkalksalpeter1.
Eeneerstaangelegdeproefverongeluktetoenhetbetreffendewarenhuis
omwaaide.Hetnieuwgestarteproefveldbleekachterafterijk.instikstofomgoederesultatentemogenverwachten.Hetbijmestenwasongunstig (P=0,07).
Tussenonbemest,Gold~Nenkalkammonsalpeterwerdengeenwiskundigbetrouwbareverschilleninopbrengstwaargenomen.WelbleekdatbijGold-N
procentueelmeerkleinevruchtenwerdengeplukt (P=0,05),redenwaarom
deproefnemingennietzullenwordenvoortgezet.

b.

Chrysant

Ophetmeerjarigestikstof-enkaliproefveldonderglaswerdeenin1974
begonnenchrysantenteeltinjanuaribeëndigd.Dezevijfdeteeltbevestigde
deeerderopgedaneervaringdatiniedergevalbepaaldecultivarsinde
vegetatievephaseeenbetrekkelijk laagstikstofniveauindegrond
wensen ( \h à 2hmvalNper1:2volume-extract)eneenwathoger
(2*2à5mvalN)tijdensdegeneratievephase.VoorSpidertypenmoet
vermoedelijkeenhogerstikstofgehalte (circa5mvalN)tijdensdegehele
teeltwordenaangehouden.
Indezevijfdeteeltwerdeenreactieopkaligeconstateerd.Mogelijk
datvoorditelementeenwatlagergehalteindegeneratievephasemoet
wordenaangehouden.Hetoptimumlagbij lh à 2hmvalKperliter (1:2
volume-extract).
c.

Aubergine

Ophetmeerjarigestikstof-enkaliproefveldonderglaswerdenaubergines
geteeld,plantdatum7maart.Gemiddeldwerd 10kgperplantgeoogstmet
eengemiddeldvruchtgewichtvan300gperstuk.Hetgewasreageerdeduidelijk
opdestikstof;hetachterwegelaten'vandestikstofgaf,vergeleken
metwélstikstof,eenopbrengstdalingvanruim20%enbovendienkleinere
vruchten.Hethoogstestikstofniveaugafdehoogsteopbrengstinaantal
engewicht,hetverschilmetdeanderstikstofniveauswasgering
(2?Ï-10mvalNper 1:2volume-extract).Omdatbijdezeteeltinhet
beginweinigwordtgegotenenhetgewaskortnahetuitplantenreeds
gunstigreageerdeopstikstoflijkthetraadzaammeteenruimstikstofaanbod (minimaal5mvalNper1)overroyaledieptevanhetprofiel
tebeginnen.
Hetgewasreageerdenietofnauwelijksopdeverschillen«inkalibemesting.OpdeOK-veldjes (0,2mvalKper1)tradaanvankelijkkaligebrek
op.Desymptomenwerdenlaterinhetseizoennietmeerwaargenomen,de
bladerenmetkaligebrekwerdenbijhetbladplukkenverwijderd.
d.

Sla

EnkeledoorICIonderglasuitgevoerdebemestingsproevenbijslawerden
begeleidmetgrond-engewasonderzoek.Gehooptwerddatdoordebemesting

metzwavelomhuldureum (Gold-N)hetnitraatgehalteinslä'in"de
wintergeoogstlagerzouzijndanbijbemestingmetkalkammonsalpeter.Uit
hetonderzoekmoetdeconclusiewordengetrokkendathetureuminGold-N
tesnel.innitraatwordtomgezetomhetgewensteeffecttebereiken.Alleendeveldjeszonderstikstofhaddenopeendeelvandeproefvelden
eenwatlagernitraatgehalte,maarookeenlagergemiddeldkropgewicht.
Ineenstikstofbemestingsproefmetslageteeldindewinteronderglas,
werddewerkingbestudeerdvandicyaandiamide,toegevoegd,aanzwavelzureammoniak.Dicyaandiamide iseenremstofdiedenitrificatie
belemmert.Alleobjectenkregen2kgNper 100m 2 ,behalvede.O-veldjes.Dezelaatsteblevenietsachteringroei,hetkropgewichtwas9%lager
(P=0,10),terwijlhetnitraatgehalteindeoogstbarekroppentoch
nog2,7%NO-Nopdedrogestofbedroeg.Deoverigebehandelingen
gavengeenduidelijkeverschilleningroeieneenongeveergelijkkropgewicht.Bemestingmetzwavelzureammoniakofkalksalpeterresulteerde
ineennitraatgehaltevandeslavan3,0%.Hettoevoegenvandicyaandiamide
(opbasisvan 10%vandetotalehoeveelheid toegediendestikstof)verlaagdehetnitraatgehalte tot2,4%NO-Nopdedrogestofvandeslakroppen.
Publikaties
Nederpel,W.A.C.&J.W.J.Loeters:
FrequentieverdelingvandepH-KClingrondmonstersuitkassenin
Noord-BrabantenLimburg.Proefsta.Groenten-Fruitt.Glas,Naaldwijk,
InternRapp.685,1975.5pp.
Nederpel,W.A.C.:
Onderzoeknaardebemestendewaardevaneenteversnipperentomategewas.Proefsta.Groenten-Fruitt.Glas,Naaldwijk,InternRapp.
687,197512pp.
Nederpel,W.A.C.:
Enkeleproevenoverdeinvloedvandestikstofvormophetoptreden
vanstipbijpaprika.Proefsta.Groenten-Fruitt.Glas,Naaldwijk,
InternRapp.698,197511pp.
Nederpel,W.A.C.,M.Mostert&J.P.N.L.RoordavanEysinga:
HetnitraatgehaltevanmetGold-Nofkalkammonsalpeterbemestesla,
geteeldindewinteronderglas.Proefsta.Groenten-Fruitt.Glas,
Naaldwijk,InternRapp.699,197513pp.
Nederpel,W.A.C.:
Bemestendewaardevaneenversnipperd tomatengewas.Groenten&Fruit,
31 (1975)85.
Nederpel,W.A.&J.W.J.Loeters:
ZuurgraadvankasgrondeninLimburgenNoord-Brabantveelaltelaag.
Tuinderij 15 (1975)11 (3juni)19.
Nederpel,W.A.C.:
Bemestingsproefmetstikstofenkali.Resultatenvandevierde
teeltchrysanten (1974).Proefsta.Groenten-Fruitt.Glas,Naaldwijk,
InternRapp.711,1975,12pp.
Nederpel,W.A.C.:
Bemestingsproefmetstikstofenkali.Resultatenvandevijfdeteelt
chrysanten (1974).Proefsta.Groenten-Fruitt-,Glas,Naaldwijk,
InternRapp.706,'1975,15pp.

.g_

Mostert,M.&W.A.C.Neâerpel:
Proefmetfreesia'sinbetonnenpotten,gevuldmetzand,kleiof
eenmengselvanbeid,envoorzienvankalk-,stikstof-enkalitrappen.Proefsta.Groenten-Fruitt.Glas,Naaldwijk,InternRapp.
712, 1975,-22pp.

PLANNEN1976
Aardbei :Vaststellingvanhetproduktievermogenonderglasvan
aardbeiplantendiewerdenopgekweektopeenwachtbedbemestmet
- verschillendehoeveelhedenensoortenfosfaatmeststoffen.
Verslaggeving.
Chrysant :Uitvoering'vanenkelechrysantenteeltenophetmeerjarig
N-enK-proefveldwaarbijdeoverbemestingviadeberegeningsinstallatiezalwordenverzorgd.
Verslaggeving.
Sla :Eenofenkeleveldproevenmetremstoffendienitrificatie
tegenkunnengaan.
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ProjectA5.

DENADELIGE INVLOEDVAM ZOUTEN BTJKASTEELTEN
C.Sonneveld
S.J.Voogt„.
J.A.A.Keijzer

DezoutgevoeHgheidvananjerengerbera

a.

DeproefwaarindezoutgevoeHgheidvananjerswerdnagegaanisditjaar
voortgezet.Deanjerteeltdiein1973wasgestart,werdrond1april
beëindigd.Indeproefzijnverschillende soortengietwaterverge-,
lekenbijtweeanjerrassen,namelijkScaniaenNoraBarlo.Intabel1
isdesamenstellingvanhetgietwaterweergegeven.
Behandeling
0
1
2
3
4
5
6
7

Samenstellinggietwater

E.C.mmho/cm

Ontzoutwater
50%ontzout-en50%leidingwater
Leidingwater
Leidingwatermet670mgzoutenmengsel/1
Leidingwatermat1340mgzoutenmensgel/1
Leidingwatermet2010mgzoutenmengsel/1
Leidingwatermet500mgkeukenzout/l
Leidingwatermet1000mgkeukenzout/l

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

Tabel 1. Debehandelingenindeproefmetanjersengerbera.
Intabel2zijnderesultatenopgenomenvandetotaleopbrengstaananjers.
Behandeling
0
1
2
3
4
5
6
7

aantal
36,7
38,7
35,3
34,7
32,8
30,5
37,0
37,4

Scania
gewicht
30,2
29,4
28,7
29,1
27,9
27,3
28,4
27,0

lengte
61
61
61
60
58
59
60
58

aantal.
34,0
33,7
35,0
32,7
29,3
33,3
33,2

NoraBari o
gewicht
lenate
299
29,2
29,6
28,3
27,9
28,0
29,2
28,8

Tabel2. Hetaantalbloemenperplant,hetgemiddeldetakgewicht
(g/stuk)endegemiddeldelengte (cm)vandeanjersin
dezoutproef.
Inhetalgemeenkanwordengezegd,dathetaantalbloemen,hettakgewicht
endelengteafnemenmettoenemend zoutgehaltevanhetgietwater.Deze
afnameisnietzodanig,datdeanjertotdezcutgevoéiigegewassen
moet rwordengerekend.Voortsblijktuitceproefdat,vergelekenop
basisvangelijkgeleidingsvermogenvanhetgietwater,deanjerniet
specifiekgevoeligisvoorkeukenzout.Deopbrengstenbijdebehandelingenwaaruitsluitendkeukenzoutwerdtoegediend,warennietlager
danbijovereenkomendebehandelingenwaareenzoutenmengselwerdtoegediend.
Nadatdeteeltvananjerswasbeëindigd,werdop29,mei1975deproef
voortgezetmetgerberaalsproefgewas.Indeproefwerdendeklonen

60
60
60
58
57
57
58
57

Fabiola erïManderine opgenomen.
Bijhetoogsten ishetaantalenhetgewichtvandebloemenendelengte
van de bloemstelenbepaald. Intabel3iseenoverzicht gegevenvande
resultaten diezijn verkregen tot1december1975.
,,.
Behandeling
0
1
2
3
4
5
6
7

Fabiola
--'~"~-_- T Z
aantal
gewicht lengte
6,9
23,5
56
8,1
19,4
48
8,3
18,8
46
5,1
18,1
44
5,0
16,4
34
3,1
12,9
39
6,4
17,9
45
5,0
17,2
44

Manderine
Z~7
~~CZ ; Z
aantal _gewicht lengte
8,4
26,4
55
8,0
25,4
53
9,5
26,5
56
7,3
23,3
49
6,0
23,9
52
5,8
21,8
49
8,5
25,9
50
6,3
24,2
51

Tabel3. Hetaantal geoogste bloemenperplant,hetgemiddeld gewicht
(gperstuk)endegemiddelde lengte (cm)vandebloemsteel.
Zoweldelengtealshetgewichtvandebloemen,blijkenmeteentoenemend
zoutgehalte vanhetgietwater, sterk aftenemen.Hetaantal bloemenper
plant neemteveneens sterk af.Hetgrootste aantal bloemenperplant
werd verkregenbijeengeleidingsvermogen van1,2mmho/cm. Opvallend
is,datdeopbrengstenbijtoedieningvankeukenzout zeker niet lager zijn
danbijtoedieningvanhetzoutenmengsel. Tussen derassen bestaateen
duidelijk verschil in zoutgevoeligheid.
Het ontzouten vanwater voor tuinbouwgewassen

b.

Deproefwaarin deinvloedvanhetontzouten vanwater voor tuinbouwgewassen wordt nagegaan,isvoortgezet.Ditjaar werden komkommersen
tomaten geteeld.Dekomkommerteelt werd vroegtijdig beëindigd, tengevolge
v?.neenernstige Phomopsis-aantasting.Bijdetomatenproef zijn eveneens
•moeilijkhedenopgetreden,doordatdeinstallatie voorhetontzoutenvan
water tijdensdeproef defect raakte.Hierdoorkonniet altijd over gietwatervandejuiste samenstelling worden beschikt.
c.

Specifieke zouteffecten

Deproef waarin despecifieke zouteffectenvaneenaantal tuinbouwgewassen
wordt nagegaan,isvoortgezet.Ditjaar'werden spinazie enkomkommers geteeld.
.Tntabel5isdeopbrengstvandespinazie endekomkommers weergegeven.
••———— _ _ _ _ _ _ _

„
'
NaCl
KCl
CaCl 2
MgCl 2
Controle

/ .C ^ \ _ l ï

NaN0 3
NaCl
Na^SO,,
NaHCOs
Controle

_________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ w — — ——_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Soinazie
Komkommer
) l 1
__/_£•
I3âl_ __ _ __.S5i__?-i_2__S_ g_middeld_vruchtgewicht_
3,32
8,0
17,2
463
3,50
7,7
15,9
485
3,40
8,4
18,4
459
3,28
7,3
14,8
487
3,39
13,2
25,6
516

. — m L n ~ ~ -_»* *>_.*—**—•kil!•• *_,__ _ — -"—* -•••«".•"•*—S*""— —" *~— *••_—**_ _•••*_* _-a_ —_ _ _ _ *•__ _ • _ * — _ - _ _ _ _ i—ig—»•_>_ _ _ _ _ — , _ — _ _ _—,_ _ _ _ _ _ __ _ __—,_|4_ _ _ « _ _ _ _

3,05
3,39
3,13
2,64
3,18

8,1
7,8
7,4
4,8
12,7

17,2
16,0
15,3
10,3
23,8

Tabel5. Deresultaten vandein1975geteelde gewassen.

469
483'
484
438
531
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Uitde'^resultaten'blijkt,dat.detoedieningvandediverse
feouten
aan
hetgietwatervangeringeinvloedwasopdeopbrengstvanspinazie,
eenduidelijknadeligeinvloedhadNaHCO .Ditlaatstezoutveroorzaaktetevens(eenernstigechlorosebij ditgewas.
Evenalsvorigjaar,werddeopbrengstvankomkommerdoorallezouten
nadeligbeïnvloed.DeopbrengstreductietengevolgevanNaHCO wasechter
bijzondergroot.OverigensblijktMgCl bijditgewasookeenflinke
opbrengstreductie tegeven.
Püblikaties
Sonneveld,C. & J.vanBeusekom:
Specifiekeioneffectenbijtuinbouwgewassen (teeltjaar1974).
Proefstn.Groenten-Fruitt.Glas,Naaldwijk.InternRapp.696
(1975)32pp.
Sonneveld,C , :
Heteffectvanontzoutgietwateropdiverse tuinbouwgewassen
(teeltjaar 1974).Prcefstn..Groenten-Fruitt.Glas,Naaldwijk,
InternRapp.711 (1975)14pp.
Ende,J.vanden,P.Koornneef &C.Sonneveld:
Osmoticpressureofthesoilsolution :Determinationandeffects
onsomeglasshousecrops.Neth.J.Agric.Sci.,23 (1975),181-190.
Sonneveld,C. &J.vandenEnde:
Theeffectofsomesaltsonheadweightandtipburnoflettuce
andonfruitproductionandblossom-endrotoftomatoes.
Neth.J.Àgri'cSci.23 (1975)191-201.

PLANNEN1976
Deproef,waarindezoutgevoeligheidvangerbera''swordtbestudeerd,wordtvoortgezet.
Indeproefwaarindeinvloedvanontzoutgietwaterwordtnagegaan
zullenkomkommerswordengeteeld.
Deproefwaarinspecifiekezouteffectenwordenbestudeerd,wordt
voortgezetmetandijvieenauberginealsproefgewassen.
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ProjectA6.

VERHOUDING ENCONCENTRATIEVANVOEDINGSELEMENTEN
INHETBEVLOEIINGSWATERBIJ KASTEELTEN
S.J.Voogt
C.Sonneveld

Indezeproefzijnditjaarkomkommersentomatengeteeld.Deonderstaande
factorenwarenopgenomen:
Voedingsoplossingen
A.
N :K O :
B.
N :K^O:
C.
N :K„0

MgO = 1:
MgO = 1:
= 1:

\h : h
h h
h

b.

Concentratieinhetgietwater
1.
0,15 atmosfeerosmotischedruk
2.
0,30 atmosfeerosmotischedruk
3.
0,45 atmosfeerosmotischedruk
4.
0,60 atmosfeerosmotischedruk

c.

Voorraadbemesting
a.
geen
b.
matig
c.
normaal
d.
vrijhoog

Deplantdatumvandekomkommerswas 14februari.Dezeteeltsmoesttengevolge
vaneenernstigePhomopsis-aantastingvroegtijdigwordenbeëindigd.
Detomatenwerdengeplantop12juni;rasSonato-B.
Intabel 1zijnvoorenigebehandelingendeanalysedjfersvoorstikstof,
kalienmagneiumweergegeven,zoalsdezewerdengevondeningrondmonsters
aanheteindevandeteelt.
Behandeling

N

K

Mg

A1
A1
A4
A4

a
d
a
d

1,8
1,9
8,9
9,4

0,6
1,2
3,9
4,6

1,1
1,2
4,0
4,7

B1
B1
B4
B4

a
d
a

a

4,8
5,2
14,6
14,4

1,0
1,2
3,4
3,8

2,7
4,3
7,6
8,1

C1
C1
C4
C4

a
d
a
d

1,9
1,7
9,1
14,4

0,4
1,8
1,9
3,8

1,5
1,6
2,3
4,6

Tabel1.

Deanalyseresultatenvanhetgrondonderzoek aanheteinde
vandetomatenteelt.

Intabel2zijndeopbrengstgegevensvandetomatenweergegeven.
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Voedingsi
•
oplossing

kg.

/plant

A
B
C

4,47
4,40
4,42

vruchten/vrucht-"aantal
aantal
•,
,,
plant gewicht neusrot wankleurig
74,2
75,8
74,7

60,2
58,1
59,2

0,0
0,0
0,0

0,4
0,3
0,4

Concentratie
0,15 atnu
0,30 atra.
0,45 atm.
0,60 atm.

4,36
4,53
4,46
4,38

7l,5
74,6
75,6
77,8

60,9
60,7
58,9
56,3

o,0
0,0
0,0
0,0

0,7
0,4
0,2
0,1

4,34
4,43
4,46
4,48

74,3
74,6
75,2
75,5

58,4
59,5
59,3
59,4

0,0
0,0
0,0
0,0

0,4
0,4
'0,3
0,3

Voorraadbemestinçf
geen
matig
normaal
vrijhoog
Tabel 2.

Opbrengstresultaten tomaten voor de hoofdfactoren.
Het gemiddeld vruchtgewicht isweergegeven ingrammen
per stuk.

Zoalsblijkt zijn geen grote verschillen inopbrengst aanwezig. Het
hoogste gemiddelde vruchtgewichtwerdverkregenbijvoedingsoplossing A.
Hetverhogen van de concentratie aanvoedingsoplossing inhetgietwater geeftmeervruchtenperplant;het gemiddeld vruchtgewicht
neemt echter af.Dekg-opbrengstbij de verschillende concentraties
verschilt slechts weinig. Hethoogste aantal wankieurige vruchten
werd verkregenbijde laagste voedingsconcent.ratie.Bij de verschillende
niveaus invoorraadbemesting zijn geen belangrijke verschillen in
opbrengst aanwezig.

Publikaties
Voogt,S.J. :
Bemesting via de regenleiding (paprika,teeltjaar 1974). Proefstn.
Groenten-Fruitt.Glas,Naaldwijk. Intern Rapp.no.700/9/75,1975,24pp.
Voogt,S.J. :
Bemesting via gietwater. (Sla,teeltjaar 1973/1974). Proefstn.
Groenten-Fruitt.Glas,Naaldwijk. Intern Rapp.no.686/75, 1975, 13pp,
Sonneveld,C. &S.J. Voogt:
Bemesten vanpaprika bij strookberegening. DeTuinderij, 15 (1975)
No. 25,54-55.
PLANNEN 1976
Het onderzoek wordtvoortgezetmetkomkommer alsproefgewas.
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ProjectA,9.

DECHEMISCHE-ENFYSISCHEGESTELDHEIDVAN DEPOTGROND
B U DEOPKWEEKVANGROENTEGEWASSEN
G.A.Boertje

a. Zoutgevoeligheidpaprika tijdensopkweek
Ineenpotgrondproefwerd dezoutgevoeligheidvanpaprikabestudeerd. Tijdensdeopkweekperiode isergegotenmetgedemineraliseerdwaterwaara'an..
devolgendezoutenwarentoegevoegd:
250 500 1000en 1500mgNaClperliter
335 670 1340en2010mgzoutenmengselperliter.
HetzoutenmengselwassamengestelduitCaCl ,MgSO ,Na„S0.enNaHCO.
Deproefperiode liepvan21februaritot24 april.In dieperiode
werdperplantcirca3literwatergegeven.
Bijeentussentijdsebeoordelingop2aprilbleekdatbij250mgNaCl
enbij335gzoutenmengselperliterwaterdeproduktieaanverseplantendelencirca10%minderwasdanbijdieplantenwaaruitsluitendmetgedemineraliseerdwaterwasgegoten.Bijdehoogstezouttrappenwerdeengroeireductievancirca25%verkregen.
Aanheteindvandeproefwasdeproduktieaanbovengrondseplantedelen
bijdelaagstezouttrappen6%-enbijdehoogstezouttrappen40%minder.
b.

GebruikvanGold-N bijdeopkweekvanpaprika

":

Nagegaanwerdwatdegebruikswaardeisvandelangzaamwerkendemeststof
Gold~N (30%).Ketproefgewaswaspaprika.Gold-Nwerdtoegediendinhoeveelhedenvan250,500,750en1000gNperm3potgrond.Erwarentwee
controle-objectenwaarbijperm 250gNalskalkammonsalpeterwasgegeven.
Bijéénvandezebehandelingenislaterbijgemestmetammoniumnitraatineen
hoeveelheidvan250gNperm.
Naeenopkweekperiodevan40dagenwashetverseplantgewichtbij250gN
alskalkammonsalpeter 18,5genbij250gNindevormvanGold-N21,5g
perplant.Bijdehogerestikstofniveauswashetplantgewichtlager.
Bijeenopkweekduurvan60dagengafdecombinatiekalkammonsalpeter+
bijmestendebesteresultaten.Deplantenvandezebehandelingwogengemiddeld78g.WaarbemestwasmetGold-Nwerdendezwaarsteplantenverkregenbij500gNperm 3 .Deplantenwogengemiddeld72g.
Uiteenmineralisatie-onderzoekkonwordengeconcludeerddat10%vande
stikstofinGold-Ndirectinv/ateroplosbaaris.Naéénmaandwas40%,
natweemaanden60%ennadriemaandenwasbijna80%vandestikstofin
eenwateroplosbarevormaanwezig.
ct

Molybdeenvoorzienïng bijkoolrabi

Demolybdeenvoorzieningvankoolrabiwerdbestudeerdin eenpotgrondop
basisvantuinturfenturfstrooisel» Indeproefwarendriekalktrappen
entweestikstofvorrnenopgenomen.Dekalktrappenwaren„I's,6en18kg
koolzuremagnesiakalkperm3 potgrond.Destikstof (250gNperm)werd
gegevenalskalksalpeterenalszwavelzureammoniak.Ammoniummolybdaat
werdtoegediendinhoeveelhedenvan0, 5, 10en20gperm .Deproef
werdgenomenindemaandmei.
Bijdelaagstekalktrap—eneenstikstofbemestingindevormvanzwavelzureammoniak—wasdegroeizeerslecht.Hetverseplantgewichtwas0,7g.Bij
eenzelfdekalkgiftenstikstofalskalksalpeterwashetverseplantgewicht
9,9g.Ookbijdeanderekalktrappengafkalksalpetereenbeterresultaat
danzwavelzureammoniak.
Groteverschillentussendemolybdeenniveau'skwamennietvoor.
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Waardemolybdeenbemestingwasweggelatenwogendeplantengemiddeld
9,7g.Bij10gammoniummolybdaatwerdhethoogsteverseplantgewicht
verkregen,namelijk 10,9gperplant.
Tenaanzienvandekalkgiftzijopgemerktdatbij6kgperm debeste
groeiwerdverkregen.
d.

,Gebruikswaardevankurkalsbestanddeel vanpotgrond

Tweesoortenkurk,tewetengrof (5-IQEE) enfijn (2-5mm)
werdenineenpotgrondproefopgebruikswaardeonderzocht.Srwerdenaan
eennormalepotgrond25en50volumeprocententoegevoegd.Hetdoorwerkenvandekurkhadeenduidelijkeinvloedopdewaterhuishoudingindie
zindatnaarmateermeerkurkwastoegevoegd,hetvochthoudendvermogenminderwerd.Tomaatwashetproefgewas.Degroeiverschillen
tussendebehandelingenwarengering.Hetgrovemateriaalvoldeed
ietsbeterdanhetfijne.Debehandelingmet25volumeprocentgafeen
watbeterresultaatdaneendoseringvan50%.

e.

Gebruikswaardekoffie-afval alsbestanddeel vanpotgrond

Degebruikswaardevankoffie-afvalwerdbestudeerd.Erwerdenpotgrondensamengesteldmet20,40,60,80en100%koffie-afval.Het
proefgewaswastomaat.
Opvallendwasdatbijhetklaarmakenvandeverschillendemengsels
indeproefruimtewaardepottenstondeneenonaangename.geurwas
waartenemen.Tijdensdeproefperiodewasopeenaantalpotten
schimmelvormingtezien.Hetdoorwerkenvankoffie-afvalheeftgeleidtoteenzeerslechtegroeivandejongeplanten.Deplanten,
opgekweektineennormalepotgrond,wogen78g.Bijallebehandelingen
metkoffie-afvalwogendeplantenslechts0,5g.
Publikaties
Boertje,G.A.:
Bijpraten:overpotgrondenensubstraten.Tuinderij15(1975)
18(9september)18-21.
Boertje,G.A.:
Nieuwe-Regeling BandeIspotgrohden. Bedrijfsontwikkeling6 (1975)
273-274.
Boertje,G.A.:
NieuweRegelingKandelspotgronden.Zaadbelangen29 (1975)Nr.1
(januari)26-29.
Boerje,G.A.&ArnoldBik,R.;
PottingsubstratesintheNetherlands.Actahort-50
(1975)135-142.
ArnoldBik,R.&G.A.Boertjet
Fertilisingstandardsforpottingcompostbasedonthe1:1^yolumëextract
methodofsoiltesting.Actahort'-50 (1975)153-156.
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PLANNEN1976.
Hetonderzoeknaardemolybdeenvoorzieningbijkoolrabizalworden
voortgezet.
EenaantalF.T.E. (spoorelementen)meststoffen,o.a.eenijzerfosfaatfrit,zullenopgebruikswaardewordenonderzocht.
Erzalwordennagegaanofereenverbandbestaattussendegroeivanjonge
tomatenplanteninfysischverschillendepotgronden.

Project'A10.

INVLOEDVAN GROND EMTEELTMETHOQENOP DEWORTELONTWIKKELINGVANKASGEWASSEN
M.Q.v.d.Meijs

a,

Kasrozen

Alsonderdeelvan©enlandelijkberaestingsonderzoakbijdekasroos'Ilona'
werdcp 11bedrijveninhetZuidhollandsGlasdistrictdestructuurvan
degrondendewortelontwikkeiingbeschreven.
Ondanksdegroteverschillenintextuur,profieiopbcuwenstructuurvan
dezegronden,wasdeontwikkelingvanhetworbeistelselvan 'Ilona'
goed. Ditkanvooreenbelangrijk deelv/ordentoegeschrevenaande
goedeengoedwerkendeontwateringvandekasgrond.
Tussendebedrijvenonderlingwarenwel.verschilleninbewortelingsdiepteaanwezig.Deontwateringsdiepte speeldehierbijeenbelangrijke
rol.Opdeveengrondenwerdendewortelsvoornamelijk indebovenlaag
vanhetprofiel (bouwvoor)aangetroffenalsgevolgvandegeringeontwateringsdiepte,ofdeslechtebewortelbaarheiüvandeondergrond.
Opdeklei-enzavelgrondenkwamenvrij.veelnietvertaktewortels
indeondergrondvoortotaandegrondwaterspiegel.Hetgrootstegedeelte
vanhetwortelstelse.1bevindtzichindebouwoor enbestaatin
hoofdzaakuitfijnevertaktewortels.Dodewortelswerdennietaangetroffen.

b.

Tomaat

Decultivar 'Sonato'zou,zowerdwelbeweerd,indevroegestookteeit
eenbeperktwortelstelselontwikkelen.Omditteonderzoekenwerden,
indekiimaatkasintweevakkenmeteennormalepraktijkbehandeling,
bijdecultivars 'Sonato'en 'Extase'regelmatigworteltellingen
verricht.Hieruitkwamnaarvorendat 'Sonato'gedurendedeeerste
maandennahetuitplantenovermeerwortelsbeschiktedan'Extase'.
Later,ongeveerhalverwegedeteelt,zijndeaantallenwortelsbij
beidecultivarsevsngroot,maartegenheteindvandeteelt— 6maanden
nahetuitplanten—heeft 'Extase'vooralindebouwvoormeerwortels
dan 'Sonato'.Devroegheidvan 'Sonato'komtdusooktotuitingin
eenvroegeengrotewortelactiviteit.
c.

Wortelafstervingbij tomaatenkomkommerbïjdeteeltin
bassins net.veensubstraat

Inbassinsgevuldmetrussischveen,werdentomatenenkomkommersgeteeld.Debehandelingenhaddenbetrekkingopdevochtvoorr.ieningenwaren
nat,normaalendroog» Hetsubstraatvanbehandeling natwerdvoorhet
beplantenmetwaterverzadigd.Gedurendedegeheleteeltwerdinde
bassinseenlaagjewatervanenkelecmaangehouden.Voordetweeandere
behandelingenwerdhetsubstraatvoorhetbeplanten niet natgemaakt.
Deplantenwerdendirectna'netuitplantentweemaal,aangegoten.Het
substraatvandenormalebehandelingwerd,nadathetgoeddoorworteld
was,ookmetwaterverzadigd.
Inhetnattesubstraatontwikkeldendeplantenvantomaatenkomkommers
zichdeeerstev/ekennahetuitplantenfors.Zijhaddeneendonkergroene

-19bladkleur.Deplantenvandetweeanderebehandelingengroeidengoeden
hadder*'eennormale-bladkleur.Ongeveer3w^kennahetuitplantentrad
bijbehandelingnatstikstofgebrekop.
Dewortelontwikkelingbijbehandelingnatwaszeeroppervlakkig.Dewortels
warenaandeoppervlaktevanhetveensubstraatduidelijk zichtbaar.Afsterving
vanwortelsheeftnietplaatsgehad.Doordeconstantewaterstandinde
nattebassinsblevendewortelshierinbovendewaterspiegel.
Dekomkommervruchtenuitallebehandelingenvertoondengeenafwijkingen.
Bijdetomatenkwamenbijallebehandelingengedurendedegeheleoogstperiode,
veelvruchtenmetstervorm!gescheurenrondhetkroontjevoor.Devruchtenwarenflinkgrof,bijbehandeling natwerdenzesteedsfijner.

PLANNEN1976
Tomaatteleninveensubstraatinhogesmalle-enlage,brede
bassins.Devochtbehandelingenzullenzijn :droogen nat.
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Proj..ect,A 11

DE BELASTING VAM HET OPPERVLAK"*'EVATE?.MET ANORGANISCH'
STUFFEN
Ph. Hamaker»
C. Sonneveld &
J. van Beusekom.

a.

Onderzoek van het oppervlaktewater

Het onderzoek naar het zoutgehalte van het oppervlaktewater in het
Zuidhollands Glasdistrict is voortgezet. Evenals in voorgaande jaren
werd maandelijks op 30 plaatsen water bemonsterd en onderzocht.
In de tabel is een overzicht gegeven van de maandgemiddelden.
Chloor 1
mg.liter

Maand
Januari
Februari
Maart
Apri1

170
138
149

Mei

181
194
181
191
169
184
183
184

Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Tabel.

1.20

Gele:Ldincf.?;v erm ooen
mmho .cm•_i (bij 25°C)
î,50
1,41
1,39
1,22
1,54
1,40
1,30
1,21
1.22
1,42
1,39
1,54
• f

"•

Het ch.loorgeha.lte en h e t goieidingsvermogen van het
oppervlaktewater in het:Zuidhollands Glasdistrict

Zoals uit de resultaten blijkt is het chloorgehalte gedurende het
gehele jaar beneden 200 m g per liter gebleven. Ook het geleidingsvermogen heeft geen hoge waarden bereikt.
Het onderzoek naar de invloed van het uitstrooien van wegenzout op
de verzilting van grond- en oppervlaktewater dat in samenwerking
met het Hoogheemraadschap van Delfland wordt uitgevoerd, is voortgezet. De resultaten van het onderzoek geven weinig informatie aangezien er in verband met de zachte winter nauwelijks werd gestrooid.

b.

Ontzouten van oppervlaktewater door omgekeerde osmose

Het ontzouten van gietwator heeft in de praktijk dit jaar een toenemende belanastellinq ondervonden. Verschillende installaties- werden
geplaatst. De meeste staan
voora snog op drinkwater of grondwater,
!.Ietontzouten van dit water door middel van omgekeerde osmose levert
weinig problemen meer op.
Het ontzouten van oppervlaktewater is echter nog vrij problematisch. In
samenwerking met het I.M.A.G. werden enkele proeven gedaan met.de
voorfiltratie. Hoewel het mogelijk blijkt de colloidaal opgeloste
organische stof, die de problemen geeft, uit het oppervlaktewater
te verwijderen, is het nog niet zo ver dat het op praktische schaal
kan worden verwezenlijkt. Inmiddels is op twee tuinbouwbedrijven
een installatie voer ontzouting van opper'/laktewater geplaatst.
Het.is nog te vroeg om een oordeel over de werking te kunnen geven.
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Pub1ikapties
Sonneveld,C. :
Hetverband tussen hetgeleidingsvermogen enhet zoutgehalte
van gietwater inhet Zuidhollands Glasdistrict.Proefstn.GroentenFruitt.Glas,Naaldwijk, Intern.Rapp.no.689 (1975),6pp.

PLANNEN 1976
Hetonderzoek naar deverzilting vanhetoppervlaktewater wordt
voortgezet,evenals hetonderzoek naar deinvloedvanwegenzoutop de verzilting.
Voortzetting onderzoek ophet gebied omgekeerdeosmose.
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ProjectA 12.

