\ ^c>

INHOUD

n - <^^'\ou'3

ONDERZOEK

PTG

1989

pagina
1-1

ONDERZOEKPROGRAMMA
Beschrijvingnaarthema's

PROJECTTITELS PER1JANUARI1989

II-l

PROEFPLANNEN 1989
GERANGSCHIKTNAARVOLGORDEINPROJECTTITELS

AFDELINGGROND,WATERENBEMESTING
103

Internationaleuitwisseling chemischeanalysevangrond
ensubstraten

III-l

104 Deboriumvoorziening vankasgronden
112

Gewasonderzoekopmangaan

117

Chemischonderzoekalsbegeleidingvantoegepast

III-5
III-6

onderzoek

III-8

118 Onderzoeknaarverlagingvanhetnitraatgehaltein
groentegewassen

III-10

120 Deinvloedvanstikstofvormenopdeontwikkelingvan
tuinbouwgewassen
123

III-ll

Siliciumbijkomkommer

111-13

124 EffectsofClandSO,ontomatoesgrowninrockwool

111-17

125 Water-enmineralenhuishoudingbijkasteeltenin
substraat

111-19

126 Watervoorziening bijkasteelteninsubstraten
127 Kationenverhouding bijrozen

111-20
111-22

128 Anjer,geteeld insteenwol;controlevanhet
geautomatiseerdeadviesvooranjerinsteenwol
129

111-23

Toetsingvangeautomatiseerdebemestingsadviseringvoor
diversegewassen

'

111-28

CENTRALE LANDBOUWCATALOGUS

0000 09366804

L30 Onderzoek inzakedefysischeeisentestellenaanhet
wortelmilieu
131

Sabstraatvolumebijtomaat

132

Dynamiekvanwortelgroeienopnamevan

111-29
111-32

plantenvoedingsstoffendoor tuinbouwgewassenbijde
teeltopsubstraatenNFT
133

111-34

Chemischevormvannutriënten inhetwortelmilieu.
Invloedopdeopnameinhetgewas

134 Testennauwkeurigheidklimaat-envoedingsregimes

111-35
111-36

AFDELINGTEELTENKASKLIMAAT
201

Teeltonderzoekbijtomaat

202

Gebruikswaarde-onderzoek tomaterassen

203

Teeltonderzoekbijkomkommer

204

Gebruikswaarde-onderzoekkomkommerrassen

205

Teeltonderzoekbijslaenandijvie

206

Gebruikswaarde-onderzoek bijkasslarassen

207

TeeltonderzoekbijpaprikaenSpaansepeper

210

Introductieenverbeteringvannieuwegroentegewassen
voordeteeltonderglas

211

111-40
111-43
111-44
111-50
111-51

111-53

111-54

Gebruikswaarde-onderzoek bijopkleineschaalgeteelde
groentegewassen

213

111-39

Teeltonderzoekbijdeopkleineschaalgeteelde
groentegewassen

212

111-37

Teeltonderzoekbijchrysant

111-56
111-67

214 Teeltkundigonderzoekbol-enknolgewassen,metname
Amaryllis (Hippeastrum)enFreesia
216

111-69

Onderzoeknaar factorendiedebloeibijanjers
beïnvloeden

217

Gebruikswaarde-onderzoek bloemisterijgewassen

218

Onderzoekaanoverigebloemisterijgewassen

219

Kwaliteitsonderzoekbijglasgroenten

220 Teeltonderzoekbijaubergine
221 Teeltonderzoekbijradijsenrammenas

111-74
111-75
111-78
111-80
111-84
111-85

227

Onderzoeknaardeinvloedvangeschermdekasdekkenop
klimaatengewas

111-87

229 Verbeterenvanhetklimaatonderzomerseomstandigheden 111-88
23010Mineralen-enwaterhuishouding vankasgewassenin
relatie tothetkasklimaat
231

111-89

Fysiogeneafwijkingeninrelatietotenergiebesparing.
Ontwikkeling vanregelstrategieënt.b.v.hetkasklimaat 111-90

235

Dewaterhuishouding vankasgewassen

236

Ontwikkelingvaneengroeimodelvoor tomaat

111-94
111-96

23840Ontwikkelen,validerenentoepasbaarmakenvan
simulatiemodellen tenbehoevevanoptimaliseringvan
hetkasklimaat
239

111-98

Invloedvantemperatuuropontwikkeling,groeien
stofverdeling bijtuinbouwgewassengeteeldonderglas

111-99

240 Deinvloedvanluchtverontreinigde componentenopde
groeienproduktievankasgewassen
241

Fysiologische achtergrondenopbouwproduktkwaliteit

24240SimulatievanC0_verbruikindeglastuinbouw
243

III-101
III-104
III-105

InvloedvanlichtenC0_opgroei,produktieen
kwaliteit

III-106

244

Gebruikswaarde-onderzoek bijpaprikarassen

III-lll

245

Bloemontwikkelingenvruchtzetting

III-112

AFDELINGPLANTENZIEKTEN
303

Bestrijdingvanschimmelziektenbijglasgewassen

304

Chemischebestrijdingvandierlijkeparasietenbij

III-116

glasgewassenmedeinhetkadervangeïntegreerde
bestrijding
307

Biologischeplaagbestrijding

309 Toepassingswijzevanbestrijdingsmiddelen
310 Residu-onderzoek opslaenanderegewassen

III-118
III-119
III-120
III-121

315 Hetoptredenendebestrijdingvanziektenin
substraatteelten

III-122

319

Epidemiologieenbiologischebestrijding vanpathogenen
insubstraatteelten

III-123

320 OnderzoekbetreffendedoorOlpidiumovergebrachte
virusziektenbijkasteelten
321

Incidenteeloptredendeziektenenplagen

322

Phytopathologische ondersteuning vandeveredelingop
ziekteresistentiebijgroentewassenonderglas

323

Courgettegeelmozaiekvirus

III-124
III-125
TII-127
III-129

AFDELINGBEDRIJFSSYNTHESE
(BEDRIJFSECONOMISCHONDERZOEK

402-1Bedrijfseconomischeevaluatievanontwikkelingenin
onderzoekenpraktijkm.b.t.de toepassingvan
assimilatiebelichting.

III-130

402-2Bepalingvanhetopbrengstniveauenderentabiliteit
binnendeglasgroenteteelt opbasisvanderegistratie
vanopbrengstgegevens viadestudieclubs.

III-130

402-3Inventarisatie,documentatieenverslagleggingvan
milieuvriendelijkemaatregelen/technieken/systemen
onderpraktijkomstandigheden(MILIEU-BASISPROJECT).

III-131

402-4Bedrijfseconomischeevaluatievanontwikkelinegenin
onderzoekenpraktijkm.b.t.milieuvriendelijkere
maatregelenenproduktiemethoden indeglastuinbouw
(MILIEU-PROJECT A).

III-132

402-5Onderzoeknaardegevolgen,vandeovergangnaar
milieuvriendelijkerebedrijfssystemen,voordesector
(MILIEU-PROJECT E).

III-132

402-6Onderzoeknaardeeffecten,t.a.v.energieverbruiken
produktie (opbrengst),vanverleggingvandewestlandse
kustlijn("kustlocatie-onderzoek).

III-133

402-7Bedrijfseconomische evaluatievanontwikkelingenin
onderzoekenpraktijkm.b.t.nietvoorzienbareaktuele
onderzoekvragen.

III-133

4L1-1Simulatievanmilieuvriendelijkerebedrijfssystemenin
deglastuinbouw (MILIEU-PROJECT B).

III-134

MANAGEMENTONDERZOEK

410 Ontwikkelingvaneeninformatiemodelvoorde
glastuinbouw.

III-135

408-1Ontwikkeling entoepassingvananalysemethodenbijhet
verwerkenvanbedrijfsvergelijkingsgegevensvan
studieclubs.

III-137

408-2Ontwikkelingvanmanagement informatiesystemenm.b.t.
degewasbescherming (MILIEU-PROJECT D).

III-138

413-1Ontwikkelingvanhetvoorlichtingondersteunendsysteem
BedrijfeconomischAdviesGlastuinbouw.

III-139

413-2Ontwikkelingvanhetvoorlichting ondersteunend systeem
ManagementAdviesGlastuinbouw

III-139

413-3Ontwikkelingvanhetvoorlichtingondersteunend systeem
Investerings-selectie Energie

III-140

413-4Ontwikkelingvanhetvoorlichting ondersteunend systeem
Investerings-selectie C02-voorziening.

III-141

413-5Ontwikkelingvanhetvoorlichtingondersteunend systeem
Investerings-volgorde Glastuinbouw

III-142

413-6Ontwikkelingvanvoorlichtingondersteunendesystemen
m.b.t.milieuvriendelijkeremethoden/systemen
(MILIEU-PROJECT C).

III-142

413-7Ontwikkelingvanvoorlichting ondersteunend systeem
Arbeidsbegroting.

III-143

406 Ontwikkelingvankwantitatieve informatievoorde
glastuinbouw

III-144

ARBEIDSKUNDIGENMECHANISATIEONDERZOEK
401-1Arbeidskundig onderzoekbijdeteeltvanvleestomaten
401-2Taaktijdenvoorsnijbloemen
401-3Automatisering arbeidsstudies

III-145
III-145
III-146

401-4Belastingvanhetbewegingsapparaatbijdearbeid inde
agrarische sector

III-146

401-5Periodiekeherziening vandeProfessiogrammenvoorde
Landbouw t.b.v.debepalinmgvande
arbeidsongeschiktheid
401-6Werkhoudingenbijdeoogstindebolbloementeelt
401-7Systeemontwikkeling tenbehoevevansubstraattteelten
401-8Automatisering logistiekpotplantenbedrijven
405

Mechanisatie onderzoek

412

Ontwikkelingvanbedrijfssystemen

III-146
III-146
III-146
III-146
III-147
III-148

ONDERZOEKPROGRAMMA 1989 PTG
1.

Teeltoptimalisering

L.l Groeiinrelatietottemperatuur,licht,bodemvocht,voeding,regulatie,
etc.
Ineenaantalprojectenwordtgewerktaangroeienproduktievangewassen
inrelatie totdevierbelangrijksteklimaatfactorenlicht,temperatuur,
C0„enluchtvochtigheid.
Temperatuuronderzoekbijkomkommer richtzichopheteffectvandag-en
nachttemperatuur indefasevanuitplanten totdeeersteoogst.Bijtomaatwordtkennisverzameld overdemogelijkheid vandeplantomdetemperatuur teintegreren (grenzenentijdsduurvanintegratie).Bovendien
zaltenbehoevevanhetmakenvanhetgroeimodelvantomaatderelatie
tussenvruchtgroeientemperatuurwordenbepaald.
Bijpaprikazaltijdensdeopkweekfasehetbelangvaneensnelleenlangzameopkweekbijrespectievelijkhogeenlagetemperatuurwordenbestudeerd.Hierbijwordenookbelichtingstrappenbetrokken.
Assimilatiebelichtingsonderzoek wordtuitgevoerd bijfreesiaenchrysant,
waarbijvooralverbeteringvandekwaliteit indewinterperiodeeenbelangrijkdoelis.Oppraktijkbedrijvenzullenproefvakkenmetassimilatiebelichtingbijtomaatenpaprikawordenaangelegd.Hierbijworden
eveneensgegevensverzameld.
Belichtingvoorbeïnvloedingvandaglengtebijanjerzalmetverslaglegging in1989wordenafgerond.
C02~doseringalsteeltmaatregelwordtalgemeentoegepast.Tochblijvener
nogeenaantalvragendieinenkeleonderzoekprojectenzullenworden
behandeld zoalshetnadeligeffectvanschadelijkegascomponentendiemet
doseringvanC0_ indekaskunnenwordengebracht.Indezomerkanextra
produktiewordenverkregenalshetCO^-gehalteoppeilblijft.
Deeconomische toepassingsmogelijkhedenvanzuivereCO.zullenworden
bepaald.OmCO„-behoefteenverbruikinallerleisituaties tekunnen
berekenenwordtgewerktaaneensimulatiemodelvoorC0„inde
glastuinbouw.In1989zalhetmodeloperationeelzijn.Inditmodelwordt
gebruikgemaaktvaneengewas-enkasklimaatmodel.Hetgewasmodel,
ontwikkelddoorhetCABO,moetnogvooreenaantalgewassengevalideerd
worden.GegevensvoordezevalidatiewordenverzameldophetPTG,waar
fotosynthesemetingenplaatsvinden.In1989bijhetgewastomaat.De
factorC0_ zalookbetrokkenwordeninhettranspiratieonderzoek.Voor
dit transpiratieonderzoek isin1988eenkasoutillagegereedgekomen.
Dezeisinzetbaar indestookteelt '88/89.Gekoppeldaantranspiratievan
plantenisdewaterbehoefte.
Automatischewatergeefsystemen,gerichtopdekkingvandezewaterbehoeftenenextradoorspoeling,welkedoorhetbedrijfslevenwordenontwikkeld,wordenophunwaardenbeproefd.
Hetonderzoeknaardeinvloedvandeluchtvochtigheidwordtin1989
voortgezetbijtomaatenaubergine.Metdezegewassenwordthetonderzoek
bijvruchtgroentenafgerond.Denadeligeeffectenvanextremeklimaatconditiesindezomerwordenbepaaldbijtomaatenradijs.Beïnvloedingvan
ditklimaatismogelijkmetbehulpvanzonneschermen,waarbijvooralhet
effectopdeproduktkwaliteit (houdbaarheid tomaat,voosheidradijs)
aandachtkrijgt.
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Tenslotte zalbezienwordenwelkemaatregelen kunnen leidentoteenhomogenere temperatuurverdeling inkassen.
Effectenvanplantevoeding bijsnijbloemeninsteenwolworden indrie
proevenbestudeerd.Bijgerberawordtonderzoekverrichtnaareffecten
vandepHendeboriumopname.Anjerswordengeteeldbijverschillende
pH-waardendoor toedieningvanvariërendehoeveelhedenammoniumstikstof.
RozenwordengeteeldbijuiteenlopendeK,CaenMgverhoudingen.Ingrond
zalheteffectvanammoniumstikstof bijBouvardiawordenbekeken.Bij
Hyppeastrumwordthetonderzoeknaarboriumtoedieningvoortgezet.
Bijgroentegewassen insteenwolwordtaandachtbesteedaandecalciumvoorzieningvantomaatinrelatie tothetkasklimaat.Detoedieningvan
extramagnesiumbijtomaatbijdestartvandeteelt.Effectenvansiliciumbijkomkommer.
Projecten:104,120,123,127,203,205,207,213,214,216,221,227,
229,230.1.0,231,235,236,238.4.0,239,240,242.4.0,243
Capaciteit:19.5mensjaar
1.2 Ziektenenplagen
Onderzoeknaarderelatietussengewasenziektenenplagenvindtonder
andereplaatsinhetkadervanhetonderzoekoverdoordeschimmelOlpidiumovergebrachtevirusziekten.
Verderwordtaandachtgegevenaanhetgedragendeepidemiologievan
schimmelziekteninsubstraatteelten.Meer inzichthierinmoetleidentot
eenmeerverantwoordgebruikvanchemischebestrijdingsmiddelenenzoude
basiskunnenleggenvoorbiologischebestrijding.
Naardeoorzaakendeomstandighedendievaninvloedzijnopdeaantastingdoordiverse teeltbedreigendepathogenenwordteveneensonderzoek
verricht.Aaneennieuweziekte,namelijkhetcourgettegeelmozaïekvirus,
wordtbegonnendooreenmedewerker,testationerenbijhetIP0.
Terondersteuningvandeveredelingopziekteresistentiewordtinoculatiemateriaalvandiversepathogenengeleverd.
Aandachtwordtgeschonkenaandemogelijkhedenvanchemischebestrijding
vanplantbelagers.
Projecten:303,315,319,320,321,322
Capaciteit:4mensjaar
1.3