GEWA50NDERZ0EK BIJGLASTEELTEN
J.P.N.L.Roorda van Eysing
P.A.den Dekker,P.A.van
Dijk &W.A.C. Nederpel

a,

Aardbei

Uitloperplanten vanaardbei werdenopwatercultuur geplaatst ombeelden
van gebrek optewekken.Opvallend wasdathetgewas soms sterker "ondergronds" reageerde danbovengronds.Bijhetweglatenvankaliumof
magnesium bijvoorbeeld werd tijdelijk afstervenenslijmerig worden
vanhetwortelstelsel geconstateerd terwijlbovengronds debeelden,
behoudens groeiremming,weinig duidelijk waren.Hetoptredenvanbladverbranding ("tîpburn")kwambijvrijwel allebehandelingen voor
maarwasvooral gekoppeld aanhetobject zonder calcium.

b.

Broom

Een literatuurstudie over broomingrond engewaswerd uitgevoerden
het rapporthierover samengesteld.
Amerikaanse anjer werd geteeldopwatercultuur,trosanjeropveensubstraat,waaraan toenemendehoeveelheden bromidewaren toegevoegd.Bij
80dpmBr (range0,8,80en800dpm)indewatercultuur enbij
eveneens 80dpmBr (berekend opdroogveen) inhetsubstraat werden
symptomen vanbroomovermaat verkregen. Opmerkelijk wasdatophet
optredenvansymptomen soms langmoestworden gewacht.
Bijslageteeldopwatercultuur gafdehoogste broomconcentratie
geen symptomen,wélv?arendekroppen ongeveer 10%lichtervangewicht.
Hetbroomgehalte ingewas verliep recht-evenredigmethetgehalte
indevoedingsoplossing. Bij800dpmBrindeoplossingwerd ruim
5000dpmBropdedroge stofvandevolgroeide slakrop gevonden.
Ophetresearchlaboratorium werd eenbegin gemaaktmetdebepaling
vanbroommetbehulp vandeion-specifieke electrode.De resultaten
zijn veelbelovend.

c.

Gewasdestructie

InNaaldwijk wordt degewasdestructie uitgevoerd meteensalpeterzuur-perchloorzuurmengsel.Hetgevaar voor explosiebijtoepassing
van deze destructie isgroot.Bijdestructie metperchloorzuurworden
hoge eisen gesteld aandezuurkast.Vervanging vanbovengenoemde
destructie isdanookgewenst.Eensamenvatting isopgesteldvan
dedestructie-enextractiemethoden ingebruikbijdiverse instituten.Devoor-ennadelenvandeverschillende destructies zijn
nagegaan.Opgrond hiervan ismetingangvannovember 1975de salpeterzuur-perchloorzuur destructie vervangen doorde saipeterzuur,
perchloorzuur-zwavelzuur destructie,dieminder gevaarlijkis.
Tevens iseenbegin gemaaktomnategaanoftrichloorazijnzuurals
extractiemiddel istoetepassen.Bijeenproef bleek datvoor zink,
mangaan.encalciumeengoede overeenstemming bestaat tussende
perchloorzuur-methodeendetrichloorazijnzuur-methode.
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Publikatîes
Solingen-Berg,W.H.,v.d.:
Voorlopigverslag :Debepalingvanbromidemetdeion-specifieke
electrode.Proefstn.Groenten-Fruitt.Glas,Naaldwijk,Intern
Rapp.januari 1975,2pp+bijlagen.
Bes,S.S.de&P.A.vanDijk:
Debepalingvanijzermetbehulpvanatomaireabsorptieingewas.
Proefstn. Groenten-Fruitt.Glas,Naaldwijk,InternRapp.juli
1975,18pp+bijlagen.
Bes,S.S.de&P.A.vanDijk:
Direktekoncentratiemetingenbijdeijzerbepalingdoormiddel
vanatomaireabsoprtieingewas.Proefstn.Groenten-Fruitt.Glas,
Naaldwijk,Intern.Rapp.september 1975,11pp+bijlagen.
Bes,S.S.de&P.A.vanDijk:
Waterverontreiniging doorzinknakontaktmetgegalvaniseerde
buizen.Proefstn.Groenten-Fruitt.Glas,Naaldwijk,Intern.Rapp.
juli 1975,7pp.
Nederpel,W.A.C.&A.Koster:
Mangaangebreken-overmaatbijchrysantenopwatercultuur.
Proefstn.Groenten-Fruitt.Glas,Naaldwijk,Intern.Rapp.683,1975,
13pp.
Nederpel,W.A.C:
Eengevalvanfluorvergiftigingvansnijgroen.Tuinderij,15
(1975)5 (11maart) 19.
RoordavanEysinga,J.P.N.L.:
Moderneplantevoeding.Ookkleine "nevenelementen"vanbetekenis.
Vakbl.Bloemisterij30 (1975),37 (12september)23.

PLANNEN1976Voedingsziekten :voortzettingvanhetonderzoekmetverschillende
gewassen.
Broom :Verzorgingvanenkelepotproevenmetdiversegewassenbij
verschillendbroomgehalteinhetsubstraat.Grond-engewasonderzoek.
Uitwerkenmethodevanextractiemettrichloorazijnzuur.
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ProjectA 13 'HET GEBRUIKVANSUBSTRATEN BIJKASTEELTEN
C. Sonneveld,G.A.Boertje S
S.J. Voogt
a.

Bemesting metstikstof enkali bijAnthurium andreanum

In juni 1974isbij een kweker eenproef aangelegdmet als doel na
te gaan wathet juiste stikstof- enkaliniveau isvoor de teeltvan
Anthurium andreanum. Als substraatwordt grove turfstrooisel (Flevovezel)gebruikt,waaraan voorafkoolzure magnesiakalk en spoorelementen
waren toegevoegd. Deproefopzet is alsvolgt :
2
0 0,8 1,6 3,2 en 6,4 gNp e r m
0 1,6 en
3,2 g K O per m 2
Demesthoeveelhedenwerden eenmaalper 3wekeninopgelostevormtoegediend. De stikstof werd gegeven als'ammoniumnitraatendekali als
zwavelzure kali.
Waar geen stikstofwas gegevenwerden inhet eerste jaarperplant gemiddeld 5,4 bloemen geoogstmeteenbloembreedtekleiner dan 10cm.
Bijdebehandeling waarwerdbijgemestmet 0,8 gNper m werd de
hoogste produktie 5,8 bloemenperplant en een bloembreedte 10,7 cm
verkregen. Bijdehoogste stikstoftrapwerden gemiddeldper plant
5,0 bloemen geoogst.
Dekalibemesting bleek ook eenduidelijke invloed tehebben op de
produktie. Bijdehoogstekalitrapwerden demeestebloemen verkregen,
gemiddeld 5,6 perplant.
b.

Vergelijking tussen komkommers geteeld in kasgrond en in
veensubstraat

Ineenproef werd het telenvankomkommers opbroeiveuren vergeleken met
een teeltinveensubstraat.Voorts werd ontzoutwater naast leidingwater
gebruikt. Indebroeiveur werd 12kg stroper strekkende meteraangebracht.Als substraatwerd fins sphagnumveengebruikt,hetzelfde als
vorig jaar;voor de aanvangvandeproefwerdhet gestoomd. Deplantdatumwas 6 januari;hetraswas Sandra.Deproefwerdbeëindigd op
23 juni. In de tabel zijn deopbrengst en de chloorcijfersvan substraat
en grond,gevonden aanheteinde vande teelt,weergegeven.
Veensubstraat
I
Broeiveur
_
_
aantaï7gïantkcj/gïantmvaïClaantaï7p_ïant
\
kg/p_ïant__mvaï_Cl

Gietwater
Ontzoutwater
Leiding water
Tabel 1.

34,0
30,1

16,0
14,6

0,6 !45,0
6,9 I42,9

21,8
21,3

0,9
3,0

De opbrengst vandekomkommers en de chloorcijfers van
substraat en grond.

Zoals blijkt ligtde opbrengstbij debroeiveur aanmerkelijk hoger dan bijde
teelt inveensubstraat.Dit 'isvooral tewijten aan de slechte klimaatregeling tijdens deproef,dievooral ongunstigwas voor de teeltin
veen.Dekwaliteitvanhet gietwaterblijkt duidelijke invloed te hebben
op de opbrengst. Hetontzouten vanhetwaterheeft deopbrengst gunstig
beïnvloed.
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c.

Vergelijking tussen tomaten geteeld in kasgrond en''inveênsubstraat

Nabeëindiging vanbovengenoemde komkommerteeltwerdhet gewas geruimd.
Dezelfde behandelingen werden in deproef aangebracht.Zowel degrond als
hetveen werd voor de tomateteelt niet uitgespoeld. Op 9juliwerden de
tomaten geplant; ras Panase-CF.Deproef werdbeëindigd op 20november.
Tn de tabel zijn deopbrengst- ende chloorcijfers,die aanhet eind
vandeproef inhet substraat ende grond werden gevonden,weergegeven.
Veênsubstraat
kg/plant
mval Cl
Ontzoutwater
Leiding water
Tabel 2.

4,2
3,7

3,8
7,8

Kasgrond
mval Cl
kg/plant
4,1
4,3

1,7
3,1

Deopbrengst van de tomaten en de chloorcijfersvan substraat
en grond.

Zoalsblijkt lag deopbrengst bijde teeltin grond gemiddeld wat hoger
danbij de teelt in veen.Hetontzouten vanwaterheeft deopbrengst van
de ter-ltinveen gunstig beïnvloed. Het chloorcijfer inhet veen is echter
bijdebehandelingen met ontzoutwateropgelopen naar 3,8 mval. Dit is
een gevolg van een storing inde ontzoutingsinstallatie.
cl.

Tomatenteelt in veênsubstraat

Afgelopen teeltseizoen (1974/1975)werde^opvierbedrijven tomaten geteeld
in veen.De totale oppervlakte,die voor deze teeltwijzewerd benutwas
tesamen circa 10.000m"".
Het teeltverloop werd intensief gevolgd. Hierbijwerdenop alle bedrijven
regelmatig monsters vanhet substraat genomen en chemisch onderzocht.
Gezien de resultaten kanworden gesteld dathet telenvan tomaten in
veênsubstraat goed mogelijk is.Duidelijk isechter gebleken dat aande
bévuesting,clewaterkwaliteit endehoeveelheid water die tijdens de teelt
wordt gegeven veel aandachtmoetworden besteed.
e.

Komkommers telen insteenwol

Dit jaarwerdenop enkelebedrijvenkomkommers in steenwol geteeld.
Door regelmatigbezoek aandeze bedrijven werd deze teelt begeleid.
..«iceptenvoorhet samenstellen van devoedingsoplossingen werdenverstrekt.
Maar schatting zullen in 1976 ongeveer 8hakomkommers op steenwol worden
geteeld.
Publikaties
Sonneveld,C. :
Verslag van een studiereis naar Guernsey. Proefstn.Groenten-Fruitt.Glas,
Naaldwijk. Intern Rapp. 1975,18pp.
Sonneveld,C.:
Verslag van een reis.naar Zweden.Proefstn. Groenten-Fruitt.Glas,Naaldwijk.
InternRapp. 1975,10pp.
Zonneveld,C. &S.J. Voogt :
Voedingsoplossingen voor het telen in steenwol.Proefstn. Groenten-Fruitt.
Glas,Naaldwijk, InternRapp. 1975 12pp.
..-"toertje,G.A. :
Onderzoek vanmeststoffen enveenprodukten op Engelse commerciële
Proefstations.De Tuinderij 15 (1975) 20 (7oktober) 28-31.
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Boertje,G.A.:
BemestingsadviesvoorAnthuriumandreanumopveensubstraat.De
Tuinderij15 (1975)21 (21oktober}18,19,21.
Boertje,G.A.:
HettuinbouweilandGuernsey. DeTuinderij15 (1975)25 (26december)
31-35.
Boertje,G.A.:
Anjersinbassinsmetveensubstraat.VakbladBloemisterij30
(1975)17 (25-april)12,13,15.
Voogt,S.J.:
Tomatenteleninveensubstraat.DeTuinderij22 (1975)no.15
18-21.
Sonneveld,C.&S.J.Voogt:
Peatsubstrateasagrowingmediumforcucumbers.ActaHprt.50,
(1975)45-52.
Voogt,S.J.:
VergelijkingvaneenkomkommerteeItinveensubstraatmeteenteelt
opbroeiveuren.Proefstn.Groenten-Fruitt.Glas,Naaldwijk,
InternRapp.no.695 (1975)13pp.
PLANNEN1976
NaarhetzichlaataanzienzaldebemestingsproefmetAnthurium
andreanummediojuniwordenbeëindigd.
Erzijnplanneneensubstraat/bemestingsproef aanteleggen
metcymbidiums.
Insamenwerkingmetafdelingteeltenfysiologiezaleentomateteeltinveenwordenvergelekenmeteenteeltinkasgrond.
Onderzoeknaarhetoptimaleijzerniveauvansteenwolvoordeteelt
vankomkommers.
Begeleidingvandeteeltvankomkommersentomateninveenen
steenwolindepraktijk.
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ProjectA Ik.

DEOPNAMEVANMANGAAN, IJZERENZINKBIJ KASTEELTEN
S.J.Voogt&
C.Sonneveld

a.

De invloedvanenkele faktorenopdemangaanopnamebijsla

laeenpottenproefwerddemangaanopnamevanchrysantbestudeerd
bijzevenverschillendegrondsoorten.Ookhetstomenvangronden
hettoedienenvanmangaansulfaatwerdindeproefbetrokken.Deresultatenvandezeproefzijninhetvoorgaandejaarverslagopgenomen.
Nabeëindigingvanhetonderzoekbijchrysantwerdindezeproefsla
geteeld.Deplantdatumwas20december;rasKoran.Deslawerdgeoogst
op4maart.Bijdeoogstwerdhet.gewasbeoordeeldengewogen.Het
gewaswerdonderzochtopmangaanenijzerendegrondopmangaan.
Alsextractiemiddelenvoorhetbepalenvanmangaanindegrondwerden
toegepast :Morgansoplossing (l:^ gewicht),water.(1:2volumeextract)
enNammoniumacetaat (1:25gewicht).Degehaltenzijnbijhetgrondonderzoekuitgedruktinmgperliterextractenbijhetgewasonderzoekinmgperkgdrogestof.

Grondonderzoek
Zand
Zand
Zave1
Lichtklei
Zwareklei
Zandigveen
Veen

i
,_Rand
!overmaat

Gemid- Gewasonderzoek
Grondonderzoek
deld
Mn
Fe
Mn1:2 Mn-NH
kroggew^
J22E2a?}.

0,9
0,4
0,6
0,6
0,6
0,1
0,8

1,9
1,0
1,1
0,6
2,0
2,0
0,3

168
159
170
167
166
173
171

189
161
219
167
204
147
154

424
588
395
294
307
504
356

22,0
19,8
18,4
18,2
43,5
18,4
27,8

0,28
0,46
1,13
0,75
0,97
0,38
0,92

0,79
0,95
1,23
1,35
3,06
1,07
3,11

0,2
0,9

1,3
1,3

161
174

54
301

422
393

9,4
38,6

0,05
1,33

1,43
1,87

0,5
0,7

1,4
1,2

169
167

147
207

415
404

20,4
27,6

0,54
0,85

1,43
1,87

Stomen
Niet
wél
MnSO.
Niet
Wél
Tabel 1.

Degemiddeldecijfersvoormangaanovermaatenbladrand
(0=geenf10=ernstig).Hetgemiddeldekropgewicht
ingrammenperstukenenigeresultatenvanhetgrondengewasonderzoek.

Zoalsblijkt,zijndeverschilleninkropgewichttussendegrondsoorten
vrijgroot.Dezewarenechternietbetrouwbaar.:Hetstomen (faktorb)had
eengunstigeinvloedophetkropgewicht (P=0,03).Demangaantoedieningbleekgeeninvloedtehebbenophetkropgewicht.
Deverschijnselenvoormangaanovermaatwarengering,zowelhetstomen
alshettoedienenvanmangaansulfaatdedenmangaanovermaattoenemen.Het

A
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toedienenvanmangaansulfaatenhetstomenhaddeneenduidelijkhoger
mangaangehalteindegrondeninhetgewastotgevolg.

b.

De invloed vangips-enkalisalpetertoedieningaangestoomde
grondopdemangaanopnamebijsla

ïneenpottenproefwerddeinvloedvanhettoedienenvanverschillende
hoeveelhedengipsenkalisalpeteraangestoomdegrondopdemangaanopnamebijslanagegaan.Aangestoomdegrondwerdrespectievelijk
0,400,800en1200mgCaSO .H0perlitertoegevoegd.Daarnaastwerd
respectievelijk 0en500mg
KNO perlitergrondtoegevoegd.Er
werdtweemaalachtereenvolgensslageteeld;rasNoran.Intabel2
zijnderesultatengemiddeldoverdefaktorenweergegeven.
Kropgewicht
CaS0„/liter
4
4
e
2eteelt
teelt
0
400mg
800mg
1200mg

Cijfer rand
Ie
2e
teelt
Ceelt

Cijfer kleur
Ie
2e
teelt
teelt

193
198
176
174

221
228
228
227

0,2
0,5
0,7
2,8

2,7
-. 4,5
3,5
3,3

4,3
4,8
5,8

183
188

219
233

0,8
1,3

3,9
3,0

Mn gewas
Ie2e
teelt -•teelt

'7

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

96
126
136
143

76
108
112
114

5,0
5,3

6,2
6,0

127
123

107
98

5

KNO/liter
0
500mg
Tabel.2.

Degemiddeldekropgewichten (g/stuk),randcijfers
(0=geen;10=ernstig),kleurcijfers (0=licht;
10=donker)enmangaangehaltenvanhetgewas.

Zoalsblijkt,ishetkropgewichtvandeeersteteeltlager,naarmate
meergipsaandegrondwastoegediend.Tevensblijktdekleurvanhet
gewasdonkerdertezijnenhetoptredenvanrandwattoetenemen.
Alleverschillenbijdetweedeteeltblekennietwiskundigbetrouwbaar
tezijn.Hetmangaangehaltevanhetgewasneemtwattoeonderinvloed
vangips.DeverschillentengevolgevandeKNO,-toedieningwarengeringennietbetrouwbaar.
c,

Onderzoeknaardemangaan-en ijzeropnamebijgerbera

Ineenproefmetcontainerswerdenzesverschillendesoortengrondvergeleken,afkomstigvanbedrijvenwaarregelmatigchlorosexverdwaargenomen.Bijdezegrondenwerdheteffectvanstomenenhettoedienen
vanijzerchelaat (Chel138Fe)ophetvoorkomenvanchlorosebestudeerd.
Hetrasindezeproefwas 'Sympathie'.Reedsspoedignahetuitplanten
zijngroteverschilleninhetoptredenvanchlorose-ennecroseverschijnselenwaargenomen.Intabel3zijndegemiddeldecijfersweergegeven.
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Grondsoort
Zand
Zavel
Klei
Klei
Venigeklei

§£2™£B
TÖëdiënïng~Chêï~Ï38_Fë
t
2i2
~ ~wll
~
~niet ~
~
w^l
chlorosenecrosechlorosenecrosechlorosenecrosechïörösë~nëcrösë"
1,8
1,7
2,3
6,0
4,8
1,7
6
/2
5,0
7,8
4,3

2.1.1 0

Yüfïï
Tabel3.

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

0,2

0
4,3
0
5,0
0

1,0
4,7
3,5
3,8
5,7

0
4,3
0
4,0
1,7

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

1,7
ô'o
1,7
6,0
2,7

0

0,3

0

0,2 o'

Degemiddelde cijfersvoordematewaarinchloroseennecrose
optrad (0=geen;10=ernstig).

Bijdemeestegrondenisdechloroseminderalsdegrondisgestoomd.
Eenuitzonderingisdezavelgrond,waardechlorosejuististoegenomendoorhetstomen.Hettoedienenvanijzerchelaatblijkthet
optredenvanchloroseeveneenswattegentegaan.Denecroseblijkt
toetenemendoortoedieningvanijzerchelaat.Nastomenblijkthet
bijdemeestegrondennietmeeroptetreden.
Intabel4zijndegemiddeldezink-,ijzer-enmangaangehalteninhet
gewas,weergegevenvoordehoofdfaktoren.
Grondsoort

Mn

Fe

Zn

Zand
Zavel
Klei
Klei
Van.ige klei
Veen

119
9
26
17
15
78

241
202
170
129
174
187

108
73
70
86
105
116

25
64

175
180

96
89

49
41

185
170

91
94

Stomen
Niet
Wél
ToedienenChel138Fe
Niet
Wél
Tabel4.

Degemiddeldemangaan-,ijzer-enzinkgehalten (ppmop
dedrogestof)inhetgewasvoordehoofdfaktoren

Zoalsblijktzijndeverschillentussendegrondsoortenvrijgroot;
vooralbijmangaan.Voortsblijkthetstomenvooralhetmangaangehaite
inhetgewasduidelijkteverhogen.Hettoedienenvanijzerchelaat
aande.grondblijktweinigeffecttehebben.
Gezienderesultatenvandechlorosebeoordelingenenderesultaten
vanhetgewasonderzoek,zaldeoorzaakvandechloroseveelalinde
richtingvanmangaangebrekmoetenworden gezocht.
Tijdensdeproefwerdendebloemengeteld,gemetenengewogen.Intabel
5zijnenkeleopbrengstresultatenweergegeven.

Aantal/plant

Grondsoort
Zand
Zavel
Klei
Klei
Venigeklei
Veen

Gemiddeldbloemgewicht

4,4
3,5
4,3
2,6
2,6
7,7

16,1
17,0
18,3
16,6
18,4
19,9

3,5
5,2

16,6
18,8

4,3
4,4

17,8
18,1

Stomen
Niet
Wél
Chel 138Fe
Niet
Wél
Tabel5,

Hetgemiddeldeaantalstuksperplantenhetgemiddeld
bloemgewichtingrammenperstukvoordehoofdfaktoren.

Zoalsblijkt,zijndeverschillentussendegrondsoortengroot.Waar
dechlorosehetergstoptradwerdendeminstebloemengeoogst.Het
stomenheefteenpositieveinvloedgehadophétaantalstuksen
oohetgewicht.Hettoedienenvanijzerchelaathadweinigeffect.
Ineenanderproefwerddezink-,ijzer-enmangaanvoorzieningbestudeerd.Deteeltvondplaatsinbassinsgevuldmetsphagnumveen.Aanhet
veenwarenverschillendehoeveelhedenzinksulfaat,ijzerchelaat
(Chel133Fe)enmangaansulfaattoegediend.AlsrassenwarenSympathie
enMandarineopgenomen.
Reedsspoedignahetuitplantenwerdengroteverschilleninchloroseverschijnselenwaargenomen.Intabel6zijnderesultatenvaneen
chlorosebeoordelingweergegeven.
ZnSÖ .7it07'm'3

Sympathie

Mandarine

|
3,8
4,0

0g
25g
50g
Chel 138Fe/m

4,3

2,5
3,2
3,7

3

0er
25g
50g

1,7
1,7

6,2
1,7
1,5

4,0
4,0
4,1
3,8

2,4
2,9
3,6
3,7

8,6

MnSÖ,,. H Ö / m 3

4 2

og
20g
40g
60g
Tabel 6.

Degemiddelde chlorosecijfers (0= geen; 10= ernstig).
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Bijdegerberateeltinsphagnumveen,blijktvooralijzereen
belangrijkeroltespelenbijhetoptredenvanchlorose.De
elementenmangaanenzinkblijkenvanveelmindergrootbelangen
doendechloroseeerdertoe-danafnemen.Intabel7zijnde
gemiddeldezink-,ijzer-enmangaangehalteninhetgewasweergegevenvoordehoofdfaktoren.
ZnSO . 7 H 2 0/m~

0g
25g
50g

Sympathie
~Mn
~Fe~

Zn

Mandarine
Mn
Fe

Zn

25
47
72

88
75
82

170
256
307

44
64
85

96
98
92

146
222
322

48
54
43

83
82
81

291
244
198

73
58
62

81
91
114

274
233
183

41
55
42
54

91
79
75
81

212
248
262
256

57
54
69
76

96
94
94
97

233
263
211
213

Chel138Fe/m"
0g
25g
50g
0/m3

MnSO^.1H'
og
20g
40a
60g
Tabel7.

Degemiddeldezink-,ijzer-enmangaangehalten (ppm
opdedrogestof)voordehoofdfaktoren.

Zoalsblijktnemenhetzink-enhetmangaangehalteinhetgewastoe,
indienmeerzinksulfaatwordttoegediend.Bijtoedieningvanijzerchelaat,blijktvooralhetzinkgehalteaftenemen;hetijzergehalte
neemtalleenbijMandarineietstoe.Hettoedienenvanmangaansulfaat
heeftslechtseengeringeverhogingvanhetmangaangehalteinhetblad
totgevolg.
Intabel8zijnenkelegegevensvandeopbrengstweergegeven.
Zn.SO^.7 H^.O/m
0 g
25 g
50 .2
Chel138

6,9
7,0
7,2

22,2
21,4
20,8

8,7
8,6
8,7

23,8
23,1
22,9

4,5
8,2
8,4

19,7
22,3
22,4

7,5
8,7
9,8

22,1
23,8
23,9

6,8
7,3
7,2

20,7
21,6
22,5
22,0

9,1
9,4
7,9
8,3

23,2
22,7
23,1
24,3

Fe/m

0 g
25 g
50 .2
MnS0„.
41
og
20g
40g
60g
Tabel8.

Symgathie
Mandarine
aantal/plantbloemgewichtaantal/plantbloemgewicht

H 0/m

Hetgemiddeldeaantalbloemenperplantenhetgemiddelde
bloemgewichtingrammen.

.79-

Zpalsblijkt,neemtdebloemproduktietoenaarmatemeerijzerchelaat
wordttoegediend.Hetbloemgewichtblijkteveneensonderinvloedvan
ijzerchelaattoetenemen.Deinvloedvanzink enmangaanopdeproduktie
blijktvanmindergtootbelang.
Pub1ikaties
Voogt,S.J.:
Oorzakenvanchlorosebijgerbera's.Tuinderij,15,No.2,64-66 (1975)
Sonneveld,C.&S.J.Voogt:
Studiesonthemanganeseuptakeoflettuceonsteam-sterilized
glasshousesoils.PlantandSoil42,49-64 (1975).
Sonneveld,C.&S.J.Voogt:
Demangaanopnamevanchrysanten.Proefstn.Groenten-Fruitt.Glas,
Naaldwijk,InternRapp.no.693, (1975),40pp.
Sonneveld,C.:
Hetverloopvanhetgehalteuitwisselbaar-enwateroplosbaar
mangaaningestoomdegrond.Proefstn.Groenten-Fruitt.Glas,
Naaldwijk,InternRapp.no.688,(1975)13pp.
Sonneveld,C.&S.J.Voogt:
Theeffectofsteamsterilisationofsoilonthemanganeseuptake
byglasshousecrops.ActaHort.,51,(1975)311-319.
3

LANNEM1976.
Hetonderzoeknaardemangaan-enijzeropnamebijgerbera's
wordtvoortgezet.
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ProjectA 15.

ETHEEN (ETHYLEEN) INBODEMLUCHT
M.Q.v.d. Meijs

Hetonderzoeknaarhetvoorkomenvanetheen (C2H4)indebodemlucht
isvoornamelijkgerichtgeweestophetvindenvaneengoedetechniek
ombodemluchtteverzamelen.Totophedenwerdnauwelijksetheengevondenofaangetoondmetdegaschromatograaf.Waarschijnlijkwas
dedoorluchtingvandebemonsterdegrondenzogunstigdatgeenetheen
werdgevormd.
Ometheen-ontwikkeling indegrondopteroepenwerdeenproefopgezetinglazenwortelbakkenvan90literinhoud.Debakkenwerden
gevuldmetgestoomde-ennietgestoomdegrond,métenzondertoevoegingvanruige,rottemest.Degrondzalnatennormaalvochtig
v/ordengehouden.Debodemluchtindebakkenzalregelmatigworden
bemonsterdenophetvoorkomenvanetheenonderzocht.

PLANNEN1976
Voortzettingbakkenproef.
Hetvaatziekten-onderzoekvanvooralanjerzalworden
begeleid.
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K. Buitelaar
a,

Plantafstandenbsjherfsttomace^

Bijeenteeltvanharfsttoi'riatenwerddeinvloedvan.deplantafstand
opdeproduktieengemiddeldvruohtgevichtbepaald.
Erwerdgezaaidop6junienuitgeplantop4juli (cv.'Sonato B.').
Bijeenrij-afstandvan '30cmwerden6plantafstandenopderijvergeleken (tussen41en 73e™}.
Deoogstperiodewasvan 15septembertot24november.Verkleining
vandeolantafstandocefteenv"s.rhecrinavanzoweldevroegeaisde
totaleproduktie (?.t\ kg/m"bij7Scatot10,4kg/m'"bij41cm)en
eenafnamevanhetgemiddeldvruchtgewicht (64,3grambij75cmtot
5713grambij41end„
b»

Trossnoc'tï'stook"tori-elec

Deinvloedvantrossnoeiopproduktieenvruchtgewichtbijstooktomatenwerdbepa&ld„Hiartoewerdgezaaid o^p8novemberenuitgeplant
op9januari (cv.'Sonate')„Wanneer 3à4bloemenpertrosbloeiden
werdendetroapuoten20ingekort,dat "0, 8of6bloemenpertros
overbleven.GemiddeldkwamenerICä11bloemenoertrosvoor.Vanaf
e de1:1"tros
^ werdnietgesnoeidinverbandmetongunstige
de7 tot
vruchtsetting«
Overdeoogstperiode3apriltot30juruiwerdentussenonbehandeld
an10» 9en6bloedenoertrosqee.vi.betrouwbareverschilleninproduktieverkregen {respectievelijk10,0~9,9 -10,4en9,9kg/m).-Minderbloemenpertrosgafeenlogergemiddeldvrachtgewicht (respectievelijk 59,Gl,64en"0gram).Bijonbehandelden10bloemenper
troswarendevruchtenvandepuntenvandetrossenmindergoed.vanvorm.

Deto&atenveerdenon3februariuitgeplantbijeenrij-afstandvan
80cmeneenplantu.fs!:endopterrjvan50,57,,64,71en78cmvoor
de blijver
(cv,.*Sonato)„Hleriueser!werdomdeandereplanteen
zelf
topperale wi-jke-:? ge:;st,Deafstand50cmkwamookzonderwijker
voor,,Degroeienvrnc-rcKettingbijdewijkerswasslechtendeze
werdendaaromeenweeknadeeersteoogst (14april)verwijderd.De
produktievandeblijverbijdebovengenoemdeafstandwasrespectievelijk l4,5j 15,1; 14,4; 13,,2en 13,2kgperm .Degemiddelde
vruchtgewichtenweren respectievelijk61,.4;6S?0j65,4;66,8en
68,2gram,
Ingewasontwikkeiiriaenvrnchtkwaiiteitwerdengeenduidelijkeverschillenwaargenomentussendoverschillendeafstanden.

d„

Kortdurendetomatenteelt:mei:ze'iftoppende f-assen indeherfst

Achtzelftoppencerassenafkomstigvantweeseleciiebedrijvenenvan
hetI.V.T.werdenuitgeplantop 19augustus.Perkap (3,20mbreed)werden
3bedden,van2rijengeplant» Deafstandopderijwas25cm (= Ih.
plantperm'M.Hetgemiddeldvruchtgewrchtvarieerdevan31tot49gram.De

38,

vruchtkwaiiteitwasvanallerassenredelijktotgoed.

e

-

lQYi2ë£L,,y§D„§bLr§L,2BœË£Ï!'§§r.^âir!2ëi^_ïin_t:omaten

Op26maartwerdopeenbedrijfnettomatenvaneengoedevruchtkwaliteitenopeenbedrijfmettomatenvaneenvrijslechtevruchtkwaliteitdevruchten (cv.'Sonato')bespotenmetethrel (0,075en0,1%).De
2" en3 troswerdenbespotenophetmomentdaterrijpingaandeze
trossenplaatsvond.Demetethrelbespotenvruchtenwerdengedurende
tweewekentesamenmetonbespotevruchtenbewaardbijkamertemperatuur.Aanheteindevandebewaringwerdentussenbepotenenniet
bespotenvruchtenvanbeideherkomstengeenverschillenwaargenomen
inuitwendigekwaliteit (ca.stevigheidenkleur).

Bijeenbewaarproefmettomatenvandrierassen (cv.'PanaseCF',
'Sonata'en 'Virase"),bewaardgedurende7dagenbij8,14en20C
wasdeafrijpingssnelheidgroterbijdebewaringbijhogeretemperatuur.BijSCwerdendevruchtengeelrood.Naarmatedetemperatuur
hogerwas.warendekroontjessterkerverdroogd.Verschillentussen
derassenwerdenniet:gevonden.Vandezelfderassenwerdentomaten
gedurende 7dagenineenveilinghalbewaardbijlagetemperatuur
(9-12C).Dezetomatenwarenop3verschillendewijzenverpakt,teweten
inkistjeswelennietafgedektmetplasticfolieenkartonnen
dozen.Tussenderassenwerdgeenverschilwaargenomen.
Hetverpakkenvantomateninkistjes,afgedektmet.plasticfolie
heefthetuitdrogenvande'kroontjessterkverminderd.Nadeweek
bewaringwerdendevruchtenverderbewaardbijkamertemperatuur.Tien
dagenlaterwerdenergeenverschilleninvruchtkwaliteittussende•
rassenendebehandelingengeconstateerd.Allevruchtenwarendiep
rood.Enkelevruchten'warenzachten/ofrot.

PLANNEN1976
Invloed vantijdstip vanuitplanten enplantgrootteopde
produktïe bïj"hettelen ingrond ensubstraat bij3 temperaturen.
Vergelijking vanplantafstanden bïj demethode vantussenplanten,
invloed vannachttemperatuurenbodemverwarming opgroeien
produktïe bij tomaat.
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PROJECT B2 a

C£3RÜ!KSWÄARDE»0NDERZ0EK TOMATENRASSEN
K. Buitelaar

Rassenproeven 1"

1.
-

beoordeling

S t ookteel_t :16rassenwerdenop2plaatsenbeproefdVoorverderebeproevingwerdenaanbevolen :B50.103,Nr.47,
Nr.,346enNr,139/73.
Koade t e e l t : 15rassenwerdenop2plaatsenbeproefd.
Voorverderebeproevingwerdenaanbevolen sNr.47,Nr.167,
B50.201,B50.102enB50.202.

- H a r fsttee1t:14rassenwerden2plaatsenbeproefd.
Deeindbeoordelingheeftnognietplaatsgevonden.

2.