Ontwikkeling teeltsystemen
Bijeenaantalgewassenwordtgewerktaannieuweteeltsystemen.Chrysantenteeltopvoedingsfilmverloopt totnutotnietvlekkeloos.Nieuwe
systemenzullenin1989wordenontwikkeld.
Teeltvanknollenenbloemenbijfreesia'svindtthansplaatsmet
hetzelfdeuitgangsmateriaal.Eenaparteteeltvanuitgangsmateriaalbiedt
mogelijkheden totkwaliteitsverbetering enproduktieverhoging.Onderzoek
indegaaskaszalwordenvoortgezet.
DeteeltvanbollenvanAmaryllisduurtongeveertweejaar.De
ontwikkelingvaneennieuwteeltsysteemisgerichtopdeproduktievan
bollenbinneneenjaar.Bovendienwordtnagegaanofrooienvandebollen
opeenzodanigtijdstipkanplaatsvinden,dat"kerstbloei"gegarandeerd
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kanworden.
Deteeltvanslaopwaterzalwordenvoortgezetmetaandachtvoorhet
gotensysteemendestroomsnelheid vandevoedingsoplossingen.
Hettoepassenvaninsecten(bijenenhommels)voorbestuivingvanenkele
groentegewassenwordtbeproefdmethetoogoparbeidsbesparing.
Verderzalwordengewerktaandeinductievanstamvruchtenbijmeloen,
methodenomhetknikkenvantrossenbijtomaat tegentegaan,beperking
vandegewasbeweging bijtomaatdooraanpassingvandelooppaden,de
oogstfrequentiebijcourgetteenhetverkrijgenvaneengelijkmatiger
produktieverloop bijpaprikadoorbestuivings-engroeistofbehandelingen.
Bijdeteeltenopsubstraatmoetenhetteeltsysteemenhetsubstraatop
elkaarwordenafgestemd,omtekomentoteenoptimaalwortelmilieu.Hiervoorwordtdewortelontwikkelingbestudeerd inrelatie totdebovengrondseontwikkeling,hetwortelvolumeendeaardvanhetsubstraat.
Dekwaliteitvanhetwortelstelselwordtinverband gebrachtmetdeopnamevanwaterenmineralen.
Projecten:109,121,131,132,201,205,211,213,214,245
Capaciteit:7.5mensjaar
1.4

Behoudvanhet(groei)milieu
Kasluchtsamenstelling iseenonderzoekpunt,datsamenmethetIPOwordt
uitgevoerdwaarbijheteventueelvoorkomenvanschadelijkecomponentenin
derookgassenbijC0_-dosering,maarookeventueelschadelijkecomponentenindebuitenlucht,dievooral 'szomersviaventilatie indekas
terechtkunnenkomen,wordenonderzocht.
Bijderadijsteeltwordtnagegaanwelkeconsequentiesdewater-envoedingsgiftkunnenhebbenvooruitspoelingvanzoutennaarhetoppervlaktewater.
Teneindeuitspoelingvanmineralennaarhetmilieutevoorkomenwordt
gewerktaanbeperkingvanuitspoeling.Hierbijkunnenwordengenoemd
verbeteringenvangietsystemen,aanpassingvanteeltsystemen,hergebruik
vandrainwater.Hetisvanbelanghierbijgeïnformeerd tezijnovereffectenvanzoutophopingenorganischecomponenteninhetwortelmilieu.
DitjaarwordtspeciaalaandachtbesteedaaneffectenvanClenSO,.
Voortswordtnagegaanopwelkewijzedevoedingsoplossingmoetworden
aangepastomtoediening enopnamevanmineralenmetelkaarinevenwicht
tebrengen.
Omhetgebruikvanchemischebestrijdingsmiddelenterugtedringenworden
systemenvoorbiologischeengeïntegreerdebestrijdingvanziektenen
plagenverderontwikkeld.Daarbijwordttevensaandachtgeschonkenaan
milieu-effecten.Demogelijkhedenvanbiologischebestrijdingvan
schimmelziekteninsubstraatsystemenwordeneveneensonderzocht.
Voortswordthetgedragvangewasbeschermingsmiddelen insubstraatteelten
onderzochtmethetoogopeventueleconsequentiesvoorhetmilieu.Hetzelfdegeldtvoordetoepassingswijzenvanchemischemiddeleninrelatie
totemissienaarhetkasdek.
Teneindehergebruikvanvoedingswaterbijsusbtraatteelten (recirculatie)
mogelijk temaken,zonderhierbijziektenteverspreiden,wordendemogelijkhedenvannietchemischeontsmettingvanhetwaterverderonderzocht.
Ookdeaanpassingvandedoseringaanmeststoffen,deaccumulatievan
zouten(Na,Cl,SO.)enorganischecomponenten,evenalsdeplaatselijke
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zoutophoping inhetwortelmilieu,krijgenbijrecirculatiesystemenvolle
aandacht.
OndersteuningwordtverleendbijhetgewasbeschermingsprojectvandeNTS.
Projecten: 124,125,126,128,221,240,304,307,309,315,319
Capaciteit:7.5mensjaar
1.5 Kwaliteit inrelatie totdeteelt
Gekoppeldaanteeltkundigonderzoekzalkwaliteitsonderzoekplaatsvinden.
Bijtomaatzalaandachtwordenbesteedaanhetoptredenvangoudspikkels
inrelatie totdeluchtvochtigheid.Verbeteringvandetomatenkwaliteit
indezomerwordtnagestreefd doorhetafvlakkenvanextremesituaties
(gebruikvanzonneschermen).Kroontjesverliesbijtomaat,insommige
periodeneenlastigprobleem,zalpuntvanstudiezijn.
Dekwaliteitvanradijs,metnamehetoptredenvanvoosheidwordtbekeken
inrelatie tothet zomerklimaat endevoedings-enwatergift.Bijandijviewordtdevormingvaneenvoldoendegeelhartinenkele teeltenbepaald.
Assimiliatiebelichting bijbloemgewassen (freesiaenchrysant)wordt
uitgevoerdmethetoogopdewinterproduktiemaarvooralookdekwaliteit
indewinter.
In1989zaleenkwaliteitsfysioloog wordenaangesteldmetalstaakonderzoek teverrichten gerichtophetverzamelenvanachtergrondkennisover
hetontstaanvankwaliteit tijdensdeteelt.Alseerstepuntzaldestevigheidvandetomaatwordenbestudeerd.
Indeproevenmetplantevoedingwordtookgeletopdekwaliteitvande
geoogsteprodukten,metnameopdehoudbaarheid,deinternekwaliteiten
opdeexternekwaliteit.
Voorwatbetrefthetnitraatgehaltevanbladgewassenzalbijdeteeltvan
slainwatervooralonderzoekwordengedaannaareengefaseerdedosering
vandestikstof.Bijkrotenenandijviezalwordennagegaanhoedegehaltenaannitraat liggenonderpraktijkomstandighedeneninhoeverreze
relatiehebbenmethetbemestingsniveau.Voortswordtoverwogenhetnitraatonderzoekookvoort tezettenmetverschillendebladgewassen,geteeldingrond.Voorwatditlaatstebetreftmoetnogafwegingmetander
onderzoekplaatsvinden.
Verschillendekwaliteitsafwijkingenbijvruchtgewassen,zoalsgoudspikkelsbijtomaat,stipbijpaprika,kelkverdrogingbijaubergine,doen
vermoedendatzetemakenhebbenmetcalciumoxalaatophoping inhet
vruchtweefsel.Onderzoekhiernaarmaakthetnodigeenoxalaatbepalingin
plantmateriaalteontwikkelen.
Projecten:117,118,123,127,205,213,214,219,221,241,245
Capaciteit:3mensjaar
2.

Kwaliteitprodukten

2.1

Toetsmethoden
Inhetkadervanhetontwikkelenvantoetsmethodenwordennieuwemethoden
ontwikkeld enbestaandemethodenverbeterd ofuitgebreid.
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-Veelaandacht zalwordenbesteedaanhetontwikkelenvanmethodenomde
fysischeeigenschappenvansubstraten tekarakteriseren.
-Aanhetontwikkelenvaneenverbeteringvandeextractiemethodenvoor
chemischonderzoekvanvenigesubstratenzalverderwordengewerkt.
-Bemonsteringsmethodiekvoorgewasanalysesendeanalysevandezemonsterszalmeeraandachtkrijgen,evenalshetontwikkelenvannormen
voorinterpretatievangewasanalyses.Specialeaandachtwordthierbij
besteedaandemogelijkhedenvanplantesapanalyse.
-Demogelijkhedenvan"quicktests"voorenkelebepalingen invoedingsoplossingenzullenwordennagegaan.
-Gegevensdieinvoorgaande jarenzijnverzameld tenaanzienvanbemonsteringsmethodenvansubstratenenextractiemethodenvoorkasgronden
zullenwordenuitgewerktengepubliceerd.
-Deautomatisering vandebemestingsadviesbasis wordtverderuitgewerkt
engetoetst.
Projecten:103,104,112,128,129,130
Capaciteit:4mensjaar

2.2

Ontwikkeling criteriavandegeoogsteprodukten
Vanuithetonderzoeknaarkwaliteitinrelatietotdeteelt (zie 1.5)
zullenaanknopingspuntenkomenvoorcriteriavoorkwaliteitswaardering.
Hetstevigheidsonderzoek tomaatzalookbijdragenkunnenleverenvoor
toetsmethodenomdehoudbaarheid tekunnenvoorspellen.
Voordesmaakbeoordelingzaleensensorischpanelwordensamengestelden
getraind inhetverrichtenvansmaakonderzoekendaarnaookeffectiefin
onderzoekwordeningezet.Voorhetresiduonderzoek (CBT,CIVO)vindt
ondersteuningplaats,inhetbijzonderbijbladgroenten.
Projecten:219,241,310
Capaciteit:1mensjaar

2.3

Kwaliteit tijdensnaoogstfase
Inveelexperimenten (teelt/kasklimaat)zalnaastdebepalingvanproduktieookkwaliteitsbepalingwordenuitgevoerd.Verwachtmagwordendatook
aandenaoogstomstandighedenindetoekomstmeeraandacht zalworden
gegevengeziendeafnamevandeactiviteitvanhetSprengerInstituutop
ditterreinvanonderzoek.Voor 1989zijnnoggeenconcreteplannenvastgesteld.
Capaciteit:1.5mensjaar

3.

Produktverbreding /Gebruikswaardeonderzoek

3.1 Gebruikswaardeonderzoek
Bijallegrotegroentegewassen zalhetgebruikswaardeonderzoek inalle
teeltwijzenwordenvoortgezet;ditbetrefttomaat,komkommer,sla,paprikaenradijs.Verderwordtgebruikswaardeonderzoek uitgevoerdbijaubergine,peterselie,selderij,kasaugurk,Chinesekool,boskroot,koolrabi,
krulsla,ijssla,stoksnijboon,stokslaboon,stamslaboon.
Bijdesnijbloemenvindtgebruikswaardeonderzoek plaatsbijchrysant,
freesiaenAmaryllis;ditwordtgecoördineerd dooreengestationeerdevan
RIVRObijhetPBN.
Projecten:202,204,206,212,217en244
Capaciteit:8mensjaar

I-6-

3.2

Onderzoeknieuwegewassen
Inhetkadervanproduktverbredingwordtaaneenaantalkleineennieuwe
gewassenaandachtbesteed.Ditbetreftkrulandijvie,lollorosso,eikebladsla,amsoi,pepino,bleekselderijenmini-aubergine.Bijbloemgewassenwordteenknelpuntenanalyse bijasterenTrachelium uitgevoerd.
Projecten:205,211,212,218en220
Capaciteit:1.5mensjaar

4.

Bedrijfssynthese

4.1

(Bedrijfs)economischonderzoek
Voordekwantificeringvanproblemenopglastuinbouwbedrijvenenvoorde
toetsingvanperspectievenvoordeoplosssingdaarvanblijfteenbedrijfseconomischeanalysevanontwikkelingen inonderzoekenpraktijk
onmisbaar.Hetonderzoeknaardekostenenopbrengstenbijdetoepassing
vanassimilatiebelichtig zalwordenafgerond.Debepalingvanhetopbrengstniveauenderentabiliteitvandehoofdgewassenindegroenteteelt
zalwordenvoortgezet.
Verderiseind 1988samenmethetLEIeenonderzoekprogramma gestart
waarbijonderandere (bedrijfs)economischonderzoekwordtuitgevoerdten
behoevevandeontwikkelingvanmilieuvriendelijkerbedrijfssystemen.De
projecteninhetkadervandatmilieu-onderzoekprogramma zullenin1989
verderwordenvoorbereid en/ofgestart.
Projecten:402,411
Capaciteit:1.8mensjaar

4-2 Managementonderzoek
In1989zaleenbeginwordengemaaktmetonderzoeknaardebesluitvorming
vanondernemersophetterreinvandegewasbescherming.Ditmethetoog
opdeontwikkeling vanspecifiekemanagement informatiesystemen(zie
subthemaontwikkelingmanagementondersteuning).Hierbijzalaangesloten
wordenbijdeervaringenmethetdemonstratieproject"Gewasbeschermingin
deGlastuinbouw".Hetonderzoeknaarhetmanagementniveauindeglastuinbouwheeftnaastkenniseninzichtookgeresulteerd indeaanbevelingom
eenspecifiekmanagement adviseringssysteemteontwikkelen.Eenvoorstudienaardehaalbaarheid vaneendergelijksysteemwordtbegin1989afgerond (zieontwikkelingmanagementondersteuning).
4.3

Ontwikkeling managementondersteuning
Managementondersteuning kanopvelerleiwijzetotstandwordengebracht.
Vanuithetonderzoekkandaaraaneenbijdragewordengeleverddoorde
ontwikkelingvanzogenaamdebegeleidingssystemen.Afhankelijkvande
doelgroepishiereenonderverdelingaantebrengeninadviseringssystemeneninformatiesystemen.
Bijdeontwikkelingvaninformatiesystemenmoetopdeeersteplaatsgedachtwordenaansystemenzoalsdiedoordeondernemers toegepastkunnen
worden.Deontwikkelingvandezesystemenisbegonnenmetdetoepassing
bedrijfsregistratie-enbedrijfsvergelijkingssystemen.In1989zalhet
onderzoektenbehoevevandeanalysevandebedrijfsvergelijkingsgegevens
vandestudieclubs,wordenvoortgezet.Daarnaastzalwordengestartmet
eenonderzoeknaardemogelijkhedenvantoepassingvanmanagementinformatiesystemenophetterreinvandegewasbescherming.
Managementadviseringssystemen zijnsystemendievoorlichters/adviseurs
kunnengebruikenbijhunondersteuningvandebesluitvormingvandeondernemers.Opditterreinzijneenaantalprojecteninvoorbereiding
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waarbijaandeontwikkeling vandergelijkevoorlichting ondersteunende
systemenzalworden(mee)gewerkt.
Projecten:406,408,413
Capaciteit:2.6mensjaar
4.4

Informatiemodellen
Begin 1989zaldedetaillering vanhetinformatiemodelvoordeglastuinbouwwordenafgerond.DitprojectisonderleidingvandeSITUuitgevoerd.Methetgedetailleerde informatiemodel isereenbasisgelegdvoor
deontwikkelingvanmanagement informatie-enmanagementadviseringssystemen.
Project:410
Capaciteit:0.5mensjaar