Rosstinproeven 2'" beoordeling
- Stoo k teel_t: met:eenserievan5rassenwerdop18plaatsen
eenpros.fgenomen.
Publik.at.ie;GroentenenFruit31 (1975):'385.
- Xoude "tee1t :meteenserievan6rassenwerdop16
plaatseneenproefgenomen.
Publikatle :GroentenenFruit31 (1975):931.
- Herfst.tse1t?meteenserievan7rassenwerdop10
plaatsen eenproefgenomen.Deresultatenzijnnognietgepubliceerd.

k«

§f92r^iîDL,ï5D„!:S2Êi;Ê[;rË§'î§0„II'^„2r2ye„yl§2l2e.vruchten

Van8Nederlandse selectiebedrijvenwerden23grof\*iezigerassen
vergelekenmetaisstandaardcv.'Sonate' (plantdatum22januari).
Zowelingroeikrach':.,, gewasbouwaislengtekwamengroteverschillen
tussenderassenvoor» .Detotaleproduktieoverdeoogstperiodevan
11apriltot 16jvsiivarieerdevan8,5kgtot15,6kgperm2.Het
gemiddeldvrtvchtgewichtper.rasvarieerdevan52tot104gram.Duidelijkeverschillenkwamenvoorinvorm,kleurenstevigheidvan
devrucht.Eenaantalrassenv/arengevoeligvoorneusroten/of
scheuren.Opgrondvanproduktie» grofheidenvruchtkwaliteitwerdenderassen 'virestoTmC.3F, 735795,KingCFen73W68geschikt
geachtvoorverderebeproeving»
PL7VNNKM_19?6
a.

b.

i~Beoordeling :voordedrieteeltwijzenkomentelkensop
2plaatsenproevenmetdezerassen.
e
2 Beoordeling :voordedrieteeltwijzenkomenopeengroot
aantalplaatsenproevenmetdezerassen.
e
1 Beoordeling ?van14tomatenrassenmetgrovevlezigevruchten.
Praktijkonderzoek :op7bedrijvenvolgenvandeteeltmeteen
grofvlezigras.

40.

PROJECTS

TEELTONDERZOEK BIJ KOMKOMMER
J.A.M,vanUffeien

a

"

£2!É2ïï^^^

rassen

Deinvloedvanlagererulmteternperaturendanthansgebruikelijk
(24coverdag,21C 'snachts)opdeproduktiebijeenteeltvan
komkommers,waarbijmiddelsgrondverwarmingeenhogegrondtemperatuurwerdgehandhaafdisnagegaanin6teeltruimten,waarintwee
dagtemperaturen (24en21'C)gecombineerdmet3nachttemperaturen
?1 19en 17C)werdeningesteld..Iniedereruimtewerdwelen
geengrondverwarminggebruikt,.Degrondtemperatuurbijgebruikvan
grondverwarmingv/as21-22C Tevensisnagegaanofderassencv.
'Farbio','Sandra'en "'Pandex'verschillendopdezetemperaturen
reageren,.Srisop6januarigeplant.Erbleekgeeninteractie
tussentemperatuurenrassentebestaan.Hetwélofnietgebruiken
vangrondverwarmingheeftniet.totverschilleningroeienproduktie
geleid.Hetextreemzachteweertijdensdeafgelopenwinterkanhier
eenrolbijhebbengespeeld.Deinvloedvanderuimtetemperatuurop.l
degroeienvroegeproduktiewasgroot.AantastingdoorBotrytistrad
vooralopbijdelagetemperaturen.

b.

M§I'dC2S102§§..ÇbË'aêA_..92r_^l§ëËf§ ^ Ê L ! H Î 0S_ËÎJ.«.hSü^x-Tülêr

Vooralinkassen,waarinC0„wordtgedoseerd,kaninhetvoorjaar
verdrogingsschadeofweibladafstervingoptreden.WelkerolC0„
hierbijspeeltisnadergeanalyseerdin2proeven,waarbijkomkommerplantenin 12plastickooienwerdengeteeld,waaraanwél
engeenCO werdtoegediend.Indeeersteproef (plantdatun28februari)werdzuivereCO enCO vanverbrandingsgassenvandeverwarmingsketelgebruikt (concentratie0,4-0,8%).Bladverbranding
tradnietop.Senernstigevergelingvandebladrandentradopwaar
C0„wasgedoseerd» 3ijchemische,analysevandeplantbleekhetNenK-gehaltebijdebehandelingenmetCO duidelijklagertezijn
danzonderCO,.Ditkwamhetsterkstnaarvorenbijdestengels
endebladstelen.
Ineen2 &proef (plantdatum4april)» werdendelichtarmeomstandighedenvandewinternagebootstdoordeplastickooienmet.gaasdoek
afteschermen» Op2meiishetgaasdoekverwijderdomeenscherpe
weersovergangnatebootsen.ErwerdwélengeenCO«gedoseerd. C 0 doseringvondop3manierenplaats:totverwijdering"van hetgaasdoek,
vanafverwijderingvanhetgaasdoekengedurendedegeheleperiode.
Alleenbijdelaatstebehandelingtradaanvankelijkbladafsterving
op, laterookindebeideandereCO-behandelingen.Debladranden
kleurdenhierbijgeel.BijgeenCO-doseringtradgeenschadeop.DaarnaasttradooknugeelkleurinrrenopvandebladrandenbijalleCObehandelingen»

C.

vcy£1QyyrJQios»^ii-.!i'2-[i!s2!ii!ïër

Demomenteelalgemeengeteelde,volledigvrouwelijkbloeienderassen
vormenvruchtbeginseisinelkoksel,óók.aandehoofdstengel.Het

41.

naantalvruehtbanineeisiadaardoorveelgroterdanhetaantalvruchten,
datdeplantkanprod-.icsraf;,vooralonderwinterse,lichtarmeomstandigheden.Bijceproef 'piantdnrus6januari)zijnbijalleplantentot
ongeveer 1,/i vihoogte;allovxuchtbeginselsweggehaald» Bijéénbehandelingzijnvanafdiehoogteallevruchtbeginsalsaangehouden.Bij
deanderebehandelingzijnop.1,1,mhoogte2vruchtenenvlakonderde
draadnog3vruchtenaangehouden.Derestisweggebroken.
Op3roaartv/arenvandenietgedundeplan/ten6,6envandewélgedunde
planten4,6vruchtenparra"geoogst.Dezeverschillenzijngedurende
hetverderverloopvandeteelt,opgelopentotruim3,5vruchtperm.

d.

Herfstko^koi'wer

Indeklimaatkas,.bestaande uit24afdelingen,isbijherfstkomkomniers (o';antoatum 15augustus)nagegaan,watdeinvloedisvande
nacht™endagtemperatuuropvruehtlengte,bladafstotingende-pro-.
duktiebi/ideproefnewassen 'Farbio', rSandra','Stereo'enUniflora
o
D'.Driedagtemperaturen ;:20,24en28"Cwerdenmetviernachttemperaturen :13,.18,2.1en2iv'0gecombineerd.Degenoemdetemperaturenüijnstooktemperaiuren,beventilatietemperaturenwarensteeds
2^Choger« Srisgeenlichtafhankeiijkeverhogingtoegepast.
Vandegeoogstevruchteniehetaantal,hetgewichtendelengte
bepaald.
Gedurendehetbegin.vanieproefkondendeingesteldedag-ennachttemperaturennietwordengerealiseerd. 3,ijdehogeretemperaturen
wasdegroeisnellerendeeersteoogstdaardoorenkeledagenvroeger,beboratevandedaetenperatuurbleekeenerröteteinvloedopde
planttehebbendandenachtte-ïiperatuur»Bij28'Cwasdegroeien
produktie,onafnankeiijkvandenachttemperatuur,hetminste,vooral
gedurendedo.tweedehelftvandeteelt.Deinvloedvandenachttemperatuarwar-;minderduidelijk» Delaagsteprodukriewerdbij15C
behaald..

InsamenwerkingwethetCentraalBureauvoorTuinbouwweeHingenis
heteffectvanweekend,koelingbijkomkommersonderpraktijkomstandighedennagegaaruOpvrijdaggeoogstekomkommerswerdengedurende
hetweekendbewaard iaeenkoelcelenineenveilinghal.Degekoelde
komkommerswerdenopma?j*."lagm.orgenbijdenietgekoeldeindeveilinghalgeplaatst. Zes dagenna.hetinzettenvandeproef,werdo.a.
beoordeeldopkleurenrot«
Deeersteproever:gaventenaanzienvanrot.geenentenaanzienvan
dekleurgeenofslechte::.ee.rkleineverschillentezien.Hetoptredenvan ouâe:r''à.orn3Vlekkenwasbijdegekoeldepartijenoverhet
algemeenduidelijkminder.
Bijvoortgesetonderzoekbleekdekleurvandegekoeldekomkommers
duidelijk gelerdandievandeongekoelde.Dit.bleekeengevolgte
zijnvaneenhoogethyleengehalteindekoelcel,veroorzaaktdooreen
zeerhooggehaltevanet'hyieeninuitlaatgassenvandeheftrucks.
Hetethyleengehalteindecelkansnelwordenverlaagddoornahet
volrijdenvandekoelcelgedurendeeenkortetijd (5à15minuten)
deventilatorenvandekoelinstallatietelatendraaien,bijgeopendedeurenvandecel.

42.

f.

Koeling van komkommers_b2J_gebruik_ya^^

Bijeendrietalproevenisnagegaanwatdeinvloedisvanhetaantalopeningenindeverpakking (kartons),opdesnelheidvankoelingvankomkommersineenkoelhuis.Gebruiktzijndozenmetéén
endriegaten (025mm)aandekopzijdeendozenmetdriegaten
aandekopzijdeentweesleuvenaanbeidezijkanten.Tevenswerd
deinvloedvanhetverpakkingspapierindedozenopdesnelheidvan
koelingnagegaan.
Deruimtetemperatuurindedoosendevruchttemperatuurwerdenop
verschillendeplaatsenineenpalletmetkomkommersgemeten.Uit
deverkregenresultatenkanwordengeconcludeerddateengroteraantalopeningendannugebruikelijkis (ééngataandekopzijde)tot
eenaanmerkelijk snellerekoelingleidt.Tussendedozenmetdrie
gatenendedozenmetdriegatenplussleuvenwarengeenverschillen. Hetweghalenvanhetverpakkingspapierhadgeeninvloedopde
snelheidvankoe.ling. ,
Eenalgemeneervaring bij'de\proevenwas,datdewijzevanstapeling
(wélofgeenkierentussendestapels)vangroteinvloedisopde
snelheidvankoelen.
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Invloedvaneen zeer lagetemperatuurgedurendeeengedeeltevandenachtopproduktiebijzes rassen (2 beoorde!ing) nagaan.

«3.
PROJECTB k,

GEBRUIKSWAARDE-ONDERZOEKKOMKOMMERRASSEN
J.A.M,vanUffelen

a

«

Rassenproef^l^^beoordeXing

Stook.t e e l t : Twaalfrassenvergelekennietdestandaardrassen
'Pandex'en 'Farbio'.74/122,74/80,1359/73Ken92werdenvoldoendebeoordeeldvoorverderebeproeving.
H e r f s t t e e l t : Tienrassenzijnbijdezeteeltwijzebeproefd.Deeindbeoordelingheeftnognietplaatsgevonden.

b«

^ä§5SD0r2§L,^I„beoordel_ing

S t o o k t e e 1t snegegevensvan10proevenmetderassen
'Farbio','Sandra','Pandex'en 'ünifloraD'—gedeeltelijkvan
proeftuinen engedeeltelijk,vanpraktijkbedrijven—werdenverwerkt.
Openkelebedrijvenzijnook»rbeidswaarnemingengedaan.Hierbij
bleekdat 'Uniflora D' hetminstearbeidvraagtenvooral'Pandex'
eenrasisdatveelarbeidvraagt.Hetverschiltussendezerasseninarbeidsbehoeftewas14%.
Publikatie : GroentenenFruit,31 (1975)606.
Herfsttee1t: In.detweedebeoordelingvoordeherfstteeltwarendevolgenderassenopgenomen :'FarbioII','UnifloraD',
'Sandra','No.1360/73',Ho.92','Stereo'en 'No.74-80'.Deze
rassenserieisop 17plaatsenbeproefd.
PLANNEN1976
e
1 Beoordelingstooktee]tenherfstteeltoptweeproeftuinen.
e
2 Beoordeiïngstooktee]tenherfstteeltopenkeleproeftuinenenopeenaantal prakt!jkbedrijven.
Houdbaarheïdsonderzoekmetde rassendieinde2"beoordeling
zijnopoenomen.

kk.

PROJECT B5.

TEELTONDERZOEK BIJKASSLA

O.P.A.vanHolsteijn&
H.G.A.vanEsch
•Deveronderstelling,datlageregrondtemperaturen/dewateropnamebeperken
endaardoordekansopglazigheidverkleinen,is getoetst.Degrondtemperatuurwasbijdekoeling2"Clager (op20cmdiepte)en4°C
lager (op30cmdiepte)danwaargééngrondkoelingwerdtoegepast.
Dehoogtevandegrondtemperatuurbleekindezeproefnietvanbelangvoorhetoptredenvanglazigheid.Tussenderassenwarener
geengroteverschilleninhetvoorkomenvanglazigheid.Erwerdeen <
correlatieaangetoondtussenenkeleklimaatsfcatorenbuitenzoals
vochtdeficit,stralingvoorgaandedagmethetoptredenvanglazigheid.
Opheteindevandeteeltisdegrondtemperatuur—bijhetobject
grondkoeling —verhoogdtotongeveer22C,waarnaergedurendeenkele
dagenveelglazigheidoptrad.Hetlijktdaarominteressantpmkomend
jaarheteffectvansterkwisselendegrondtemperaturennategaan.

H.G.A.vanEsch
Indewintermaandenwordenvaakkleineslaplantenuitgeplant.Omde
teeltteverkorten—zonderhogeretemperaturenaantehouden—kan
menbijhetuitpiantenvangrotereplantenuitgaan.Inenkeleproevenisnagegaaninwelkematedeteelt teverkortenisbijgebruik
vanzwaardereplanten» Sënproefisgeoogst,indetweedehelftvan
januarienéénproefindetweedehelftvanfebruari.Normaalwordt
indepraktijkuitgegaanvaneenplantmeteengewichtvancirca
1gram.Meteenplantvancirca5gramkondeteeltmetongeveer
14dagenwordenverkort.Eenzwaardereplantvereistechtereengrotereperspoteneenlangereopkweek.
Publikatie : H.G.A.vanEsch :Eengrotereslaplantvoorde
januari/februarioogst?.DeTuinderij15 (1975)
2 :62-63.
c

-

SIaJJ§t_oggeriçhte_bladstand_(oggerichte_s1atypen)
H.G.A. van Esch

Indeslatee.ltis aanslag éénvandegrootsteproblemen.Met aanslag
wordenbedoeld,derottebladerendieontstaandoorBotrytis,Rhizoctoniaen/ofPytiumspec Bijdeopgerichtetypenhebbendebladeren
weinigofgeencontactmetdegrond.Hierdoorisdekansopaanslag
geringer.Ineenaantalproeveninherfstenvoorjaarzijnverschillende
rassenvergeleken.Inenkeleproeven (oogstoktober-november)isde
optimaleplantdichtheidonderzocht.Deplantdichtheidvarieerdevan
12tot29plantenper.m2.Minderplantenper.m gafzwaarderekroppen,
procentueelminderafvaleneenbetergeslotenonderkantvande
kroppen.Voordeoogst,beginoktober,isdemaximaaltoelaatbare
plantdichtheid20plantenperm 2 ;voordeoogst,eindoktober.enbeginnovember,isdit18plantenperm .Degroeineemtbeginnovember
sterkaf.

45.

Publikatie Î H„G.A. van.Esch : Slatypenmet eenopgerichte bladstand. Groenten enFruit 31 (1975) : 276.
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invloedwisselende grondtemperaturen,watergiften en plantleeftijden op hetoptreden van glazigheid.
Invloed van pïantcrootte bij uitplanten op verkorting van
teeltduur (oogst in december/januari en begin maart).
Houdbaarheid na deoogst van diverse rassen nagaan. Hierbijworden ook betrokken :plantafstanden en plantgrootten,
Vergelijking van diverse plantafstanden en plantgrootten
en de Invloed hiervan op de kwaliteit.
Grondbedekkingsproeven bij ijssla in verband met hetoptreden van aanslag.
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PROJECTB6.

GE3RU1KSVAA3DE-0NDERZ0EKKASSLARASSEN
H.G.A.vanEsch

Optweeplaatsenwerdanrassenproevengenomen.Bijvierteeltwijzenzijn
proevengenomen.Deonderstaanderassenkomenvoorverderebeproeving
inaanmerking:
Herfsttee1t :

Type70,No.978,M41,Type3482,Edgar
enB67.
Wintertee1t ;
No.1107,B67enType51.
•Voorjaarstee.lt
:
-Andy,Br.323/74S,Br.495/74S,206-2
en221
Late voorjaars- en 20mertee.lt : No.978,No.796,Bellona,
No.2598enTornado.
a

Deresultatenvandelandelijkeproevenzijnindevolgendeartikelen
gepubliceerd.
Publikaties:
H.G.A.vanEsch : Herfstslarassen.Maakeenverantwoordekeuze!
GroentenenFruit30 (1975)2113.
H.G.A.vanEsch : Maakeengoedoverwogenkeuze I Rassenproevenwinterslain 1974-1975.GroentenenFruit31 (1975)33.
H.G.A.vanEsch•: Rassenkeuzevoordebelangrijksteteeltperiode.
GroentenenFruit31 (1975)551.
H.G.A. van Esch s Rassenvoordeherfstslateelt.
DeTuinderij15 (1975)17;38-39.
H.G.A.vanEsch t Rassenvergelijkingvoorjaarsteelt.
DeTuinderij 15 (1975)23 :34-35.

Voorja a r s t e e l t 5Indevoorjaarsteeltzijn25ijsslaselectiesophungebruikswaardegetoetst.
Enkeleveel.belovendelijnenkwamenvoor.
H e r f s t t e e l t : Indeherfstteeltzijn10slectiesopgebruikswaardeonderzocht.Alleseit :eszijntothetuitplantenverduisterd
van17.00-07.00uur.Ertradgeenschotop.Invrijwelalleselectieskwamveelaanslagvoor,somswatrand.

47.

PLANNEN1976
.e
p.
1"Beoordeling ineen herfst-,winter-,voorjaars- en late
voorjaarstee!t.
2 Beoordeling ineen herfst-,winter-,voorjaars-en late
voorjaarsteelt.
Beoordeling van ijsslarassen ineen herfst-en voorjaarsteelt.
Rassenvergelijking opgerichte slatypen (oogst indecember,
maart enmei).

kB.

PROJECTB7.

TEELTCNDERZOEKB!JPAPRÎKA
J.A.M,vanUffelen

a.

ElËQÏ§f§.tanden^biJ^gagrlka

Zowelbijhetnormaleteeltsysteem,alsbijhetsysteemwaarbijtwee
stengelsperplantzijnaangehouden,zijnplantafstandenproevengenomen.Bijbeidesystemenisalsafstandopderij32,41en57,5cm
beproefd.Bijhetstengelsysteemwaren4enbijhetnormalesysteem
2rijenperkap (3,2m)geplant.3enplantdichtheidvan2plantenperm
isbijhetnormaleteeltsysteemgebruikelijk.
Erisop30decembergeplant.Deproduktiewasbijbeidesystemen,
everhetgeheleseizoen,hogernaarmatedeplantdichtheidhogerwas.
Bijheteindevandeproef (9september)warendegemiddeldeopbrengstenbijdeplantafstariden32,41en57,5respectievelijk 15,5; 13,9
en13,3kgperir/"„Hetlijktwenselijkombijtoekomstigonderzoek
eengrotertrajectquaplantafstandenteonderzoeken.

3ijeen_stookteeltvanpaprika (piantdatum30december)indrieafdelingenwerdin2afdelingenwelCO gedoseerd,inéénafdelingniet
(afdeling3}.InéénvandeafdelingenmetCO (afdeling 1)werd
vanafhalffebruarieenminimumluehtraambegrenzingingesteld.De
luchtraambegrenzingisgedurendedegeheleteeltdagennachtgehandhaafd,,C'0owerdgedoseerdvanafhalffebruaribijvoldoende
lichttussenzonsopgang en14.00uur,alsdewindkrachtniette
hoogwas.
Deproduktieop20meiwasindeafdelingen 1,2en3respectievelijk
4,0;4,3en2,8kgperirr.Op9septemberwarendeproduktiesrespectievelijk 15,5;14,7en 13,4kgperm'".Vooralindebeginfasevan
deteeltisheteffectvanC0^groot.Dathetverschillaternietgroter
wordtkanwordenverklaarddoordesterkeventilatieinalleafdelingen
indezomermaanden.

Vooreenonderzoeknaarheteffectvanplantgroottebijuitplanten
isgezaaidop4,13en22oktober 1974.Deplantenzijnondergelijke
omstandighedenopgekweektenop30decemberuitgeplant.Degemiddelde
gewichtenbijhetuitpotenwarenrespectievelijk rond23,10en4gram.
Deplantgroottevandeplantenvan10gramkwamhetmeestovereen
metdegroottevandeplanten,zoalsdieindepraktijkveelal
wordenuitgeplant.Opzoweldevroegealsdetotaalproduktiebleek
deplantgrootteeengrooteffecttehebben.Op20meiwasdeproduktie
inkg/m2respectievelijk4,1;3,7en 3,3.' Op9septemberrespectievelijk
15,3- 14,4en13,8',' ",

d.

"ï"ëel£?.Ystemen_bi^_oagr.ÜSa

In1974zi'-ïnoriënterendeproevengenomenmeteennieuwteeltsysteem.
Perplantwerden êên oftweestengelsaangehouden.Vandezestengels
werdendezijscheutenregelmatiggetoptopfof2bladeren.Perkap

2

«y.

van2/2mwerden—alsbijtomaten"vier rijengeplant.Opdie
wijzeontstondenvierhagonvon.stengels,Dsproduktiewaszodanig,
datnaderonderzoekmehditsysteemgewenstwerd.
IN eenproef,,,plar.tdatum30december,isditsysteemvergelekenmet
eenindepraktijkgebruikelijketeeltwijze.Bijditsysteemwerden
viertouwtjesperplantalssteunaangebracht.Scheutdunningwerd
hierbijniettoegepast.Bijhetnieuwesysteemsijnindezeproef
tweestengelsperplantaangehouden.
Op20meiwasbij'hetnormalesysteem3,2enbijstengelsysteem,4,2kg
per'Hi geoogst»Per9septemberwasdeproduktierespectievelijk 13,5t
en15,5'kgperra''"geoogst.Bijhetsysteemmettweestengelsper
plantwasdeoogstaroe.id.geringer;dekwaliteitbeterenhetgemiddeld
vruchtgewicht hoger.Deziektebestrijdingisbijditsysteemgemakkeiijk,uitvoerbaar,2ennadeelisdeextraarbeiddienodigisvoor
hetregelmatigtoppenvande zijscheutjes.Ditnadeeliswaarschijnlijkmindergrootdandovoordelen.

e0

üöostfrecucntie b",ipsorlkd

Onderzoekheeftaangetoond,datindienvruchtenroodgeoogstworden
—enduslangeraandeplant'langen—deproduktie25tot30%kleiner
isdanbijgroanoogsten.Dezewaarnemingheeftertoegeleidom,de
invloedvandeoogstfrequentieopdeproduktieteonderzoeken.
Degroefisgeplantop30december.Deproduktieverschillenwaren
verrassendgroot,Por20nelvasdeproduktiebijdeverschillende
behandelingen respectievelijk4.-2;3,8en3,5kgperm enper'
1
9 september 15,4; 15,1er; i'i,9 kgpormt Hetaandep.ant
laten..,,
hangenvanoogotbarevruchtenheefthierduidelijktotoogstreductie
geleid,Srisgeeninvloedgeconstateerdvandeoogstfrequentieop
hetvcorkonenvanzogenaamde 'knopen (kleinemisvormdevruchten
zonderofmetv-s.inigzaad).

f»

He^fstte^lt var;o&urika

Herfstpaprika'swordenvooralindeeerstehelftvanjuligeplant
engeoogstvanafeindoktobertothalfdecember.Ineenproefis
^getrachtnategaanofbijlaterplantenooktoteenrendabele
teeltistekomen.Erisdaarvoorgeplantop14juli,25julien5augustus.
Bijelkeplantdatum zijn5piantdichthedenbeproefd,enwel:
1,8? 2,3;2,8;3,5en 4,4 plantenperm A .Mogelijkkanbijlaat
plantendeproduktiewordenverhoogddoornauwerteplanten.
Erisgeoogst:tot8december.Deoogstgegevenszijnnognietvolledig
verwerkt.Deverschillenlijkennietgrootennietbetrouwbaarte
zijn,
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invloedvanschermenmetplasticdoekopdezetting,deuitgroei
en deproduktie (proefenergiebesparing).
Verderonderzoekmethetstengelsysteem:
1. plant-of
v/e]stengelafstanden
1, tweeeno n e stengels per plant Invergelijkingmetnormaal
''te S stengelsperplant.
3- p'lantvelbandbijtweestengels per plant.
»lacaan
.,

of eondenstatïe op.de vruchten oorzaak is van het optreden
van kr-i'np-scheur'i.jes.

Macaanofertussendegangbare rassenverschillen zijnten
aanzienvandagevoeligheidvoor kinmoêcheUPtjëd,

>0.

PROJECT39.

TEELTONDERZOEKB!JAUGURK
G.A.J.Janssen,
gedetacheerdopproeftuin
Venlo.

a

'*

§§5îyiïÎG9§2r2ëyen (kasaugurk)

Jaarlijksdoenzichmoeilijkhedenvoormetdevruchtzettingop
enkelebedrijven.Inbestuivingsproevenmethand-enbijenbestuiving
tradengroteverschillenoptengxonstevanhandbestuiving.Tevensbleek
deherkomstvanhetstuifmeelvanbelang.
Stuifmeelvaneensterkgroeiendgewasbleekmindervitaal.Het
onderzoekwordtin 1976voortgezet.
b

»

b'§5§t9ifi-§f!]§Q!iëIlJ!$_ÏË!2_^ê_i!2§!È)r§liDS

Aankasaugurkenwerdwatergegeven,afhankelijkvandeinstraling.
Deinstralingwerdmetbehulpvaneenzonintegratorbepaald.De
verhoudingvar),dewatergiftenoverdeobjectenwas12:7:4 ;2.
Deproduktivinkgperra"wasrespectievelijk :16,4;15,8;15,7
en15,3, Dehoogste,produktiewerdbijdehoogstewatergift
behaald.
c

»

h;§9!]3l§n-Van_de_s2ruit_yan_de_on

^S-êl9§!j»y2iri§Lï§!3_!}§i_£yl5yyri!Ê§-22_^iï§12§§_ii»i^5l2B§D
DemeesteaugurkenplantenwordengeëntomaantastingdoorPhomopsis
tevoorkomen.Bijdethansgebruiktemethodewordtdeonderstam
gedurendedeteeltregelmatiggesnoeid.Ditvraagtveeltijd.Er
isnagegaan,welkeinvloedhetweghalenvandeonderstamopde
produktieheeft,,Geblekenisdathetweghalenvandeonderstam
hetbestekangebeuren Sdagennaenten.Hetdoorsnijdenvan
hetcu.ltuu.rrasismindernauwaantijdgebonden.Deonderstam
regelmatigsnoeiengafdehoogsteopbrengstmaarisarbeidsintensiever.
PLANNEN.1976
Plantafstandenbijtussen-typen.
EffectvanverschillendedoseringenVapamopdegroeien
produktïe.
Teelt in teenwo
s
1,veen,stromendwateren indekasgrond.
Onderzoeknaarplantkwal!telt.
Onderzoeknaarmogelijkheden vaneenmaligeoogst.
Watergiftafhankelijk vandeinstraling.

si.

PROJECTB10.

GEBRUIKSWAARDE-ONDERZOEKB U KASAUGURKENRASSEN
G.A.J.Janssen,
gedetacheerdopproeftuinVenlo

a

«

ysüssIiüsiosjrssl^y'ifrsiiiiëo^ë-ïrÊSSso

Zevenmseldauwreslstenterassenwerdenvergelekenmethetstandaardrascv. 'Levo'. 'Levo'isnietbittervrijennietresistenttegen
meeldauw.Levogafdehoogsteproduktieenbestekwaliteit.Deandere
rassenhaddeneenlagervruchtgewicht.
Vijfrassengavenvruchtenwelke,gemiddeldkorterwarendanvancv.
'Levo'.

PLANNEN1976
RassenonderzoekLevo-typen (meeldauwenbittervrïj)
Rassenonderzoek tussen-typen (meeldauwenbittervrïj)

52.

PROJECT B11.

TEELTONDERZOEKBIJ0?KLEINE SCHAAL GETEELDE
GROENTEGEWASSEN

C.M.M,vanWinden S
D.deRuiter
Alsgevolgvandeslechtekiemingvanauberginezaadin 1974isde
invloedvandetemperatuuropdeklestingnagegaan.Kiemingbijconstantetemperaturenvan 17,20,23,26en29Cleverdedebesteresultatenopbij23en26'C.Dekiemingverliepechteronregelmatigen
hethoogstepercentagegekiemdezadenwas 70%.
InsamenwerkingmethetR.P.v.Z.zijndaarnakleurproevenopgezet,
waarbijwisselingvandetemperatuurgedurendehetetmaalwerd
toegepast.Het.etmaalwasverdeeldinperiodenvan8en16uur.Er
werden64verschillendetemperatuurcombinati.estoegepast.Gebleken
isdatdektemingtussen20en30Chetsnelstverloopt,waarbijeen
temperatuurwisselingvantenminste4à6Cmoetwordentoegepast.
Publi.kat.le

Winden,C.M.M.van &J.Bekendam:
'Kiemingvanauberginezaad.GroentenenFruit31 (1975):
729.

CM.M. vanWinden&
D.deRuiter
Indrieafdelingenwerdbijeenstookteeltvanauberginedeinvloed
vandenacht/temperatuur,plantieeftijdbijuitplantenenpotgrootte
opdevroege (tot1juni)entotaleproduktie (tot27oktober)nagegaan«
o
Denachtternperaturen 14,16en 18Cwerden6wekennahetuitplanten
(23januari)ingesteld»Binneniedereafdelingwarenplantenvan9,
11en 13wekenouduitgeplant.De 11wekenoudeplantenwarenineen
plasticpotvan 10,12en 14cmdiameteropgekweekt.Erwerdgeen
effectvandepotgrootteopdevroegeentotaleproduktiegevonden.Het
gebruikvaneen 13wekenoudeplantisgunstigvoorzoweldevroege
alstotaleproduktie.Erwerdeenpositieveinvloedgevondenvandehoge
nachttemperatuuropdavroege,produktie.Bijdetotaleproduktiewaren
ergeringeverschillentussendeafdelingen.
Delaagstenachttemperatuurlijktgunstigvanwegedemindersnelle
strekkingvanhetgewasentevensuitoogpuntvanenergiebenutting.

c

*

EIêD5^§i-yO?„£D_Ol§D^§f2iSLla_^iil»SêD_b~)rr§îî§§IJ_yËQ_§y2§!22iD§
C.M.M,vanWinden&
D.deRuiter

Bijeenherfstteeltvanauberginewerddeproduktiebij5plantdata
(17en24juni,1,8en15juli)bepaald.Erwerdsteeds30dagen
eerdergezaaid.Ombijiedereplantdatumdeoptimaleplantafstand
tebepalenwerden4plantafstandenaangehouden (3rijenperkap,
plantafstandopderij75,60,50en43cm).Erwerdgeeninteractie
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tussenpiantdatumenplaritafstand.gevonden.Detendensisaanwezig
datdeproduktieafneemtbijtoenamevandeplantafstand.Deverschillen
tussendeplantafstandenzijnechternietbetrouwbaar.Later'uitplanten
geefteenduidelijkedalingvandeproduktie» Bijdevijfplantdata
werdrespectievelijk 6,4;5,3;4,2;3,3en2,7kggeoogst (einde
oogst 10november).

fl.

H.G.A.vanEsch
Ineenwintertse.lt (oogstbeginapril)isnagegaanofdelangeteeltduurteverkortenis.Vergelekenwerdenwélengeengrondverwarming,
tweetemperatuurniveau'senvijfplantgrootten.
Dehogereteelttemperaturen,hetgebruikvangrondverwarmingende
zwaardereplantenhaddenalledrieeenpositiefeffectophetkropgewichtbijde.oogst»
Heteffectvangrondverwarmingenplantgroottewashetgrootstbij
deafdelingmetdelagedag-ennachtteraperatuur-instelling.

e.

I§?I!:2!î^Ë^2ë!s_î;uË§î!2Ê_20^§îr_2l§§
G.A.J.Janssen,gedetacheerdopproeftuinteVenlo

SindsenkelejarenwordenopdeproeftuinteVenloproevenmetasperge
onderglasgenomen.Doelisnategaanofeenvoldoendehogeproduktie
vooreenrendabeleteeltistebehalen.Zowelrassenalsteeltsystemen
zijninhetonderzoekbetrokken.Debelangrijkstebevindingentot
nutoezijn:cv. 'LirnbrasNo.10'geeftdehoogsteproduktieperm.
Erzijnmomenteelkruisingenmeteenhogerstengelgewichtdan'Limbras
No. 10'.Daéénjarigeaspergeteeltisvanwegedelageproduktieenhoge
kostennietaantrekkelijk.Driebeddenperkapvan3,20mbreedenéén
rijperbedisdemeestgunstigeplantverdeling.Deoptimaleplantdichtheidbedraagt6plantenper ra2bijeenplantdieptevan 10-20cm.
Hetgebruikvan.zwartfolieisaantrekkelijk,ookbijdebeddenteelt.
Deoogstkandanomde3â4dagenzonderkwaliteitsverliesworden
uitgevoerd.

f.