4.5

Ontwikkelingbedrijfssystemen
Inhettelenopsubstraatliggenveeltechnischemogelijkhedenopgesloten.Omdiverseredenen (benuttingpotentiëlegroeimogelijkheden,verbeteringvandebenuttingvandekasruimte,verminderingmilieuverontreiniging,e.d.)ishetgewenstomhetontwikkelenenbeproevenvansystemen
aantepakken.
Doelvanheteersteprojectopditterreinissystementeontwikkelen
voorlage,volveldsopsubstraatgeteeldegewassen.Hoeweleendergelijk
onderzoekvoorveelgewassenvannutzoukunnenzijn,wordendebladgroentencentraalgesteld.
Projecten:405,412
Capaciteit:1mensjaar

4.6

Arbeidskundig onderzoek
Depostarbeid isveruitdebelangrijkstekostenpostvoorhetglastuinbouwbedrijfgeworden.Reductievandezepostzaldeaandachtmoetenblijvenvragenendaaromishetnodigeengoedbeeldvandeomvangervante
houdenc.q. teverkrijgen.Arbeidsrationalisatie blijfteenbelangrijke
doelstelling.Daarnaastwordthetechtersteedsbelangrijkerandereaspectenmetbetrekking totarbeid inhetonderzoek tebetrekken.Binnen
hetarbeidskundig onderzoekwordendeaccentensteedsmeergelegdopde
verbeteringvandewerkomstandigheden.
Project:401
Capaciteit:1mensjaar
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II - 1 PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS

OVERZICHT VAN LOPENDE ONDERZOEKPROJECTEN PER lJANUARI 1989
*) =Nieuwe projekten
**) = Projekt wordt beëindigd

AFDELING PLANTEVOEDING EN WORTELMEDIA
Nummer

Titel

Onderzoekers

103

Chemisch grondonderzoek voor glasteelten

C. Sonneveld
C.W. v. Elderen

104

Waardering van analyse cijfers verkregen bij chemisch grondonderzoek
voor teelten

C. Sonneveld
A.L.v.d. Bos

109

De chemische en fysische gesteldheid
van het wortelmedium bij opkweek van
kasgewassen

G. Wever

112*

Gewasonderzoek

C. Sonneveld
C.W. v. Elderen

Opmerkingen

Projekt richt zich (opnieuw) op plantesap
(in overleg met PBN)

117

Ondersteunend chemisch onderzoek
als begeleiding van toegepast
onderzoek

C.W. v. Elderen

118

De chemische samenstelling van
onder glas geteelde groenten in
verband met nun consumptiekwaliteit

A.L. v.d. Bos

O.a. nitraatonderzoek

120

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

A.L. v.d. Bos

O.a. chlorose bij bloemgewassen

121

Gebruiksmogelijkheden van materialen
of mengsels van materialen als substraat voor kasteelten

G. Wever

123

Plantevoeding bijkasteelten op
substraat

W. Voogt
C. Sonneveld

124

De nadelige invloed van zouten Inde
de voedingsoplossing bij kasteelten

A.M.M. v.d. Burg
en C. Sonneveld

125

Water- enmineralenhuishouding bij
kasteelten op substraat

A.M.M. v.d. Burg,
en C. Sonneveld

126

Watervoorziening bij kasteelten op
substraat

A.M.M. v.d. Burg,
en C. Sonneveld

127

Onderzoek naar interacties bij de
opname van voedingselementen bij kasteelten op substraat

W. Voogt en C. Sonneveld

128

Praktijkonderzoek ter ondersteuning
bemestingsadvisering bij
teelten op substraat

Vacature

129

Praktijkonderzoek ter ondersteuning
van de bemestingsadvisering bij
teelten In grond

A.L. van den Bos

130
131

132 *

Fysisch onderzoek ter begeleiding van
het onderzoek bewortelingsmedia
De invloed van uitwendige omstandigheden op wortelaktiviteit en het
effekt daarvan op groei en ontwikkeling bij kasteelten
Dynamiek van het wortelstelsel in
relatie tot de opname van voedingsstoffen bij substraatteelten

G. Wever

D. Klapwijk

B. van Goor

Snijbloemen onderzoek zal meer aandacht
gaan vragen

O.a. aanwezigheid voedingsstoffen eind
van de teelt

Zal zichmeer op sierteeltgewassen richter

II
AFDELING TEELT ENKASKLIMAAT

Nummer

Ticel

Onderzoekers

Opmerkingen

201

Teeltonderzoek bij tomaat

K. Buitelaar

Zie ook239

202

Gebruikswaarde-onderzoek tomaterassen

J.H. Stolk

203

Teeltonderzoek bijkomkommer

J.A.M,vanUffelen

204

Gebruikswaarde-onderzoek komkommerrassen

J.H. Stolk

205

Teeltonderzoek bijkassla en andijvie

R.H.M. Maaswinkel

206

Gebruikswaarde-onderzoek kassla-en
andijvierassen

J.H. Stolk

207

Teeltonderzoek bijpaprika

J.A.M,vanUffelen

210

Introductieenverbetering vannieuwe
groentegewassen voor de teelt onder
glas

G.W.H. Welles
K. Buitelaar enG. Heij

211

Teeltonderzoek bijopkleine schaal
geteelde groentegewassen

G.Heyen
K. Buitelaar

212

Gebruikswaarde-onderzoek bijop kleine
schaal geteelde glasgroentegewassen

J.H. Stolk

213

Teeltonderzoek bijchrysant

Samenwerking IVTbeëindigd. Eventueel
selectiewerk doorPTG

K. Buitelaar enG.Hey
Vooral mogelijkheden van teelt opwater
A.P. vander Hoeven
214

Teeltonderzoek bijonder glas geteelde
bol-en knolgewassen Amaryllis en
Freesia

J.C. Doorduin

Wordt per01-01-1989 beëindigd

216**

Onderzoek naar factoren diebloei
bijanjer beïnvloeden

A.P.vanderHoeven

217

Gebruikswaarde-onderzoek
bloemisterijgewassen

A. deGelder,(PBN)
K.Heidemans,J.C.Doorduin
enA.P.vanderHoeven

218

Onderzoek aanoverige bloemisterijgewassen

C.M.M,vanWinden

219

Kwaliteitsonderzoek bijglasgroenten

220

Teeltonderzoek bij aubergine

R. Maaswinkel

221

Teeltonderzoek bijradijs en rammenas

G.Hey

223**

Ontwikkeling vanalgorithmen voorde

J.C. Bakker enA.A.Rijsdijk Wordt beëindigd

J. Janse

Incidenteel onderzoek bijsierteeltgewassei

Meer nadruk op sensorisch en methodiekonderzoek

Samenwerking metLUW (voosheid radijs)

II
Ontwikkeling van regelstrategieën ten
behoeve van het kasklimaat, gericht
op efficiënt energieverbruik

J.C. Bakker

Onderzoek naar de invloeden van geschermde kasdekken op klimaat en
gewas

G.P.A. van Holsteijn

228

Doelmatig energiegebruik in kassen

G.P.A. van Holsteijn

229

Verbetering van het kasklimaat onder
zomerse omstandigheden

G.P.A.van Holsteijn

230.1.0

231

232**

Mineralen- enwaterhuishouding van
kasgewassen in relatie tot het kasklimaat
Fysiogene afwijkingen in relatie tot
energiebesparende maatregelen
Effekt van energiebesparende maatregelen op de lichtonderschepping door
eengewas bijde teelt in kassen

Hangt nauw samen met projekt 228 en 229

G.W.H. Welles, R.
Maaswinkel en J. Janse
en C. de Kreij

Samenwerking teeltkundigen en voedings
deskundigen

J.C. Bakker

Vooral aandacht voor krimpscheuren

E.M. Nederhoff

Wordt afgerond

235

Dewaterhuishouding van kasgewassen

R. de Graaf

236

Ontwikkeling van een beschrijvend
model voor tomaat

A.N.M, de Koning en
K. Buitelaar

Wordt uitgevoerd in samenwerking met LUWTuinbouwplantenteelten en in regelmatig
overleg met CABO en afdeling Bedrijfssynthef
PTG

T. de Jong

Promovendus bijLUW- Natuur- en Weerkunde
Samenwerking met IMAG
Wordt in 1988afgerond

E.M. Nederhoff,
J. Vegter, P. Vermeulen
M. Ruys en A.A. Rijsdijk

Overleg met PBN over roos

237 **

238.4.0

Ventilatie inkassen door lekken
en raamopeningen ten gevolge van
wind- en temperatuureffekten
Ontwikkelen, valideren en toepasbaar
maken van simulatiemodellen ten
behoeve van optimalisering van het
kasklimaat

239

Invloed van temperatuur op ontwikkeling,groei en stofverdeling bij
tuinbouwgewassen, geteeld onder glas

A.N.M,de Koning

Richt zich op temperatuur, integratie,
vooreerst bij tomaat (zieook 201)

240

De invloed van luchtverontreinigende
componenten op de groei en produktie
van kasgewassen

E.M. Nederhoff

Richt zich vooral op NO,

241 *

Kwaliteitsonderzoek
B. Houter,E.M. Nederhoff en P. Vermeulen

Projekt in opdracht van deNEOM

242.4.0. Simulatie van CO.-verbruik in de
glastuinbouw

243*

Invloed van licht op groei, produktie
en kwaliteit

E.M. Nederhoff

244*

Gebruikswaardeonderzoek bij paprika

J.H. Stolk

245 *

Bloemkwaliteit en toepassing van
groeiregulatoren

W. van Ravestijn

Zie ook 238.4.0
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AFDELING GEWASBESCHERMING

'Jammer

Titel

Onderzoekers

Opmerkingen

301 **

Identificatie en bestrijding van
virusziekten bij glasgewassen

H.J.M,van Dorst

In 1988 beëindigd.Deel freesia en Olpidium
naar 320

303

Bestrijding van schimmelziekten bij
glasgewassen

304

M. van der Staay

Chemische bestrijding van dierlijke
M. v.d. Staay
parasieten bijglasgewassen mede in het
kader van geïntegreerde bestrijding

307

Biologische plaagbestrijding

P.M.J.Ramakers,A. van
der Linden

Onder meer Cal.Trips

309

Toepassingswijze van bestrijdingsmiddelen

M. v.d. Staay

Richt zich o.a. op minimale dosering bij
bladbespuitlng. Wordt uitgevoerd ook t.b.v.
andere proefstations

310

Residu-onderzoek op glasgroenten

M. v.d. Staay

Breidt zich uit naar andere glasgroenten

S.J. Paternotte

In 1988 beëindigd.Zie ook 321

W.Th. Runia

Samenwerking o.m. met IOB (financiering
Landbouwschap)

314 **

315

316.1.0

Verwelkingsziekten bijgroentegewassen
Het optreden en de bestrijding van
ziekten in substraatteelten
Verwerking van restprodukten uit de
glastuinbouw

Nadere invulling nodig (Milieunota!)

317 **

Incidenteel optredende schimmel-en
bakterieziekten bij groentegewassen
onder glas

N.A.M,van Steekelenburg

318 **

Onderzoek van virusziekten bij
cucurbitaceae

A.Th.B. Rast

Ondergebracht bij 320

Epidemiologie en biologische bestrijding van pathogenen bij groentegewassen onder glas op kunstmatige substraten
Onderzoek betreffende door Olpidium
overgebrachte virusziekten bij kasteelten

N.A.M. v. Steekelenburg

Onderzoek in het kader van Landelijk
Onderzoekprojgramma Substraatteelt

A.Th.B. Rast

Titel wordt aangepast

Incidenteel optredende ziekten en
plagen

N.A.M,van Steekelenburg
e.a.

319

320

321
322*

Phytopathologische ondersteuning van
de veredeling op ziekteresistentie
bijgroentegewassen onder glas

S.J. Paternotte

Zie 321

II
AFDELING BEDRIJFSSYNTHESE
Titel

Onderzoekers

Opmerkingen

401

Onderzoek tenbehoeve vandearbeidsrationalisatie inde glastuinbouw

A.T.M. Hendrix

402

Bedrijfseconomische analyse van ontwikkelingen inonderzoek en praktijk

A.J. de Visser
P.C.M. Vermeulen
J.K. Nienhuis

O.a. onderzoek assimilatiebelichting

405

Mechanisatie onderzoek

vacature

Aanstelling onderzoeker in1988

406

Verzameling enontwikkeling van
kwantitatieve informatie voorde
glastuinbouw

P.C.M. Vermeulen

De glastuinbouw CAD~s gaan ditwerk overnemen. Databank blijft noodzaak, voorlopig
handhaven

M.N.A. Ruijsen
P.C. Vermeulen

In 1988beëindigd (BEA)
Nieuw projekt volgt:413

407 **

Ontwikkeling enautomatisering van
begeleidingssystemen voor devoorlichtingsdienst

408

Ontwikkeling van begeleidingssystemen
inde praktijk

J.K. Nienhuis

410

Ontwikkeling vaneen informatiemodel
voor de glastuinbouw

A.A.v.d.Maas

411

Oriënterend onderzoek bedrijfssystemen
(substraatteelt)

J.K. Nienhuis en
M.N.A. Ruys

412

Ontwikkeling vanbedrijfssystemen
(substraatteelt)

413 *

Ontwikkeling voorilichtingsondersteunende systemen

Wordt in 1989afgerond

Aanstelling onderzoeker in1988
(zie ook405)
M.N.A. Ruys
P.C.M. Vermeulen
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OVERZICHT VAN IN 1986 AFGESLOTEN PROJEKTEN

NUMMER

TITEL

ONDERZOEKER(S)

A12

Gewasonderzoek bij kasteelten

C. Sonneveld en W. Voogt

Enkele specifieke problemen, bijv.
Fe-analyse, kunnen zonodig in een apart
projekt worden ondergebracht

A19

Mineralen- en waterhuishouding
van kasgewassen in relatie tot
kasklimaat

Y. Ruyzenaars en
C. Sonneveld

Officieel nu ook boeken als
samenwerkingsprojekt (B/A 30)

C3

De invloed van bodemomstandigheden op
de groei,de ionenopnarae en de ionenbehoefte van kasgewassen

C6

Fysiogene afwijkingen bijkasgewassen

C7

Toepassingsmogelijkheden vankunstlicht bij kasgewassen

CS

Groei en ontwikkeling van trosanjer
onder glas

L.S. Spithost

N. van Berkel

OPMERKINGEN

In een nieuw projekt zal de nadruk liggen
op de sturingsmogelijkheden voor de
wortelaktiviteit inde substraatteelt
(Landelijk Onderzoek Programma
Substraatteelt)
Wordt voortgezet aan specifieke problemen
bij bepaalde gewassen (zie B31)

P.J.A.L. de Lint

Mogelijk is belichtingsonderzoek bij
freesia (winterteelt) gewenst.Dit kan
dan door gewasspecialist met behulp van
Been fysioloog en een bedrijfssynthesemedewerker uitgevoerd worden

D. Klapwijk en
C.F.M. Wubben

Publikatie afronden voor eind 1986

C9

Bewaring van plantgoed

L.S. Spithost

- Indien op dit gebied een samenwerkingsprojekt met de Rijksuniversiteit
Groningen tot stand gebracht kanworden,
dan een nieuw projekt beschrijven

D2

Onderzoek naar TMV bij tomaten,
paprika en aubergine

A.Th.B. Rast

- Met het IPO is afgesproken dit onderzoek
nu te beëindigen

D5

Bestrijding van bodemparasieten
onder glas

W.Th. Runia

- Het onderzoek is zich veelmeer op
ziektebestrijding in substraatteelt gaan
richten (D15)

D12

Didymella-achtige schimmels bij tuinbouwgewassen

NUMMER

D13

TITEL
Fusarium verwelkingsziekte bij tomaat

Management onderzoek

N.A.M, van Steekelenburg

ONDERZOEKER(S)
N.A.M, van Steekelenburg
en S.J. Paternotte
J.C.J. Ammerlaan

- Heeft vooral Didymella in komkommer
betroffen. Het onderzoek biedt te weinig
perspektieven om voortzetting te
rechtvaardigen
OPMERKINGEN
- Wordt afgesloten volgens afspraak met IPO