Teeltonderzoek koolrabi
G.A.0.Janssen, gedetacheerdopproeftuinteVenlo

P i a n t v e r b a n d : Bijeenvroegeteeltmoetalsregeldriemaal
wordengeoogst.Hetoogstenistijdrovendenleidt— b i j deachtergeblevenplanten-"totbladbeschadiging.Dooreenanderdanhetthansgebruikelijkplantverbandtekiezen (25x20cm),kandeoogstworden
vereenvoudigd.Bijeenproefmet5verschillendeplantverbandenis
gebleken,datdevariatieinknoldiameterkleinerwordt,naarmate
deplantenbeteroverdekasgrondzijnverdeeld.Ook.neemthierbij
degemiddeldeknoldiametertoe.
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Bodembedekking ; Vanverschillendesoortenbodembedekking
werddainvloedopaantastingdoorziektenendegroeinagegaan.
Doortoepassingvaneengrondbede.kki.ngbijkoolrabineemtdegroeisnelheidtoeinvergelijking metonbedekt» Ookishetpercentageaanslag
kleiner» Witplasticgeeftdebesteaanslagbestrijdingvandebeproefdebedekkingsmiddelen.
J a a r r o n d t e e l t : Ervaringisopgedaanmethettelenvan
koolrabigedurendehetgehelejaar.Geblekenis,datonderlichtarme
omstandighedenkoolrabi.traaggroeit.Indezomerisdeteeltduur
vergelijkbaarmeteenslateelt.Invoorjaarenherfstisdeteeltduur
zolang,datslechts5teeltenperjaarhaalbaarzijn.Tweekoolrabiteelteninhetvoorjaarzijnaantrekkelijk.Omdeaanvoervóórde
vollegronds~k.oolra.bitewaarborgenmoet.bijdetweedeteeltvóór
30maartwordengeplant.
G r o n d v e r w a rming : Erisgetrachtomdoormiddelvan
verhogingvan'ïevgrondtemperati;ur bijeenlageruimtetemperatuur
teeltverkortingenenergiebesparingtebewerkstelligen.Erisgestreefd
naareenarondtenroeratuurvan 15,ISen21C .Eriseenruimteo

o

temperatuuraangehoudenvan 12'c'snachtsen15Coverdag.
Bijdeoogstwarendeverschilleninknoldiametergering.Hetaantal
kerenoogstenkonechterbijdehoogstegrondtemperatuurbeperktblijven
tottwee--,terwijlbij15en18Cgrondtemperaturendriemaalwerd
geoogst.
V e r e d e l ing: In1972werdgestartmetde-'veredelingvankoolrabiomt£''komentoteenuniformerproduktendaardoortoteenmalige
oogst.HetveredelingswerkwerdverrichtophetI.V.T.teWageningen
endebeproevinggeschieddeopdeproeftuinteVenlo.Momenteelzijn
er30,één,tweeendriemaalingeteeldelijnenbeschikbaar.Deze
lijnenzijnafkomstiguit15uitgangsrassen.Diversevandezelijnen
leverdenin1975goedeproefcombinati.es.

?ËÊlili^ÊD_S0_l?iÊ[!t;ÊÎ^S!2d§D„lîii»."r°i
CM.M.vanWinden&
D.deRuiter
Ineenvoorjaarstee.ltvanpreionderglaswerddeinvloedvande
zaaitijdenplantafstandopdeproduktienagegaan.Op12maart
werdenplantenvan 19,17en 15wekenoudbij4plantdichtheden
(60,50,40en30plantenperm)uitgeplant.
Bijdeoogstop3,10en17juniwerdhetgewichtperstukende
prodviktie.i(kg/m')vastgesteld.Naarmateermeerplantenperm
warenuitgeplantwasdeproduktieper nâ hogerenhetgemiddeld
gewichtperstuklager.Gemiddeldoverdedrieoogstdatagaf1plant
extraeenmeeropbrengstvan55gramperm2 eneendalingvanhet
gewichtperstukvan 1gram.Deplantouderdomhadopalleoogstdata
geenbetrouwbareinvloedopdeproduktieenhetgewichtperstuk.
Ei*ii^S£iS ' Ruiter,D.de : Preiteeltonderglas.
GroentenenFruit31 (1975):887.
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^«

Z__l_f___I!_J_ii_r___j_
C.M.M,van Winden&
D.deRuiter

Demachine;,ontwikkeldophetI.M
A.G. teWageningenvoorhetoogsten
vanradijs,kanradijs,gezaaidopeenrij-afstandvan20cm,oogsten.
Indepraktijkisdezaai-afstandbijmachinalezaaiveelal8x2*2cm.
Nagegaanwerdhoeveellage:rdeproduktieisbijeenrij-afstandvan
20cmtenope;ichtovanennrij-afstand^van10en5cmM-jggbruikvan
öLeedsdezelfdehoeveelheidao.adperta''. Erwerdgezaaidópdeafstand
van5 x 5 , 10x 2h en20x I}*cm.
Deproduktiebijde_rij-afstanden5en10cmverschildeweinigenwas
circa1,92kgperm .Deproduktiebijderij-afstand 20cmwas30%
lager.Ditwerdenerzijdsveroorzaakt,doordatminderknollenwerden
aeQQaati_audeciidS_aar.e_n._de„geoogste„knollenkleiner..

"*•

_k£_l_âi§_22S__»_'_D-râ-i__
C.M.M,van Winden&
D.deRuiter

OphetI.M.A.G.teWageningeniseenmachineontwikkeldvoorhet
oogstenvanradijszonderloof,gezaaidbijeenafstandtussende
rijenvan20cm.Overhetalgemeenbleekdemachineaandegestelde
eisentevoldoen.InbewaarproevenophetSprengerInstituutteWageningenwordtnagegaanofdekwaliteitvanderadijsdoordemachinaleoogstnadeligiebeïnvloed.Enigeverbeteringenzijnnodigomde
machinevoordepraktijkgeschikttemaken.

j.

Tnoll'.onflorzook^rnnwnns (rottich)
G.A.J.Janssen,gedetacheerdopproeftuin.teVenlo

O p k w e e k
i n p e r s p o t t e n : Zaaieninperspotteniniplaats
vandirektindegrondleanmogelijktotenergiebesparing leidenen
tothomogenerplaatmateriaal.Geblekenisdatzaaieninperspotten
( 4 x 4 x 4 cm)nietzinvolis,omdatuitplantendriedagennazaaien
bijdeoogstresulteerdein55%vertaktewortels.Bijterplaatse
zaaienwasgeenvandewortelsvertakt.Langereperspottenvan16cm
zoalsinDuitslandwordengebruiktlijkenvanwegedekortetijd,die
tussenzaaienenuitplantenbeschikbaaris,weinigzinvolomtoteen
wezenlijkeenergiebesparing te.komen.
G r o n d b e w e r k i n g : Bijeenrammenasteeltwerddegrond
voorzaaienopverschillendewijzenklaargemaakt,teweten : niet
bewerkt,tot3cmentot25cmdiepgefreesd.Bijdediepegrondbewerkingwerdendelangsteendikstev/orteisgeoogstenwashetpercentagevertaktewortelshetkleinste.Rammenasvraagtderhalveeen
diepegrondbewerking.
Z a a i d i e p t e n : Bijrammenasisdewortellengtevanbelang.Door
dezaaidieptentevariërenwerdgetrachtomdezelengtetebeïnvloeden.De
zaaidieptenwaren :0,5;2,5;5,0en10cm.Tussendeverschillende
zaaidieptentradengeenbetrouwbareverschilleninwortellengteop.
Deopkomstwasbijdiepzaaien (5en10cm)slecht,terwijlhetwassen
vandezewortelsmoeilijkwas.
J a a r r o n d t e e l t : Ervaringisopgedaanmetdejaarrondteelt
vanrammenas.Deteeltvanrammenasonderglasneemtinvoorjaarongeveer11wekeninbeslag.Indeherfstduurtdeteeltnoglanger.
Meerdanvijfteeltenzijndaaromniethaalbaar.Moeilijkhedenwelke
zichvoordoen,indienderammenasindezomeronderglaswordenge-
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teelt zijn :aantasting door dekool-vlieg,voosheid en.schieten.
Koolvlieg ismoeilijk tebestrijden.Ondanks aanwending vande geeigendemiddelenwas ertoch een aantasting vanongeveer 50%.Ook
de aanvoervan devollegronds-rammenas,welke betervan smaakis,
vermindertde concurrentiepositie vandedurerammenas.

PLANNEN 1976.
A u b e r g i n e

:grondtemperat'uur,nachttemperatuur en teeltsystemen

A n d i j v i e

:vergelijking van plantgrootte enwél/geen grondverwarming bij lage temperaturen.

Koo 1rab i

:-aanslagbestrijding doorm'ddel van diversechemicalïën (Ven!o)
»invloed plantdiepte op vroegheid en aanslag
(Venlo).
-energiebesparing opoogstvervroeging door middel
van grondverwarming (Venlo)
-vergelijkingopkweekmethoden (Venlo)
-invloed plantverband op knolgewicht (Naaldwijk
en Venlo)
-onkruidbestrijding doormiddel van diversechemicaliën (Venlo).

P r e i
R a m m e n a s

•

: -grondverwarming b i j k r a s s e n .
:-invloed van zaadfractie en soortelijk gewicht
op homogeniteit bij deoogst (Naaldwijk en Venlo)

57.
PROJECTB12.

GEBRUIKSWAARDE-ONDERZOEK BIJOPKLEINE SCHAAL
GETEELDE GLASGROENTEGEWASSEN

C.M.M,vanWinden 5
D.deRuiter
Ineenvoorjaarsteeltonderglas (zaaidatum7januari)werdvan
10spinazierassendegebruikswaardebepaald.Erwerdop6maart
geoogst.

b.

«.,i„„«.„«„
G.A.o.Janssen,gedetacheerdopproeftuinteVenlo.
Ineenzomertee.ltwerden7rassenmetstandaardrascv.'Rex'vergeleken.
Hetstandaardrasheefthetbestvoldaan.
c

*

Rassenonderzoekrammenas
-,
,__..__—,—...-

B§l§2Qß!T2§ven_l^_b90ordeTiing_<2EB!riKE
.--__-.»__„„
_„
_,

j.A.M. van Uffelen

S t o o k t e e l t : Negenrassenzijnoptweeplaatsenvergelekenmet
hetstandaardras 'Tisana'.Derassen '82'en'85'werdenvoldoendebeoordeeldvooropnameinde 2 beoordeling 1976,.
H e r f s t t e e l t : Twaalf rassenzijnopdeproeftuinenteVleuten
enSappemeerbeproefd.Deeindbeoordelingheeftnognietplaatsgevonden.
d.

Rassengroeven 2 e beoordeling gagrika
"
"""
"'

J.A.M,vanUffelen

S t o o k t e e l t sOpvierbedrijvenzijn5paprikarassenbeproefd.
Deproevenzijnper1septemberafgesloten.
Publikatie :GroentenenFruit31(1975): 705.
"Praktijkproevenmetpaprikarassenin1975".
Herfsttee1t: Vijfrassenwarenopgenomen,inderassenproeven2 beoordelingvoordeherfstteelt.Dezerassenwaren:
'Rumba','Violetta','Bruinsma'sWonder','BellBoy'en 'Propenza'.
Dezeserieisopvijfplaatsenuitgeplant.Degegevensvandezeproeven
zijnnognietgepubliceerd.

e.

Vergelijking
1—vi—a vanmeloenrassen

„ KD
.,,-*^,,.> Buitelaar

EenNederlandseOgen-selectie (cv.'Ogen')werdvergelekenmetOgen
uitIsraël (cv.'NoyYsreel')eeneenFusariumresistenteOgen(cv.
'Overgen').TevenswerdeennieuwereIsraëlischemeloencv.'Galiah'
opgenomen (plantdatum24juni).
Deeersteoogstwasbijcv.'Galiah'op22augustus.DedrieOgentypen
waren10dagenlaterrijp.Bijheteindevandeoogstop22september
warenbijcv.'Galiah'3,8vruchtenperm 2geoogstmeteengemiddeld
vruchtgewichtvan1347gram.Decv.'ogen','overgen'en'NoyYsreel'
gavenrespectievelijk3,3stuksmet1129gram;3,6stuksmet1310gram
en3,1stuksmet1127gram.
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PLANNEN 1976.
P a p r i k a :

1.

6
Rassenonderzoek 1 beoordeling inde stookteelt
en herfstteelt op tweeproeftuinen.
Q

2.

Rassenonderzoek 2 b e o o r d e l i n g i n de s t o o k t e e l t
en h e r f s t t e e l t op enkele p r o e f t u i n e n en enkele
p r a k t i j k b e d r i j ven (Er zal zowel groen a l s rood
worden g e o o g s t ) .
Ch ï n e s e k o o l :
V e r g e l i j k i n g van 13 rassen i n het v o o r j a a r b i j
t e e l t onder g l a s .
B l o e m k o o l
R a m m e n a s

:
:

V e r g e l i j k i n g van 6 rassen i n het v o o r j a a r b i j t e e l t
onder g l a s .
Rassenonderzoek i n w ï n t e r t e e l t en vroege v o o r j a a r s tee I t (Venlo)
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PROJECTB13.

TEELTONDERZOEKBIJCHRYSANT

A.P.v.d. Hoeven
Verschillendecultivarszijnmétenzonderonderbrekingvandekorte-dagbehandelinggeteeldbijnachttemperaturenvanrespectievelijk
19, 17,15en13°C.Van08.00uurtot16.00uurwasdetemperatuur
gelijkingesteld,namelijk 18C+4Clichtafhankelijkeverhoging.Als
onderbrekingwerd 1 6 - 6 toegepast,ditisna16kortedagendegeneratieveperiodonderbrekenmet6langedagen.
Tussendenachttemperaturen 19en 17Cwarendeverschilleningroei,
bloeit!jdstipenkwaliteitgering.3ijdeingesteldenachttemperatuur
van15en 13Cwerdinvergelijkingmet19en17Cbijallecultivars
bloeiverlating,minderbloemenperplanteneensterkerevegetatieve
ontwikkelingwaargenomen.Bijdemeestecultivarsbovendienlangere
plantenendoorgroei (doorwas),vooralbijdegewassenmetonderbreking.
Hetras 'Horim'vertoonde,ookbijdelaagstetemperatuur,geendoorwas. Onderbrekingwerktebloeiverlating,vergrotingvantaklengteen
takgewichtendoorwasindehand.

b.

Sortenng_bij_aan^eyoerde_^aa^^
^ ^ v ^ Hoeven

Omdematevanheterogeniteitvandeterveilingaangevoerdejaarrondchrysantentekwantificerenzijnsteekproefsgewijsinw.-'uter,voorjaar
enzomerenkelepartijenonderzochtvandecultivar'Spider'.
Uitdit.onderzoekbleekdatdeverschillenintaklengteinéénpartij
kleinwaren. Verschillenintakgewichtwarenerggroot.Binnenéén
bos (5takken)kwamngewichtsverschilienvoorvanmeerdan100%.Deze
verschillenwarenindezomerhetgrootstenindewinterhetkleinst.

A.P.v.d. Hoeven&
W.den Boer
Doormiddelvanspuiten,koppenvanplantenindespuitvloeistof
dopenenspuitvloeistofbijdewortelsgietenzijnmetenzónder
toevoegingvaneenuitvloeier dichloorvos,plantvac,pirimor,
folidol,orthene,funginexendipterexaanchrysantenplantentoegediend.Alleproevenzijngenomenmeteendubbeleconcentratiebestrijdingsmiddelendecultivars 'Spider'en 'BonnieJean'inhet
vegetatievestadium.
Plantvaxgafbijbeidecultivarsschade;bijgietenernstige,bij
dopenenspuitengeringeschade.Pirimorgafbijdedrietoepassingswijzen bijbeidecultivarslichteschade.Bijdichloorvos
gafdebehandelingbijgietenbijdecultivars 'BonnieJean'schade
vanbetekenis.Hetbijgietenmetfunginexgaflichteschade.
Vandeoverigemiddelengaffolidolgeenendeanderelichteschade
bijdecultivar 'BonnieJean'.
Hetgebruikvanuitvloeierhadgeeninvloedophetoptredenvan
schade.
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A.P.v.d.Hoeven,A.T.M.
Hendrixengezamenlijk
met hetI.M.A.G.,Wageningen
1.

Indepraktijkwordenchrysantenstekkenopgroottegesorteerd
nahetbewortelen.Geblekenis,datdezewijzevansorteren
zonderverliesvanuniformiteitinhetgeoogsteproduktkan
wordenvervangendoordestekkenvóórhetbewortelenopgewicht
tesorteren.OphetI.M.A.G.iseensorteermachinehiervoor
inontwikkeling.

2.

Hetstekenvangesorteerdeongeworteldestekineenklitband
opentmogelijkhedenvoormechanisatiebijhetoprooienenuitplantenvangeworteldestek.Afwijkendestekkenkunnentijdens
hetbewortelenenuitplantennietverwijderdworden.Ditiseen
ernstignadeelvandezemethode.

3.

Bijhetoprooienenuitplantenvangeworteldestektreedtvaak
wortelbeschadigingop.Bierdoorontstaatgroeistagnatie.Dit
nadeelkanwordenvoorkomendoorongeworteldestektebewortelenineentransporteerbarepotkiuit.Voorhetuitplantenvandezeplantenmetwortelkluitiseenplantwagenontwikkeld.
Deeersteexperimentenhiermeezijnbevredigendverlopen.

PLANNEN 1976
Temperatuuronderzoekbijjaarrondchrysanten
Onderzoeknaarmogelijkhedenvanmechanisatiebijdeverwerkingvanstekken.
Onderzoeknaaroorzakenvanfytotoxieiteitvanbestrijdingsmiddelen.
Onderzoeknaarmogelijkhedentotverbetering vandesortering
bijdeoogst.
Onderzoekoptimaleplantdichtheidvoorgeplozenchrysanten.
Onderzoeknaarmogelijkhedenvan inknop-stadiumoogsten.
Gebruikswaarde-onderzoek chrysantencultïvars.
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PROJECT B H .

TEELTONDEP.ZOEK B I J ONDER GLAS GETEELDE
BOL.» EN KNOLGEWASSEN

T. Dijkhuizen
" a.

^w§rl$i09_ÎËïï22rË^y^?!]Ê0^IiD£L^SLïlll§ (Hippeastrum)

Amaryllisbollenvanhetras 'ScarletGlow'werdenin1974op
respectievelijk lüjuli,7augustusen4septembergerooiden
direktdaarnagedurende4-14wekenbiirespectievelijk13,17,
o
~ ~
20, 23en25Cgeplaatst.Bijdedaaropvolgendeteeltvoorsnijbloemenvarieerdehetaantalgeoogstestengelsperbolvan2,0
na12weken 13of17°ctot0,0bijeenaantal20,23en 25h°Cbehandelingen.Eengedeeltevanditmateriaal,geprepareerd
gedurende 10wekenwerdnaeenteeltperiodevan8-10maandengedurende 10wekenbij13Cgeplaatst.Bijdedaaropvolgendeteelt
varieerdehetaantalgeoogstestengelsvan2,0tot2,7.Deobjectenwaarvaninhetvoorgaandejaargeenofweinigstengelswerden
geoogstgavengemiddeldietsmeerstengels.Dekwaliteitvande
eerstestengellietindiegevallentewensenover.

b' iff^^^„ÏÊo-ïê^cÊrËÎyyEMSnSO^ëïriDS-ÇÊ-aÊ»^^?!-^^^-^^^!!!!, (Hippeastrum)
Bollenvanhetras 'ScarletGlow'werdengedurendetweeachtereenvolgendeperiodenvan5wekenbijrespectievelijk9,13,17,
20en23'Cbehandeld.Nadeeersteperiodewerdgewisseld,waardoor5 x 5 behandelingenwerdenverkregen.
Deconstantetemperaturen 9,13en17Cgaveneenstengelproduktie
van 1,8-1,9stuksoerbol.
w Vandekombinatiesgaf5weken9C
o
gevolgddoor5weken 17Cmet2,0stengelsperboldehoogsteproduktie.
De v r o e g s t e b l o e i werd verkregen met de konibinaties 9 - 2 3 C;
13-23Cen17-23C.Hetverschilinoogsttijdmetconstant
9,13en17JCbedroegrespectievelijk 24,14en10dagen.

(HinneastruiTi)
Bollenvan••elfrassen werden
nahetrooiengedurende8weken
bijconstant9,13en17Cbehandeld.Eenkleingedeeltevande
o
bollenwerdna5wekenbij23Cgeplaatst.De11rassen,diein
hetvoorafgaandeteeltseizoenonderdezelfdeomstandighedenwaren
geteeld,vertoondentenaanzienvandebloemproduktieaanzienlijke
verschillen.Sommigegavengemiddeldbijna2bloemstengelsperbolf
anderekwamentotslechts 1,2stengelsperbol.Bijvrijwelalle
rassenwasdestengelproduktiehetcunstiostnabehandelingbij ^
o
o
o
constant9en13C.Decombinaties5weken9- , 3weken23 en
5weken en3weken23Cgavenbijdemeesterasseneenkleine
produktiever.lagingeneenvervroegingvandeoogstmetrespectievelijk 11en7dageninvergelijkingmetconstant9en13C.

d«

§ë^4£bî§sgrterincmfresiakralen

Vantweerassenwerdenkralenmaat3en4pergewichtsklasse
gesorteerd.Ketgemiddeldgewichtperklassebedroegrespectievelijk
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0,3;0,4;0,6; 1,0;1,5;2,6en4,0gram.Bijbeiderassenkwamen
permaat grotegewichtsverschillen'voor.
HetmateriaalwerdbeginfebruariMitgeplant.Opkomstengroeivan
depergewichtsklassegesorteerdekralenverliepengelijkmatiger
danbijdenormaalgesorteerde.
Tijdensdeoogstwerdeneenaantalmetingenverricht.Bijbeiderassen
namcle.lengtevandestengelvandelaagstegewichtsklassetotde
hoogstemetcirca25%toe.Hetaantalzijstengelsnambijhet
ras 'Aurora'mettoenemendgewichtinaanzienlijkematetoe;bij
hetras 'Ballerina'niet.Hetaantalbloemenperkamvertoondebij
beiderasseneengeringestijging»
Deoogstvandabloemenbegonbijdehoogstegewichtsklasse 10tot
14dagenvroegerdanbijdelaagstegewichtsklasse.
Indepraktijkzoudoornauwkeurigersorterenenhetuitplantenvan
dekralenlichterdan1,0gramteverwijderenveelaangelijkmatigheidwordengewonnen.Belangrijkearbeidsbesparingenzijn
mogelijk.

PLANNEN1976
Freesla : Vroegbloe!-behandelingbijpîantrnaterîaaî
Hippeastrum (amaryllis) : Temperatuurbehandelîng
Jaarrondteelt
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PROJECT B 15«

TEELTONDERZOEK B U SNiJGROEN

Aan dit project is in 1975 niet gewerkt.

PLANNEN 1976
Onderzoek mogelijkheden zaadtee:t.
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PROJECT'S 16.

REGELING KASKL!MAAT

verwerking
3.J.v.d. Kaaij,
Th.StrijboschenJ.v.d.Vooren
1.

Kiïmaatkas

Indeeerstehelftvan1975ishetonderzoekprogrammaindeklimaatkasgestartmethettestenvanhetsoftware-programmavoordeklimaatregeling,-registratieen-bewakingdoordecomputer.
Indetweedehelftvan 1975iseenkomkommerteeItuitgevoerd.Ervaringwerdopgedaanmetdebewerkingvanverkregenklimaat-enplantgegevens.Aandehandvar,ditresultaatwerdennieuweeisenopgesteld
voorhetregistratieprogramma.Metderealisatievanditprogrammais
eenbegingemaakt.
Destatistischeverwerkingvandeproefgegevenswerduitgevoerdop
deIWIS-TKO-computer.
Publikaties
Anonymus,1975*.

Computergestuurdekiim.aa.tkasinbeeld.
GroentenenFruit31:439.

Strijbosch»Th.&J.v.d.Vooren ;1975 : Developmentsinclimate
control. ActaHort.45:21-22.
Vooren,J.v.d.&R.Koppe,1975 : TheclimateglasshouseatNaaldwijk.
Neth.J.Agr.Sei.23 :238-247.
Vooren,J.v.d.,1975s Acomputerforcropresearchandclimate
controlinglasshouse. ActaHort.51:169-174.
Vooren,J.v.d.,1975 t TeeltonderzoskenKasklimaat.
Bedrijfsontwikkeling6:857-360.
Vooren,J.v.d.,1975: Deklimaatkaseenprachtigeaanwinst.
GroentenenFruit31;477.
Vooren,J.v.d.,1975:Teeltonderzoekbijverschillendeklimaatsomstandigheden.VakbladBloemisterij30 (37):26-29.

Th. Strijbosch&
J.v.d.Vooren
Bijhetonderzoeknaarhetverbandtussengewas-enklimaatgegevens
inkassenwerdeenproefopgezetmetsla.Alsplantgegevenwerd
glazigheidwaargenomen,alsklimaatgegevenskasgrond-,kasluchttemperatuurendebuitenomstandigheden.
Bijhetonderzoek 1973/1974 (Strijbosche.a.,1975)werdenaanwijzingen
gevonden,dathetverschilgrond/luchttemperatuurvaninvloedisop
hetoptredenvanglazigheid.
Uithetonderzoek 1974/1975 (Maasdame.a.,1975)werddeconclusievan
devorigeproefgedeeltelijkbevestigd.
Eenverbandwerdgevondentussenhetoptredenvanglazigheidende
buitentemperatuur.
Getrachtisglazigheidopteroepenondergeconditioneerdeomstandig-
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heden :bladkoeling,grondverwarming,-koelingenkoolzuurgas(Maasdameta.,1975).Alleenbijdecombinatievangrondkoelingenkoolzuurgas (18%)tradenopglazigheidlijkendeverschijnselenop.
Publikaties:
Strijbosch,Th.,Th.M.C.Vonk&J.v.d.Vooren ,1974:
Klimaatenglazigheidinherfstteelt,slaI.
ProefstationNaaldwijk,internrapport.
Maasdam,B,Th.Strijbosch&J.v.d.Vooren ,1975:
Klimaatenglazigheidinherfstteelt,slaII.
ProefstationNaaldwijk,internrapport.
Maasdam,B.,Th.Strijbosch,1975:
Slaenglazigheid.
ProefstationNaaldwijk,internrapport.
c

*

5§Iiç!]îl02_^iii_il§
A.J.deVisser&
J.v.d.Vooren

Degegevensuitbelichtingsproevenbijsla,uitgevoerdenverzamelddoordeproeftuinen "Noord-Limburg",Venlowerdengebruikt
voorhetontwikkelenvanmethodiekenvoordeverwerkingvanplantenklimaatgegevens.
Publikatie
Visser,A.J.&J.v.d.Vooren,1975:
Artificialirradiationforlettuceplantraissingtechnicaland,economicaspects.
Neth.J.Aar.Sci.23 :219-223.

d«

.-QQ!ter22§!S_2y§C_§isen_Yoor_en_eff^^
" biUgsgewassen

(Scherrnproeven)

D. Bokhorst &
G.P.A. van Holsteijn
2
Invierkasafdelingenvan180m elkiseeninstallatieaangebracht,
dieeenfolieoverhetgewasaankanbrengen.Deproefisopgezet
om:
1.
Degevolgenvanschermenophetgewasenhetklimaatnategaan.
2.
Demogelijkhedentotautomatiseringvandeinstallatietetoetsen.
3.
Dematevanenergiebesparingbijschermentemeten.
Deklimaatregelingenzijnindevierkassenopeengelijktemperatuurniveauingesteld.Inéénkasisdescherminstallatienietgebruikt,
ineenanderewerdhetschermelkenachtgesloten.Indeoverigetwee
kassenwerdhetschermgedurendedenachtgeslotenalsdebuitentemperatuurbenedeneenbepaaldewaardedaalde.Indezebeidekassen
washetschermgeheelgeslotenbeneden3Cbuitentemperatuur.Evenredigmetdetemperatuurboven3Cwasdaninéénkashetschermhelemaalgeopendbij6Cenindeanderebij9Cbuitentemperatuur.Voor
alledriedeteschermenkassengold,datalshetschermgeheelgeslotenwas,hetslechtsvertraagdopenkonlopen.Deautomatiseringvan
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deinstallatieheeftgoedvoldaan.
Eennormalecuituurmaatregelbijdetomaatishetaanhoudenvaneen
minimum-buistemperatuurgedurendedenacht.Datisindezeproef
aangehouden.Ditleverdehetbezwaarop,datbijeengeringewarmteafvoerinminderkoudenachtenhetonderdefolieindesteedsgesloten
kastewarmwerdendeluchtramenbovenhetplasticwerdenopengestuurd.Debuistemperatuurdaaltopzijnminimumalsergeenof [
vrijwelgeenwarmtewordtgevraagd.Indezesituatieheeftschermen
weinigzinendecombinatiegeslotenfolieplusminiimumbuisternperatuurwasdusinherentaandeproefopzet (ditwilzeggenalle
kassensteedsopdezelfdewijzeregelen).
Ondergeslotenplasticfolieontstaangeheelanderetemperatuurgradiëntendaninkassenzonderschermoverhetgewas.'
.. '
Alleendetemperaturenterhoogtevandevoelersvanderegelingzijnopeengelijk
niveau.Dooi*diteffectendooreengeringereuitstraling
naareenkoudglasdek (zekeraishetfoliedoorvervuilingminder
doorlatendvoorwarmtebestralingisgeworden),kanbijgeschermde
kasseneen1à2Clagereluchttemperatuurvoorderegelingworden
aangehouden.
Ongunstigegevolgenvoorhetgewaszijnnietgeconstateerd.Deplanten
zijnonderhetschermwaarschijnlijknietbenedenhetdauwpuntvan
dokasluchtgekomen.
Verschilleninenergieverbruikkondennietbepaaldwordenvanwege
deonnauwkeurigheidvandegebruikte warmteverbruiksmeters.

llüSen^

D>Bokhorst

Eenbeginisgemaaktmethetbepalenvanoppervlakte-temperaturen
vangewasenkasdeler.enhunonderlingerelatiesonderdiverse
omstandigheden.Inhetonderzoekisopgenomeneenvergelijkingvan
eenongeïsoleerdegootmeteengeïsoleerdegoot.Deisoltatiebestond uitaluminiumfolieomkleedpolystyreen.
'sNachtsliggengoot-englastemperatuurdichtbijelkaar.Beide
reagerensnelopveranderingenindenettostraiing.
Eenniveauverschilvan5à6Ctussengeïsoleerdeennietgeïsoleerde
gootwerdinvelenachtengevonden.Dezeverschillenzijngemeten
metdestralingsthermometer.
Overdagisdeongeïsoleerdegootbijzonneschijnwarmerdande(onderkantvan)de.geïsoleerdegoot.Metnameisdeinstralingvangrote
invloedopdegoottemperatuur.
ErisgemetenaanbladerenopenigeafstandvaneengeïsöLeerdeen,,
kalegoot.Ineenbepaaldenachtwashetbladonderdekalegoot1C
lagerintemperatuur.Meermetingenzijnnoodzakelijkomtekunnen
konkluderenofhettemperatuurverschilveroorzaaktisdoorhet
alofnietgeïsoleerdzijnvaneengoot.

f.

Matraskoelinq

Bijenkelebloemgewassen,metnamefresiaenanjer,isdeklimaatbeheersingindezomeronvoldoende.Detemperatuuristehoogen/of

G.P.A.vanHolsteijn.
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de luchtvochtigheid te laag.Metbehulpvanmatraskoelingisditte
verbeteren.Debestaande systemen vanmatraskoeling hebben twee grote
bezwaren,namelijk dehorizontale temperatuurgradiënt en dehoge
exploitatiekosten.
Een systeem isontwikkeld,waarbij de luchtramenworden gebruikt,
zolang deze voldoende effecthebben.Hierdoorworden de expoitatiekostengedrukt enheteffect vandehorizontale temperatuurgradiënt
verminderd.

9*

B§2ëQvaste_sçheiTiiimiddelen
__«_

G.P.A.van Holsteijn

In samenwerking methetI.M.A.G.werd eenonderzoek ingesteld naar
de eigenschappen van vier nieuwe,regenvaste schermmiddelen. Getoetst
werd op lichtdoorlatendheid indroge-ennatte toestand, deslijtvastheid onder atmosferische omstandigheden,demogelijkheid om deze
middelen gelijkmatig ophet glas aantebrengen enop demogelijkheden om demiddelen teverwijderen.
De lichtdoorlatendheid indrogetoestand vanrespectievelijk 20,40
en 60%veranderde nabevochtiging in 50,75en 80%. De slijtage van
demiddelen onder atmosferische omstandigheden was in Naaldwijk
groter dan inWageningen.Dit verschil istothedenniet verklaard.
Omeen gelijke schermdichtheid terealiseren danbijdetraditionelemiddelen,bleek van deonderzochte middelen-'ruim 3x zoveel
materiaal nodig dan van de gebruikelijke middelen.Een schgrmdichtheidvanmeer dan 80%bleek metdenieuwe middelennietrealiseerbaar.Het gelijkmatig aanbrengen ophetglasvande middelen
leverde geenproblemen op.Hetverwijderen van de schermmiddelen
metwater enborstel was onbevredigend.

PLANNEN__j976
Verbeteren van het registratie- en verwerkingsprogramma van
het computersysteem
Een nieuw regelprogramma insamenwerking met de afdeling
Natuur- enWeerkunde van de Landbouw Hogeschool teWageningen
Het ontwikkelen van een gewasmodel in samenwerking met het
Cabo.
Sehermgroeven :De regeling van de kassen zal door de computer
wördërTövërgenomen. De schermen zullen dan nietmeer gesloten
worden op buitentemperatuur. Inplaats daarvan zullen zij 'savonds
tegelijkertijd indrie kassen worden gesloten en 'smorgens op
verschillende tijdstippen opengaan.
Erzal meer aandacht worden besteed aan het meten van bladtemperaturen.
OogervlaktetemDeraturen: Demetingen worden voortgezet. Indien
beschikbaar zuïïen ook netto-stralingsmetersworden gebruikt,
om debladtemperatuurmetingen te completeren.
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PROJECT B18.

ONDERZOEK,3ÏJ.OVERIGE BLOEMISTERIJGEWASSEN

G. Bouwman,H.Konings
£A.J.Vijverberg
Inoktober1975isinhetZuidhollandsGlasdistricteenenquête
gehoudennaarhetvoorkomenvanvaatziektenbijanjers.Vande640
bezochtebedrijvenbleekop54%vandiebedrijvendeziektevoor
tekomen.Deeconomischeschadetengevolgevandeopbrengstderving
wordtperbesmetbedrijfgeschatopgemiddeld (6.500,—. Devolgende
conclusieszijnuithetonderzoekgetrokken:
1. Debesmettingskansenperbedrijfnementoenaarmateophet
bedrijfgedurendeeenlangeretijdanjerszijngeteeld.
Ruim3/\vanallebedrijven,waarop5jaaroflangeranjers
zijngeteeld,isbesmet.
2. ineenplantingneemtdeaantastingtoenaarmatedeteelt
ouderis.Inbijna1 / 3 gedeeltevanalleaanplantingenvan
éénjaarofjongerisvaatziektegevonden.Bijdeteelten,
dieouderzijndan2jaarisbijna?-/3gedeeltevanalle
plantingen aangetast.
3.' Optalvanbedrijvenisdehygiënenietvoldoende.Opdehelft
vanallebedrijvenwordengeenontsmettingsmattengebruikt.
4. BijV 3 vanalleplantingenvangelijkeleeftijd—ditwil
zeggengeplant:binnenéénmaand•—werddeziekteinéén
ofenkeleplantingengeconstateerdeninéénofenkele
andereplantingenniet.
5. Bij30plantingeniseenaantastingvanvaatziektegeconstateerd
binnendriewekennahetuitplanten.

J.v.d.SteenS
A,J.Vijverberg
BijAnthuriumandreanumiseenproefopgezetmet5,2tot10,5planten
perm bed.Invierherhalingenzijn3bladerenperplantaangehouden.In
vierandereherhalingenzijn21bladerenperm2 bedopperviakaangehouden. Bijdehelftvandezebehandelingenzijndezijscheutenverwijderd;
bijdeanderehelftniet.
Uitdetotnutoeverzameldegegevens (oktober 1973t/mnovember1974)
blijkt,datdeproduktietoeneemtbijtoenemendegewasdichtheid.
PLANNEN1976
---•Onderzoekplantdichtheîdgerbera.
VoortzettingonderzoekAnthurium.
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PROJECTE1.

ONDERZOEKTEN BEHOEVEVAN DEARBEIDSRATIONALISATIE
ONDERGLAS

.,,, „ . .

A.T.M. Hendnx
(zieookProjectB13,blz.59 saa,benc)

Debeschadigingbijhetmachinaalsortereniszodanig,datdetoegepastemachinesmoetenwordenaangepastenverbeterd.
Hetonderzoekwordtvoortgezet,zodramiddelsgebruikswaardeonderzoekinzichtisverkregenindebeschadigingenendemachines
aangepastzijnaandegesteldeeisen.

b*

yêrS§lli^lQ2_§D_2lj5^1!s!s§IiD2_ÏÈD_§E^êiëil!}§i!!]2^§D>.ï22îr_^§_222§5
§0_¥ë£2§!s!SiOS_yan_s!a

Vanenigenieuweoogstmethodenzijnarbeidsgegevensverzameld.De
systemendiehierbijzijngeanalyseerd,zijn:
a. Dekangeroe-methode (slainpolyenéénmalig-fust)
b. Oogstenverpakking , ,indozenvan12stuks
c. Oogstenvanopgerichteslatypen.
ada. Doordebijkomendehandelingomdekropslainhetpolyzakjetedoen,neemtdearbeidsbehoeftebijdezemethodemet
circa25%toe.
adb. Bij dezemethodeworden12kroppeninplaatsvan24verpakt.
Erzijnnauwelijksverschilleninarbeidsbehoefte,afhankelijkvanhetaantalkroppenperdoos.
adc. Uitheteersteonderzoeknaar'•"dearbeidvanhetoogstenvan
opgerichteslatypen,isgeblekendathiermedeeenbesparing
opdeoogstarbeidkanwordenverkregen.Dezebesparingligt
inordevangroottevancirca80uurperha (bij20kropper
m ).Procentueeleenbesparingvan15%.
"Pn.fol*?Vat*"îg

Arbeidsbehoeftebijverschillendesla-oogstmethoden.
GroentenenFruit (1975)31 (19)blz.815.
c

«

Qr2§Di§2Sir_§0_§î22Êi^lîSy!22'i2_2!22'§r22§!S-.2li_d§_2-22r^§§I5
van tomaten

Middelsarbeidsboekhoudingenzijnvaneen.zestalbedrijven,met
daarop3teeltsystemen,gegevensomtrentdearbeidsbehoefteverzameld.Erzijngeenaanwijsbareverschillentussendediversesystemennaarvorengekomen.Verschillen,zodieaanwezigmochtenzijn,
zijnterugtevoerenopdeorganisatiegraadvanhetbedrijf,bepaalde
incidenteelvoorkomendegebeurtenissenenversc^illeninproduktie.
Inditonderzoekisgeblekendatdearbeidsbehoeftebijdeteelt
vantomatenregelmatigblijftteruglopen.Hierbijspelenzowel
detoegenomenplantafstandalsras-eigenschappeneenrol ('Sonato').
Publikaties
Elkedoorteeltvraagtmeerwerk I Tuinderij15 (1975):6.
Arbeidbijtussenplanten.
Tuinderij15(1975):19.
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Hulpmiddelenomhettransportendeoverslagvangebostechrysanten
tevergemakkelijken,kunnentotbelangrijkearbeidsbesparingenleiden.
Indiendeproduktennahetoogstenopwaterwordengezetis—afhankelijkvandegebruiktehulpmiddelen—eenarbeidsbesparingperha
perjaarmogelijkvan175tot380uur.Indiendebossendroogworden
bewaardvan290tot440uur.Devergelijkingisopgezettenopzichte
vanhettraditionelesysteem.
Uitgaandevandenodigeinvesteringeneenuurloonvanƒ15,—is
dekritischebedrijfsgroottevoor„hetsysteem:
Oogstlijn
6.000m_
Overgewaswagen 2.000m„
Monorailwagen 1.500m
Publikatie : Brochurenr.7:Teeltvanjaarrondchrysanten.
e

«

§!~2£2§!!dn2„§0-!2E22Lde!ing_va!2j^

Debeproevingvandeontwikkeldemanagementtechnieken,isgedurende
ditjaaruitgebreidtot15ondernemingen.Dediversetechniekenop
hetgebiedvan deplanning (arbeid-opbrengsten-kosten)zijnverbeterdenaangepastaandehuidigeinzichten.Opeenenkeleuitzonderingnazijnopalledeelnemendebedrijvendeinhetjaarplan
opgenomendoelstellingengerealiseerd.Hetstellenvaneenbepaald
doelmotiveertsterkenloktdoelgerichtehandelingenuit.Menformuleertbewusteenverklaringvoorafwijkenderesultaten.Ditleidt
tothetvoorkomenofjuistoproepenvandieomstandighedeninde
toekomst.Doormiddelvanhetopstellenvaneenmeerjarenplanis
opeenaantalbedrijveninzichtverkregenindeontwikkelingvanF
hetbedrijf,waardoorspontaneractieswordenomgebogenindoelgerichtemaatregelen.
Publikaties:

Langseenuitgestippeldekoers I Tuinderij 15(1975):11.
Arbeidsbehoeftebijdeteeltvantrosanjers.
Bloemisterij (1975)no.12.
Transportsystemsinglasshousehorticulture.
Neth.JournalofAgr.Science (1975)23:3.
Eenbedrijfsorganisatorischevergelijkingvanenige
produktie-systemenbijpotchrysant.
I.M.A.G.no.26

PLANNEN_1976
Voortzetting vanhetlopend onderzoek.
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3[:OR;JF$':XO:'OM;SCHE ANALYSE VAN NIEUWE CNTWÎKKE-

'"Y§Iyfy!L5]Ê r v?tt^
A.0. deVisser

Bijafnemendeplantaantailennemen,dekostenvoorplantmateriaal
enarbeid (mindertebehandelenplanten)af.Berekendzijndekgopbengstendienodigzijnomeengelijk^saldoteverkrijgen.Bij
45x30cmisuitgegaanvan,15kgperm'";bij50x30; 55x80en
60x80cmnagdanrespectievelijk2,4%,4,4%enS%minderworden
geoogsttenopzichtevandepl.~Lvcafsta.nd45x80cmalsgeenvroegheidsverschiHenoptreden,

Â.J.deVisser
Vergelekenzijnkosten vaneigenopkweekbijdetuinderinperspot
eninplcisticpotmet;koetenvanopkweekbijdeplantenkweker.De
plantgewichtenwaren25gramvoorplantenkwekerspianten,30gram
voorzelfafgekweekteplanteninperspoten40grasvoorzelfafgewkeekteplanteninplasticpot.Eengramhogerplantgewicht
levert80grein.',neertomatenperplant,dehogeresaldo'sbedragenvoor
perspotplanrenenvoorplanten inplasticpot f 0,60enƒ0,70
perm"kasinvergelijkingmetpla:ite:\kwekersplanten„
Publikatia : Visser,A„J.de&Scheurs,
iï.K.
:
Bedrijfseconomischeaspectenvandeopkweekvanheteiuehttornaten.
InternverslagNaaldwijk,no.684,maart1975.

bfip".*-'?'/!

J.A.A. Keijzer
Alsmeetbare factorennd.jnopgenomen;
1.
Hetkropgewichf» dit.daaltinhettrajectvan16tot28planten
lineairnet4aramperplant
2
Prifevers';hj."'ion tunsenoewichtsso'-''>terincfen
3.
Prijspeil
4.
Decontinuvariabelekosten (kostenvanarbeidvoorplanten
enoogsten,plantmateriaalenafleveringskosten),dezebe~
dragenin1975perplant f 0,10.
Kwaliteitsverschillen kondennietwordengekwantificeerd.Deprijsverwachtingisvangrootbelang.Bijhogeprijzenmoetnauwwordengeplant,bijlageprijzenmoetruimwordengeplant.BijeenkleinprijsverschiltussendegswichtS'Sorferingenmoet zo dichtmogelijkworden
geplant.Ditgeldtvoordeoogstindemaandenfebruari,maarten
april,waarinhetprijsverschilper20gramkropgewicht<ƒ0,03
bedraagt.

d.

Kostenaspecten bijsubstraattee'!ten
„„_. _
„.-_. .... „___ _.._

J.A.A. Keijzer

Voordeanjertee.ltinbassinsKijndeinvesteringenbegrootopruim

72,

2
2
f 11,™ perm kas,waarvan f 1,35perm arbeidskostenvooraanleg
vanhetbassin.Dajaarkostenzijninvergelijkingmeteennormale
anjerteelt f 2,55perra'hoger,waarvan ƒ0,40 arbeidskosten.De
arbeidskostenvoorpluizen,oogsten,sorterenenverpakkenbedragen
ƒ 12,50per 100grcotbloemigeanjers,ditis56%vandebrutogeldopbrengsten.Demeeropbrengstmoetdan225%vandejaarkostenbedragen,
ditisƒ5,75 oerm.
2

Vooreentweejarigeteeltmeteenopbrengstvan f S 0 , —perm is
duseenmeeropbrengstvanongeveer 15%noodzakelijkomdemeerkosten
vandebassinteelt (exclusiefdekostenvanzuiverwater)goedte
maken.

j§§ru2D!iÇbl^§?HÎL
A.J/ :de Visser
Eeneenvoudigrekemodelisopgesteldwaarbijextrakostenenextra
opbrengstentengevolgevanfysiekeopbrengstverhogingeneventueel
kwaliteitsverbetering doorassimilatiebelichtingzijnopgenomen.De
gegevenszijn.vastgelegdineeninternenota.

f.

§§^rljfSë£2!220?iSSb§-ÊS2S£5§D„van_tee2tduurverkorting :
Tfls^pondchrvssirt
._„_»___,
,__
A.O.', ! de Visser

Uitgangspuntwasdatbijteeitduurverkorting,opwelkewijzedan
ookverkregen,debeschikbaretijdwordtbenutvooreensnellere
teeltopvoiging.Berekendiseensaldovanƒ500,— per 1.000m kas
perweekkortereteeltduur;var.deextraopbrengstzijnextrakosten
voorstek,arbeidenaf.leveringskostenafgetrokken,dezekostenbedragenongeveer f 1,-—perbos.

PLAÏSNEN1976
Substraatree]ten,kostenvergelijk'ng
Assimllatîebel'chtlngbijjaarrondchrysanten
EvaIliâtievan lonendeproeven.
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PROJECT E3.

ANALYSE VANFACTOREN,DIEVERSCHILLEN INBEDRIJFSUITKOMSTEN BEPALEN'
A.Jj

a

«

deVisser

§§^riJfl§C2D2!Ill§Ch§_analYse_van_de_fres2atee]t

Vanderassen 'Ballerina'en 'RoyalBlue'zijndeopbrengstgegevens
vandeplantmaandenseptember1974t/mfebruari1975uitgewerkt.
Degeldopbrengst,uitgedruktinguldenperrn perweekteeltduur,
geeftperplantmaandgroteverschillentazien.Voorplantingen
vanseptember1974lagendezevoor 'Ballerina'per100m perweek
teeltduurtussen51enlilgulden»envoer 'RoyalBlue'tussen
33en70gulden.Voorplantingenvandecember 1974lagendezegeldopbrengsten tussen80en110guldenvoor 'Ballerina'entussen44
en123guldenvoor 'RoyalBlue'.
Ookbinnenhetzelfdebadrijfkomensomsgroteverschillenvoortussendeverschillendeplantmaanden.Zobehaaldentweebedrijvenineen
bepaaldeplantmaanddehoogstegeldopbrengstinguldensper 100m
perweekteeltduur,ineenandereplantmaandbehaaldenzijslechts
50%vandehoogstegeldopbrengst.

b«
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A.J; . deVisser
2

Inwekenmethogeproduktiesinkgperm wordtgrovergepuktdanin
dewekenmetkleineoogsten. Vooralindemaandjuliveroorzaaktde
produktiepiekopalleglasbedrijvengewoonlijkeenprijsdaling.
Indeweekvolgendeopdeweekmetproduktiepiekwordtfijnergepukt.
Hetisdanonmogelijkvasttestellenofprijsdalingwélofgeen
invloedheeftgehadopreactievandetuinder omfijnertegaanplukken.
Wél.blijktdatnaeenweekwaarindeprijssterkisgestegen,veel
groverwordtgepukt.Zosteegin 1971deprijsvanweek28naar
week29vanƒ0,50naarƒ0,67perkg;inweek 30werdop14van
de17onderzochtebedrijvenveelgrovergepluktdaninweek29.
Slechtséénbedrijfpluktinweek30fijnerdaninweek29,toen
opdatbedrijfzeergrofwerdgeplukt.
Eenvoorbeeldvanprijsdalingmetalsreactiefijnerpukkenvinden
wein1970.
Ondanksdeproduktiepiekinweek31wordtinweek31op4vande
16bedrijvenfijnergepluktdaninweek30.Inweek32 (natwee
wekenprijsdalingennadeproduktiepiekinweek 31)isop10
vande 16bedrijvenfijnergepluktdaninweek31.
PLANNEN1976
Voortzetting lopendonderzoek
EvaluatieeconomischeaspectenAmaryl1isteelt
Pub1!katie-planningjaarrondteelts!a.
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F Y S I O L O G I E
biz.
Project C 1

De invloed van l i c h t en andere m i l i e u - f a c t o r e n

opdegroei enbloei vankasgewassen
76
a. Invloed vanverschillen ingrond enluchttemperatuur enbloeisnelheid bij stooktomaten
76
b. Invloed vanzeer hoge temperaturenop
de bloemaanleg bij tomaat
76
c. Invloed vanschudden vandetopopdegroei
van tomateplanten
77
d. Verloop vangroei enontwikkelingbij
jonge tomateplanten
77
e. Invloed vandeplaats indekasopdegroei
van jonge tomateplanten
77
f. Snelheid van groei enbloemontwikkeling
van jonge tomateplanten indepraktijk
78
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PROJECTC1.

DE INVLOEDVAN LICHTENANDEREMILIEU-FACTOREN
OPDEGROEI ENBLOEI VANKASGEWASSEN

a.

Invloedvanverschillen ingrond enluchttemperatuurop
bloemaanlegenbloeisnelheid bijstooktomaten
J. deBruin &
D. Klapwijk

OpdeproeftuinteBredawerdinhetkadervandeenergiebesparing
een2 r o e ^ opgezetwaarineenverlaagdenachttemperatuurwerdgecombineerdmethogeregrondtemperaturen.Denachttemperaturenwaren 13°en
16°C, degrondtemperaturen 15°, 18°e.n21°C;alletemperaturenenkele
gradenoplopendtijdenshetseizoen.Erwerdentomatengezaaidop
28oktober,6en 1.7novemberengeplantop30december,17en28januari.
Bijeenplantgewichtvancirca25gramencirca20bloemknoppen.
Tot3aprilwerddebloemknopaanleggevolgd.Erwarentoen 115tot140
bloemen aangelegd.Deachterstandvandeverlaagdenachttemperatuur (13C)
liepbijdedriezaaiselsopvan 15%bijheteerstetot30%bijhetlaatste
zaaisel.Deinvloedvandegrondtemperatuuropdebloemaanlegsnelheid
v/asveelkleiner.Bijheteerstezaaiselwasergeenverschil,hettweede,gafbij21°C15%meerbloemen,hetderdezaaisel20%meerterwijlde
g.roridtemperatuur-verschillen 6°Cbedroegen.
Tot7maartwerdhetaantalbloeiendebloemengeteld.Dehogerenachttemperatuurgaf10%meerbloemen.Degrondtemperaturenhaddengeeninvloed.Bijdeoogstbleekdatdeverhoogdenachttemperatuurookde
vroegbeidwatvergrootte.Detotaal-opbrengstwasvoorbeidetemperaturen
gelijk.Degrondtemperatuurhadgeeninvloedopdeopbrengst.
Alleenbijdebloemaanlegsnelheidwasenigeplantreactietemeten.De
bloeivaarnemingkomtmet5wekenvertragingendeoogstmetcirca 10wekenvertragingtenopzichtevandebloemaanleg.Bijdevoortgaandeontwikkelingtotbloeienrijpingspelenblijkbaarzoveelanderefaktoren
eenroldatvandetemperatuurinvloedweinigmeeroverblijftdanwat
oogstvervroegingbijnachttemperatuur-verhoging.

b.

Invloedvanzeer hoge temperaturenopdebloemaanleg bij tomaat
D. Klapwijk S
Fa.k'ubben

Ookditjaarwerdengedurendedezomertomateplantencv.'Moneymaker'
zeersnelopgekweektvoorgroeisnelheidsbepalingen.Alsdenachttemperaturen,daarbijhogerwerdengehoudendan25Ctradenmoeilijkhedenopbijdebloemaanleg.Hettrosgroeipuntgroeitongedifferentieerd
uit. Debloemaanlegwordtuitgesteld.Somswerdenmaar 1of2bloemen
pertrosgevormd.Meestalisdetrosvertakkingnadeuitgesteldebloemaanlegzeersterk.Sieook :Klapwijk,D.andP.J.A.L,deLint,1975:
"Growthand developmentofyoung tomatoplants".ActaHort.51 :147-161.

c,

Invloedvanschudden vandetopopdegroei vantomateplanten
D. Klapwijkâ
F d . Wubben

Bijtomatencv. 'Moneymaker',gezaaidop31oktober 1974werdvanafde
eersteweekvanjanuaritot27februaridagelijks 'smorgensdetopvan
deplantmetdehandtweemaalheenenweergeschud- Hetwaseenvoorzich
tigeingreep,deplantwerdnooitbeschadigd.Zowelplantendieruim
vanwaterwerdenvoorzien,alsplantendievrijdroogwerdengehouden
werdengeschud.Hetwaterverbruikwasrespectievelijk lh en 2h liter
perplant.Hetplantgewichtop27februariwas477en244gram.Door
schuddenverminderdedetoenameingewichtenigszins» Bijdenatte
plantenbleefhetgewichtvan510gramperplantdoorschuddenachter
tot465gperplant.Bijdedrogeplantenvan268gtot253g.De
lengtegroeinamechtersterkaf.Nat van 194tot 134cm,droogvan
110tot69cm.Delengtetoenamewasduséénderdekleiner.Dereeds
aanwezigelengtebijhetbeginvandeproef (70cm)werdbuitenbeschouwinggelaten.Hetaantalbloeiendebloementot27februariwerd.
slechtsweinignadeligbeïnvloed.
Ditonderzoek,werdbegonnenomnategaanofde,indepraktijkvoorkomendeverkortingdoorbroezen,wordtveroorzaaktdoorhetwaterof
doordebeweging.Hetlijktzeerzinvolhieraannieteraandachttegaan
besteden.Aanheteindevanhetjaarwerdendaaromweerenkeleproeven
ooqezet.

d,

Verloop van groei en ontwikkeling bij jonge tomateplanten
D. Klapwijk&
P"3. Wubben

Detwee-wekelijkse zaaiingengenoemdinhetjaarverslagvan 1974(blz.113)
werdenaangevuldtoteenjaarrond-cyclus.Omdatindeherfstvan1974
detussenruimtetussendezaaiingentekortbleektezijngeweest,
isweereenaantalkerengezaaid indeherfstvan1975.
Bijvergelijkingvandegroeivan2zaaisels op dezelfdedatumin 1974en
in 1975bleekhetgroeiverschilzeerklein tezijn.Deproefisinmiddelstoteenafsluitinggekomenmetdezaàiîrigvan 13november 1975.De
laatstegegevensdaarvankomenbeschikbaarinjanuari1976.
Sengedeeltevanderesultatenisreedsgepubliceerd ;Klapwijk,0.and
P.J.A.L.deLint,1975» "Growthanddevelopmentofyoung tomatoplants".
ActaHort.5j_:1V/~161.
Voorgaandwerk,waarvanderesultateninvoorgaandejaarverslagenziin
vermeld,isgepubliceerd in :Klapwijk,0.andP.J.A.L.deLint,1S?3
"Growth ratesoftomatoseed!"nc-:andseasons'!radîat'on".Meth.J.

agric.23:25S-263.

e.

Invloed van de plaats In de kas op de groei van jonge tomatep1anten
D. Klapwijk «
F a . k'ubben

Evenalsvorigjaarwerdinverbandmetgroeisnelheidsbepalingennagegaanwatdeinvloedwasvandestandplaats.Degegevenszijnbeschik-

73.

baarvanwekelijksezaaiingengedurendedemaandenoktoberennovember.De
plantenwarenopdezelfdemanieropgesteldaisinhetvorigejaar (Jaarverslag 1974,blz. 114).Deverschillenwarenditjaarnoggroter.De
plantenoodezijtafelswogen60-80%vanhetgewicht,vandeplantenop
demiddentafel.Ditiseengroeivertragingvan3tot5dagenpermaand
indewinter.

f.

Snelheid vangroei enbloemontwikkelingvanjonge tomateplanten
indepraktijk
D. Klapwijk

1.

Qn^ê£22§b_§Î22h-Î2!USÎ§!]:->december 1974-14januari1975.

IasamenwerkingmetdeheerCTh.v.d.Zon,bedrijf
svoorlichterte
Westerleeenomstreken,werdenop50bedrijvendriemaalmonsters
opgehaaldvantomateplanteninopkweekofreedsuitgeplant.
De
roonsterdata
waren :3en24december 1974en14januari1975.
Vandeplantenwerdhetversgewichtvastgesteldenhetaantalaangelegdebloemknoppenwerd getold.
Dezaaidatavandetomatenvarieerdenvan 19oktobertot8november.
Op3decembervarieerdendegemiddeldegewichtenperpartijvan17
tot0,24 gram;op 14januarivan231tot16gram.Hetaantalbloemknoppenvasop3decembermaximaal20,terwijlin20%vandemonsters
noggeenbloemknoppenwarenaangelegd.Op 14januariwarendeaantallenbloemknoppenrespectieve].!jk52en 15.Indegrootsteplantenwaren
debloementotinde60;en7 etrosaangelegd,indekleinstetotinde
3 S tros.Hetbetrofoverwegendplantenvandecultivar'Sonato'.
Alsmaatvoordegroeisnaiheidwerdingevoerdde iievdubbelingstijd
in
dagen : Hataantaldagenwatnodig-isomtomateplanteninversgewicht
tedoenverdubbelen.Hetvarieerdevan 1weekbijkleineplantenin
hetbeginvandeproefperiode totmeerdan3wekenbijgrotereplanten
(totcirca30gram).
Na.hetuitp.1anten lagdaverdubbelingstijdbijnormalecultuurmaatregelen
injanuariop IQà11dagen,,Deplantenwerdenvandekweekkasnaarde
teeltkasgebrachtbijeengemiddeldgev/ichtvan12gram.Op 14januari
woogruim40%vandeplantenmeerdan60gram,50%tussen25en60gram,
terwijlcirca 10%nogkleinerwas.Inhetlaatstegevalspeeldemeestal
devoorteelteenrol.Hetaantalbladerentussendeeersteentweede
trosbedroeginenkelegevallen 5inplaatsvan3.Waarschijnlijkwordt
dit;veroorzaaktdooreentehogetemperatuurnadeaanlegvandeeerste
tros.
Debloemaanlegsnelheidwelkewerdgevondenliepvan0,33 bloemknoppen
pardagbijkleineplantenindecembertotongeveer 1,0perdagbijgrote
planteninjanuari.Degroeisnelbeidsverschilienhaddengeeninvloed
opdeverhoudingtussen,seheyitcjewiebtenbloemknoppen.Hetbelichtengecv.re?^de2à3wekenopdejongeplantjesinperspotjesleverdeeentijdwinstopvancirca3dagen.Gedurendedeproefperiode
werdgeenversch.ilingroei geconstateerdtussenplanteninperspotten
ofplasticpotten.
Deresultatenzijngepubliceerd ineeninternrapportvanhetProefstation -,Onderzoek naardesnelheid vangroei enbloemontwikkeling
bijjonge tornateplanten inhetgebiedWesterleeenomstreken.
December 197'-*~januari 1975.Klapwijk,D.&CTh.v.d.Zon.

2.

' i2ïl2ë£!„}{ân._!]ëi„.Êla!]Î9i?ïïic!2"'„2';™vroefl''ie'^,opbrengstensor'J"er;rç

Vandemeestebedrijvenwaarvandetomateplantenwerdengewogen (zie1)
werdenookopbrengstenverzameld« Daarnawerdendebedrijvenindrie
groepenvan 16verdeeldnaarhetplantgewichtop14januari.Ditbedroeg
respectievelijk 107,55en29gram.Op 1aprilwasdeopbrengstvandezegroepeninkgperm respectievelijk :1,2 ,0,7en0,l;per1mei
4,5 ,4,3en2,8,-per1juli 11, 11,8en 10,3.Devroegsteteelt (107
gramop14januari)gafduseengroterevroegheid,terwijldeeindopbrengstper 1juliachterbleef.Ditverschijnselwerdookgeconstateerd
bijhetonderzoek ineenandergebied (VeilingBieiswijk).Hetlijkt
—ookomandereredenen—zinvolomhetopkweekorsderzoekminofmeer
testakenommeeraandachttegevenaandeomstandighedentijdensde
eerstemaandenvandeteeltomdeoorzaakvanditsoortopbrengstverschillenoptesporen.
Vanbovengenoemdegroepenwerdookdesorteringvandevruchtenvastae-steld.Aismaatwerdgebruikthetgewichtepereeritagevandeopbrengst
datkleinerwasdanA (<47mm <b .
}Voordeplantgewichtenvan107,
55en29gramop14januariwasditrespectievelijk27,24en23%.Met
eengemiddeldevan 26%,bijeenopbrengst,van,respectievelijk 11,0 ,11,3
en 10,3kgperm .Demiddengroepbracht 1komeeropdanbeideandere
groepen.HetpercentagekleinerdanAwasechterslechts3à4%lager,dus
circa400 aoer 11ka.Hetverschilinopbrengstisdanookniet
•Ir"i
ver ..aarduitdeverschillen insorterincrenerbestaatbovendienaee
logischverbandtussenplantgewichtensorteri:

3.

önderzgek_tomaten :24februari -24maart1975

Eensoortgelijkonderzoek,alshierbovenvermeldwerdlaterinsamenwerkingmetdeheer H.A.M» Hendrixuitgevoerdbijdeopkweeken
hetberrinvandeteeltvanlateretomaten.Hetaantalbedrijvenwasin
ditgevalkleiner.Deplantenbijdeaanvangvandezeproefwaren
cemiddeld.watgroter. Tjemonsterswerdengenomenop24februarien10
en24maart.Behalve ,inzakeversgewichtenbloemknoppen,werdenook
waarnemingenverrichtbetreffendedelengtevandeplanten.Dezaaidata
varieerdenvan20december'974;tot17januari 1975.
Degemiddeldeplantgewichtenperpartijvarieerdenop24februarivan
71tot1,7gramenop24maartvan341 tot62gram.Hetaantalbloemknoppenwasrespectievelijk37en5op24februarien79en35op24
maart,toenwasbijdegrootsteplantende8'*"trosinaanlegenbij
dekleinsteplantende5 etros.Ookindezeproefwerdmeestal 'Sonafo'
aanctefroffen.PleteniaekenmerkwaaroDditrasduidelijkteonderscheiden
wasvandeoverioe,bleek hetaantalbloemkr.omen ~J?.T. trosteziin.Dit
wasruim10'ohooer,
Dogroeisnelheidvandeplantendiedoor• •'plant.enkwak.erwarenooçe-kweekt,wasaanmerkelijkkleinerdanbijo.atuindersdieeiqenplanten
opkweekten.Bijeenzaaidatumva.ngemiddeld.7januariwasdeachterstandop24februaribijdepiantenkwekersruimé'éuweek.
Deverd.ubbelingssnelheidindagentussen24'februarien24maart,varieerde
tussen7en11dagenen wasgemiddeldruim9dagen.Delengtegroei
varieerdevangemiddeld 1,3tot3,1cmperdagvankleinerenaargrotere
plantenenwasgemiddeldietsmeerdan2cmperdag,Debloemaanlegsnelheic
nameveneenstoevankleinenaargroteplantenvan0,9totbijna 1,4
bloemknoppen'perdag,meteengemiddeldevan1,1.Debladaanlegsnelheid
lagtussen0,28en0,44bladerenperdagmeteengemiddeldevan0,34,
Ditdegegevensbleekdatonderpraktijkomstandigheden deverhoudingtus-
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sengroeienbloemaanleg,uitgedruktingramperbloemknop,nagenoeg
constantwasoverdeverschillendepiantieeftijden.Mitsvergeleken
bijéénzelfdegewicht.
Degegevenszijnvermeld ineeninternrapportvanhetProefstationvan•
dehandvanD.Klapwijk enH.A.M,Hendrixgetiteld :"Onderzoeknaar
desnelheid vangroei enbloetnontwikkelingbijjongetomateplantenvoor
de latestook-enhete luchtteelt 'sGravenzandeenomstreken,februarimaart 1975".
Voorzovervandedeelnemendebedrijvenopbrengstgegevensterbeschikking
stondenwerd,evenalsbijdevroegestookteelt,deindrukverkregendat
bijdevroegsteteeltendeeindopbrengst (per1augustus)lagerwasdan
wanneermetdeteeltwatlaterwerdbegonnenendusop24maarteenhogerplantgewichtwerdaangetroffen.

''Li1e£Sïï-.2rZi2iii:'2rl_§D_i®krüÊriiim32rï
Degegevensuitbeidevoorgaandeproevenzijnookinrelatietotelkaar
gebrachtdoorvanplantenmetgelijkuitgangsgewichtgroeienontwikkelingmetelkaartevergelijken.Bijplantentussen4en20gramwasde
verdubbelingstijdindewinterbijna40%langerdaninfebruari/maart
(9,7en6,1 dag},.Bijgrotereplantentussen 10encirca 100gramwas
deverdubbelingstijdindecember/januari11,2dagenenfebruari/maart 8,7
dagen, (indewinter29%langer).
Deontwikkeiingssnelheiduitgedruktinbloemknoppenperdagwasvoorde
kleineplanten0,51 indecember/januarien0,75 infebruari/maart.Voorde
grotereplantenwasdit1,01 indecember/januarien1,03 infebruari/maart.
Alleeninkleineplantenwerdendusinfebruari/maartdebloemknoppen
snelieraangelegd.Deverhoudingpiantgewicht :bloemknoppen (gramper
bloemknop)bijplantgewichtenvara4gramwasindecember/januarien
februari/maartrespectievelijk0,54en0,34.Bijplantenvan10gram
wasditrespectievelijk0,81 en0,54gramperbloemknop. Datbijde
winterplantenvanditgewichtmeerplantgewichtperbloemknopaanwezig
wasisteverklarenuithetgroteraantalbladerenonderdeeerstetros.
Bijgrotereplantenisdezeverhoudinginwinterenvoorjaarongeveer
gelijkdoordatditkleinereaantalbladereninhetvoorjaarinvolgroeide
toestandporcbladmeerweegt.

5.

öroej__en^ontw|kke!Îng_yan_JonGe_tomateo!anten in9r°eisnei~
heidSDroaven_en_j_ri__de_praktijk

Zowelindecember/januarialsinfebruari/maartwerdenbehalvedeplanten
uitbovenstaandeproevenookingroeisnelheidsproeven jongetomateplanten
opgewkeekt.Deverdubbelingstijdwaszowelinfebruari/maartvoorkleine
plantenindepraktijk tweemaal zo grootalsindesnelheidsproeven.Voor
groteplanten totmeerdan 100ggoldditinfebruari/maarteveneens,
maarindecember/januariv/asdeverdubbelingstijdindepraktijkslechts
30%langer.
Wanneerdezevergelijkingwordtgemaaktvoordebloemaanlegsnelheiddan
blijktsnelheidsvergroting indeproevennietaanwezig .Hetaantalbloemknoppenperdagwasnamelijkindewinterindeproeven8%grotervoor
kleineplanten,maar14%kleiner..voorgroteplanten,invergelijking'
totdepraktijk.Infebruari/maartwasdevoorsprongvoorkleineplanten
reeds40% (0,75bloemknoppenperdagindepraktijken1,06indesnelheidsproef).Bijgroteplantenwasdeachterstandomgezetineenkleine

voorsprong.
Indeverhouding tussengroeienbloemoiitvikkelinguitgedrukt ir.gram
plantgewichtperbloemknop,tredenafwijkingenopalsgevolgvanbovengenoemderesultaten.Indecember/januarienfebruari/maartligtdeverhoudinggramperbloemknoprespectievelijk0,4en0,8voordepraktijken
1,0en1,5indesnelheidsproeven.

6.

V§I2£[}LlIyi[!2SI]_ill_S®„yS!ltî2!:ËiL!2„îu2§êI!„2ew'chtstoenameen
'3i92!l,â§Di®9_alS..Dêï^i9Y a n Qroe^sneMïeïdsverschï!1en

Uithetvoorgaandebleek reedsdatbijjongeplantendeverhouding
plantgewicht/bloemknoppenonderpraktijkomstandighedengemiddeld
overbeideproeven0.5gramperbloemknopbedroeg.ïndegroeisnelheidsproevenwaarindeplanteninongeveerdehelftvandetijdtot
hetzelfdegewichtgroeiden,wasdeverhoudingcirca1,25gramperbloemknop.Bijgrotereplantenvangelijkgewicht (80gram^wasdeleeftijd
vanlangzaanensnelgegroeideplantenrespectievelijk 73en39dagen.De
verhoudingvoordepraktijkendeproevenwasrespectievelijk 1,87en
2,20gramperbloemknop.3ijplantenvan 190gramdie82en59dagenoud
waren,wasdit4,00en5,37graraperbloemknop.
Wordendaarentegenplantenvangelijkeleeftijdvergelekendanworden
deverschillenindeverhoudinggewicht/aantalbloemknoppenveelgroter. Indeperiodedecember/januariwasbijeenplantleeftijd.van82
dagenhetgewichtvansnelenlangzaamgegroeideplantenrespectievelijk75en220grambijrespectievelijk 2,1en4,5grampsrbloemknop.Eet
aantalbloemknoppenperplantwasrespectievelijk 36en49.Infebruari/maartwasdeleeftijd67dagenbijeengewichtvan212en71gram
met33en35bloemknoppenfwaardoordeverhoudingop6,4 en2,0gram
perbloemknopkwamvoorsnelenlangzaamgegroeideplanten.
Nuishetindedonkereperiode {december/januari)waarschijnlijkvoordeligalseenplantmeerbladheeftendusmeerlichtopvangt.Inmaart
wat?desnelgegroeideplant3xzozwaarmetevenveelbloemknoppen. Per
bloemknopwastoen3xzoveelbladaanwezigalsbijdelangzaamgegroeide
plantenhetiszeerdevraagofonderdieomstandighedenenigvoordeel
vanhetvelebladisteverwachten,daarhetlichtnagenoegnietmeer
beoerkendwerkt„

g.