Met de resultaten van dit onderzoek moet
nu door de voorlichtingsdienst onder
leiding van AT verder gewerkt u/orden

Ill
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Thema's

:Grondonderzoekmethode,substraatonderzoek

Internationaleuitwisseling chemischeanalysevangrondensubstraten
Proefnemer
Plaats
Tijd

C.W.vanEideren
Chemischlaboratorium
1989

Doel
Ontwikkelingvaneenreferentiemethode enstandaardisering vande
palingvanchemischeparametersingrondensubstraten.

be-

Opzet
Alvorens chemischonderzoek testartendientfysischonderzoekuitgevoerd tewordenteneindehetvolumegewicht,devolume fractie water
en de volume fractie lucht bijpF-waarden1.0-1.7-2.0vastte
stellen.
Waarnemingen
Voordebepalingvanchemischeparameterswordendiverse extractiemethodentoegepast.
-pH-H„0; 1:2volume/volumeextractie
bepaaldvolumesubstraatwordt2xdatvolumeaanged
Aan een
toegevoegd.Desuspensieroeren,afdekkenenna6uurdepHbepalen
-H„0;persextract
Aaneenbepaaldvolumesubstraatzoveelged.H„0toevoegen, dat de
vochttoestand overeenkomtmetpF-1.0.Desuspensieroeren,afdekkeneneennacht (17uur)latenstaan.
Hetmonsterpersentotdat50%vandeaanwezige hoeveelheid H.o is
opgevangen. In hetextractEC,ionenbalansenspoorelementenbepalen.
-0.5mNH,-acetaatbuffer,pH4.65;1:5volume/volumeextractie
Aaneenbepaaldvolumesubstraatwordt5xdatvolume aan NH,-acetaatoplossing toegevoegd.Desuspensiegedurende 2uurroerenendirectdaarnafiltreren.InhetfiltraatP,K, Ca, Mg, SO,, Na en
spoorelementenbepalen.
-0.5mNa-acetaatbuffer,pH4.65;1:5volume/volumeextractie
Zelfdeprocudurevolgensalsvoorgaand,inhetfiltraatNH,bepalen.
Allebepalingeninduplouitvoeren.
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2. Onderzoekvoorstellen
veensubstraten
Proefnemer
Plaats
Tijd

inzake

verbetering

extractiemethode

voor

C.W.vanElderen
Chemisch laboratorium
1989

Doel
Sinds1april 1973ishet 1:1.5 volume-extract ten behoeve van het
chemisch potgrondonderzoek ingebruik.Dezemethodegeeftanalyseresultatendienauwgecorreleerd zijnmetdeconcentraties inhet
persvocht.ParametersalsEC,Cl,K,NH,, NO.,, P en Mg vertoonden
hierbij correlatiecoëfficiënten variërend tussen0.957en0.986.De
methodevergteengoedebeoordeling c.q.aanpassingvande vochtcapaciteitbijeenpF-waarde= 1.5.OveralwaarpF=1.5isopgenomen,zal
wellichteennaderekeuzemoetenwordengemaakt,zomogelijk overeenstemmendmet internationaleafspraken.Voorhetafpassenvaneenvolumedeelsubstraatwordtde veldvochtige grond samengedrukt met 0.1
kg.cm .Vervolgenswordt 1.5volumedeelged.H„0toegevoegd.Deze
suspensie wordt na schuddengefiltreerd.Het jaarlijksaanbodsteeg
vancirca200monsters in1973totcirca12.000monstersin 1986. De
prognoses voorspellen nog een groei totcirca25.000monstersper
jaar.
Probleemstelling
Aandepraktischeuitvoerbaarheid vande1:1.5 volume-extractiemethode
kleven een aantal bezwaren.Zoiserdegrotediversiteit insamenstellingvandeveensubstraten.Toevoegingenvanmaterialenalsperlite,steenwolvlokken,rijstkorrels,boomschorsetc veroorzakeneenheterogeniteitdieleidttotgroteduploverschillenbijde analyse. De
sub-bemonstering, het bevochtigenenhetafpassenvaneenvolumedeel
wordtopdezewijzenietalleentijdrovendmaar ook als minder betrouwbaar ervaren. Gekoppeld aandeenormegroeivanhetjaarlijkse
monsteraanbod isdehuidigeuitvoeringswijzeerg arbeidsintensief en
het is dus niet verwonderlijk datindenlandediversewerkwijzen
worden gebezigd waarvan de invloeden niet door onderzoek zijn
nagegaan.Tenoemenhierbijvalthetvercutterenvanmonsters en het
equilibrerennabevochtigen.
TevenszijneenaantalchemischecomponenteninhetonderzoekvanSonneveld,e s . nietbetrokkenterwijldeze thans wel worden geanalyseerd,zoalsNa,Ca,SO,,HCO-,,Fe,Mn,Zn,CuenB (Mo?).
3ijhetbevochtigenvandemonstersisaltijdgerefereerdaandevochtigheidbijpF=1.5.Defysische
bepalingmetbehulpvande zandbakirukken
met0.5
methode is verrichtondersamendrukken
UICL U.J
^B.K.kg.cm",terwijltijdensdeextractiewordt samengedruktmet0.1kg.cm .Bijde fysische
analyseswordt thanssteedsvaker0.1kg.cm toegepastzodateventue-
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Ieverschillen tenaanzienvanvolumegewichtenA-cijfersbijpF=1.5
en de daaraan verbondenverschillen ingrond-waterverhouding worden
vermeden.
Hoofdlijnenvanonderzoeknaarmethodeverbetering
Hetteverrichtenonderzoekzalzichopeendrietalhoofdzaken moeten
concentreren,teweten:
1.(sub)bemonstering
2.bevochtiging
3.extract-bereiding.
Ad1.Sub-bemonsteren
Nog afgezienvandewijzevanbemonsteren tevelde,dataparteenonderzoekvereist,ishetsub-bemonsteren thansnogalwillekeurig. Verkleinen c.q. verwijderen vangrovedelenvindtplaatsnaarbevinden
vanuitvoerendenwaarbijalsrichtlijnde diameter van de cylinder
wordt gehanteerd. Deze diameter is nergens vastgelegd in enig
voorschrift. Dehoeveelheid vanhetsubmonsterwordtbepaalddoorhet
volumevandetegebruikencylinder.Ookhetvolumekansterkvariëren
bijvoorbeeld 60-250cm.
In het te verrichtenonderzoekzaltenminsteaandachtmoetenworden
besteedaan:
- invloedvanmechanischverkleinen en mengen op volumegewicht en
vochtcapaciteit bij pF 1.5 enopextraheerbaarheid vanchemische
componenten;
- invloedvan submonstergrootte op analysefout door extractie in
"klein"en"groot"volume;
-effectschuddenrespectievelijktrillen;
-osmocoteeffectbijeventueelversnijdenvanmonsters.
Ad2.Bevochtigen
Ter vervanging van dehuidige "blessuregevoelige"knijpmethodeeen
snellecheckontwikkelendieeenzeernauweovereenstemming heeft met
dewerkelijkevochtgehaltenbijpF 1.5.Tedenkenvaltaan:
1. Eenopstellingwaarin separate submonsters (alofnietnaverkleinen)worden(over)verzadigdmetwaterenvervolgenszodanig worden
blootgesteld aanonder/overdruk totdateenvochtigheidsgraadwordt
bereiktdienauwovereenstemtmetpF=1.5.
2.Eenopstellingwaarinseparatemonstersopeenvochtige ondergrond
(bijvoorbeeld steenwolmat) worden geplaatst,totdatzezichvoldoendehebbengeëquilibreerd(containercapaciteit).
Opbasisvangewichtstoenameof gewichtsafname is derhalve in een
tweede submonster de juiste vochtigheidnaberekeningexactaante
leggen.Hetmengennahetbevochtigenmoetgoedgebeuren!
Tevenszalnadermoetenwordenonderzochtwelkeinvloed de tijdsduur
nabevochtenheeftopdeextraheerbaarheid vanchemischecomponenten.

Ad3.Extract-bereiding
Destijds is gekozenvooreenextractiedoorverdunningvanhetpersvocht,teneindefoutenindebeoordelingencorrectie van de juiste
vochtigheid tebeperkten.Tevenswerddebereidingvanhetpersvocht,
metnameoproutinematigewijze,alsonpraktischenmoeilijk uitvoer-
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baarbestempeld.
Aangezien de praktijkheeftgeleerddathetafpassenvaneenvolumedeelveensubstraat eveneensbewerkelijk is,valtteoverwegenof toch
nietrechtstreeksinhetpersextractkanwordengeanalyseerd,opvoorwaardedateenvoldoendenauwkeurigebevochtigingsmethode wordtgevonden. De sub-bemonstering isdanminderbelangrijk,omdatinprincipe
hetgehelemonster (minusportievoor schatting vochtigheid bij pF
1.5)inbewerkingkanwordengenomen.Hetconcentratieniveau zal3à4
maalhogerliggendaninhet 1:1.5 extract,maarautomatische apparatuur kan tevensvoorverdunnenentenbehoevevanspoorelementenbiedt
ditlaboratorium technischalleenmaarvoordeel,omdatnietlanger de
detectiegrenzenwordenbenaderd.
Mocht evenwel hetpersextractombepaalderedenenongewenstblijken,
danmoetiniedergevaldeextractieprocedurenaderwordenbezien,omdat schuddenvande1:1.5 suspensieweinig intensief isenvooralbij
spoorelementenvaak totgroteduploverschillenheeftgeleid.
Tedenkenvaltaanintensiefroerenvandesuspensie bijvoorbeeld in
mixer-blender of intensief schuddenmetend-over-end shaker.Ookhet
vullenvancylindersondertrillenc.q. schuddenverdientaandacht.
Hetonderzoekisin1988gestartenwordtditjaarvoortgezet.
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Deboriumvoorzieningvankasgronden
Thema's
Proefnemer
Plaats
Tijd

Grondanalysemethoden,plantevoeding
A.L.v.d.Bos
Wortelbakken103-11
1989

Doel
Hetvaststellenvanhetniveau van grondanalysecijfers voor borium
waarbenedenbemestingmetboriumnoodzakelijkis.
Opzet
In dewortelbakkenzullenwederomvijfverschillendeboraxgiften (08g/m )worden toegediend.Amaryllisbollen,diein1987en 1988indezelfde bakken zijn gegroeid,wordenopnieuwuitgeplant.Tweerassen
zijnopgenomen,tewetenAppleBlossomenHercules.Tijdens de teelt
zal worden bekeken of hetgewasgebreks-ofovermaatverschijnselen
vertoont.Ditjaarzalspeciaalaandachtwordenbesteedaandebloem.
Voorhetanalyserenvandegrondmonsters zalzowelde 1:2 volume-extractiemethode als deheetwater-extractlemethode inveldvochtigeals
gedroogdegrondwordentoegepast.
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Project112

Thema's

:Plantevoeding,grond-engewasanalyse

1. Gewasonderzoekopmangaan
Proefnemer
Plaats
Tijd

C Sonneveld
Noggeengewasproeven
1989-1990

Doel
Inhetkadervanhetonderzoek tekomentoteenbruikbaarsysteem van
gewasonderzoek in de glastuinbouwwordtgetrachtvoorverschillende
elementengegevens teverzamelen teneindena te gaan welke gegevens
voorhanden zijn. In de komende jaren wordt aandachtbesteedaan
mangaan.
Opzet
-Verzamelenvannognietgepubliceerdmateriaalopeigenonderzoek
instelling.
-Bestuderingvandegegevens indeliteratuur.
-Verslagleggingdaarvan.
-Aanvullend gewasproeven,laboratoriumonderzoek indienleemtenin
benodigdekennisblijvenbestaan.
Waarnemingen
Bijhetonderzoekwordtaandachtbesteedaanbepalingsmethoden,interpretaties vananalyseresultaten,gebrek-enovermaatverschijnselenen
ziektebeelden.Getrachtwordthetgeheelaftesluitenmet een overzichtelijk rapportofpublicatieenmeteenseriebeeldenvankenmerkendeziektebeelden.
Specialeaandacht zalwordengegevenaandemogelijkhedenvanhet onderzoeken van plantesap.Ditinhetkadervaneenalgemeenonderzoek
naardebruikbaarheid vandezemethode.
Bijmangaanovermaat doetzichhetmerkwaardigeverschijnselvoor, dat
bijeenzelfdemangaangehalte (totaal)ingewasmonstersgroteverschillenvoordoeningevoeligheid tussenrassenvan eenzelfde gewas. Getrachtzalwordendeoorzakendaarvan teachterhalenenzomogelijkde
analysemethodeofdeinterpretatievananalyseresultatendaaropaante
passen.
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Gewasanalysevancalciumopbasisvanplantesapanalyse
Proefnemer
Plaats
Tijd

C.deKreij
Laboratorium
1989

Doel
Het doel is hetnagaanofplantesapanalyse eenbruikbaremethodeis
voorbemestingsadvies.
Opzet
Ineengecombineerde bemestings-/luchtvochtigheidsproef in kas 111
wordenopvier tijdstippenvanverschillendeplantedelenbijtomaatde
chemischesamenstelling vanplantesap envandrogestof bepaald. Dit
wordt met elkaar vergeleken.Verderwordtnagegaanwatvoorinvloed
hetvoedingsregime inhetwortelmilieu (K:Ca-verhoudingen)heeftopde
samenstelling vanplantesap.Hetonderzoek isindeeersteplaatsgerichtophetmakenvanvergelijkingenmetbetrekking tot Ca. In het
materiaalwordtechterookKenMgbepaald.Omtoteengoedevergelijkingtekomenvandegeëxtraheerdehoeveelhedenvan de verschillende
elementen, wordtookhetdrogestofgehaltevanhetplantemateriaalbepaald.
Omdatverwachtwordtdatindegeteeldegewassencalciumgebrekzaloptreden, is het mogelijkaandehandvanditonderzoek toteennormstellingvoorditelement tekomen.
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Chemischonderzoekalsbegeleidingvantoegepast onderzoek
1.

Chemischonderzoekvanorganische toevoegingenaanvoedingsoplossingen
Thema
Proefnemer
Plaats
Tijd

Analysemethodenhumusstoffen
C.W.vanElderen
Chemischlaboratorium
1989

Doel
Ontwikkelenvaneenanalysemethodevoorkwalificering en kwantificering vanverschillende soortengefermenteerd organischmateriaaltoegevoegd aanvoedingsoplossingen.
Opzet
Eerderuitgevoerd onderzoek opditgebiedheeftmeerbetrekking gehad
op de totalehoeveelheid organischestofIndediversetoevoegingen.
Hierbijisgebruikgemaaktvandiversetechnieken als gloeirestbepaling,chemischzuurstofgebruikenmetingvandekleurintensiteit.
Om eenbeterinzichttekrijgenindesmanestellingvandehumusstoffenmoetendezewordengeïsoleerduitdeoplossingen.Hierbijmoetgedachtwordenaandiverseextractiemethoden:
a.meteenoplossingvaneenalkalischreagerendestof;
b.meteenoplossingmetcomplexerendestof;
c.metbehulpvaneenkationenwisselaar.
Door aanzuren vaneendergelijkextractslaandehuminezurenneeren
blijven fulvozurenin oplossing, zodat een scheiding tussen twee
hoofdgroepenvancomponentenwordtgerealiseerd.
Een tweedeaspect istoepassenvangelpermeatie-chromatografie.HiertoewordtaanhetbestaandeHPLC-systeemeenkolomgekoppeld, waarmee
scheiding plaatsvindt opdeeltjesgrootte.Kwantificeringvandiverse
stoffenismoeilijkrealiseerbaar doorhetontbreken van standaarden
metbekendmolecuulgewicht.
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2.