Groeisnelheidvanjonge planten ven verschillende tomaterassen
D. Klapwijk £
Fa.V!ubben

Inhetseizoen1974/1975werdentienmaalachtereentussen24oktober
en24apriltomatengezaaidvanzowelcv '.Moneymaker'alsvancv.
'Sonate'.Meestalwerdendeplantenaangehoudentoteenversgewicht
vancirca300gramwasbereikt,'*Sonato'"was10%lichteringewicht.
Ditbetekentminderdaneendagachterstand,ditwilzeggenwanneer
'Moneymaker'doorvirus-wordtaangetastdirecteenachterstandzal
ontstaantenopzichtevandenietgevoelige'Sonato'.
Deontwikkelingvande zijscheutenwasbij 'sonato'duidelijkminder.

Alsdegewichtsvergslijkingwerdgemaaktbijplantenwaarvandezijscheutenapartv/erdengewogen,wasersomszelfssprakevaneenkleine
voorspronginvergelijkingtot 'Moneymaker'.Sonatowascirca 10%langer
(40cmtegen 100cmvoor 'Moneymaker')enhad 1à2bladerenmeeronder
daeerstetros.
Decv. 'KidfordCross' dieviahetI.V.T.werdverkregenomdatditeen
zeerkorteplantzougever.,bleekjuistlangertezijn,wanneerhetgewicht
g e x ü - j K 7/rl5 acUi Üa'C Vcù'i :^0'S*0~7h.i.aJr~C;Z

^n-ce^esteekproevenmetgroveAm^rikaanGerassengaventeziendatde
verschieden eenopzichtevan 'Moneymaker'zekernietgroterv/arendan
£xj Sonato,

h.

Waarnemingenaangroei enontwikkeling bijdeteeltvantomaten
D. Klapwijk

Ziejaarverslag 1974,blz. 110. Degegevenszijnnognietverwerkt.

i.

Invloed vandegroeisnalheid tijdensdeopkweek enteeltop
kwaliteitenontwikkelingssnelheid vantomateplanten
D. Klapwijk

Ziejaarverslag 1974,blz 110.Degegevenszijnnogniet
verwerkt.

'.

Relatie klimaatgevoeligheidvanjongetenopzichtevan
oude planten
P.J.A.L. deLint&
G. Heij

Kanaance:handvangroeicurvenvanjongeplanteno.a.deopbrengst,
desnelheidvanproduktievaneenvolgroeidgewasbepaaldworden?
Uitgaandevandezevraagkanwordennagegaanwelkewerkwijzemoet
wordentoegepastombijv.deinvloedvan :'plantdichthedentebepalen.
Ineenoriënterendonderzoek zijnineenplantafstanden-proefmet
herfsttomaten ,jongetomateplantengeplaatstengemonsterd.
Tomatezaadvancv.'Koneydor'werdgezaaidinzwarte3-literkunststof
emmertjesgevuldmethandelspotgrond.
Naopkomstwerdenovertolligeenafwijkendeplantenverwijderd,zodat
er25-30tomateplantenperemmeroverbleven.
Vijfdagennaopkomstwerdendeemmersmetplantengeplaatstinhouten
goten (2,20x0,20 m ) ,metopdebodemeenvelkunststoffolie.
Dagotenhingentussenderijenmettomatenplantenvandeplantafstandenproef» Dehelftvandeemmertjesmetjongeplantenhingopgelijkehoogte
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metdetoppenvandeplantenindevollegrond,deanderehelftvande
gotenhing0,30-0,40mlager.Opdezewijzezoueenstandplaatseffect
enheteffectvandeplantaichthedenopdegroeivandejongetomateplantenkunnenwordengemeten.
Erwerdwekelijksgezaaidenelk zaaiselwerdovereenperiodevantwee
weken5xbemonsterd.lederegroeicurvewerdzodusgedeeltelijkdooreen
anderecurveoverlapt,zodatplantgrootte-verschillenvandekleine
plantjeszullenkunnenworden omgerekend.
Uitdemeetgegevensisvoorlopigdeindrukverkregen,datstandplaatsverschillenindebetreffendeproefeenveel.grotereinvloedhaddendan
deplantdichtheidsverschillen.
Hettypeonderzoekzalwordenvoortgezet.

k.

Selectievan tomatenplanten
PJ.A.L.deLint&
G. Heij

i5!fD?!ü3_ï22„Ï2L?.»!ëI!i:a£!£!
Teneindeuniformplaatmateriaalteverkrijgen,zijneenaantalproeven"
gedaanomdekiemingvantoraatenzaadgelijkerenmogelijksnellerte
laterverlopen.
1.
Uiteenpartijtomatenzaadcv.'Moneydor',zeeffractie >2,3-2,7mm,
werden300zadengenomen» Hiarvanwerdengedurende4dagen:
a„
100zadenvoorgeweektingedemineraliseerdwater (02-vrij)
b.
100zadenbewaardbijhogerelatieve luchtvochtigheid
c.
100zadendroogbewaard
Eenhogerelatieveluchtvochtigheidwerdverkregendoorineengrote
petrischaaleenlaagjewatertedoenenhierineenkleineopenpetrischaalmetzaadtezetten,waarnadegrotepetrischaalmeteendeksel
werdafgesloten.Hetgeheelwerdineengeslotenplasticzakgeplaatst.
Na4dagenwerdenallezadenopvochtigfiltreerpapierinPetrischalen
bij23°Ctekiemengelegd.Uitderesultatenbleekdatbewarenvanhet
zaadinwatergeenversnellingvandekieminggaf,terwijlnabewarenvan
hetzaadbijhogerelatieveluchtvochtigheiddekiemingeendageerder
begon» Hethoogstekiemingspercentageop één dagwas80%.Dezeproefwerd
herhaald;deuitkomstenwarengelijk.
•
2.
Naaraanleidingvaneerderonderzoek (Internjaarverslag1969)
naarheteffectvanzaadgrootteopdelatereplantgrootte,zijnde
volgendeproevengedaan.
Van100tomatenzaden,.cv.'Moneydor',zeeffractie ..'2,3-2,7mm,werden
de15kleinsteen 15grootstezadenuitgezocht.Deresterende70zaden
werdennogeensintweegroepen,naargrootteverdeeld.
Allezadenwerdengedurende4dagenbijhogerelatieveluchtvochtigheid
bewaard.Hiernawerdenzeuitgezaaidin6,5cmplasticpotten.Demeeste
planten-kwamen7en8dagennahetzaaienbovendegrond.
Planten,dielaterkwamenwerdenbuitendeproefgehouden,evenalsafwijkendeplanten.Negentiendagennaopkomstwerdendeplantenjuist
onderdezaadlobbenafgesnedenengewogen.Uitdegemiddeldegewichten
blijktdatdezevandegroepengrote-,middelgrote-enmiddelkleinste
zadenrespectievelijk 31,3%,14,2%en6,2%hogerzijndanhetgemiddelde
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gewichtvandeplantenuitdekleinstezaden.Binnenelkegroepwerden
echtergrotaonderlingeverschilleninplantgewichtgevonden.
3.
Teneindedegrotegewichtsverschillenbinneneengroepteverkleinenzijndeplantennaartijdvanopkomstingroepenverdeeld.
Vaneenpartijvan280zadenwerdener50grootsteen50kleinste zaden
uitgezocht.Deresterendezadenwerdenweernaargrootteintweegroepen
van90zadenonderverdeeld.Na4dagenbijhogerelatieve luchtvochtigheid
tezijnbewaard,werdendezadenuitgezaaidin6,5 cmplasticpottenin
dekas.Deplantenkwamenrespectievelijk 5,6en7dagennahetzaaien
op.Plantendienogweerlateropkwamenenalleafwijkendeplantenzijn
buitendeproefgehouden.Negentiendagennazaaienzijndeplantenafgesnedenengewogen.Uitdegegevensblijktdatzoweldetijdvanopkomst
alsdezaadgroottavaninvloedisoplietplantgewicht.Doorhetsorteren
binnendezaadgroottenaartijdvanopkomstwarendestandaardafwijkingen
aanzienlijkkleinergeworden.
Dezelfdeproefisherhaaldmeteengroterepartijzaad.Deresultaten
bevestigendevorigeproef.

1.

Hangemmeropstel1ing
P.J.A.L. deLint&
G.Keij

Vanafmaart1975ishetgewasindehangemmeropstellingvolgroeidgeweest.
Deeerstezaaiïngvondplaatsinnovember 1974.Totenmetdecember1975
werd23maaigezaaid.Vandeplantenwerdenvers-endrooggewichtontwikkelingbepaalddoorwekelijksgewasmonsterstenemen.Dewaarnemingen
bestondenuithetbepalenvandelengtevandehoofdstengeienhetversendroog-gewichtvanhetblad,stengelentros.Tevenswerdvaniedere
troshetaantalopenbloemenendehoeveelheidvruchtenbepaald.
Verwachtwordtdateenaantalvandeonderdelenvandeplantopovereenkomstigewijzegroeien,zodatinhetkomendejaarminderwaarnemingenper
monsterdatumkunnenwordengedaan.Ookwordtbepaaldhetaantaldagen
vanzaaientoteerstebloeientotdeeerstevruchtrijpis.Dezegegevensblijkenvrijwelgelijktezijnaandiewelkeverkregenzijnmetde
oudehangemmer-opstelling (1968- 1973).

m.

Fotosynthese cellen
P.J.A.L. deLint&
G. Heij

Omdeinvloedvantemperatuur,lichtenCO^-gehaiteopdedrogestofprodukt;
endegroei.vanhelezaailingentsbepalen"zijneenaantal—veelal
oriënterende—proevenmetverschillendegewassengenomenineenviertal
ophetProefstationgebouwdeklimaatcellen (Zie.Internverslag :Hey/Jooren).
1.

T o m a a t

Alsvervolgopreedsin1974gedaanonderzoekzijninapril1975weer
enigeoriënterendeproevengedaanomnategaanofhetmogelijkismet
dezeopstellingtebepalenhoesneltomatenplantenonderbepaalde
omstandighedenkunnengroeien.Indezeproefserieszijndeviercellen
steedsopdezelfdeconditiesingeregeld,zodatberekendkonwordenwat
denauwkeurigheidsgraadvandewaarnemingwas.
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Voorwaarnemingenbijtweetemperaturen,namelijk 18en35C,zijn
voorelketemperatuurzeseenderegroepenvan 16plantenbijeen-gesorteerd.
Op28en29aprilis18°Cenop30aprilen1mei"is35°Cingesteld.
Evenalsbijdeseriesin 1974branddenerinelkecel4lampen (H.L.R.G.)
enwerddeluchtvoorzienmet2.000ppmCO?..Dedrogestoftoenamewas
bij18 en35C overeenperiodevan8uren,respectievelijk 26,4en
13,8%.Despreidingindeuitkomstenleekredelijk.Doormoeilijkheden
metdeopkweekenhetvervoervandeproefplantennaardeproefruimte
isvervolgensechtergezochtnaareenandergewas.
2.

A n j e r

Anjerötekkengroeientenopzichtevananderejongeplanten,zoals
tomaatenkomkommerextreemlangzaam.Vanuithetonderzoekkwamdaarom
devraaghoedsdrogestofproduktieisvanditgewasbijverschillende
temperaturen,Hiertoezijndecellen,met4lampenaanen2.500 p^. CO,
opdevolgendetemperaturening'eregeld,teweten :19,26,31en35C.
Naenigeseriesbleekdatdeplantentenminste43uurindecellen
moestenblijvenomenigegewichtsverschillentekunnenwaarnemen.
Degroeitoenamevandezetrosanjers,cv.'RedBaron'isdaarompas
na72uurbehandelingbijconstanteconditiesbepaald.Zoweldeverseo
alsdedrogestofgroeine^mtietstoetot^0C.Bijnoghogeretemperatuurlijktdegroeiaftenemen.Zelfsna72uurhebbendeuitkomsten
echtereenvrijgrotespreiding.Daaromzullendezewaarnemingenworden
herhaaldmetveelmeerplantenpercel.
3.

C h r y s a n t

Deserie,zoalsbijtrosanjers,isinzijngeheelherhaald,weermet
4 lampenen2.500ppmCO?,,maarnumet16chrysantenplanten,cv.'Super
Yellow'pergroepinachtvoud.
TABEL 1.

_ „ ! c „

Toenameverse-endrogestofinprocententenopzichte
vancontrolegewichten.
Gewichtstoename (in8uur}
vers
droocr
2,2

19
25
30
35

0,5
0,8
2,0

7,4
8,7
5,3

Zoalsuitdetabelblijkt,vertonendeplantenvooralbij25en30C,
weinigtoenamevanhetversgewicht.Ditwijstopeenproeffout.Verondersteldwerd,datdeplantenmoeilijkhedenhaddenmetdewateropname
gedurendedebehandelingvan0uur« Daaromzijnbijeenvolgendeserie
deplantennâsterkl:icht-behandeiinaindecellenaeâurende0,1,2
o
en4uurinhetdonkerbij15'Cbewaardentoenpas aewogen.Deversj

.r.

^

O

gewichtenblekentoe tenementot7%na2uurdonkerbij15C.Evenalsindeseriesbijanjerentomaat,wasechterookbijchrysantde
spreidingvandegegevensgroot.
Krops1a
Bijkropslacv.'Amandaplus'zijndezelfdebehandelingentoegepast
alsbijdeanderegewassen,namelijk4lampenaan,2.500ppmC0„
endetemperaturen20,24,28en33C.Deplantenstondengedurende

Sb»

24uurindecellen.Bij24Cwasdevers-endedrooggewichtstoename
in8uurrespectievelijk 2hen2maalzohoogdandiebijdeandere
temperaturen.
Eenlateruitgevoerdeseriebleekdezelfdeuitkomstentegeven,zodathet
temperatuurtrajeettussen20 en28C,met4lampen,nogherhaalddient
teworden,voordatuitsluitselkanwordengegeven.
b. Eentweedereeksmetslaplantenisgedaanmet2lampenaan,2.500ppmCO
endatemperaturen 15,19,23en27"C.Onderdezelichtconditiesneemt
O

o

hetversgewichtvan 15 naar19^'Cmet2,5%toe,terwijlhetdrogestofgewichtindittrajectmet5%afneemt.. Vanaf19"Cechterblijftzowelde
verse-alscedrogestoftoenamegelijk,
Dederdereeksmetslaplantenisgedaanmet1lampaan,2.500ppmC0„
endetemperaturen 14,17,21en26C.Deverse-endedrooggewichtstoenameisbijdezelagelichtintensiteitoverhetheletemperatuurtrajectvrijwelgelijk.

Vaneenaantalgroepenslaplanten,welkevanverschillendegrootte
w oren,zijnhetplantgewichtendebladoppervlaktebepaald.DeplantiWichtenvarieerdentussen0,2en25gram.Erblijkteenlineair
verbandtebestaantassenplantgewichtenbladoppervlakte.

PANNEN 1976
InI976zal hetachterstallig rekenwerkaandeproevenover 197*ten
1975wordenvo1tooid.
Deklïmsatgevoeligheidvandegroei endeontwikkelingssnelheidzal
wordenbestudeerd overnogkortereperiodendantotnutoe.
Derelatietussen degroei vanzeerjongeplantenenouderegewassen
zeiwordenbestudeerd.
Erwordteenteiroeratuurproefuitgevoerd indeeerstewekenvaneen
teeltproefmettomaten,omnategaan inhoeverredeontwikkelings™
snelheidoptimaal is.

37.

PROJECTC3..

INVLOEDVAN LICHT.tHANDEREMILIEU-FACTOREN
OPDEGROEI EN'BLOEI VANKASGEWASSEN

a.

Invloedvandeomstandigheden inhetwortelmilieuopdegroei
bij glasgewassen
L.S. Spithost

DeopstellingeninA2-1werdvoorzienvan48vastemeetpuntenwelke
werdenaangeslotenop2recorders.Naproefmetingenbleekhetsysteem
goedte-voldoen.In.hetvoorjaarwerd.eenproefopgezetmetwisselendegrondtemperaturenbijsla.Doormoeilijkhedenbijdewatervoorzieningontstondeneenzeerheterogeengewas,waardoorgewaswaarnemingen
weinigzinhad' endeproefvoortijdigmoestwordengeëindigd.
Getrachtzalwordendoordeaanlegvaneenonder-bevloeiingssysteem
ditbezwaarteondervangen.

b.

Invloedvanhetverversen vandevoedingsoplossing inde
watertabletten opdesamenstellingvandeoplossingenop
de groei vanplanten
D. Klapwijk

VoordevoedingsoplossingwerdditjaargebruikgemaaktvaneenN-,
P-,K-,Mg-mengselvan 11,5,22,5metstikstofindevormvannitraat.Gedurendedeperiode 1november 1974tot17juli1975 werdin
ééngevalsteedswaterbijgevoegdvolgenshetverbruikvandeplanten
enkunstmestomdeconcentratieopeenniveau,van2,50mmho (+10%)te
houden.Alsvergelijkingdiendeeenoplossingdiegedurendedezeperiodemetregelmatigetussenpozen zesmaalgeheelwerdvervangen.De
geleidbaarheidvandebeideoplossingenverschildeminderdan0,1mmho
(25°C).
Erwerden 18zaaiselstomateningekweekt,waarvan,deplantenin
3literpottenbijeenplantgewichtvariërendvan0,5tot1,7gram
indebeideoplossingenwerdengeplaatst.Zegroeidendaarintoteen
gewichtvanrespectievelijk 40tot500gram.Degewichtsverschillen
blevenbinnen 15%,watneerkomtopminderdan1dagverschilopeen
groeiperiodevan3à6weken,.Hetgemiddeldeverschilwaszelfskleinerdan2%.Hetisdusnietnodigomvoordeteeltvantomatenplanten
inpottenopwatertafelsdeoplossingenvantijdtottijdteverversen. DepHwerdregelmatiggecontroleerdenbleefkonstanttussen
7,5en8,0. Nahetververs:-->."v-sd'-pKenkeledagenlagerdan7,'.' .

c.

Substraatvergelijking bijdeteeltvantomateplantenopwatertabletten
D. Klapwijk &
F a . Wubben

Indecember 1974eninmei-juni 1975werdenenkelekerentomaten
gezaaid (cv.'Moneymaker')enopgekweektinpotgrond ènFinseturfmolm
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(S.T,400).Ookdepotgrondbestondvoor80%uitdezeturfmolm,waaraan
20% laagveenwastoegevoegd.
Deplantenindewinterwerdenaangehoudentotcirca150gramversgewicht,
waarbijdegroeiinturfmolm10ä20%beterwas,ditwilzeggen,een
voorsprongvancircaééndag.Gedurendedezomerwashetverschilin
hetvoordeelvanturfmolmnogkleiner.

d,

Invloed van dewatervoorziening tijdensdeopkweekenteeltop
kwaliteitengroeisnelheid van tomatenplanten
D. Klapwijk

ZieInternJaarverslag 1974 blz. 119,Degegevenszijnnognietverwerkt.

e„

Invloed vande watervoorzieningopdegroei van diverse plantensoorten
D. Klapwijk

1,

S n i j g r o e n

(Asparagus plumosus)

HetgewaswaarvaninhetJaarverslag 1974,blz.151sprakeis,istot
eindmei1975aangehouden.Degroeiwasinhetalgemeenslecht.Hetlijkt
eropdatditgewasgrotemoeilijkhedenondervindtwanneerhetwordt
geteeldineenlaagjewater.Mogelijkzoumetverbeteringvanhetsubstraatooknogwelietszijntebereiken,wantookbijdeplantendie
metdehandwerdengegotenvieldegroeitegen»Toedieningvanijzerchelaat (Fe138)gafgroeiverbetering.
2.

Anthurium

scherzerianura

Aandereeksgewassenwaarvanwerdgeprobeerdofzeopdewatertabletten
wildengroeien,isditjaarAnthuriumscherzerianumtoegevoegd.Jonge
plantenwerdenop5november 1974,zowelinhetlaagjewateralsinde
schotelsgeplaatst« Inhetvroegevoorjaarbegonnenvooraldeplanten
inhetwatergoedtegroeien.Zodraechterinmaartdezonscherperwerd
gingdegroeiachteruitenwerdhetbladgeel-enleerachtig.Wélwasde
gewasopbrengstendabloemproduktievandeplanteninhetwaterbijna
tweemaalzogrootalswanneermetdehand.werdgegoten.Degoedewatervoorzieningboodkennelijkonvoldoendecompensatievoorhetachterwegelaten
vanschermmateriaalopdekas.Beginmeiwerddeproefbeëindigd.

3.

Trosanjers

Innovember 1974werdeenaantaljongetrosanjerplantenopdewatertafelsgeplaatst.Ditgewasgroeitbuitengewoontraag,vergelekenbijtomatendieonderdezelfdeomstandighedengroeien.Deanjerplanteninwatergroeidenslechterdanwanneermetdehandwerdgegoten.Debladkleurwasookslechtmaarkondoortoevoegingvanijzerchelaat (Fe138)
wordenverbeterd.Desondankswasdestandvandeplanteninhetwater
beginmaart,toendeproefwerdafgebroken,aanmerkelijkminderdande
metdehandgegotenplanten.

4.

B l o e m k o o l
P . J . A . L . de L i n t &
G. Heij

Omtebepalenhoedegroeivanbloemkoolplantenkanwordengekarakteriseerden/ofeenbloemkoolplantopeenwatertafelkangroeien,zijnop
7april1975bloemkoolplanten cv.'Tornado'opgepotin12-cmplastic
potten,welkegevuldwerdenmethandelspotgrond.Dezepottenmetplanten
zijnopeentafelgeplaatst,waarkonstant2cmvoedingsoplossing (1atm)
opstond» Dekastemperatuurinstellingwas13-18C/nacht-dag.
Voorwaarnemingen werdenregelmatigplantenjuistonderdezaadlobben
afgesneden,waarnahetvers-endrooggewichtvandeplantisbepaald.
Vandebladeren,zwaarderdanééngram,ishetversgewichtendelengte
bepaald,terwijlbovendienhetresterendaantalmethetoogzichtbare
bladerenisgeteld.
Bijiederebemonsteringisde"kool"-vormingbeoordeeld.Eenmaandnaoppottenwerdenbijdehelftvandetoennogaanwezigeplantenhet6e,7ef
8 e en9 9bladuitgebroken.
Op 16mei 1975warendeeerstebloemkolenzichtbaar,zowelbijdegesnoeide
alsdeniet-gesnoei.deplanten.Debladsnoeibleekgeengevolgentehebben
ophetgewichtendelengtevandeeerstvolgendezesbladeren.
5.

A a r d b e i

Op 10april 1975zijnaardbeiplanten cv 'Ostara'opgepotin12-cmplastic
potten,welkemethandelspotgrondwerdengevuld.Hiernazijndepotten
metplantenopeentafelgeplaatst,waarkonstant2cmvoedingsoplossing
opstond.
Dekastemperatuurinstellingwas13-18C/nacht-dag.Op24april1975
bloeidedeeerstebloemenop20meiwasdeeersteaardbeirood.Aardbei-plantengroeiengoedopeenzogenaamdewatertafel,zevertonenechter,evenalssnijgroen,vrijsnelchlorotischeverschijnselen,welkeverdwijnenalsperpotregelmatig50ccvaneen0,05%ijzerchelaat-oplossing
wordtgegeven.

f.

Dimanin als algenbestrijdingsmiddel in watertabletten
D. Klapwijk&
F a . Wubben

Inhettweedehalfjaarvan1975werdopsenietsgewijzigdetoepassing
vanDimaninovergegaan.Hetmiddelwerdnietmeeraandevoedingsoplossingindevoorraadtank toegevoegd,dochopdetablettengemengdmet
dedaaraanwezigevoedingsoplossing.Indeproefdieinhetvorigjaarverslag (1974,blz.156)werdbeschrevenwerd200miDimaninperm
perkeertoegevoegd.Ditgebeurdewekelijks,waarbijdoorlopendvan
enigealgengroei sprakewas.
Ditjaarwerdeenmaalper10daqen300mlDimaningegeven,dochverdeeldovei
de6tabletafdelingenvan1,5m diemetdevoorraadtankverbondenwaren.Gedurendeenkeleurenblijftdeoplossingvan300mlDimaninin
circa200litervoedingsoplossingophettabletstaan,alvorenshetdoor
middelvanirrigatiewordtgemengdindevoorraadtank.Proevenopgewasreactieswerdennietgenomen.Ophetoogwerdengeennadelenwaargenomen,terwijldealgenbestrijdingwateffectieveris.
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g.

Invloed vanciebeperkingvanhetwortelvolumeopgroeien
ontwikkeling vantomatenplanten
D. Klapwijk&
F a . Wubben

Op31oktober 1974werdentomatencv'Moneymaker'gezaaidenopgekweekt
in 1literpottenopwatertafels.Omeventueleeffectenvanwortelbeperkingindekleinepottekunnenbestuderenwerdendezeplantenuitgeplantin13-3iterpotten.Ditgebeurdeop5en 19decemberenop2,16
en30januari.Deplantendie5decemberwarenuitgeplantwarenidentiek
aandeop19decembergeplantetomaten.Dezegroepwerdverwijderd.Op
16januariv/arendeverschillentassendebehandelingennogsteedszeer
klein.Op27februaritoenbijdelaatstegroepdewortelbeperkingsinds
4wekenwasopgehevenwarendep.1antgewichten alsvolgt :(-),966,989,
831en725gram;terwijldezegroepenrespectievelijk (-),300,330,379,
en395gramvruchtendroegen.Wortelbeperkingverschuiftdusdestofverdelingbinnendeplantinderichtingvandevruchten.Deverschillenzijn
echterklein.Daarbijkomtdatdebloeiop27februarialverderv/asvoortgeschredenbijdevroeg uitgalantetomaten.Hetaantalaangelegdebloemen
wastoenrespectievelijk (-),123,128,113en107.Deontwikkelingssnelheidwerddusdoorhetuitplantenvergroot.
Tijdensdetweedehelftvanfebruariwasdebloeisnelheidendebloemaanlegsnelheid2,5bloemperdag.Bijeenvruchtzettingvan80%eneengemiddeld
vruchtgewichtvan50grambetekentditeenoogstcapacitei'..van3kgperplant
permaand,,Indepraktijkvindtmenminderdandehelfthiervan.
Vandeplantenwerdhetgehalteaandrogestofop27februariin4etages
bepaald,namelijk totde Ietros,-totde3 Stros,-totde5 etrosen
de5 etrosenhoger.Deverschillenwarenzeerklein.Hetpercentagedroge
stofwasgemiddeld8,9envarieerdeoverdebehandelingenendeetages
slechtsenkeletiendeprocenten.Deresultatenzullenwordengepubliceerd
in i Klapwijk,D.» 13/è :"Invloed vandebeperkingvanhetwortelvo'urrrj
opgroei'enontwikkeling vantomateplanten".Landb.k.Tijdschr.88:indruk.

PLÄNNEN_1976
Vormenvolumevanhetwortelmediumzal nadereaandachtkrijgen,
o.a.,voordekweekmethodeopwatertafels.
Getrachtzalwordendewortel!ternperatuurinstallat!evoltooidte
krijgen.

PROJECTC k,

GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VANGROEIREGULATOREN BIJ
GLASGEWASSEN
3

W vanRavestiin
a.

Reciucymolopgeplozen,grootbloemige chrysanten

OmdatB-9 (5%werkzamestof)wellichtuitdehandelwordtgenomenis
onderzocht,,ofReducymol (0,025%werkzamestof)B-9kanvervangen.
Indezeproefstondenderassen 'Escapade'en 'Rivalry'uitgeplant.Plantdatum 18juni1975.
Allebespuitingenvondenplaatsna5,21en40kortedagen.Vergeleken
werden :onbehandeld,B-9respectievelijk15,20en45mi/literen
vijfReducymol-concantraties (eveneens).
Dewerkingvan60,120en 180ml/1:'.terReducymolzouvolgensdeliteratuurmetdehierbovengenoemdeB~9concentratiesovereenstemmen.Behalve
deze "stancfaa^c?"-behandelingwerdReducymolook h, lh, 2en2^maaldeze
concentratie-opeenvolging toegepast.Tevenswerdbijde "standaard" concentratiebijéénbehandeling eendubbelehoeveelheid spuitvloeistof
gebruikt.
Door(ieremstoffenwerddebloeienigszinsverlaat.BijB-9wasditongeveer 1dagtenopzichtevan"onbehandeld"enbijReducymolongeveer
2dagen.EeteffectvanReducymolopdeplantiengteenhetgewichtper
cm-stengelwasbijdelagereconcentratiesduidelijkminderdanbijB-9.
Bij233xde"standaard"concentratiegafReducymolongeveereengelijke
remmingalsB-9.HelaastradbijdehogereReducymol-concentratiesbladverbrandingcp.Bij 'Escapade'zagmenalbrandplekjesbij lh xdestandaardconcentratieenbij 'Rivalry'vanaf2xdestandaardconcentratie.
Globaalgenomengafhetverspuitenvan2xdevoorgeschrevenhoeveelheid
spuitvloeistof indestandaardconcentratienogdebesteresultaten.

b.

Chemische rust-doorbrekingbijfresia's

Ineenserieproeven isdewerkingvanB.A. (benzyladenine)nagegaanop
derustdoorbrekingvanfresia-knollen.B.A.isuitsluitendgecombineerd
met5d.p.m.N.A.A. (naphtylazijnzuur)toegepastinverbandmetdeworteivormingenhettegengaanvan "splitters"
(hetvormenvanmeerspruiten
perknol). DriedagennadegecombineerdeB.A./N.A.A.behandelingzijn
deknollen20uurinGA (gibbereilazuur3)ondergedompeldomdevegetatievegroeiteverbeteren.
Proef I. De invloed van B,a.„-concentratieenonderdompelingstijden
Indezeproefzijndeknollenondergedompeld,in5,10,15,25,30
of40d.p.m.B.A, (mat5d.p.m.N.A.A.)gedurende4,8,20,32of
48uur.Alscontroleszijngenomen ;Onbehandeld,inwaterondergedompeldeendoorwarmteuitrustgehaaideknollen.
Omdeopnamevangr.oeireguiatorenteverbeterenzijndeknollen
vóórhetonderdompelengepeldófgepeldengepit (hetonderstebruine
gedeelteuitdeknol.wippen),
Resultaten :ProefI.
IndezeproefisdoorB.A,weinigverbeteringvandekiemingverkregen.Soms
isdekiemingvervroegd (20d.p.m.B.A.gedurende20uur).Doorlangdurigeonderdompeling (32-48uur)inwaterisdekiemingvervroegd.Wellichtspoeltwaterdeaanwezigeremstoffengedeeltelijkuit.
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Pellenennietenisnauwelijksvaninvloedopdskie.ming,alsdeknollen
doorwarmta:uitrustzijngenomen.
PrcefII,

De invloed vanB.A.enEthephon

BehalveB.A.isnuookEthephongebruikt.Ethephonisgebruiktinconcentratiesvan0,!,10,100en 1.000cl.p.m.aldannietgecombineerdmet
B.A. (20of40d.p.m.K
Toedieningstijd :20uur.
ResultatenProefII:
DoorEthephon isgeenvervroegingofverbeteringvandekiemingverkregen,maarveeleersenvertragingenverminderingdaarvantenopzichtevanalleoverigebehandelingen.
££2§£„.,Sïï- ^einvloedvanpeilenenpitten
Deinvloedvanpellenenpittenisafzonderlijk engecombineerdnagegaanbijknollen,diedoorwarmte,uitrustwaren.Deknollenzijnnâ
devoorbehandeling aldannietinwatergedompeld (24of48uur).
ResultatenProefIII:
Pittenisnadeligvoordekierning.Hetonderdompeleninwatergedurende
vooral48uurgeeftvervroegingvandekieming.
Kenoriëntatie,waarbijhetonderstegedeeltevandeknollenisafgesneden,heeftdevroegstekieminggegeven.Wélgaatditse.:enmeteen
hogerpercentage "splitters".
ProefIV :De invloed van3»A.enwateropknollen,dieal dannietbij
o
50Chebbengestaan.
"ieknollenvoordezeproefhebben0,1,2,3
tot/met 14weken30C
ontvangen.Deopnamevandevloeistoffenisbevorderddoordeknollen
*•;; pellen,tepellenentepitten,oftepellenenhetondersteknol:.-teeltjeaftesnijden-NadezevoorbehandelingzijndeknollenonbehandeldgeblevenofInwaterofinB.A./N.A.A.ondergedompeld (20uur).
'ResultatenProefIV:
')eknollenmetminderdan6wekenwarmte (-30C)kiemenslecht.Door
...A.enwaterwordtdekiemingaanvankelijk (1,2en3wekennâhet
planten)verbeterdindeallereersteperiode (1à2weken)isB.A.iets
beterdanwater,Bijlaterecontrolesgeeftwatereenbeterekieming
danB.A.
f.ooreenstukjevande.knolaftesnijdenzietmenvooral2,3en4wekennahetplanteneenbeterekiemingdanbijdegepeldeofgepeldeén
f.epitteknolleno

;.'•-:'-percentagesplittersisaanvankelijk (tct2wekennâhetplanten)
hogerbijdeknollen,dieweinigwarmtehaddenontvangen '(0t/m 5weleen).B.A.enookwater gevep. meersplittersdanonbehandeld.Het
h'-iogste:^.)].ittersr>a:t"centagege^fthetafsnijdenvanhetondersteknolgedeelte.
D;;;gewaslengte (circa7wekennahetplanten)ishethoogstebijplanten,gegroeiduit.knollenmet6à7weken30C.
Pittengeeftongeveer 12%lengtevermindering tenopzichtevanalleen
pellenenhetafsnijdenvanhetondersteknolgedeelte40%lengteverminciering.Despruitenvanonbehandelde,knollenzijnhetlangstgeworden.
>'etwaterisdelengtegemiddeld23%mindertetB.A.,zelfs62%minder.
Hetgewichtvandespruitenbijheteindvandeteeltisalsvolgtverdeeld;

Deknollenmet9weken30Chebbenhethoogstegewichtbereiktmet
geringeverschillentenopzichtevan8en 10weken30C.
Geenofslechts 1week30Cgeeft80%gewichtsvermindering.B.A.
enwatergevenrespectievelijk60en40%mindergewichtaanspruiten
tenopzichtevanonbehandeld.
Deinvloedvanpellenenpittentenopzichtevanalleenpelleniste
verwaarlozen.Hetafsnijdenvaneenstukjeweefselvandeknol
heeftindezeproef 30%gewichtsverminderinggegeven.