Ontwikkeling oxalaatbepaling tenbehoevevangewasonderzoek
Thema
Proefnemer
Plaats
Tijd

Analysemethodeoxalaat
C.W.vanEideren
Chemischlaboratorium
1989

Doel
Ontwikkeling vaneenanalysemethodevooroxalaat,teneindeinzichtte
verkrijgen inhetoptredenvankelkverdrogingbijaubergines, hetgeen
mogelijkveroorzaaktwordtdooruitkristallisatie vancalciumoxalaat.
Opzet
Ontwikkeling vaneenoxalaatbepalingmetbehulpvanionchromatografie
zoweltoepasbaarvoorwateralssterkzuurextractenvan gewasmateriaal.
Inhetmonstermateriaalwaarinhetcalciumgehalte reedsbekend is,het
oxalaatgehaltebepalen.
Nieuwemonstersverzamelen,dezevers (eventueel na diepvriezen) en
gedroogd analyserenopcalciumenoxalaat.
Nagaan van deinvloedvandiverseextractiemiddelenopdeoplosbaarheidvancalciumoxalaat inhetmonstermateriaal

30november 1989

cfproefp89c

Ill-10-

Project118

Onderzoeknaarverlagingvanhetnitraatgehalte ingroentegewassen
Thema's
Proefnemers
Plaats
Tijd

Plantevoeding,produktiekwaliteit
A.L.v.d.BosenC.Sonneveld
Kas211-9
1988-1989

Doel
Vaststellenofhetmogelijkishetnitraatgehaltevanslate verlagen
doormanipulatievanhetN-aanbod enofditniet tenkostegaatvande
produktie.
Opzet
Deteeltvanslavindtplaats ineenrecirculatiesysteem.Deproefbestaat uit zes behandelingen inachtvoud.Debehandelingenzijnals
volgt:
1.Standaardvoedingsoplossing voorslaopwater (EC2.3mS.cm )•
2.LaagNdoseren.Uitdeoplossing 1isdestikstof weggelaten. Per
dag wordt 0.1 - 0.2mmolNperplantgedoseerd.Bijzeerzonnig
weerwordt0.3mmolNgedoseerd.
3.Dezelfdehandelingals2.Alleenwordthier 10%meerstikstofgedoseerd.
4. Stikstof isuitdevoedingsoplossingweggelatenenvervangendoor
chlorideensulfaat (ECalsbehandeling 1).Stikstofgedoseerd als
2.
5.Standaardvoedingsoplossing.Tweewekenvoordeoogstvervangendoor
behandeling2.
6.Standaardvoedingsoplossing.Vierwekenvoordeoogstvervangendoor
behandelingen2.
In de proef zijntweeslarassenopgenomen,tewetenPanvit (hoognitraat)enSaffier (laagnitraat).
Afhankelijkvanditonderzoekwordt infebruari1989een soortgelijke
proefopgezet.
Waarnemingen
-Groeienontwikkelingvanhetgewas.
-Produktie :gewicht.
-Gehaltenvoedingselementen indeoplossing.
-N-totaalennitraatgehaltevandeslabijdeoogst.

30november 1989

cfproefp89c

Ill

LL-

Project120

Deinvloedvanstikstofvormenopdeontwikkeling vantuinbouwgewassen
Thema's
Proefnemer
Plaats
Tijd

Plantenvoeding
A.L.v.d.Bos
Kas103-3
1989-1990

Doel
Nagaan watdeinvloed isvandevormwaarinstikstofwordt toegediend
opdeopnamevanvoedingsionenenwelkeffectditheeftopdegroeien
ontwikkelingvandiversegewassengeteeld ingrond.
Opzet
In deproefworden8voedingsoplossingen vergelekenmetverschillende
stikstofvormen.Debehandelingen liggeninviervoud.Elkproefvak bestaat uit tweebetonnenbakkenvan50x50cm.Debehandelingenzijn
alsvolgt:
1. 100%NO,
2. 25%NH, en75%NO
33. 50%NH^+en50%NO
4. 25%Ureumen75%NO
35. 50%Ureumen50%NO
6. 21%NU + 4%Didinen
75%NO,
4-'
50%N0j
7. 43%NH'
7%Didinen
8.alsbehandeling 7met
correctieopsulfaat
Bijdeberekeningvandevoedingsoplossing is er naar gestreefd de
stikstofkaliverhouding zoveelmogelijkgelijk tehouden.Verderzijn
decalciumenmagnesiumconcentraties zoveelmogelijkgelijk gehouden.
Hetsulfaat-ion isderhalvedesluitpostbijdeionenbalans.
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Schematisch weergegeven zijn de voedingsopLossingen als volgt samengesteld:

1
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3.7
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1.1

1.1

1.4

1.1

1.1

1.1

1.8

Mg"~

1.1

0.7

0.7

0.9

0.7

0.7

0.7

1.1

-

-

1.0

2.0

-

-

-

~"

""

~~

—

0.0725 0.145

CO(NH 2 ) 2 —
DCD

0.145

In deze proef worden twee bouvardiarassen opgenomen.
Waarnemingen
Regelmatig wordt de grond onderzocht op de voedingstoestand. Per teelt
zullen èèn-of tweemaal bladmonsters worden genomen.
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Project 123

Silicium bij komkommer
Thema's
Proefnemers
Plaats
Tijd

:Plantevoeding, grond- en gewasanalyse
:W. Voogt, vacature
:Kas 103-12
:januari - juni 1989

Doel
Vaststellen opwelke wijze de siliciumtoediening bijde teelt vankomkommers in substraat kan worden uitgevoerd.
Opzet

In afwachting van het lopend onderzoek worden de behandelingen nog
voorgesteld.
Waarnemingen

-

Groei en ontwikkeling van het gewas.
Produktie: a a n t a l , gewicht, stek, binnenland.
Kwaliteit: houdbaarheid.
Si-gehalten in druppelwater, wortelmilieu, drainwater.
Optreden van verstoppen van druppelaars.
Gewashalten Si.
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Project123

pHbijAnjersinsteenwol
Thema's
Proefnemer
Plaats
Tijd

:Plantevoeding,grond-engewasanalyse
:W.Voogt
:Kas103-14
:September 1988-eind1989

Doel
Onderzoek naar deeffectenvandepHopdegewasontwikkeling enproduktiebijtrosanjers.
Opzet
Deproefomvatvijfbehandelingenuiteenlopend inpHvande voedingsoplossing in de steenwolmat.DepH-waardenwordengerealiseerddoor
verschillenaantebrengen inNH,-concentratieseneventueelookextra
HC0_ indetoegediendevoedingsoplossing.DepH-waardenvanhetdruppelwater zullennietboven6.2 ofonder5.0uitkomen.
Hetbehandelingenschema isalsvolgt:
deling

1
2
3
4
5

pH-waarde inwortelmilieu

4.5
5.5
6.5
7.5
8.5

Tweerassenwordenopgenomen:AdelphienSilveryPink.Deteelt vindt
plaatsinsteenwolmattenvan10x10cmindebreedtevanhetbed,met
8plantenpermat.
Waarnemingen
-Groeienontwikkelingvanhetgewas.
- Gebrek/overmaatverschijnselen
-Produktie:aantaltakken,taklengte,takgewicht,1 en2 soort.
-Kwaliteit:vaasleven,uiterlijkekwaliteitskenmerken.
-pH-waarde:druppelwater,mat,drainwater.
-Verloopvoedingsconcentraties.
-Onderzoekmineralengehalteningewas.

30november 1989

cfproefp89c

Ill-15

Project123

pHenBoriumbijgerbera
Thema's
Proefnemer
Plaats
Tijd

:Plantevoeding,substraatteelt,gewasanalyses
:W.Voogt
:Kas102-01
:Augustus 1988-medio1989

Doel
OnderzoeknaardeoptimaleboriumconcentratievoorgerberaenheteffectvandepHopdeBoriumopname.
Opzet
De proef omvatachtbehandelingen inviervoud.Erworden tweepHniveaus incombinatiemetvierboriumtrappenopgenomen,volgenshet onderstaandeschema.
Behandel ing
1
2
3
4
5
6
7
8

pHniveau
wortelmilieu
5.0-5.5
"
"
"

6.0-6.5
"
"
"

B concentratie
voedingsoplossing
5 umol/1
15
25
50
5
15
25
50

B streefwaarde
wortelmilieu
10umol/1
20
50
100
10
20
50
100

De bovengenoemde pH-waarden wordennagestreefd inhetwortelmilieu.
HiertoewordtdeNH./N0-,verhoudingaangepastafhankelijk van de pH
veranderingen. Als richtwaarde geldt: 1.0 mmol/1NH,voordelage
pH-waardenengeenNH,voordehogepH-waarden.De stikstofconcentratie wordt gelijk gehouden,aanpassingvandeNH,concentratiewordt
verrekendoverdekationen.De boriumconcentraties worden in vaste
concentratiesaandevoedingsoplossing toegediend.Aanpassingenvinden
plaatsindiendeconcentraties inhetwortelmilieusterkafwijken van
degenoemdestreefwaarden.Metdienverstande,datdeconcentratiesin
detoegediendevoedingsoplossing vandeopeenvolgendeB-trappenelkaar
niet mogengaanoverlappen.Erwordtgebruikgemaaktvanbassinwater,
hetgeengemiddeld reeds4 - 6 umol/1Bbevat.
Deteeltvindtplaatsinsteenwolmattenva12.5x 10 cm, met vrije
drainage.DerassenJuraenJoycewordenindeproefopgenomen.
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Waarnemingen
-Groeienontwikkeling vanhetgewas.
-Gebrek/overmaaktverschijnselen.
-Produktiegegevens:aantalengewicht.
-Kwaliteit:bloemdiameter,steellengte,afwijkendebloemen,vaasleven.
-Analyses:B:bassinwater bijhetvullenvandevaten,voedingsoplossingmat tweewekelijks.
Hoofd-enspoorelementenvoedingsoplossingmat:vierwekelijks.
-Gewasonderzoek:Tweemaal jongenoudblad,bloemsteelenbloemhoofd;
B-gehalte.Jong blad,aantalkerenextra.
Zowelopbasisvandrogestof analysealsvanperssap.
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EffectsofCIandSO,ontomatoesgrowninrockwool
Thema's
Proefnemers
Plaats
Tijd

Plantevoeding,milieu,substraatteelt
A.NukayaenW.Voogt
Kas211-10
1989

Purpose
Thepurposeoftheexperiment isastudyabouteffectsofhighconcenS0, in the rootenvironment of rockwool grown
trationsofCIand
tomatoes.
Experimentaldesigh
Theexperimentcontainssixtreatmentswithdifferentnutrientsolutions.Followingcompositionswillberealized intherootenvironment.
reatment
1
2
3
4
5
6

NO,
16 J
11
6
11
6
6

so4
5

7.5

10.0
5
5
7.5

CI
3
3
3
8
13
8

-1
mmol.1

Furthermore,following ion-concentrationswillbe
rootenvironment foralltreatments.
-1
0.5,K-7.5,Ca-7.5,Mg3.5mmol.1
H 2 P0 4
Fe-35,Mn-5,Zn-7,B-50,Cl-0.7,Mo-0.5umol.1

maintained in the

Observations
Duringcropgrowthfollowingobservationswillbecarriedout:
1.EC,pHofthenutrientsolutionintherockwoolslabs,3times
aweek.
2.NO,,SO/,CI,weekly innutrient solutioninrockwoolslabs.
3.Completeanalysesofallmacroandmicroelementsinnutrient
solutioninrockwoolslabsfothnightly.
4.Leafcolourandgrowthdifferencesbetweentreatments.
5.Number,weightandqualityoffruitsharvested.
6.Tissuesamplesofyoungandoldleavesandoffruits.
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Project 124

2.

Deinvloedvankeukenzout indevoedingsoplossing bijkomkommer
Thema's
Proefnemers
Plaats
Tijd

Plantevoeding,substraatonderzoek
A.v.d.Burg,C.Sonneveld
Kas211-10
1989

Doel
Het effectnagaanvankeukenzout indevoedingsoplossing opproduktie
enkwaliteitbijteeltenopsteenwol.
Waarnemingen
Deresultatenvandeonderzoekenbijtomaaten paprika en komkommer
wordeninrapportenvastgelegd.
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Water-enmineralenhuishoudingbijkasteelteninsubstraat
Thema's
Proefnemers
Plaats
Tijd

Waterhuishouding,plantevoeding ensubstraatonderzoek
A.v.d.Burg,C.Sonneveld
PTG
1989

Doel
Het verzamelenvaninformatieoververdampingvangewassenzoalsdeze
isverdeeld overdekas.Verdeling vandewatergiftendedaarbij optredendeverschilleninzoutaccumulatie enuitspoelingvanmineralenDe in 1987gestarte rapportagevanhetonderzoekopeentomatenteeltbedrijf inDeLierwordtvoortgezet.Hetbetreft een onderzoek wat
plaatsvond in1985en1986.
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Watervoorziening bijkasteelten insubstraat
Thema's
Proefnemers
Plaats
Tijd

Watervoorziening,substraatonderzoek
A.v.d.Burg,C.Sonneveld
PTGcorridor 307,kas 104-2enpraktijk
1989

Inleidingendoel
Het verzamelenvaninformatieoververdelingvanwaterbehoefteenwatergiftinkassenbijteelteninsubstraat.Het testenvandaarbijgebruiktesystemenenhetoplossenvandaarbijoptredendeproblemen.Het
effectnagaanvandegietfrequentiebijteeltinsteenwol.Hetontwikkelen vaneenmethodevoorhetmetenvandevochtigheidvandesteenwolmat.
Opzet
Inhetkadervanditproject zijndevolgendeonderzoekengepland:
a.testenwatergeefsystemen;
b.onderzoeknaarhetvoorkomenenverhelpenvanverstopping bij watergeefsystemen;
c. onderzoek naar het effectvandegietfrequentie opproduktieen
kwaliteitbijdeteeltvantomaat;
d.ontwikkelingvaneenmethodevoorhetmetenvandevochtigheid van
desteenwolmattijdensdeteelt.
Uitvoering
A. In de corridor achter307werd in1987eenopstelling ingericht
voorhettestenvandruppelaars.Devijf in1987 en 1988 geteste
druppelsystemen worden gereinigd en nogmaals getest. Mogelijk
wordennogenkelesystementoegevoegd.Inde test wordt nagegaan
wat de gevoeligheid is voor verstopping.Hiertoewordenvan30
druppelaarsmaandelijksdeafgifte gemeten. In voorgaande jaren
werd gedruppeld met gefiltreerd oppervlaktewater.Ditjaarwordt
metoppervlaktewatermet toevoegingvankunstmestzoutengedruppeld.
B.Openkelebedrijvenwordenverschillendemethodenvanreinigen van
druppelaars beproefd. Druppelaars wordenbehandeldmetsalpeterzuur,chloorbleekloog,waterdruk,waterdrukmetluchtstotenen onderdruk.Bijdebehandelingenmetchemischemiddelenwordtnagegaan
hoehoogdeconcentratiemoetzijn.Bijdebehandelingen met druk
worden verschillende drukken beproefd.Voorennadebehandeling
wordtsteedsdeafgiftevan50druppelaarsgemeten.
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C.Ditonderzoek,zalplaatsvinden indeafdeling 104.2.Indeze proef
wordendevolgendebehandelingenopgenomen (ondervoorbehoud):
1.eenwatergift van 100ccperplantperdruppelbeurt
2.eenwatergift van 500ccperplantperdruppelbeurt
3.eenwatergiftvan1000ccperplantperdruppelbeurt
4.eenwatergiftvan2000ccperplantperdruppelbeurt.
Ook.dit jaarwordttomaatalsproefgewasgenomen.
De proefzalplaatsvindenin6-voud.Perveldjevan2meterlengte
komen5planten.Deplantenwordengeteeld in steenwol in goten.
Regeling van dewatergiftvindtplaatsmethetzogenaamdeDWCsysteem.Viaditsysteemvindtook.registratievan de drainhoeveelheid plaats. Het verloopvandevochttoestandwordtgemetendoor
middelvanwegingvandesteenwolmat.Verderzalnaastdeproduktie
waarnemingwordenverrichtaandevruchtkwaliteit.
D.Gedachtwordtaaneenmethodewaarbijeencilindervormigesteenwolpluguiteensteenwolmatwordtgesnedenenregelmatig wordt gewogen. Ervaringenmeteenmethodemeteencapicitatievemetingwordt
opdevoetgevolgd.
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Kationenverhoudingbijrozen
Thema's
Proefnemer
Plaats
Tijd

:Plantevoeding,gewasanalyse
:W.Voogt
:Kas105-7
:Februari 1989-Medio1991

Doel
OnderzoeknaardeonderlingeeffectenvanK,CaenMgopde groei en
ontwikkelingvanrozen.
Opzet
Deteeltvindtplaatsineenrecirculatiesysteem. Indeproefworden3
Mgniveaus telkensgecombineerdmet4uiteenlopendeK/Ca-verhoudingen.
Devolgende12behandelingenwordenindeproefopgenomen.

ndeling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mg
1.5
1.5
1.5
1.5
3.0
3.0
3.0
3.0
4.5
4.5
4.5
4.5

K

Ca

11.6
7.6
4.6
2.6

10.0
6.6
4.0
2.2
8.6
5.6
3.4
1.8

5.7
7.7
9.2

10.2
5.0
6.7
8.0
8.9
4.2
5.7
6.8
7.6

Verhouding (K/Ca)
2
1
0.5
0.25
2
1
0.5
0.25
2
1
0.5
0.25

De EC van de voedingsoplossingwordtgehandhaafd op3mS.cm •Getrachtwordtdezekationenconcentraties tehandhaveninde recirculerende oplossing. De overigevoedingselementenwordencontinutoegediendindevolgendeverhoudingen:N0_ -11.0,P-1.25, S0» - 1.25
NH4-1.25mmolenFe-25,Mn-5,Zn-3.5,B-20,Cu-0.75
Mo-0.5umol.
Waarnemingen
-Groeienontwikkeling vanhetgewas.
-Gebrek/overmaatverschijnselen.
-Produktie:aantal,gewichtenlengtetakken.
-Vaasleven.
-Verloopvoedingsconcentratie indeoplossing.
-Gewasonderzoek.
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Anjer, geteeld insteenwol;controlevanhetgeautomatiseerdeadvies
vooranjerinsteenwol
Thema's
Proefnemer
Plaats
Tijd

Plantevoeding,gewasonderzoek,substraatanalyse
Vacature
Praktijk
1989

Doel
Onderzoeknaardesamenstellingvandevoedingsoplossing voor anjer,
geteeld insteenwol.Tevenswordendecomputeradviezenvooranjersin
depraktijkgecontroleerd.
Opzet
Op2bedrijvenwordengedurende 11/2jaarelke2wekenmonsters verzameld vandevoedingsoplossing inhetwortelmilieu,hetdruppelwater
enhetdrainwater.Hetdruppelwater wordtopgevangen in2zwarte jerrycans (35liter),waarineendruppelaarwordtgehangen.Hetdrainwaterwordtgedurende2wekenopgevangen ineeningegravenemmer,bedekt
metzwart/witfolie.
Bemestwordtmetdestandaardvoedingsoplossing vooranjers insteenwol
uit brochure 6 (tweede druk) uit de serie: Voedingsoplossingen
glastuinbouw.
Waarnemingen
De pH endeECvandevoedingsoplossing indesteenwolwordenéén-à
tweemaalperweekdoorde tuindergemeten.Devoedingsgiften,de anaiysecijfers vanhetmonstervoedingsoplossing indesteenwol,deanalysedjfersvanhetdrainwatermonsterenvanhet druppelwater worden
geregistreerd. Tevens wordthetgemiddeldepercentagedrainperweek
genoteerd.
Gedurendedeteeltzal2maal gewasonderzoek plaatsvinden van jong
volgroeid blad, oud blad,jongesteel,oudesteelendebloemen.De
gewasonderdelenwordengeanalyseerd ophoofd-enspoorelementen.
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ExtraMgtijdensdeeerstebloeivantomaat
Thema's
Proefnemer
Plaats
Tijd

:Plantevoeding,grond-engewasonderzoek
:W.Voogt,vacature
:Kas211-7,
:Januari-juni1989

Doel
Onderzoek,naardeinvloedvaneen extra Mg-gift tijdens de eerste
bloei bijtomaatophetverloopvanhetMg-gehalteinhetgewasgedurendedeteelt.
Opzet
TomatenvanhetrasTurbowordengeteeld insteenwolmatten(15 x 7.5
cm)metvrijedrainage.Aandevoedingsoplossing zullenronddeeerste
bloeiverschillendeextraMg-giftenwordentoegevoegd,gedurende2 of
4weken.Devolgendezesbehandelingenwordeninviervoudopgenomen.
Behandelingen
1
2
3

ExtraMg-gift
mmol.1-

+
+

PeriodevanextraMg-toediening

0
0. 5
0, .5

vanaf1 bloei2weken
vanaf 1weekvoorbloeit/m
3wekennabloei
vanaf I ebloei2weken
+ 1..0
4
vanaf1weekvoorbloeit/m
5
+ 1..0
3wekennabloei
vanaf Iebloei2weken
+ 1.5
Bovengenoemdeconcentratieswordentoegevoegdaanhetdruppelwater.Er
wordtgebruikgemaaktvanbassinwater.Deextra Mg-hoeveelheid wordt
gecorrigeerd opKenCaindeverhouding2:1.Verderwordtgedruppeld
metdestandaardvoedingsoplossing voortomaat.
Bijdestartvande teeltwordtextraCagegeven.Deze extra Ca-gift
vervaltzodradebehandelingenwordenaangebracht.
Waarnemingen
-Groeienontwikkelingvanhetgewas.
-Mg-gebrek.
-Produktie:aantalengewichtvruchten.
-Kwaliteit:uitwendigeverschijnselen,houdbaarheid.
-Mg-gehalteninwortelmilieu.
-Gewasonderzoek:maandelijksvanafaanbrengenbehandelingen.

30november 1989

cfproefp89c

Ill-25-

Project 128

Tomaat,geteeld insteenwol,methergebruikvandrainwater
Thema
Proefnemer
Plaats
Tijd

Substraatanalyse
Vacature
Praktijk
1989

Doel
Onderzoek naar desamenstellingvandevoedingsoplossing voortomaat
Insteenwol,methergebruikvandrainwater.
Opzet
Gedurende stookteeltwordenop2bedrijvenelke2wekenmonsters verzameld van de voedingsoplossing indesteenwol,hetdruppelwateren
hetdrainwater.Hetdruppelwaterwordtopgevangenin2 zwarte jerrycans (35liter),waarineendruppelaarwordtopgehangen.Hetdrainwaterwordtuitderecirculatiebakgenomen.Bemestwordt met de standaardvoedingsoplossing voor tomaat in steenwol,methergebruikvan
drainwater,vermeld inbrochure8uit de serie: Voedingsoplossingen
glastuinbouw.
Waarnemingen
De pH en ECvandevoedingsoplossingen indesteenwolwordenéén-à
tweemaalperweekgemetendoordetuinder.DitgeldtookvoordepHen
ECvandedrain.
Devoedingsgiften,deanalysedjfersvanhetmonstervoedingsoplossing
inhetwortelmilieu,deanalysecijfersvanhetdrainwater en van het
druppelwaterwordengeregistreerd.
Gedurende de teeltzaltweemaalhetjongevolgroeidebladwordenonderzochtophoofd-enspoorelementen.
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Perchloraat bijkomkommer insteenwol
Thema's
Proefnemer
Plaats
Tijd

:Plantevoeding,substraatteelt
:W.Voogt,vacature
:Kas103-10
:December-Juni1989

Doel
Ineenteeltnagaanwatdeeffectenzijn van perchloraat bevattende
kalisalpeter opdegroeienproduktievankomkommer.
Opzet
Indeproefworde5behandelingenopgenomen,inviervoud.
Behandelingen:
1.Controle
2.0.1%perchloraat
3.0.2%perchloraat
4.0.4%perchloraat
5.0.8%perchloraat
Bijallebehandelingenwordtuitgegaanvanchemischzuiverekalisalpeter.Perchloraatwordt toegevoegd ingewichtsprocentenvandegebruiktekalisalpeter.
Deplantenwordengeteeld insteenwolmattenvan15x7.5 cm,metvrije
drainage.Watervoorziening vindt plaats via druppelbevloeiing. De
standaardvoedingsoplossing voor komkommer zal wordengebruikt;met
KN0_ alschemischzuiveremeststof.
Destartvandeteeltzalplaatsvinden indelichtarmeperiodevanhet
jaar.
Waarnemingen
-Groeiafwijkingen,schadebeelden.
-Produktie:aantalengewicht.
-Vruchtkenermken:stekpunten,binnenland,afwijkingen.
-CLO,-analyses:voedingsoplossingen,druppelwaterenmat.
OnderzoekopdrachtNitrateSalesInt.
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Gevoeligheid vandiversegewassenvoorperchloraat
Thema's
Proefnemer
Plaats
Tijd

:Plantevoeding,substraatteelt
:W.Voogt
:Kas103-9
:December-juni1989

Doel
Nagaan welkegewassengevoelig zijnvoorperchloraat ineenvoedingsoplossing.
Opzet
Eenscalavantuinbouwgewassendieonderglasgeteeldwordenzullenin
een proef wordenopgenomen,waarbijdevolgendebehandelingenworden
toegepast:
1.Controle,voedingsoplossing metzuivereKNO»
2.Idemmet0.8%CLO..
4Plantenwordengeteeld inemmersmet watercultuur met aeratie. Per
teeltzullenca.10emmersvanelkgewasindeproefwordenopgenomen.
Afhankelijkvanhetgewaszullendan1ofmeerplantenperemmer wordengeteeld.Afhankelijkvandetoegewezenteeltruimtezaleenbeperkt
aantalemmerskunnenwordengeplaatst.Deproef zalderhalveeen aantalmalenwordenuitgevoerd.Deduurvanelketeeltzalca.6 - 1 2 wekenbeslaan,afhankelijkvandegroeisnelheid vandegewassen.
Devolgendegewassenzullenwordenopgenomenindeproef:
komkommer
roos
meloen
anjer
augurk
chrysant
courgette
lelie
aubergine
fresia
paprik
anthurium
snijboon
sla
gerbera
koolrabi
Waarnemingen
-Groeiwafwijkingen.
-Totaleversgewichtproduktie,boven-enondergronds.
OnderzoekopdrachtNitrateSalesInt.
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Toetsing
gewassen
Thema
Proefnemer
Plaats
Tijd

van

bemestingsadvisering voor diverse
geautomatiseerde bei
Grondanalysemethoden
A.L.vandenBos
Praktijk
1988-1989

Doel
Nagaaninhoeverredegeautomatiseerdebemestingsadvisering voor
bijmestenvandiversegewassenopbasisvangrondanalysevoldoet.
Opzet
In1986werdeninsamenwerkingmetdeCommissieStandaardisatieBeraestingsadviesGlastuinbouw een aantalchrysantenbedrijvengevolgd,
waarvolgensdoordecomputer samengestelde bemestingsadviezen werd
bijgemest.Ditonderzoekheeft toteenaantalaanpassingenvandevoedingsoplossing enstreefcijfersgeleid.In1988werdbegonnen met de
toetsingvandezeaanpassingenopèènbedrijf.Ditonderzoekwordttot
mei1989voortgezet.
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Project 130

Thema

:Onderzoek inzakedefysischeeisentestellenaanhet
wortelmilieu

Fysischonderzoektenbehoevevanpotgrondenveen
Proefnemers
Plaats
Tijd

G.Wever,vacature
Fysischlaboratorium
1989

Doel

Internationale standaardisering van het fysisch potgrond onderzoek.
Opzet
DoordeISHS(werkgroep StandardizationofAnalyticalMethodsandEvaluationoftheResults)iseenstandaardmethodevoorgesteldvoorfysischebepalingvanpotgrond.Devolgendeparameters zijnhierin opgenomen:
-buikdichtheid droogmateriaal;
-volumefractie luchtbijbepaaldedrukhoogten (10,50,100cm);
-volumefractiewaterbijbepaaldedrukhoogten (10,50,100 cm).
Ominternationaalopéénlijntekomenzijnereenzestalpotgrondmonstersverzondennaardedeelnemende laboratoria.Devergelijkingende
statistische verwerking vandeuitkomstenzalplaatsvindeninBelgië
bijDr.Ir.R.Gabriels.HetfysischlaboratoriumvanhetPTGzalmeedoenmetdezeringtest.Bovendienwordendemetingenuitgebreidomeen
goedindruk teverkrijgenvandemogelijkhedenvandezemethode.
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Fysischonderzoektenbehoevevanpotgrondenveen
Proefnemers
Plaats
Tijd

G.Wever,vacature
Fysischlaboratorium
1989

Doel
Ontwikkelenvaneensnellemethodevoorfysischonderzoekenhet testenvandemogelijkhedenvanNabijInfraroodReflectiespectrometrie.
Opzet
Door veranderingeninteeltwijzeendoorinternationale standaardiseringisveranderingvandechemischeenfysische methoden voor potgrond- enveenonderzoeknoodzakelijk.Daardoor ishetnuookmogelijk
omaanpassingen temaken zodat de methode sneller en eenvoudiger
wordt.
Een nieuwe methodevooruitgebreid fysischonderzoekzalaandevolgendekenmerkenmoetenvoldoen:
-moetovereenkomenmetdeinternationaalafgesprokenreferentiemethode (zieproject 130.1)
-makkelijk,snelenreproduceerbaar;
-hetvullenvanderingenmoetmeerovereenkomenmetdepraktijk.
Hiervoor zullen ca.50monstersmeteengrotediversiteitwordenonderzocht.Naastdenieuwemethodenzullendereferentiemethode en de
totnutoegebruikteuitgebreide fysischemethodemeegenomenworden.
Parallel aanditonderzoekzullenvandezemonstersNIR(NabijInfraroodReflectiespectrometrie)spectragemaaktworden.
Metdezesnellemeettechniekishetnamelijk mogelijk om organische
stof,vochtenverteringsgraad tebepalen.
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3. Fysisch onderzoek ten behoeve van steenwol enanderekunstmatige
substraten
Proefnemers
Plaats
Tijd

G.Wever,vacature
Fysischlaboratorium
1989

Doel
Ontwikkelenvaneen bruikbare methode voor
steenwolenanderekunstmatigesubstraten.

fysisch onderzoek van

Opzet
Op het PTG zijn eenaantal fysischebepalingenontwikkeldvoorhet
vaststellenvandegebruikskwaliteit van steenwol (F.M. Leijn van
Dijk, Intern verslag 25). Demethodenzijnechternietgoedhanteerbaarenhetisnietgeheelduidelijkofderealiteitnagebootstwordt.
Omeenbetereindrukteverkrijgenvande vochtverdeling binnen het
substraat zaldezelaagsgewijswordenonderzocht.Aandehandhiervan
zaleenmethodeontwikkeldwordenwelkeook geschikt zal zijn voor
routinebepaling.
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Substraatvolumebijtomaat
Proefnemers
Plaats
Tijd