PLANNEN.1.976
Het onderzoek naar de r u s t d o o r b r e k i n g b i j f r e s i a - k n o l T e n met chemische
i ' i i a V j l e n wordt v e r v o l g d , o . a . door k o m b i n a t i e s met g e d e e l t e l i j k e
v.' ;'<!!t;e-preoaratie.
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PROJECTC5.

BESTUÏVING,VRUCHTZETTINGENVRUCHTONTWIKKELINGBI.
GLASGEWASSEN
W .vanRavestiIn

a.

Bestuiving van tomaatenpaprika met bijen

T o m a a t
Inhetvoorjaarwerdenbijenineentomatengewasgeplaatst.Naenkele
dagenvlogenenkelebijenopdebloemen. Doorlokstuifmeelopdeplantenaantebrengenwerd somseenkortereactievandebijenhieropverkregen.Dezereactiebestonduiteenzoekgedragvandebijen.
Bijtweeherhalingenvandezeproefwerdechterinhetgeheelgeenreactievandebijenverkregen.Erwerdennauwelijksbijenopdetomatenbloemengevonden.Hetgebruikvanbijenaisbestuiversvandetomaatlijkt
danookweinigperspectief tebieden.
? apr1ka
Tevenswerdineenbloeiendpaprika-gewas eenbijenvolkjegeplaatst.Hierop
reageerdendebijensneller*Depaprika-bloemenwerdenspontaanbevlogen
endoordebijenwerdpaprika-stuifmeelverzameld.
\/ooreenkortebestuivingsperiodelijkenbijeninpaprika'swélbestuivinasmoaeli"!knedentebieden.
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Gepoogd zalworden deoriënterendewaarneming,datbijenmisschien
debestuiving vanpaprikazouden kunnenversterken,uitvoerigernate
trekken.

.PROJECTC6..

.ONDERZOEKNAAR FYSIOGENEAFWIJKINGEN BijGLASGEWASSEN
N. vanBerkel &
Cl.Mol.

ZoalsinhetInternJaarverslag 1974aangekondigd,ishetonderzoek
vanfysiogeneafwijkingenovergenomendoorVanBerkelenMol.Het
onderwerpverdrogingsschade (doseerschade)vanProjectC2gaat
overnaarC6,daarhetbetrokkenverschijnsel fysiogeenvanaard
is. Vooreengoedbegripvandeschadebeelden,diehieronderworden
beschrevenvolgeneerstenkeleopmerkingenoverdecellenwaarinde
schadebeeldenzijnopgewekt.Detweecellen,elkmeteeninhoud
vanruim 1m zijnaanbovenkantenzijwandenbeglaasd.Decellen
zijnzeerdichtenstaanbovendienineenkasruimtewaarinslechts
geringeluchtsnelhedenoptreden.Doorbeideomstandighedenishet
ventilatievoud.vandecellenergklein.Hetgevolgwasdatbijaanwezigheidvanplantenindeceldeluchtvochtigheidmeestaltegen
100% was.Degrotedichtheidhadookinvloedopdetemperatuur.Naarmatedezonsterkerwerd,liependetemperaturenhogerop.Erzijn
temperaturengemetentotbovende50C.Opzekerogenblikmoesthet
glasvandeomringendekasmetkrijtwordengeschermd.Toendit
nietmeervoldoendebleek,werdindekas,bovendecelleneenstuk
grofgewevenkunstdoekgespannen.Daarentegenmoestindewintermaandendeweinigeenergievandezonwordenaangevuldmetenergie
vanhoge-druk-kwiklampen (H.L.G.R.400W). Percelwerdentweelampen
geïnstalleerd.Delampenzijneersthangendindeceler_toendezon
toenam,vooralhangendbovendecel,gebruikt.
Doorhetontbrekenvangeschiktemeet-enregelapparatuurkanmoeilijk
eenbepaaldC0o-gehal.tewordeningesteldengehandhaafd.

a. Schadebeeldenbijtomaat

Invervolgophetonderzoekvoor 1974 (InternJaarverslag 1974,blz.
147)isin 1975opnieuwgetrachtdoseerschadetemakenviabeïnvloedingvandewaterhuishouding vandeplanten (opnameenafgiftevan
water).
Indeperiode februaritotaprilontstondbijplanten,dieoverdag
CO (rond0,5%) enbijbelichting (zieboven)kregenbij25Cen
waarvandebladerenvochtigwerden'gehouden,gedurendeeenperiode
vanminstens 15dagen,eenschadebeelddatdoetdenkenaanverdrogingsschade.Jongerevolwassenbladerenkrijgeninhetbladmoes
glazigeplekken,dievervolgenswitworden.Hetoptredenvande
glazigeplekken inhetbladgaateentijdlangdoor,ookalsdeplanten
nietmeervochtigwordengevia.'ktengeenextraCO ofbijbelichting
ontvangen.Hetlatenuitdrogenvandepotkluitbevorderthetverschijnsel.
Dezelfdeverschijnselentradenopinhetnajaarbijtomatenplanten,die
enkeleweken'extraCO (0,15%)haddengekregenenwaarbijdepotkluitendroogwarengeworden,zonderoverigensbijbelichtingtehebbenontvangenentezijnvochtiggemaakt.

Metbijbelichtingwerdernstigebladverbrandingverkregenbijhoge
CO-concentraties (> 20%),hogeluchtvochtigheidenhogeomgevings-
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temperatuur (47 C). Bij 3% CO trad.geen schade op.
Na eind maart .moestverschillende keren een proef voortijdig worden
gestopt, door het optreden van verbrande koppen als gevolg van hoge
temperaturen (> 5ö"C) door zonbestraling in lucht met hoge vochtigheid.
Na begin mei trad regelmatig geelverkleuring o p , gevolgd door buirn worden
van de bladranden. De verkleuring ging gepaard m e t een vaal uiterlijk
van de bladeren en een sterk naar beneden gebogen zijn van de bladeren. Het
verschijnsel was niet specifiek voor extra CO ,maar werd er sterk door
bevorderd.
Op de bladeren — een eindje onder de top van de stengel — die h e t sterkst
aan de zon zijn blootgesteld, werden in diverse gevallen kleine geëtste
plekjes in het bladmoes waargenomen.
Planten in een kas die een a.ar:talw e k e n , dag en nacht in kooien waren
ondergebracht, die m e t plastic folie waren bekleed, vertoonden glazigheid
in de volgroeide bladeren. Bij wegnemen van het plastic trok de glazigheid weg,raaarwas later dikwijls bruinverkleuring van een deel van
het weefsel te zien.
Verschillende,keren werden de schadebeelden bij tomaat gestoord door
schade veroorzaakt door dampen, afkomstig van stoffen in de cel gebruikt.
Door het.gebruik van lijm, verf, en in één geval nieuwe apparatuur,
komen stoffen vrij die in een kas géén schade geven, maar in onze cellen
ïiietzeer gering ventilatievoud, een schadelijke concentratie kunnen
bereiken.
Voor het vervolg van de proeven zijn daarom voorzieningen nodig, die
het ventilatievoud van de cellen zullen vergroten tot waarden, die
in de praktijk voorkomen.
Ook bij enkele andere gewassen» die weleens moeilijkheden geven, zoals
o.a. komkommers, sla en chrysant, wordt thans met de beschikbare opstelling getracht schade O Pte wekken.
Bij tomaat zal v/orden getracht het opwekken van bepaalde schadebeelden
beter te beheersen en een begin te maken met het.meten van grootheden
als osmotische waarde, zuigspanning, huidmondjes-opening en temperatuur
Vririhet blad ter verkrijging van meer inzicht.

b.

31au('.'verkleuring var)bloemen vanAnthurium andreanum

Met het verschijnsel biauwverkleuring wordt bedoeld, het blauwkleuren
van delen van het schutblad van Anthurium-bloemen. Het verschijnsel
treedt op bij schutbladeren van allerlei kleur (behalve wit) bij bloemen aan ds plant, maar ook in de periode tussen oogst en aflevering.
'Begonnen is met een inventarisatie van het verschijnsel en m e t oriën-

De cuti:'lage voor het onderzoek naar fysiogene afwijkingen zal
hi 1976 hopelijk aanmerkelijk worden uitgebreid.
Er is een zogenaamde "pressure-bomb" aangeschaft. Tevens
is een dlffus•epcrc/neter "n bestelling.
Vervolgens zullen de toetscellen worden verplaatst naar een
grotere kasafdeling, zodat het aantal ervan vergroot kan worden en er tevens betere opkweek-opstel1ingen zullen kunnen
woràen oerea!iseerd.
!n de bestaande opstelling zal intussen worden doorgewerkt aan
mogelijkheden om allerlei afwijkingen reproduceerbaar op te
roeoen.
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PROJECTC7.

VERGELIJKENDE LICHTMETINGENAANHOGE-DRUK-KWIKJOOIDELAMPEN'GEMONTEERD INREFLECTORENVAN
PHILIPS ENVAN POOT-ELEKTRA
P.J.A.L. deLint£
G.Hey

Voorpraktischedoeleinden indegroenteteeltonderglas,werden lichtmetingenverrichtaaninstallatiesvanelk4rijenvan4belichtingsarmaturenvanPhilipsenPoot-Elektra. DePhilipsarmaturenbestonden
uithoge-druk-kwik-jodidelampen,typeHPI/T400W enwarenliggend
én indelengtevandekappengemonteerdinreflectorenvanhettype
H.D.K.0.51, DePoot-Elektraarmaturenbestondenuithoge-druk-kwikjodidelampen,vanGeneralElectric,typeMV400/BU/J/40enbevonden
zichstaandeinreflectoren,type?H 174,HKL.
Hetprogrammavanlicbtmetingonderdetweeinstallatiesbestonduit
tweeonderdelen.Teneerstewerddegelijkmatigheidvandelichtintensiteitgemetentoenallelampenbrandden. Dezemetingbetrofvier
waarnemingsp.laatsen.Dezevierplaatsenwerdenrepresentatiefgeacht
voorhetgehelebinnenste lampvcik.Degemiddeldelichtsterktewerd
weergegevenalshetgemiddeldevandezevierwaarden.Voorelkvande
tweeinstallatieszijndezeviermeetpuntensteedsgemetenopvier
hoogtenbovendegrond.
Tentweedewerddeverspreidingvandestralingvanéénenkelelamp
vanelkeinstallatiegemeten.Dezegroepvanmetingenbetrofmeerwaarnemingen,omdat:
a.
b.

Grotereafstandentotdelampenmoestenwordenbeoordeeld
Delamprei"lector-kombinatiesgeenprecies"ronde"uitstralingen
gaven.

Ookhierisweeropdezelfdevierhoogtenindekasgemetenalsbij
demeetseriemetallelampenaan.Delichtmetingenwerdenuitgevoerd
meteenHartmannenBraunfotoceltypeSBLX-4afgedektmetsferische
wittebolvoorrichtingloze lichtsterkte-bepaling.
Hetniveauvandelichtopbrengstisvoordetweeinstallatiesnagenoeggelijk.WellichteenfractiehogervoorhetarmatuurvanPhilips.Echter,deverdelingvandelichtsterkteoverhetkasoppervlak
opverschillendehoogtenismerkbaargelijkmatigermethetarmatuur
vanPoot-Elektra.Hetverschilkomterglobaalopneerdathet
Poot-Elektra-armatuurcirca60cmminderhoogtenodigheeft.De
geringeretoelaatbarehoogteistedankenaaneenbeterelichtspreidingpreciesonderdelamp.
(ZieInformatiereeksNo,31".Vergelijkende lichtmetingen,ineen
Venlo-warenhuîs,aanhoge-druk-kwik-jodide lampengemonteerd in
reflectoren vanPhilipsenvanPoot-Elektra" (1975).
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in1976zullenenigebelichtingsproevenwordenuitgevoerd
omdegroeibeïnvloeding doornieuwetypenhoge-druk-gasontladingslampentetesten.Er is,tenbehoevevande
economischeevaluatie,vooral behoefteaankwantitatieve
informatietenaanzienvandegroeibevordering.
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PROJECTC8.

BEPALINGVAN DEGROEI ENONTWIKKELING BIJTROSANJERS
L.S.Spithost

a.

BIoeispreiding b i j trosanjers

Dein1974opgezetteproevenvondeninheteerstehalfjaareenvoortzettingenwerdenper6juni1975geëindigd.
Derassenproefleverdenoggeenconclusieopinverbandmethetniet
tijdiggereedkomenvandeverwerkingvanhetwaarnemingsmateriaal.
Deplantafstandenproeftoondeaandateentoenemendeplantdichtheid
van24naar64plantenperm heteerstejaareenhogereopbrengstaan
1"soortopleverdeterwijlinhettweedejaardehoeveelheid 1'soort
nietwerdbeïnvloed.Dehoeveelheid2 soortwerdgroterbijtoenemende
plantdichtheid,zowelinheteerstealsinhettweedejaar.
Hoeweldeberekeningen dienaangaandenognietzijnvoltooid,moetworden
betwijfeldofindezeproefeengroteraantalplantendan24perm
economischverantwoordwas.Deproefomtrentdewijzevantoppenen
snijdenistenaanzienvandegegevensnoginbewerkingzodatdeuitkomsten
terzijnertijdzullenv/ordenvermeld.
Deinoktober 1974opgezettesnoeiproefisvoortijdigbeëindigdomdat
is geblekendatterugsnoeienopdatofopeenlatertijdstipdeheryroeiendusdelatereproduktietenadelig beïnvloedde.
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Er iseenteeltproefopgezetmettrosanjerstekken vanzeer
uiteenlopende leeftijd,welkeuitgeplantwerden naverschillendeontwikkelingstijdenenwaarbijmeerderetop-behandelingenenplantdichthedenwordentoegepast.

PROJECTC9.

BEWARINGVANPLANTGOED
P.J.A.L. deLint &
A.P.van óer Hoeven

a.

Langdurige bewaringvanonbewortelde chrysanten stekkenbijlage
temperatuur

Wanneer.indezomergewonnenstekkenvanchrysantenkunnenwordenbewaard
vooropplantingenindewinter,zoumenookvoordieteeltenuitkunnen
gaanvanzwarestekvanzomerkwaliteit.
Tweemaalwerdeenserieonbeworteldestekkengedurendeeenoeriodevan
o
ruimdriemaandenbij 1à2Cbewaard.Dezestekkenwarengeplaatstin
oplossingenmetverschillendesuikerconcentratiesenontsmettingsmiddelen.
Elkepartijstondvooreendeelinhetdonker,deelsechterondereen
continubrandendeTL-buis.
Belichtenwerktegunstig.Ook3-6%suikerindevoedingsoplossingen
leekvoordeligtewerken.Ertradechtersteedsinernstigematebiadverrotting
op.
Metafdoendebladrot-bestrijdinglijktlangdurigebewaringvanchrysantenstekkenondereniglichtmogelijk,wantnietaangetasteplantenkonden
nabewaringvlotwordenbeworteld.Dezeplantengroeidennormaaluiten
.kondenopdegebruikelijkemaniertotbloeiwordengebracht.

b.

Bewaringvanplantgoed(2)
•L.S. Spithost

Doorgebrekaanpersoneelenmateriaalmoesthetonderzoeknaarbewaar.aogelijkhedenvantomateplantmateriaalin1975helaaswordenopgeschort.
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Erzijngeenkonkretemogelijkhedenvoor 1376tenaanzienvanplantbewaring.
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VRIJ PROJECT

KORTE-DAG BEHANDELING B I J GORELLA

W .vanRavestijn

DoorK.D,-behandelingvanhetlate,maarproduktieverasGorellawerd
getrachtdeoogstineenwinterteelttevervroegen.Vergelekenwerden
6 en4wekenK.D. (respectievelijkvan 1augustust/m 15septemberen
van 16augustust/m 15september).Decontroleswarenonbehandelde
Gorella'senonbehandeldeGlasa-planten (eenvroegmaarweinigproductief ras).DoordeK.D.-behandelingenwerddebloemaanleg vervroegd.Ophetmomentvanuitplanten (9december)wasdelengtevan
dehoofdbloeiwijzevanalleneuzenbijGlasagemiddeld7mm,bijGorella
onbehandeldbijna4mmenbijdebeidemetK.D.behandeldeGorellagroepen
ruim13,5en8mmnarespectievelijk6en4wekenK.D.Ookhetaantal
bloeiwijzenperplantnamdoordeK.D.behandelingtoe.Ophetmoment
vanuitplantenbedroegditvoorGlasa12,voor Gorellaonbehandeld6
envoordebeideK.D.-behandelingenrespectievelijk 10en8bloeiwijzen
perplant.DevroegheidvanbloeienoogstvandeplantenmetK.D.behandelingvielechtertegen.Hetbeginvandebloeivielvoordebeide
verduisterdegroepenongeveer 1v/eekvroegertenopzichtevandeonbehandeldeGorellapiantenenruim 10dagenlaterdanbijGlasa.
DeeersteoogstvielvooralleGorella'svrijwelgelijk.'WalwasdeproduktiehalverwegedeoogstperiodebijdeplantenmetK.D.-behandeling
groterdanbijdeonbehandeldeGorella.OokhierbijwasGlasaduidelijk
hetvroegst.
DegemiddeldeoogstdatumvielvoorGlasaverreweghetvroegst (87dagen
nahetforceren).VoorGorellaonbehandeldwasditcirca116dagenen
voordebeideK.D.behandelingen113dagenvanafhetforceren.
Detotaal-produktiewashetlaagstbijGlasa (200gram/plant).Gorella
onbehandeldgaf277gram/plant.DoordeK.D.-behandelingenwerddeoogstiets
verbeterd (313gramen287gram/plantvoorrespectievelijk 6en4weken
K.D.).wélgingditietstenkostevandekwaliteit.Gorellaonbehandeld
gafruim4%2"soortvruchtenendeplantenmetK.D.behandelingruim5%
2r"soort.DekwaliteitvandeGlasavruchtenwasechternogminder
(8%2 e soort). Verschilleningemiddeldvruchtgewichtwerdennietgevonden.
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Eenbloeivervroegingsproef bijaardbei isinvoorbereid!
Opdagenmetfellezon indeperiode ronddebloei,zal
verschillendematewordengeschermd. Daarmeekanworden
nagegaan,hoedebloemkwalÎteitvandebelichtinoafhankelijkis.
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PROJECT 0.1

IDENTIFICATIE ENBESTRIJDING VANVIRUSZIEKTEN
B!J GLASGEWASSEN

a.

V:ruszÎekten bij fres!a
H.J.M. vanDorst

Omdathetpathogeendat "bladneerose" veroorzaaktnogsteedsnietkan
wordengeïsoleerdenmedegeletopdewijzevanverspreiding,zoumogenwordenverondersteld,datdeverwekkervanbladneerosebijfresia
veelgelijkenisvertoontmetbobbelbladvirus insla.Omtezienof
ditverbanderis,isslageplantintweegrondmonsterswaarvanbekend
was, datgezondefresia's,diehierinwarengeplantvoor100%geïnfecteerdwerdenmetbladneerose.Inhetenemonsterkreeg3%eninhet
andere55%vandesladetypischebobbelbladvirus-verschijnselen.
Ditziektebeeldwasnietvanhetorigineleslabobbelbladviruste
onderscheiden.Ornaateenverbandaanwezigschijnttezijn,iseveneens
hetomgekeerdegeprobeerd,namelijkgezondefresia'sgeplantingrond
diemethetechteslabobbelbladviruswasbesmetenwaarvandeerin
geplant?slaervoor100%meegeïnfecteerdwerd.Hoeweldezeproef
nognietisbeëindigd,isertothedenopdefresia'snoggeenspoor
vanbladneerosetezien.'Enerzijdszouditeenstammenkwestievan
hetbobbelbladviruskunnenzijn,watnietwaarschijnlijklijkt.
Anderzijds—endatisaannemelijker~-kanheteenkwestievaneen
bepaaldephysiovandeschimmel OVpïdium br-assioae zijn,diedevermoedelijkevektoris.Daaromisbegonnenmet Olpidium brasstoae van
verschillendeherkomstenallereerstvirusvrijtemakenomvervolgens
dezeherkomstenopnieuwtebesmettenmetbladneeroseenbobbelbladvirus,omtezienofdangezondefresia'senslaermeegeïnfecteerd
kunnenworden.
b.

Virusonderzoekbijkomkommer
E.Th.Runia

1.

Overdrachtvanvïroidenviakomkommerzaad

Komkommer
zadencv,'Spo.ru'besmetmetdeblekevruchtenzlektevankomkommer (KBVZ);hetCitrusExocortisViroid (CEV)enhetChrysanthemum
StuntViroid (CSV)werdeneindfebruarigezaaid.Gedurendedriemaanden
werden3x75komkommerplanten,waarvandezadenbesmetwarenmetdeze
viroiden,gecontroleerdcpsymptomen.Erzijngeenziekeplantenwaargenomen.CSVkansymptoomloosinkomkomraerplantenaanwezigzijnenom
dieredenwerddoorgetoetstnaartomaatcv'Rutgers'.Detomatenvertoondengeenreactie.Daarommagwordenaangenomendatergeenoverdracht
vandezedrieviroldenplaatsvindtviakomkommerzaad.
2.

InvloedvanvîroidenoptuInbouwgewassen

Aubergines cv'Mammouth'werdengeinoculeerdmetKBVZ,CEVen
CSVenbijtweevelschillendetemperaturengezet.Dedrieviroiden
gavenbijhogetemperatuur (25-3Q°C)geensymptomenopdeaubergines,
hoewelbijterugtoetsingenKBVZenCEVwélindeplantenaanwezigbleek
tezijn.
Bijlageretemperatuur (20-25c)vertoondeKBVZnaeenmaandeenreactieopdeaubergines.KBVZenCEVwerdenooknubijdeterugtoestingen ,
aangetoond.CSVreageerdeinhetgeheelniet.
Ineenandereproefwerdencv 'Mammouth'encv 'Claresse'metelkaar
veraelekennainoculatiemetKBVZ. Weervertoondecv'Mammouth'
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eenziektebeeld;cv "Claresse'daarentegenbleefsymptoomloos.Bijterugtoetsingenblekenheidecui.tiva.rshetviroidtebevatten.
P a p r i k a . cv 'VerbeterdeGlas'gelnoculeerdmetKBVZ,CSVof
CEVvertoondegeen.ziektebeeld.DeproevenmetKBVZenCSVzijn
uitgevoerdbijeentemperatuurvan28-35°C,terwijldeplantenmet
CEVvoordahelftbij20-25°cstondenendeanderehelftbij25-30°C.
Bijdeterugtoetsingbleken14vande50paprika'sKBVZtebevatten;
3vande20paprika'sCSVen1vande10paprika'sCEV.
S l a . Deinoculati.esmet.KBVZ,CSVofCSVopslacv'Deoiminor'
zowelalsdeterugtoestingennaarhetoorspronkelijkegewashebben
eennegatiefresultaatopgeleverd.
C h r y s a n t , DeviroidenKBVZ,,CEVenCSV"werdenelkop20
chrysantencv 'Spider'gelnoeuleerd» K3VZenCSVgavengeenreactie
opdechrysant;CEVgafop7vande20chrysanteneenziektebeeld.
Deincubatietijö.varieerdevan5wekentot4maanden. KBVZenCSVkonden
merkwaardigerwijsooknietuitdechrysantenwordengeïsoleerd,
terwijlCEVwélsymptomengafbijdedoortoesting.
3.

Invloedvandewaardplantopdeoverdracht vanviroiden

WanneerdekoiriItoifflner~'bleke-vru.chtenziektevanzichtbaarziekekomkommerscv 'Sporu'naartomaatcv'Rutgers'wordtovergebracht,vertonen
detomaten geen ziektebeeldterwijlhetviroid wel indezetomaten
aanwezigis,gezienhetresultaatvandeterugtoetsingnaarkomkommer»;
Tomaten,geïnoculeerdmetKBVZuitzichtbaarzieketomatenplanten
vertonen Wel eenziektebeeld.Dedoortoetsingnaarkomkommerheeftdan
echtermeestaleen negatief resultaat,Inhoeverreditnegatieve
resultaatsamenhangtmetdetemperatuurvandekasmettomatenisnog
nietbekend,
c.

Virusonderzoekbijchrysant
W.Th.Runia

OmeengoedetoetsplantvoorhetChrysanthemumStuntViroid (CSV)
tevindenwerdenverschillendepiantesoorten,behorendtotdefamilie
derComposttae,geïnoculeerdmet.ditviroid.
Vatbareplantensoortenwaren : 'Zinnia eleganst Dahlia
pinnata,,
Helanthus cueumerifolius
en Tagetes ereota,
Deze soortenvertoonden
geensymptomen,maarblekenbijterugtoestinghetviroidwéltebevatten„

Resistenteplantensoorten s Bellis perennis,
Aster- trades oantit^
Taraxacum officinale,
Centaura cyanus^ Chrysanthermm leucanthemim en
een Sonah.ussoort.Hetviroid konnietuitdezesymptoomlozeplanten
wordengeïsoleerd.
Dezeproevenwerdengenomenbijeentemperatuurdievarieerdevan
18-28°C.

1.

Invloedvandetemperatuuropde incubâtIenijdvanKBVZ
naartomaat

Uitdeliteratuur (RaymerenO'Brien,.1962}isbekenddatPotato
SpindleTuberviroid (PSTV)bijeentemperatuurvan25-35°Cna
10à14dagensymptomenvertoon;optomaatcv''Rutgers'.

104.

OnderdezelfdeomstandighedenisdeincubatietijdvanKBVZvanuit
aardappelnaartomaatcv'Rutgers'minimaal6weken.Verlagingvan
temperatuurheefteenverkortingvandeincubatietijdtotgevolg.TomateplantenbesmetmetKBVZvertoondenbijeenkonstantetemperatuur
van23°Cnavierwekeneenziektebeeld;bijeennachttemperatuur
van16Ceneendagtemperatuurvan21°Cwerdenzealna18dagenziek.

Pub!!katie
a.

Dorst,H.J.M,van(1975)
EvidenceforasolIbornenatureoffreesialeaf
necrosis. Neth.'J.PI.Path.81':45-48.
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a.

1.
2.

b.

Nagegaanzalwordenofbobbelbladvirusvansla,
bladnecrose-verschijnselenbijfresiakangeven
Met01pidiurnbrassicae-herkomstenzalwordennagegaan
ofhiermedebladnecroseenbobbelbladkanworden
overgebracht.

Verderonderzoeknaarde invloedvanviroidenoptuinbouwgewassen.
Verderonderzoeknaarde invloedvandeaaardplantopde
overdracht vanvîroiden.

c.

OnderzoeknaareengoedetoestplantvoorhetChrysanthemum
StuntViroïd.
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PROJECT D2,

BESTUDERING EM BESTRIJDING VANVIRUSZIEKTENVAN
GROENTEGEWASSEN
A.TH.B.Rast

T o m a a t
Waardplant passage
Deonderscheiding vanpafhogeenverschillende TMV-stammen op tomaatselecties metbekende resistentiegenen (Pelham, 1972.Ann.appl.Biol.
71 ; 219-228)wordt vooralbemoeilijkt doornecrotische reacties bij
degen.ot.ypenTm--2/-fen/ofTm-2 2 /+.Waarschijnlijk ontstaan necrosen,
wanneer devoor inoeulatie gebruikte isolatenbestaan uit mengsels
van stammen dietoteen systemische infectiemetmozaieksymptomen
in staat zijn, als transportmiddel dienen voor andere stammen,die
elk vermogen tot;infectiepassen.
Omeen scheiding van stammen tebewerkstelligen werden drie isolaten
(SJ-64, Sl!'enA,8) voor een selectie-vermeerderingvan elk van de
aanwezig veronderstelde stammen 1en 2onderworpen aaneen herhaalde
passage door respectievelijk CStMW~18 (genotypeTm-1/Tm-l)en
Péron-2 (genotype'lin-2/Tm-2).Alduswerden zesnieuwe isoltatenverkregen,dievervolgens met de drieoorspronkelijke isolaten werden
vergeleken op een toetssörtimentvan vierheterozygote en driehomozygote tomaatselecties.
Zoalsverwacht deedpassage door CStMW-18demozaieksymptomen op
CraigellaTm-1/+en CStMW-18in duidelijkheidtoenemen.Indehevigheid van de necrotische reacties wasbij CraigellaTm-2/+een
afname,bi;jCraigellaTm-2 /+ enTm-l/+«; Tm-2/+ daarentegen een
toename vast testellen,,
Passage doorPéron-2 had tot.gevolg datbijCraigellaTm-2/+en
Péron-2mozaieksymotomen totontwikkeiinqkwamen.Devorming van
necrosen bleef geheel uit,behalve bijCraigella Tm-2X/+ methet.
van A.8 afgeleide isolaat» Hetzelfde isolaatveroorzaakte mozieksymptomen
op CraigellaTm~l/-K Tm~2/n-enook op een aantal planten van Sonato
(qenotyoeTm-2'"/Tm-2'" ).
a
De eigenschap vanhetisolaat Si' om lokalenecrotische lesiesteveroorzaken op Niaotiana
g'Umca ïi»P.O.Med. nr. 689 :p.18) bleef na
passage door CStMWbehouden,maarbleek napassage doorPëroiv-2verloren tezijngegaan.,
Inhei algemeen kan.slechts de gevolgtrekking worden gemaakt,datde
herhaaldepassage nog nietheeft geleid toteenvoileddige stammenscheiding,.Geen van de afgeleide isolaten wasmet de stammen 1,2
of 1.2 te identificeren.
Zaadîrif
eetie
Dewaarneming dat in hetkiemplantstadiummet de symptommlozemutant
M 11-16geïnfecteerde tomatenplanten, geen ofweinig virus inhet zaad
bevatten,v/asaanleiding voor nader onderzoek.
Ineen eersteproefwerd nagegaan of tussen acht,naar symptomenverschillende,TMV-stammenook verschillen zouden voorkomen inhet vermogen
tot zaadinfectie,.Fik van deze stammenwerd gebruikt voor de inoculatie
van vier,aan de eerste trosbloeiende,tomatenplanten. Naderhand werd
van elkeplant afzonderlijk het zaad uit de vruchten van de eerste tros
gewonnen,uitwendig ontsmet enop een inwendige virusinfectie onderzocht.Per zaadmoristerwerden 10kleinere monsters van elk 25 zaden
tot inoculum vermalen envoor de toetsing op N. glutinösa
gebruikt.Een
aantalvan de gevormde lokale vlekkenwerd op toetsplanten overgebracht
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omdeidentiteit vanhet. lostrokkenvirusteverifiëren.,
DeresultatenvanriÄ.proefbevestigdenondanksdewaargenomenonregelmatigheden (Broadbent,1965,Ann,aopi.3iol.55:177-205)datTMV-stammen
kunnenverschillen Laderratewaarinzeinfectievantomatenzaadveroorzaken.Dit.kwam totuitdrukking inhetaantalkeren,datTMVindeonderzochtedeelmonsterswerdaangetoondenhetaantallokalevlekken,dat
voorTMV-houdendedeelmonsterswerdgeteldopdriebladerenvaneen
N. glutinös aplant.Deenatxestai» (NE-69)gafaanleidingtoteenhoge
graadvanzaadinfectie;TMVkwamvoorin38vande40deelmonsters,
waarbijhetaantalvlekkenvarieerdetussen200en500voor36deelmonstersentussen50en200voordeoverige tweedeelmonsters.Met
detornatenstam (SPS)werdsenmatigezaadinfectieverkregenwaarbijhet,
in21vande30deelmonstersvoorkomen,TMVeensterkwisselend-J
aantalvlekkenveroorzaakte.Vooréén(teelmonster werdenmeerdan500
*. :kengeteld,voortienanderetussen200en500,voorzestussen
50en200envoorviertussen10en50.Deresultatendiewerdenverkregenmetdeandere «stammen,namelijkdewinternecrosestam (SI ),
degeelmoi'.aiekstam (GPga),degalekringvlekkenstam (GdK),de
tabaksstam (MA)encisvruchtkorstenstam (MKv)duiddenopeenbetrekkelijk iagagraadvanzaadinfactie.Hetzaadvandeplantendiegeïnfecteerdwarenmetdssymptoomla?,eTMV-mutantMII-16wasindezeproef
geheelvirusvrij,
Eentweedeproefwasbedoeldombijtomatenplanten,diemetdesymptoomlozeTMV~mu.ta.fitM11-16warengeïnfecteerd,deinfectievanhetzaad
overmeerderetrossen tevervolgen.Eengroepvan30plantenwerdhiervoorinhetkiemplantstadiumgeïnfecteerdmetM11-16.Omstreeksde
bloeivandevijfdetroswerdenuitdegroep' vijfplantenzónderen
vijfplantenmétmoaai.eksymptomenuitgezochtvooreenafzonderlijk
perplantenpertrosuittevoerenzaadtoetsing.Alsvergelijking
diendenvierinhetkiempiantstadiurnmetdetornatenstam (SPS)geïnfecteerde
planten.De toetsingenvanhet,zaaduitdevruchtenvandeeerstevijf
trossenvondenopdebovenbeschrevenwijzeplaats.
Inhetalgemeennamdematevanzaadinfectietoemetdeintensiteit
vandebladsymptomenenmetdehoogtevandetros.Bijdelangetijd
symptoomloosgeblevenplantenveroorzaaktenvijfvande50deelmonsters
vandederdetrosmeerdan 10vlekkenopdedrie N. glutinös abladeren.
Bijdenietsymptoomlooageblevenplantenwerdeentoenamevandeze
categoriedeelmonstersvooralbijdievandevijfdetrosvastgesteld.Van
de50deelmonstersveroorzaaktener29meerdan 10vlekken;voorzeven
deelmonsterswerdeenaantalvlekkentussen200en500geteld,voor
vijfanderetussen 500en 1000.Bijdemetdetornatenstamgeïnfecteerde
planten,waarvannoggeengegevensoverdevijfdetrosbekend,zijn,
werdinhet z&aävandederdetroshetmeesteTMVaangetoond.Vande40deelmonstersbehoordener21totdecategorie,diemeerdan10vlekken
veroorzaakte? voortiendeelmonsterswerdeenaantalvlekkentussen
500en1.000geteld,voorvijfanderemeerdan1000.Deresultaten
vanalletoetsingensamenvattend kanwordengestelddatbijdesymptoomloosgeblevenplanten242 (96,8%)vande250deelmonstersgeenof
weinigvirusbevatten,bijdeviersymptoomloosgeblevenplanten203
(81,2%)vande250enbijdeplantenmetgewoontoraaatmozaiek102(63,8%)
vande160,.
Paprika
Deteeltvanpaprikableeflangetijdgevrijwaardvanernstigevirusproblemen.Ditjaarwerdenechteropongeveer15bedrijvenbladenvruchtsymptomeninhetgewaswaargenomen,waarhetTMVbijbetrokken
was.TerwijléénvandetienuitpaprikaverkregenTMV-isolatenverwantbleektezijnaandetornatenstam,vertoondendenegenandereeen
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daarvanduidelijkafwijkendgedragopdetoetspianten.Eensystemische
infectiemetdetomatestamvanhetTMVleidtbij N, otevetand'C'C meestal
toteenvolledigeafsterving;metdepaprika-isolatenontstaanechter
mozaieksymptomen,Isolatenvandetabaksstamentomatestamveroorzakenop
paprikaplantenlokalenecrosenenafstoting.vandebetreffendebladeren;
paprika-isolatendaarentegeneensystemischmozaïek.Erzijnaanwijzingen
dathetTMVuitpaprikaniettoteensystemischeinfectievantomaatin
staatis.Opgrondhiervaniseenverwantschapmeteldersverkregenpaprikastamvanhetvirusnietuittesluiten.