D.Klapwijk enC.F.M.Wubben
Kas102-2
1989

Inleidingendoel
Er zijn al vrijveelproevengenomenmetverschillendehoeveelheden
steenwol.Hieruitkwamengeengroteverschillen voor de dag. Waarschijnlijk waren dehoeveelhedennog tegroot.Aangezienhetgunstig
isomdehoeveelheid teverkleinenzaleenproefmetkleinerehoeveelheden worden opgezet. Daarbij zaldantevenshetvolume tijdensde
teeltperiodewordenaangevuld.
Opzet
Erkaneenproefwordengenomenmet8behandelingen in3-voud.Er zal
wordengeplantindecember.Deze teeltzalviahogedraadzolangmogelijkwordenvoortgezet.
Erwordtgestartmet 1,2en41steenwolperplant.Desteenwolwordt
ingehuld zodatdewortelsnietindegootkunnengroeien.
Bij het startvolumevan 11zalniet,ofwelendanbijdebloeivan
de4 tros,ofbijhetbeginvandeoogst,ofna5wekenoogsten,1 1
wordenbijgeplaatst,het zalookopalledriedetijdstippengebeuren.
Bij het startvolume van21wordtnietofwelbijgeplaatst,watdan
gebeurtbijhetbeginvandeoogst.
Behandelingsschema (1substraatperplant):
Start
1
1
1
1
2
Bloei4 e tros
1
Beginoogst
1
2
5 Weken oogst
1
Totaal
1
2
2
2
2

2

4

1
1
1
1

4

4

4

Waarnemingen
Bloeisnelheid,oogstsnelheid, produktie, bladgewicht en stengelgewicht.
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Irrigatiesystemen bij tomaat
Proefnemers
Plaats
Tijd

D. Klapwijk enC.F.M.Wubben
Kas 103-34
1989

Inleiding en doel
In de toekomst zalbijde substraatteelt zeer waarschijnlijkmeer en
meer recirculatie van devoedingsoplossing plaatsvinden. Dit houdt in
dat het dan ook mogelijk wordt andere irrigatiesystemen tegebruiken.
Opzet
In de proef zullen drie varianten worden opgenomen bij een teelt van
tomaat op steenwol:
- normaal met druppelbevloeiing;
- teelt ineen laagjewater;
- combinatie van beide voorgaande systemen.
Deze varianten zullen alle driemet dezelfde voedingsoplossing worden
bevloeid. Er zalmet eengrote overmaat worden geïrrigeerd.
Waarnemingen
- Verloop van de voedingsconcentratie indesteenwol.
- Opbrengstverloop van de tomaat.
- Gewasgroei doorweging van blad en stengels.
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Dynamiek van wortelgroei en opnamevanplantenvoedingsstoffendoor
tuinbouwgewassenbijdeteelt opsubstraat enNFT
Thema's
Proefnemers
Plaats
Tijd

Wortelactiviteit,substraatonderzoek
B.vanGoor,A.Huys
Kas103
1989

Opzet
12substraatobjectenx3herhalingenx2objectenxeventueel2gewassen:tomaatenanjer.
Proef4keerherhaald in1989metalsvariabeleb.v.:
watergift,licht,gewasingreep,bemestingstrap (Fe,Mg)
In1of2proevenookgewasanalyseopmacro-enmicro-elementen:
12 substraatobjectenx2andereobjectenx2gewassenx2tijdstippen
x2gewasonderdelenx1of2proeven=192of384.
Eigenobservatiesaandeproeven:
versendrooggewichten scheutenwortel,worteluiterlijk,gebrekssymptomen.
B:
+ 2 seriesvan10plantenvooronderzoekoverdemethodevaninvivo
wortelonderzoek (b.v. NMR).
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Chemische vorm van nutriënten inhet wortelmilieu. Invloed op deopname inhet gewas
Thema's
Proefnemers
Plaats
Tijd

Wortelactiviteit, plantevoeding
B.van Goor,A. Huys
Kas 103
1989

Opzet
2 series van 10planten op watercultuur
2 series van 15planten op diverse potgronden.
Voor extractie van organische stoffen uit hetwortelmilieu,waarna
een zuivering volgt.
3 series van 20planten voor testen van degezuiverde fracties.
60Fe-bepalingen gewas (bepaling eventueleopnamestimulering).
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Testennauwkeurigheid klimaat-envoedingsregimes
Thema's
Proefnemers
Plaats
Tijd

Plantevoeding,kasklimaat
C.deKreij,Te-ChenKao
Kas112
1989

Doel
In de zogenaamde substraatkas (112)kunnentweeklimatenen6voedingsregimeswordenaangehouden.Dekaswordtinseptember 1989 opgeleverd. De eerste teeltwordtbesteedaanhettestenofdegewenste
klimaat-envoedingsregimes ookgoedgerealiseerdworden.
Opzet
Nog tebeschrijven.
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Teeltonderzoekbijtomaat
Thema's

:Groeienontwikkeling,produktieenproduktkwaliteit

Hetbeperkenvangewasbeweging bij tomaat door verbreding van de
looppaden.
Proefnemer
Plaats
Tijd

K.Buitelaar
Kas402-2
1januari-1juli1989

Inleidingendoel
In 1988 werd ineenproefdoortweemaalperdaglangshetgewaste
lopenplantbeweging veroorzaakt.Ditresulteerdein13%lagereproduktie. Op de bedrijvenkomtveelgewasbewegingvoordoorgewasverzorging,maarook tegendeplantenlopen/rijdenbij gewascontrole, trostrillen e.d. Doorbredere padenisereenminderoptimaleverdeling
vanhetgewasoverderuimtewatmogelijk de lichtopvang benadeelt.
Ditkanweereennegatieve invloedgevenopdeproduktie.
Opzet
Detomatenwordenop5januariuitgeplant.Naastdenormalepadbreedte
(90cm)wordtdoorhetomschuivenvandegewasdradeneenbredereloopdoorganggemaakt.Tevenswordenpadenvan120cmbreedaangehouden.
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Door behandelingvandetrossteelenhetgebruikvanhulpmiddelenhet
knikkenvantrossenbijtomaattegengaan.
Proefnemer
Plaats
Tijd

K.Buitelaar
Kas402-2
1januari-1juli1989

Inleiding endoel
Metnameonderlichtarmeomstandighedenmaarookdoor te hoge stooktemperatuur kunnen lange trosstelen ontstaandiegaandoorknikken.
Vooraldevruchtenaandepuntvandetrosgroeiendanonvoldoendeuit
enzijnookvaneenslechterekwaliteit.Hetvoorkomenvankniktrossen
isdaarombelangrijk.Ditkanenerzijdsdooropbinden of haakjes of
beugeltjes toepassen.Ookkandoorvroegtijdig rondbuigenvandetrossteellaterdoorknikkenwordenvoorkomen.
Opzet
Bijdeeerste7trossenperplant zullen de volgende behandelingen
wordentoegepast:
1.buigen;
2.insnedemakenaandeonderkantvanhetknikpunt;
3.beugeltjeoverhetknikpuntschuiven;
4.onbehandeld.
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Gebruikswaarde-onderzoek tomaterassen
Thema
Proefnemers
Plaats
Tijd

Gebruikswaarde-onderzoek
J.H.Stolk,vacature,M.deJong
PTG,ROC'senpraktijkbedrijven.
1989

Doel
Vooronderzoek envoortgezetonderzoekbijronde-envleestomaterassen
teneindetekomentotgefundeerdeaanbevelingenaandepraktischetelers en eenadviesaanderassenlijstcommissievoorplaatsingvande
rassenopdeaanbevelende rassenlijstvoorglasgroentegewassen.
Opzet
Vooronderzoekofweleerstebeoordeling
Indestookteeltvanronde-envleestomatenzullendenieuwste rassen
op minstens drie plaatsenwordenbeproefdnaastindepraktijkveel
geteeldestandaardrassen.Deproefplaatsen zijn1xPTGen1 x praktijk (beidelagedraad)en1xROCen1xpraktijk (beidehogedraad)
bijderondetomaat.Bijdevleestomaatzijndeproefplaatsen 1x ROC
en2xpraktijk (alledriehogedraad).
De besterassenzullen,nabeoordeling enbesprekingdoordebeoordelingscommissie,inhetvolgende jaarinhetvoortgezetonderzoek wordenopgenomen.
Voortgezetonderzoek (tweedebeoordeling)
Bijderonde-envleestomaat zullendebesterassenuithetvooronderzoekinhetvorigejaarnaastindepraktijkveel geteelde standaardrassen worden beproefd. De proevenliggenophetPTGenopROC's,
dochinhoofdzaakoppraktijkbedrijvendieinoverlegmetdewerkgroepenvandestudieclubsendevoorlichtingsdienst zijngevonden.
Bijderondetomaatvindtvoortgezetonderzoekplaatsindestookteelt
(zowellagealshogedraad),indeheteluchtteelt (zowellagealshoge
draad)enindetussenplanting.Bijdevleestomaat vindtalleenvoortgezetonderzoekplaatsindelangestookteelt aandehogedraad.
Waarnemingen
Aantalvruchten, kg-opbrengst, visuele beoordeling van gewas- en
vruchteigenschappen. In het voortgezet onderzoekwordtookdehoudbaarheidnadeoogstendesmaakbepaald.Bij de vleestomaten wordt
tevensopeenaantalplaatsendoorhandmatig opgroottetesorterende
sorteringsverhouding bepaald.
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Teeltonderzoekbijkomkommer
Thema's

:Groeienontwikkeling,produktie,energie

1. Heteffectvandedag-ennachttemperatuuropgroeienproduktie.
Proefnemers
Plaats
Tijd

:J.vanUffelen,J.Bakker
:kas308
:20december -15april1989

Inleidingendoel
BijinhetverledenophetPTGuitgevoerd onderzoek is ondermeer een
verschillende reactievanhetgewasopdag-ennachttemperatuurgeconstateerd.Dagtemperatuurhadgrotereeffectenopdeplantendannachttemperatuur.
Engels onderzoek spreektvaneengelijkdag-ennachttemperatuureffectengesteldwordtdatdeetmaaltemperatuur bepalend is voor de
ontwikkeling engroeisnelheid vandeplanten.
Ommeerduidelijkheid tekrijgenindezematerie,zaleenproefworden
genomenwaarbij4sterkverschillende temperatuurregimesmet een gelijke etmaaltemperatuur, in2-voudzullenwordenopgenomen.Bijdeze
verschillenderegimeszullen,ca.20december,jonge komkommerplanten
(ca. 20 dagen oud) wordenuitgeplant.Deverschillenzullenworden
aangehouden totdeeersteoogstvandeplant (+10februari).
Erzalwordenuitgegaanvaneendaglengtevan8uureneennachtlengte
van16uurperetmaal.Omdatermiddenindewinterwordtgeplant,zal
datdenatuurlijkedag/nachtlengtevrijgoedbenaderen.
Opzet
Deonderstaande temperatuurregimes zullenwordeningesteld:
nachttemperatuur dagtemperatuur (berekende)etmaaltemperatuur
A
18,5
26,0
21,0
B
20,0
23,0
21,0
C
22,5
18,0
21,0
Ras:Ventura
Erzalwordengeteeld opsteenwolingoten,waarbijhet voedingswater
wordthergebruikt.
Waarnemingen
Aanalleplantenindeproefvakken:
-Vanafhetplantenelkeweekdelengtevandeplantenvaststellen.
-Debladdiametervanhet8 een18ebladvaststellen.
-Hetaantalvrouwelijke bloemeninhet8 een18ebladvaststellen.
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- Het totaal aantal bladeren per plant tot aan de draad vaststellen.
-Het aantal,het gewicht en de lengte van degeoogste vruchten.
Daarnaast zullen van een aantal planten per temperatuurbehandellng een
aantal destructieve waarnemingen worden verricht (vers-,drooggewicht,
bladoppervlakte en aantalvruchtbeginsels).
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2.

Invloed van bemestingmetChileensekalisalpeteropgroeienhetoptredenvanschadevanstookkomkommers.
Proefnemer
Plaats
Tijd

J.vanUffelen
103-09
1januari- 1maart1989

Inhetvroegevoorjaarvan 1988zijnbijkomkommers schadebeeldenontstaandievrijwelzekeraanhetgebruikvankalisalpetervanChileense
herkomst inde voedingsoplossing moeten worden toegeschreven. Bij
proeven metdebetreffendekalisalpeter inhetlatevoorjaarvan1988
zijnwelverschillenmetIsraëlische kalisalpeter geconstateerd. De
uitgesproken schadebeelden dieinjanuarienfebruarioptraden,bolbladenaanelkaarklevenvandebloemblaadjes,tradennietof nauwelijks op. Mogelijk isdatveroorzaakt doordatdeproef ineenandere
periodevanhetjaarplaatsvond dandeperiodewaarindeschadein de
praktijkoptrad.
Deproefzaldaarom inhetseizoen 1988/89wordenherhaald.
Chileense kalisalpeter die geleverd isaaneenviertal telers,zal
wordenvergelekenmetkalisalpetervanIsraëlischeherkomst.Intotaal
zullen dus 5monsterswordenvergeleken.Devoedingsoplossing zalop
dekalisalpeterna,gelijkzijn.
Metdeverschillendevoedingsoplossingen zullennieuwe steenwolmatten
worden natgemaakt,waarnakomkommerplantenopdemattenzullenworden
gepoot.Dezeplantenzullensteedsmetdeverschillendevoedingsoplossingengegotenworden.
Dewaarnemingenzullenbeperktworden tothetcontrolerenopeventueel
voorkomendeschadebeeldenenhetkwantificerenenvastleggendaarvan.
Daarnaastzalhetgehalteaanperchloraat inde5monstersworden bepaald.Degeplandeplanttijd is20december endeproeflijkteindfebruaribeëindigd tekunnenworden.
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Gebruikswaarde-onderzoekkomkommerrassen
Thema
Proefnemers
Plaats
Tijd

Gebruikswaarde-onderzoek
J.H.Stolk,L.Hogendonk,vacature
PTG,ROC'senpraktijkbedrijven
1989

Doel
Vooronderzoekenvoortgezet onderzoekbijkomkommerrassen, ten einde
tekomentotgefundeerdeaanbevelingenaandepraktische telerseneen
adviesaanderassenlijstcommissievoorplaatsingvanderassenop de
aanbevelende rassenlijstvoorglasgroentegewassen.
Opzet
Vooronderzoekofweleerstebeoordeling
Indevroegestookteeltenindeherfstteelt zullendenieuwsterassen
opdrieplaatsenwordenbeproefdnaastinde praktijk veel geteelde
standaardrassen. De proefplaatsenzijn1xPTG,1xROCen1xpraktijk.Debesterassenzullen,nabeoordelingenbesprekingdoordebeoordelingscommissie, inhetvolgende jaarinhetvoortgezetonderzoek
wordenopgenomen.
Voortgezet onderzoekofweltweedebeoordeling
Indevroegestookteeltenindeherfstteelt zullen de beste rassen
uit het vooronderzoek in hetvorigejaarnaastindepraktijkveel
geteeldestandaardrassenwordenbeproefd.DeproevenliggenophetPTG
enopROC's,dochinhoofdzaakoppraktijkbedrijvendieinoverlegmet
dewerkgroepenvandestudieclubsendevoorlichtingsdienst zijn gevonden.
Waarnemingen
Aantalvruchten,percentageklasseII,hoeveelheid stek,kg-opbrengst,
visuelebeoordelingvangewas-envruchteigenschappen.Inhetvoortgezetonderzoekwordttevensdehoudbaarheidnadeoogstbepaald.
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Teeltonderzoekbijslaenandijvie
Thema's

:Produktie,produktkwaliteit,produktvernieuwing

Onderzoek naardeinvloedvankoeling aanhet eindevandeopkweekperiodeopproduktieenkwaliteit
Proefnemer
Plaats
Tijd