PubIïkat!es
Variabilityoftobaccomosaicvirusinrelationtocontroloftomato
mosaicinglasshousetomatocropsbyresistancebreedingandcross
protection.
Thesis,Wageningen,1275,Agric.Res.Rep.834,»76pp.
Virusbijpaprika.
GroentenenFruit,jrg 31,no.13 (1oktober 1975):p.573.
Plannen1CJ
1.

Paprika
a. Waardpiant-onderzoekmetTMV-isolatenuitpaprika
b. OverdrachtDroevenmetanderevirusseno.a.KAT enAVY.
1
c\, OvergangTMVmetzaadengrond.
Tomaatt
a. Voortzettingzaadinfectie-proeven
b. Voortzettingbestuderinginvloedvanwaardplant-passage
metbetrekkingtotdeidentificatievanTMV-stammen
volgensPelham-elassificatia.
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PROJECT D3.

IDENTIFICATIE BIOLOGIE ENBESTRIJDINGVAN
SCHIMMELZSEKTEN BIJ GLASGEWASSEN

D..Theune
a. .

Bestrijding vanBotrytisenRhizoctonia Insla

He?'onderzoekmetT.CM.T.B.stuifgoeder{2-(thiacyanomethylthio)benzothiazole}werdvoortgezet.Hettoepassenvanhogeredosesdanin1974leverdegeenresultatenop.Hetmiddelwordtnietverdergetoetst.
Methetnieuwe fungicideB.A.S.35200Fspuitpoeder3-(3,5-dichloorphenyl)-5-methyl-5-vinyl- 1,3-oxazolidin-2,4-dion)werden
tweeproevengenomen.Bijbespuitingeninverschillende concentraties
vóórofnahetuitplantenwerdenzowelwatbetreftbestrijdingalsopbrengstresultatenverkregendiebeterwarendan.destandaarbehandelingmetquintozeenenthiram.
Tevenswerdnagegaanofquintozeenrookkaarsentervervangingvan
tecnazeenrookkaarsenkunnenwordengebruikt.Ineentweetalproeven' \
werdengeenverschillengevondeninbestrijdingenopbrengst.
Uitonderzoeknaarbestrijdingsmogelijkhedenvaneenformuleringvan
thiram-benomyldatalszaadontsmettingsmiddelwerdgebruikt,bleekdat
hiermeegeenresultatenwerdenbereikt.

b.

Bestrijdingvanmeeldauw Inkomkommersmetnieuwefungiciden

Ineentweetalproevenmetdenieuwefungiciden5-nitroI.sophtaalzuredi-iso-propylester (B.A.S.3000F)spuitpoederenvloeibaar,
bis-phenyl- (3-trifluoormethyl-phenyl)-1- (1,2,4-triazolyl)methaan (bue620), 1- (4-chloorphenoxy)r3,3-dimethyl-1(1,2,4-triazol-1-yl) - 2 - butanon=triadimefon) (M.E.B.6447)
en5,6,7,8-tetra-chloorquinoxaline=chioorquinox (N.C.1978)is
onvoldoendemeeldauwopgetredenomeenvergelijkingtekunnenmaken
methetstandaardfungicidepycazofos (CuramilHoe 2873).

Plannen 1976
a.

Proevenmetdaarvoorinaanmerkingkomendefungicidenterbe4stfrij'dingvan*'Botrytisen'.Rhizoctoniainslawordenvoortgezet.

b.

Proevenmetdaarvoorinaanmerkingkomendefungicidentegen
meeldauwwordenvoortgezet.
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PROJECT D h.

BIOLOGIE ENBESTRIJDING VANDIERLIJKE PARASIETEN
9!J GLASGEWASSEN

D. ïheune
a.

Bestrijding vanspint in komkommersmetnieuwe insecticiden

Inaansluitingoponderzoekuit1974ineennajaarstee.ltvankomkommers
werdenineenvoorjaarsteeltdezelfdemiddelenonderzocht.Hierbijwaren
devolgendeacaracidenbetrokken sU.C.4458vloeibaar,butocarboxin
vloeibaarenprocionolvloeibaar.Tevenswerdfenbutatinoxidespuitpoeder (Torque),datnogniet .eerderv/asbeproefd,ineenvoor-en
najaarsteeltopgenomen.Alsstandaardmiddelwerdentrieyclohexyltinhydroxide
endinobutongebruikt.
Hetbleek,datderesultatenvanfenbutatinoxidevergelijkbaarwaren
mettrieyclohexyltinhydroxide.Indenajaartseelt.veroorzaaktedit
laatstemiddelphytotoxi.cite.itaar-debladerendieaanleidinggaftoteen
oogstreductievancirca20%ir;vergelijkingmethetonbehandelde
objectenfenbutatonoxide,Indevoorjaarsteeltwerdgeenschadevan
trieyclohexyltinhydroxidegeconstateerd?erwerdentoengeenoogstgegevensversameld,
Deoverigemiddelenwarenminderdantricyclohexyl.tinhydrixi.de.
Vooralindenajaarsteelt.bleekduidelijkdeminderegevoeligheid
vanhetspintvoorhetstandaardmiddeldinobuton,
b.

Onderzoek naarde invloedophetuitgroeien vandevruchten
vankomkommersdoor insecticidenuitdegroepvande
organisehefosforverbIndingen

Uiteenonderzoekin 1966en1967wasgeblekendatophetkomkommerras
'Sporu'doorregelmatigebespuitingenmetdichtloovosenmevinfos
eenernstigeoogstverminderingoptrad,aisgevolgvanhetnietuitgroeienvandejongevruchten.Hetmiddelmalathionveroorzaakte
dezeoogstreductieniet*
Doorhetveranderderassensortimentendeintroductievandefosforesterpiriaiifos-methyl (Acteilic)werdopnieuweenproefgenomen.
OphetkomkommerrasUnifloraDwerdenineennajaarsteeltwekelijks
bespuitingenuitgevoerdmetmevinfos,malathionenpirimifos-methyl.
Na 1.1bespuitingenwerdeninvergelijkingmetlietonbehandeldeobject
bijgeenvandemiddelenminderkomkommersgeoogst.
Opgemerktmoetwordendatineenvoorjaarsteeltdegevoeligheidvan
hetkomkommerrasmogelijkgroteris,terwijlindegenomenproefeen
vergelijkingmethetouderasSporuontbreekt.

Plannen1976
a.

Proevenroetdaarvoorinaanmerkingkomendeacarlcidenworden
voortgezet«
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PROJECT D5,

BESTRIJDINGVAN BODEMPARASIETENONDERGLAS
L.
J.Nederpe!'Jr.

a.

Grondontsmettingmetverschillendemiddelen bijeen
meerjarigeanjer+eehlDoorhetnietaanwezigzijnvanvoldoendegegevensovergrondontsmetting
bijanjerstegenvaatziekte (Fusariumsp.)washetwenselijkomonder
praktijkomstandigheden nategaanhoehetbestrijdendeffectisvaneen
chemischegrondontsmetting (methylbromide100en150g/m2)invergelijkingmetstomendoordrainkokersenzeilenstomen.
Deuitvoeringvandeverschillendebehandelingenheeftvaneindoktober
totbeginnovemberplaatsgevonden.Deanjers (cv.'Nora')werdenbegin
decemberuJ.tgepla.nt.
DeeersteaantastingdoorFusariumsp.werdeindfebruariinallebehandelingenwaargenomen.Dezeaantastingheeftzichuitgebreidwaarbijde
zwaarsteaantastingwerdgeconstateerdbijdemethylbromide-behandeling
(20%uitval).Debestebestrijdingvanvaatziektewerdverkregenindien
degrondgestoomdwerdmetbehulpvaningegravendrainkokers (6,5%uitval).

b.

Steriliseren vankasgronddooringegraven drainkokers

In1969werdendrainkokers,lengte30cm,diameter5cm,co50cm
diepteingegravenopeenonderlingeafstandvan80cmmetalsdoel.
dezedrainkokerstegebruikenalspermanentestoomleidingindegrond.
Na6jaargebruikbleekditsysteemzeergoedtevoldoen,geziende
temperet,tuurverdelingtijdenshetstomenindedieperegrondlagen.
Bijopgravenvanenkelevandezekokersbleekvanverstoppingengeen
spraketezijn.Wélwerdenindezekokerswortelrestengeconstateerd
maarditgeefttijdenshetstomengeenproblemen.
Ookonderpraktijkomstandighedenblijk'tditsysteemgoedtevoldoen
mitsgezorgdwordtvooreengoedeontwateringvandeondergrondenhet
gevormdecondenswater tijdenshetstomensnelengoedwordtafgevoerd.

c.

'Onderzoek naardegezondheidstoestandvandeafgeleverde
anjerstek

In1975werdennogmaalsmonstersuitafteleverenpartijenanjerstekkenopgeplant.Eendeelvandezemonsterswerddirektuitgeplant
indeteeltbassinsterwijlhetoverigedeelwerdopgepotineen8-cm
potje.
Nadeopkweekperiodevan2maandenwerdenookdezepartijeninde
teeltbassinsuitgeplant.
Gedurendedezeproefwerdenallebedrijfshygiënischemaatregelengenomenzoalsgebruikvangestoomdegrond,gietenmetleidingwater,
plaatsenvanontsmettingsbakkenendeproefruimtealleentoegankelijk
voordeproefnemer.
Nacirca.6maandenwerdintweeopgepotteparijentocheenaantasting
doorFusariumsp.geconstateerd.Hetpercentageuitvalveroorzaakt
doorFusariumoxysporumen/ofFusariumredolensbedroegrespectievelijk16%en9%.
Watdeoorzaakisgeweestvandezelaatoptredendeinfectiezal
naderonderzoekbehoeven.

m.

Pubükatie
a,

Nederpe!, L.J.Jr.
Vaatziekte-onderzoek bijgrootbloemlgeanjers
Vakbl.v.d.BI.30ejaargang no.18,1975,pp.11

b.

NederpeI,L.J,Jr.
GrondontsmettIngvooranjertee11.
Vakbl.v.d.BI.29ejaargang no.44,197^,pp.24-25.
NederpeI,L.J.Jr.
Hetstomen vandegrondmetbehulpvaneen tngegraven
leidingsysteem.
Bedrijfsontwikkeling,6ejaargangno.2,197.5",pp.182-184.

P2annen_19Z§
a.

Nagaanonderpraktijkomstandigheden,hoedetemperatuurverdelingindegrondisbijverschillendemethodenvanstomen

b.

Nagaanofethyleenindegrondinvloedheeftophetoptreden
vanvaatziektebijanjerveroorzaaktdoorFusarium.
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PROJECTD6.

ONKRUIDBESTRIJDINGBIJGLASGEWASSEN
W.denBoer

a.

Chrysant

Inhetnajaarvan1974enhetvoorjaarvan1975werdenproevenopgezet,
waarbijdevolgenderassenwerdengebruikt :WhiteSpider,
Indianapolis,BonnieJean,PinkMarble,Rivalry,Dramatic,Shoesmith,
Nero,AglourenMartineBijl.
Devolgendetoepassingenv/erdenvergelekenmetonbehandeld :pronamide
1en3kgperhavóórhetplantenenoverhetgewas.Bijgeenvan
derassenwerdgroeiremming (gewichtsvermindering)ofbeschadiging
waargenomen.Omnategaanofeenvolgteeltschadevandebehandelingennadeoogstzouondervinden,werddegrondbemonsterd ( 0 - 5 cm)
enwerdindezegrondgazongras (gevoeligesoorten)ingezaaid.
Normalegrasgroeivondalplaatsindegronddie91dagennadebehandelingwasbemonsterd.
b.

Perkplanten

Erwerdmet20soortenperkplanteneenproefopgezet.Zowelvóórals
na.hetplantenwerd'chloroxurongebruikt.Verderwerdvoorhetplanten
monamide,simazinenpropachloorgebruikt.
Deresultatenlatenziendatdebehandelingenvóórhetplantenbeter
werdenverdragendan;debehandelingenoverhetgewas,
c.

Vasteplanten

Deproefvan 1974werdvoortgezetopdezelfdeplanten.Overhetgewas
werdgespotenmetsimazin,pronamide,.diuron:enchloroxuron.Llnuron
werdnietopgenomeninverbandmetschadeinhetvorigejaar.Inhet
jaarverslag 1974isabusievelijkvermelddatsimazinschadezougeven.
d.

Nerîne

Debollenvandeproefplantenvande.proefin1973en1974,waarbij
dus2jaardezelfdebehandelingenzijntoegepastbloeidenin1975.
Tussendebehandelingenwasergeenverschilinbloei.
In1975werdeennieuweproefopgezet.Gebruikt,zijndevolgende
middelen ssimazin,leaacii,pronamideenchloroxuron.
Aandebehandeldeplantenzijngeenverschillenwaargenomen.De
chloroxuronbehandelingenzijn3xopdezelfdeveldenuitgevoerd.
e.

Lelieonderg!as

Bijleliekwamenuitdepraktijkklachtenoverschadenahetgebruik
vanchloroxuron.Bijdebespxiitingenwerdgewasbeschadigingverkregen«
Wanneerdeplantenwerdenbegotenmeteenchloroxuron-oplossingtrad
geenschadeop..Kennelijkwordtdeschadedoorbovengrondscontact
veroorzaakt.
f.

Klaverzurlng

Hetonkrui?-^laverzuringdreigteenprobleemindeglastuinbouwteworden.
Eénvandemoeilijkhedenisdathetzaadtegenhetglasdekkanspringen
ennaeengrondontsmettingeventueeldaarweerafkanvallenenvoor
nieuwe,infectiezorgt. Verderkanhetgeoogstegewasvanbijvoorbeeld
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rozen,chrysantenenanthuriumdezadenophetbedrijfwordenverspreid.Alsbestrijdingsmiddelgevensimazin,chloroxuronenpronamide
onvoldoenderesultaten.Demiddelenparaquat,diquatenookglyfosaat
geveneengoedebestrijdingmaardetoepassingmoetworden.herhaald.
Bovendienzijndezemiddelennietselectiefvoordegewassen.
PLANNTEN^1976.
Meteenaantal glastulnbouwgewassenzalhetonkruidbestrijdlngsonderzoekwordenvoortgezet.

IIA.

PROJECTD7.

a.

BIOLOGISCHE BESTRIJDINGVAN DIERLIJKEPARASIETEN

Biologischebestrijding vandekas-wittevlieg Ingroenten
onderglas
J.Woets

DetoepassingvanPhytoseiuluspersimilisA-Hbestrijktruim 150ha
komkommersendievanEncarsiaformosaGabanruim600hatomaten.
Ditbetekentdathetinruim25%vandehoofdteelt-arealenvandebetrokkengewassenplaatsvindt.
HetonderzoeknaarderolvandewaardplantinderelatievandekaswittevliegTrialeurcdesvaporariorumWestwood,endeparasietEncarsia
formosaGabanwerdvoortgezetinsamenwerkingmetdeafdelingDieroecologie,RijksuniversiteitvanLeiden.Degebruiktewaardplantenzijn
paprika,tomaat,komkommerenaubergine.Zezijngekozenopgrondvan
dewaargenomenverschilleninhetverloopvandeplaagenverschillen
inregulatiedoorE.formosa.Indegenoemdevolgordeneemtdemortaliteitvanadultenenpre-imaginalestadiasterkaf (erghoogoppaprika;laagopandere),delevensduurvanhetwijfjeneemtsterktoeevenals
deeiproduktieperdag.Indezelfdevolgordeneemtdeontwikkelingsduurenigszinsaf.
Integratievandebestrijdingvandetomatemineervlieg (Liriomyzabryoniae
Kalt)enEncarsia-gebruikwerdbeproefddoorhetspuitenvanorganische
fosforverbindingen,opdegrond (waarindemadeverpopt).
b.

Biologischebestrijding vantrips Ingroentenonderglas
P.M.J.Ramakers

Geziendewenselijkheidvanbestrijdingvantrips,metnameThripstabaci'
Lindoppaprika,aubergineenkomkommers,opeenmetdebestaande
systemenvanbiologischebestrijdingverenigbarewijze,werdgezocht
naareventuelereedsinhetkasmilieuaanwezigenatuurlijkevijanden.
Veelbelovend lijkteenentomofageschimmel—mogelijkeennieuweEntomophthora-soort—dieindeherfstwerdgevondenbijnoglevendetripsenopaubergineenkomkommer.
DeschimmeltradopgroteschaalopinkassenvanhetProefstation
enwerdtevensoptweebedrijvenindeomgevingwaargenomen.Hijkon
gemakkelijkopniet-aangetastetripsenwordenovergebracht.Deaandacht•
wordtthansgeconcentreerdopdehanteerbaarheidvanditorganismein
vitro.
PubIIkatte
a.

Woets,J.

Woets, J.

Biologischebestrijding enchemischebestrijdingsmiddelen.Groentenen Fruit30(1975X38):1783
(2apriI 1975)
74-jaarbiologischebestrijding IndeNederlandse
kassen.Groentenen Fruit31(1975)(11):479+481.

PLANNEN_1976
- Verderuitbouwenvanhetonderzoeknaarde invloedvandewaardplantop
wittevliegendesluipwesp.
- Naderebestudering vanhetoptredenvantrips.Onderzoeknaarde
mogelijkhedenvantoepassing vandeentomophageschimmel.
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PROJECT D 1 0 . ,

RESIDU-ONDERZOEK IN SLA

D.. Theune
Hetresidu-onderzoekopslametdefunglcidendichloranenbenomyl
v;erdvoortgezet.'Uitdegegevenskanwordengeconcludeerddathetgedrag
vandichloraningrotelijnenovereenkomtmetquintozeen,waardoorde
opnameuitdegrondviahetworteistelse.1,verdampingvanhetmiddel
enterugcondensatiefactorenkunnenzijn,diebepalendzijnvoorde
hoogtevanhetresidu.
Bijhetfungicidethiramwerdendezeverschijnselenonderdezelfde
omstandighedennietgeconstateerd.HetsystemischefungicideB.C.M,
werdeveneensuitdegrondopgenomen,afhankelijkvandeconcentratie
indegrond.Deopnameviadewortelswerdechtervollediggecompenseerddoordeverdunningvanhetresidudoordegroei,zodatalleen \
bijtoepassingvanhettienvoudigeWandenormale qebruiksconcentratie
hetuitplantenderesidutolerantie op*hetoogstbaregewaswerdoverschreden.
UitonderzoekineenwarenhuiswaarhetH.C.B.-gehaltevandegrond
vóórdeaanvangvandeproef 0,09d.p.m.bedroeg,alsgevolgvantoepassingvanH.C.B.-bevattendequintozeeninvoorgaandeteelten,is
geblekendatbijgebruikvanH.C.B.-vrijequintozeenvóórhetuitplantenhetresiduinslatevergelijkenwasmethetonbehandelde
object.H.C.B.-bevattende quintozeendeedhetgehaltetoenemenevenals
hetgebruikvanH.C.B.-bevattenderookkaarsen.
Hetonderzoeknaarhetgedragindegrondvandichloranenthiramonder
geconditioneerdeomstandighedenleverdevoorlopiggeenbruikbaregegevensop,
Publîkatie
a
Iheune,D &L..Bravenboer,
Hi!ramresiduesonglasshouse lettuce.
Ne+h. J.Agric.ScL 23(1975) :279-284.

P1annen_]97§
HetonderzoekmetdichloranenB.C.M.'wordtnogvoortgezet
evenalsdeproefnaarhetgedragvanfungïcïden indegrondonder
geconditioneerdeomstandigheden.
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PROJECT D11.

NiET PARASITAIRE BESCHADIGING, INCLUSIEF
LUCHTVERONTREINIGING
P. Steenbergen

a.

Onderzoek luchtverontreiniging
1.

Proefvelden met Sndïcator-gewassen

Evenalsvorigjaarwerdenin1975inhetNieuweWaterweggebiedeen
15-talproefveldjesaangelegd.
Allegekozenplaatsenwarenidentiekaanhetvoorgaandejaar.Alle
plantenwerdengekweektincultuurbakkenmeteenstandaardgrondmengsel,dieautomatischvanwaterwerdenvoorzien.
Schad e s DetweeindicatorendiealsH.F.-indicatorwerdengebruikt
(tulp cv 'ElueParrot', gladioolcv 'Sneeuwprinses')vertoondenbeide
teVlaardingenenSpijkenisse degrootstebeschadiging« Watdeindicatortulpbetreftkanwordengesteld,datdeschadeteSchipluiden,
Naaldwijk,RhoonenPoortugaalookenigeverhogingvertoondetenopzichtevandeoverigeplaatsen.BijgladioolwasdithetgevaltePoortugaalenGeervliet.
BeschadigingaanluzerneveroorzaaktdoorS0 2werdenigemalengeconstateerd,voornamelijkindeperiodetussen halfeneindjuni.
Spinazie (O3/SO2)vertoondeindevolgendeperioden :16-27juni,
7-11 julien4-15augustusschade,variërendvanzeerlichttotzwaar.
Bijtabak (BeiW3)IndicatorvoorOsopenbaardezichin1975een
groteregemiddeldebeschadigingdanin1974.
Demaximalebeschadigingwerdbijditgewaswaargenomenevenalsbij
spinazieindeperiodenvan4tot15augustusenvan1tot5september.
BijKleineBrandnetelenstraatgrasbeideindicatorenvoorhetopsporen
vanfptpchemischeluchtverontreiniging,bleekhetzwaartepuntvande
beschadiging tevallenvan16tot27junienvan4tot15cfiu.gustus.
Deplaatsenwaardemeesteschadewerdv*/1vgenomenwarenSchipluiden,
Vlaardingen,Maasland,NaaldwijkenSpijkenisse.
Petuniavertoondeenigeschadeveroorzaaktdoorethyleenenwelopde
volgendeplaatsen :Schipluiden (lx), Maasland (1x ) , Maasdijk (7x ) ,
Naaldwijk (lx), Smitsnoek (1x ) ,Poortugaal (3x ) , Spijkenisse (4 x ) ,
Geervliet (3 x), Vierpolders (1x)enRockanje (1 x).
2.

Proefkasjesmetindicator-gewassen

Dezekasjes,welkeindevolgendeplaatsenzijngeplaatst.:Hellevoetsluis,
Vlaardingen,Maasdijk,Delft,DenHaagenNaaldwijk (4stuks)werden
gebruiktomonderzoekteverrichtennaargroeireductiesbijdiverse
gewassen,veroorzaaktdoor luchtverontreiniging.
Dekasjeswerdensteedspaarsgewijsopgesteld,waarbijéénkasjeuitgerustmetactiefkoolfliterenhetanderekasjevanbuitenluchtwerd
voorzien.
DefilterkasjesteDenHaag,Delft,VlaardingenenHellevoetsluiswaren
alleuitgerustmetoxydantia-filters,teMaasdijkmeteenethyleenfilter,
bovendienwarenerinNaaldwijknaasteenoxydantia-filterooknogeen
SO2-eneenethyleenfilteraanwezig.
Alsindicatorplantenwerdenditjaareendrietalgewassengebruikt,te
weten :tulp 'BlueParrot',tabak 'BeiW3'entomaat'Extase'.
Integenstellingtotvoorgaande jarenwerdenookbijdetulpendit
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jaarvers-endrooggewicht bepaald.
Gesteldkanwordendatdegroterebladpuntbeschadiging welkeinde
ongefilterdekasjestenopzichtevandegefilterdekasjesoptrad,ook
terugtevindenwasineenkleinerdrooggewicht.
Verderbleekookdatnaarmatedebladpuntbeschadiging groterwerd,het
verschilindrooggewichtvanhetgewastussenhetgefilterde-enhet
ongefilterdekasjegroterwerd.
Ditzelfdeverschijnsel (hogerdrooggewichtinhetfilterkasjedanin
hetongefilterdekasje)vielookwaattenemenbijdedrieteeltentabak
(BelW,.).Degrootsteverschillenwerdenbijdeeersteteeltwaargenomen'
teDenHaagenNaaldwijk.Bijdetweedeteeltwarendeverschillenhet
grootstinNaaldwijkenEellevoetsluisenbijdederdeteeltwederom
teHellevoetslu.itenDelft.
Tomaatwerdditjaarslechtseenmaalgeteeld,ditwerdveroorzaaktdoor
hetwarmeweerbijdestartvandeeersteteelt,waardooralvrijsnel
groeiverschillenontstondenveroorzaaktdooranderefactorendanluchtverontreiniging.
Hierook (de 2' teeltdus)verschillenindrogestofopbrengsttussen
hetgefilterde-enhetongefilterdekasjeinalleplaatsen,waarbij
moetwordenvermeld,dathetverschilhetgrootst•wasinNaaldwijken
Hellevoetsiuis.
TeKaasdijkwarenevenalsvorigjaarweereentweetalkasjesopgesteld
ineenverwarmdwarenhuiswaar.-onderzoekwerdgedaannaardeinvloedvan
ethyleenopjongetomateplanten.Enigemalenwerdverschilgevondenin
hetdrogestofgewichtvandeplanten.Devraagblijftechterofdit
isveroorzaaktdoorethyleen,gezienhetgeringaantalmalendatzichtbareschadeoptrad.

PLANNEN1976
Hetonderzoekwordtopvrijwel dezelfdewijzevoortgezet.
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OSDYMELLA-ACHTIGESCHIMMELSBIJTUINBOUWGEWASSEN
ONDERGLAS

N.A.R".~van/SteëkeIenburg
a.

Chrysant-DïdymeMa chrysanthemï(^cochyta)

InaansluitingoponderzoekvanvorigjaarwerdeninoculatieproevenuitgevoerdomeentoetsmethodeteontwikkelenwaarbijverschilleninvatbaarheidvoorDidymellachrysanthemïkunnenwordenvastgesteldtussen
variëteiteneneventueelklonenvanchrysant.Alsdebladerenvande
plantenwerdenbespotenmeteensporensuspensiewerd 'FredShoesmith'
zeerernstigaangetasten 'SuperYellow''ietsminder.Bij 'BrightGolden
Anne'wasnabladbespuitingdeaantastingzeerlicht.Dezelfdevolgordein
vatbaarheidbleekoptetredenalsdezevariëteitengeïnjecteerdwerden
meteensporensuspensie. 'BrightGoldenAnne.'vertoondezelfshelemaal
geenaantastingbijdezemethode.
Debenomyl-tolerantC.isolaten,diedelaatstejarenverzameldzijn,
blijkennogsteedstoleranttezijn.Hetaantalstekbedrijvenwaardezetolerante-.;stamvoorkomt,breidtzichnogsteedsuit.
TerbestrijdingvanD.chrysanthemïwerdenbenomyl (Benlate),chloortfralon.il(Daconil2787),man
coz
eb (DithaneM-45)entriforine (Funginex)
inverschillendedoseringenbeproefd.Debespuitingwerdééndagvoor
ofééndagnadeinoculatieuitgevoerd.
Debesteresultatenwerdenverkregenmetmancozeb (0,24%a.s.)en
chloortha.lon.il (0,15%a.s.).Hetmaaktegeenverschilofmancozebvóór
ofnadeinoculatiewerdgespoten.Alschloorthalonilééndagvoorde
inoculatiewasgespoten,washetresultaatveelbeterdanwanneerdit
nadeinoculatiegebetirde.
b.

Komkommer - DïdymeMa b r y o n l a e (Mycosphaerel l a )

Onderzoekisgedaannaardetijdsduurdateenkomkommerbladnatmoet
zijnomaangetasttewordendoorDidymellabryoniae.Jongeplantjes
vanhybride 'Farbio'werdenbespotenmeteensporensuspensieendaarna
ineenglazenkast,inhetdonker,bijeenrelatieveluchtvochtigheid
van100%geplaatst (natteperiode).Naeenbepaaldenatteperiodewerdendeplantenindekasbijeenr.v.vanongeveer60%geplaatst(drogeperiode).Alsdeplantenkorterdan12uurnatzijn,wordenzeniet
aangetast.Naeennatteperiodevan72uurgaandeplantenvolledig
dood;ookdecontrole-planten.Tevenswerdheteffectnagegaanalsnatteperiodenwordenonderbrokendoordrogeperioden.Devoorlopigeconclusieisdatonderbrokenbladnat-periodenminderaantastinggevendan
eenvergelijkbare continubladnat-periode.
Inwendigevruchtaantastingontstaatnietalleenbijhetbloemeinde,
maarookopandereplaatsen,aissporensuspensiemaarvoldoendediep
indevruchtwordtgeïnjecteerd.Na"bespuitingvandebloempjesvan
bloeiendevruchtenmeteensporensuspensiewerdslechtsbijuitzonderinginwendigvruchtrotgeconstateerd.Deresultatenwarenwisselend
alsmetbehulpvaneenpenseeltjeeendruppeltjesporensuspensiein
hetbloempjewerdgebracht.
OokditjaarbleekD.bryoniae,zowelbuitenalsindekas,dewinter
gemakkelijkoverleeftopaangetast.plaatmateriaal.
Inaansluitingopproevenvanverledenjaarwerdineenpraktijkgewas
eenchenischebestrijdinguitgevoerdmetbenomyl (Benlate),chloortha-
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lonil (Daconil2787),triforine (Funginex)ensineb.Dezemiddelen
werdenwekelijksof:meteenintervalvan 14dagengespoten.
Debestebestrijding,zowelwatgewas-alsvruchtaantastingbetreft,
werdverkregenmeteenwekelijksebespui.tingvanbenomyl0,025%a.s.
Alsinoculatieinateriaalvoordeveredelingopziekteresistentiewerden
148schalengeleverd.

c. .Tomaat-DidymeMa lycoperslcl
Methettomateras 'Moneymaker'werdenbijeenbodemtemperatuurvan15C
inoculatieproevenuitgevoerd,omnategaanofereengemakkelijker
toetsmethodebestaatdandetotnutoegebruikelijke.
Allereerstwerdheteffectnagegaanvanhetalofnietverplanten,of
verwondenvanhetwortelstelselvantcvmaa/tzaailingen.Verwondingvond
plaatsdoormeteenmesjehetwortelstelselvandeplantenindezaaibakjesdoortesnijden.Deschimmelsuspensiewerdbijdewortelhals
gegoten.Driewekennainoculatiewasergeenverschilinpercentage
aangetasteplantenalshetworteï.stelse.1indezaaibakjeswelofniet
wasverwond.Bijsommigeisolatenwasechterongeveer /%vandeplanten
gezondgebleven.Bijverplantezaailingenv/asinallegevallenmeer
dan90%aangetast.
Tevensishetdompelenvanhetwortelstelselineensporensuspensie
vergelekenroethetbegietenvandewortelhals.Deinocuiatieswerden
metverschillendeisolatenuitgevoerdbij2wekenof4wekenoudeplanten.Bijdeplantvoet-behandelingvertoondendemeesteplantenalbinnen
éénweeksymptomen.Deaantastingverlieplangzameralshetwortelstelselwerdgedompeldineensporensuspensie.Bijbeideinoculatiemethoden
wasna3wekeneenenkeleplantgezondgebleven.
Groteverschilleninaantastingtussendetweepiantstadiawerdenniet
waargenomen,,Hetbleekdatéénisolaatinhetgeheelnietmeerpathogeenwas.
Voorveredelingsdoeleinden zijn228schalenalsinoculatieinateriaalgeleverd.

Plannen1$76
a.

Chrysant : Kaderonderzoekoverdetoetsmethode.
Levensduuropaangetastplantmateriaalbepalen.
Beproevenvan'chemischemiddelen.

b.

Komkommer : Verderebestuderingvandeinvloedvanbladnatperiodenopdeinfectie.
Deomstandighedennagaanwaaronderinwendig
vruchtrotoptreedt.
Beproevenvanchemischemiddelen.
Produktievaninoculatieinateriaalvoorveredelingsbedrijven.

c.

Tomaat ; Vergelijkenvanverschillendeinoculatiemethoden,
Produktievaninoculatieinateriaalvoorveredeiinqsbedriiven.

120.

PROJECTD13.

FUSARIUM-VERWELKINGSZIEKTE INTOMAAT

N.A.M.vanSteekelenburg

Metbehulpvaneentoetssortimentwerdvastgestelddathetaantalbedrijvenwaaraantastingdoorfysio2voorkwam,verdubbeldistenopzichtevanverledenjaarennumeerdan30bedraagt.Opongeveerde
helftvandezebedrijvenwasdeaantastingzoernstigdathonderden
plantenwegvielen,Fysio2isditjaarvoorheteerstbuitenhetZuidhollandsGlasdistrict—inLimburg—vastgesteld.
Ininoculatieproevenverkleurdensomsdevatenbruinvanhettomateras
'Walter',datresistentistegenfysio2.Inoculatiesmetisolatenuit
dezeplantenleverdensomsweerenkelezieke 'Walter'-plantenop.Dezegeringeaantastingwordtvermoedelijkveroorzaaktdoordetoetsomstandigheden.
Tussenisolatenvanfysio2blijkenverschilleninvirulentievoorte
komen.Napassagedooreentomateplantnamdevirulentieniettoe.
Aanveredelingsbedrijvenis194,5litersporensuspensievanfysio1
en 110litervanfysio2geleverd.

Plannen1976
De r e p r o d u c e e r b a a r h e i d van de toetsmethode nagaan ip-verband met
r e g i s t r a t i e door de Raad van het Kwekersrecht.
Produkt ie van i n o c u l a t Ie - m a t e r i a a l voor v e r e d e l i n g s b e d r i j ven.