R.H.M.Maaswinkel
303-5
augustus-oktober 1988

Inleidingendoel
Doorplantekwekerswordengedurendedezomerperiode somspartijenslaplanten vóór aflevering èènofmeerderedagengekoeld.Ditwordtgedaan,zodatdetuinder indiennodigde plantdatum enkele dagen kan
uitstellen.Hetisechterdevraag inhoeverredeplantkwaliteithierdoornadeligwordtbeïnvloed.
Eeneersteaanzetvanonderzoekopheteffectvankoelenopdeontwikkeling vanslaplanten isgedaaninhetnajaarvan1987.Inhetnajaar
van1988wordtdatonderzoekvoortgezet.
Opzet
Deplantenwordenachtereenvolgens0,4,8of12 dagen gekoeld. Het
koelen zalgeschiedenbijdekoelregimes 1°Cen4C.Bijdestartvan
dekoelbehandeling zullendeplanteneenplantleeftijdhebben van 8,
10of12dagen.
De oudste plantenwordengezaaid op29juli,dejongsteop15augustus.Erwordtgeplantop22augustus.Ras:Sitonia.
Waarnemingen
- Plantgewichtenvóórennakoeling.
Individuelekropgewichtenbijdeoogst.
Beschrijving plantkwaliteitbijuitplantenentijdensdeteelt.
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2. Onderzoeknaardeteeltmogelijkhedenvankrulandijvieinde winterperiode.
Proefnemer
Plaats
Tijd

R.H.M.Maaswinkel
207-3
november 1988-februari1989

Inleidingendoel
De laatste jareniseropdeWesteuropesemarktenintoenemendemate
belangstellingvooralternatievebladgewassen.Eènvandie bladgewasseniskrulandijvie.Inhetvoorjaarvan 1987en1988eninhetvroege
najaarvan1987iservaringopgedaanmetdeteeltvankrulandijvieonderglas.Deervaring isdermategoed,datdeze teeltwijzendoorpraktijkwordtopgepakt.Metdeteeltvankrulandijvie indewinterisnog
geen ervaring opgedaan.Daarbijkomt,daternoggeeninzichtisomtrentdeoptimaleplantdichtheid.
Opzet
Beginnovemberzalkrulandijvie ineenkaswordengeplant.Inhet onderzoek zullen devolgendeplantdichthedenwordenopgenomen:10,12,
14,16en18planten/m .Ras:nr.543.Zaaidatum:4oktober1988.
Waarnemingen
Bruto-ennettokropgewicht enpercentageafval.
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Vervolgonderzoekbijkrulandijvieineenvoorjaarsteelt
Proefnemer
Plaats
Tijd

R.H.M.Maaswinkel
305-1
januari-april1989

Inleidingendoel
Inhetseizoen1987-1988isdoordepraktijkpositieveervaring opgedaan metdeteeltvankrulandijvie.Vanuitdeteeltliggenechternog
enkelevragendiebeantwoordmoetenworden.Zoisnogonvoldoende inzicht omtrentdeoptimaleplantdichtheid ineenvoorjaarsteelt.Daarnaastzijnernogenkelevragenomtrentdemaniervanafdekkenom een
involdoendemategeelharttekrijgen.
Opzet
Begin januari zal de krulandijviewordengeplant.Inhetonderzoek
zullendevolgendeplantdichthedenwordenopgenomen:12,14,16,18en
20planten/m.
Naast 'niet afdekken'zullenzwartfolie,agrylenpolystireenplaten
wordenvergeleken.
Waarnemingen
-Bruto-ennettokropgewicht enpercentageafval.
-Matevangeelverkleuring.
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Onderzoek,naardeteeltmogelijkhedenvanandijvierassenmetgeel hart
enoriënterend onderzoekbijalternatieveslatypen.
Proefnemers
Plaats
Tijd

:R.H.M. MaaswinkelenJ.H.Stolk
:105-4
:oktober 1988-januari1989

Inleidingendoel
Een deelvanaanvoervanandijvietypen,roodlofenanthocyaanhoudende
slatypenwordtdelaatste jarengemixtengesnedenaangeboden aan de
consument. Deze markt isgroeiende!VooralvanuitFrankrijkbestaat
belangstellingvoorandijviemeteengeelhart.Met name tijdens de
voorjaarsmaanden maart t/m mei zoudenhiervoorvoordeNederlandse
andijvietelersmogelijhedenliggen.Dehuidige andijvierassen hebben
echteronvoldoendegeelverkleuring vanhethart.
In Engeland is er belangstelling voor deslasoortLittleGem.In
Nederland isernoggeenervaringopgedaanmetdeze slasoort bij de
teelt onder glas. Daarnaastwordenvanuithetonderzoekdenieuwste
ontwikkelingenoprassengebied gevolgd ten aanzien van de slatypen
eikebladslaenLollorosso.
Opzet
In het onderzoek zijn 10 andijvierassen opgenomen waarvan de
veredelingsbedrijven verwachten dat dematevangeelverkleuringvan
hethartvoldoende is.AlsvergelijkingsrasisVoltoopgenomen.Inhet
onderzoek zijn daarnaast vier slarassenvanhettypeLittleGem,2
rassenvanhettypeLollorossoen4eikebladslarassenopgenomen.
Waarnemingen
Bruto-ennettokropgewicht enpercentageafval.
- Matevangeelhartbijandijvieenbijbeidegebruikswaarden.
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5. Onderzoeknaardemogelijkhedenvaneenwinterteelt ijsbergsla.
Proefnemers
Plaats
Tijd

R.H.M.MaaswinkelenJ.H.Stolk
207-1
november 1988-februari1989

Inleidingendoel
Opbinnen-enbuitenlandsemarkteniserdelaatsejareneentoenemendebelangstelling voor ijsbergsla.OnderglasishetonderNederlandse
omstandighedennietmogelijkomeenkwalitatief goedproduktgedurende
dewintermaandenopdemarkt tebrengen.Mogelijk dat een oplossing
vanditprobleemligtbijdeveredeling.
Opzet
Beginnovember zullenineenkas8ijsbergslarassenwordengeplant.
Waarnemingen
-Bruto-ennettokropgewicht enpercentageafval.
-Matevanafvalenvastheidvandebol.

30november 1989

cfproefp89c

Ill-49-

Project205

Onderzoeknaaroptimalegootbreedteengoothelling bijbotersla.
Proefnemer
Plaats
Tijd

R.H.M.Maaswinkel
113-1
december 1988-maart1989

Inleidingendoel
De afgelopen jaren isteelttechnischonderzoekgedaannaardemogelijkhedenvanslaingoten.Uitonderzoekenpraktijkervaring blijkt,
dathetjaarrondmogelijkisomslaingotentetelen.Zowelinonderzoekalspraktijkisuitgegaanvangotendie+ 25 cm breed zijn en
waarin2rijenslaplantenwordengeteeld.
Internationaal zijnerbedrijvenwaar slainsmallegoten,dietijdens
deteeltverplaatsbaar zijn,wordtgeteeld.Dieslawordtechter zeer
licht geoogst.Devraagiswelkegootbreedtenogacceptabel isindien
zwareslaineendergelijkflexibelsysteemwordtgeteeld.Daarbij is
heteveneensdevraagwelkegoothellingdaarbijhoort.
Opzet
Ineenkaszullenhalfdecember slaingotenmetverschillendebreedte
wordengeplant.Naastverschilleninbreedtezullen ook enkele hellingenwordenopgenomen.
Waarnemingen
-Ontwikkelingwortelpakket.
-Bruto-ennettokropgewicht enpercentageafval.
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Gebruikswaarde-onderzoek bijkasslarassen
Thema
Proefnemers
Plaats
Tijd

Gebruikswaarde-onderzoek
J.H. Stolk,vacature,M.deJong
PTG,ROC's envooralpraktijkbedrijven
1989

Doel
Vooronderzoek en voortgezetonderzoekbijkasslarassen,teneindete
komen totgefundeerdeaanbevelingenaandepraktische telers en een
adviesaanderassenlijst commissievoorplaatsingvanderassenopde
aanbevelenderassenlijstvoorglasgroentegewassen.
Opzet
Vooronderzoekofweleerstebeoordeling
Indevroegeherfstteelt,deherfstteelt, de winterteelt, de voorjaarsteeltendelatevoorjaarsteeltbijboterslaenindeherfstteelt
endevoorjaarsteeltbij ijssla zullen de nieuwste rassen worden
beproefd naast in de praktijk veel geteeldestandaardrassen.Per
teeltperiodewordendrieproevengenomen. Dat zijn er dus in het
totaal 15 bij botersla en6bijijssla.Daarvanliggener2ophet
PTG,2opROC'sen18op praktijkbedrijven in het Westland en in
Limburg. Debesterassenzullen,nabeoordelingenbesprekingdoorde
beoordelingscommissie, in het volgende jaar in het voortgezet
onderzoekwordenopgenomen.
Voortgezetonderzoekofweltweedebeoordeling
Indeherfstteelt,dewinterteelt,devoorjaarsteeltendelate voorjaarsteelt bijboterslaenindeherfstteeltendevoorjaarsteeltbij
ijsslazullendebesterassenuithetvooronderzoek inhetvorigejaar
naast indepraktijkveelgeteelde standaardrassenwordenbeproefd.De
proevenliggensomsophetPTGen op ROC's, doch in hoofdzaak op
praktijkbedrijvendieinoverlegmetdewerkgroepenvandestudieclubs
endevoorlichtingsdienst zijngevonden.Vandeintotaal+85proeven
voortgezetonderzoekliggenerongeveer 75oppraktijkbedrijven.
Waarnemingen
Botersla
Kropgewicht,hoeveelheid afval,visuelebeoordelingvanhetoogstrijpe
produkt (omvang,kleur,hartvulling,graterigheid,aanslag, geel onderblad, rand en glazigheid),houdbaarheidnadeoogsteninkortedagperiodeshetnitraatgehalte.Delaatste tweebepalingenworden alleeninhetvoortgezetonderzoekuitgevoerd.
IJssla
Kropgewicht, bolgewicht,hoeveelheid afvalenvisuelebeoordelingvan
hetoogstrijpeprodukt (omvang,omblad,vastheidbol,aanslag, graterigheid,bolrot,gebarstenbollen,rand enschietneiging).
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TeeltonderzoekbijpaprikaenSpaansepeper
Thema's

:opkweekmethode,
vruchtzetting

produktie, bloemontwikkeling

en

Opkweekmethodenenplantbelasting bijpaprika
Proefnemer
Plaats
Tijd

J.vanUffelen
211-1,3,5,8
1989

Inleidingendoel
Deresultatenvanhetopkweekonderzoek bijpaprika'sinhet afgelopen
seizoenzijnaanleiding omookhetkomendeseizoenditonderzoekvoort
tezetten.Immersbelichte planten bleken, ondanks gelijk plantgewicht, in vergelijking met onbelichteplanteneenduidelijkhogere
produktetegevenGetrachtzalwordenomopnieuw 'snelle'en 'langzame'plantente kweken. Daarbij zullenverschillenwordengemaakt intemperatuurregime,
inaldannietbijbelichteneninzaaidatum.Doorverschillenin temperatuur enhoeveelheid lichtkunnengroeisnelheidsverschillenworden
gerealiseerd.Doorverschillende zaaidatatekiezenkunnenplantgrootteverschillen die daardoorontstaan,weerwordengecompenseerdwaardoorbijuitplanten tochplantmateriaalkan zijn verkregen dat qua
grootte,vergelijkbaaris.
Doorhettoepassenvanvruchtdunning inheteerstezetselbleekderegelmaatinproduktieniet duidelijkgroterdanbijonbehandelde planten. Het onderzoek zaldaaromwordenherhaaldbijplanten,welkezo
gelijkmogelijkwordenbelicht (gelijkestengelafstand)en welke bij
heteerstezetselwordenbelastmetverschillendeaantallenvruchten.
Opzet
Gekozenisvooreenopkweekproefwaarinallecombinatiesvandeonderstaandebehandelingenzullenwordenopgenomen.
a.dezaaidata7,13,19en25oktober;
b.welennietbijbelichten;
c 'warm'(d/n24-22)en 'koud'(d/n21-19)opkweken.
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Bij opname vanalle combinaties ontstaan devolgende objecten(*)
7.+.w
7.+.k
7.-.w
7.-.k

13.+.W
13.+.k
13.-.w
13.-.k

19.+.W
19.+.k
19.-.w
19.-.k

25.+.W
25.+.k
25.-.w
25.-.k

(*) codes:7.-.-=zaaidatum 7oktober
13.-.-=zaaidatum 13oktober
19.-.-=zaaidatum 19oktober
25.-.-=zaaidatum25oktober
-.+.- =wel bijbelichten
-.-.- =nietbijbelichten
-.-.w =warmopkweken
-.-.k =koudopkweken
Naastdeopkweekproef zaleenproefmet vruchtdunning worden aangelegd, waarin verschillendeniveausvanplantbelastingbijheteerste
zetselwordenvergeleken.
Deplantbelasting enproduktie zullenperplantwordenvastgesteld.
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Introductieenverbetering vannieuwegroentegewassen voor de teelt
onderglas
Thema

:Produktvernieuwing,produktie,produktkwaliteit

l. Screening van het rassenassortimentvanamsoi(Brassica junceavar.
rugosa)
Proefnemer
Plaats
Tijd

G.Heij
Afdeling207-01
1maart-1mei1989

Inleidingendoel
Vanuitdevoorlichtingkomtregelmatigdevraagof er nieuwe rassen
van amsoibeschikbaar zijn,welkeonderNederlandseklimaatomstandighedeninkassengeteeldkunnenworden.Metdehuidige tuinderssecties
is de schietneiging bijzondergroot.Tochwordternaarverwachting
zo'n8-10haamsoiperjaargeteeld.
Inditonderzoek zulleneengrootaantalbuitenlandse amsoi-typen op
hungebruikswaardewordengescreend.
Opzet
In een voorjaarsteelt zullenamsoi-typen,inperspottenopgekweekt,
geplantwordenmeteenplantafstandvan20à25cm.
Bepaald zalwordendematevanschietneiging,debladomvang en bladkleurendeproduktie.
Bovendienzaldehoudbaarheid vanhetproduktwordenbepaald.
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Teeltonderzoekbijdeopkleineschaalgeteeldegroentegewassen
Thema

:Produktvernieuwing,produktie,produktkwaliteit

1. Invloedvandeoogstfrequentie opdeproduktievancourgette
Proefnemer
Plaats
Tijd

G.Heij
Afdeling 105-04
15januari-1juli1989

Inleidingendoel
Dekostenvanarbeid bijteeltvancourgetteszijnerghoog.Ditwordt
veroorzaaktdoortweezaken:dedagelijksebestuivingvan de bloemen
en de dagelijkseoogstvandevruchten- Courgettevruchtengroeienzo
sneldatmen-gegevendehuidigeklasseindeling -dagelijksmoetoogsten.Ditiseenzwarebelasting.
De Nederlandse courgettevruchtenhebbeneengewichtvanca.350gram
perstukenwordenperstukverkocht.
Debuitenlandsecourgettevruchtenhebbeneengewichtvanca.150 gram
per stukenwordenperkgverkocht.Vooral indewinter,decembertot
enmetfebruari,wordenbuitenlandsecourgettes geconsumeerd.Getracht
wordt in dit onderzoek na te gaan of deoogstvanvruchtenvan
ongeveer 150gramtoteenhogeretotaalproduktieleidtdan oogst van
vruchten van 350 gram. Ookzalwordennagegaanwatdeproduktiein
stuksisenwatdefinanciëleverschillenzijnalserenkeledagenper
weeknietwordtgeoogst (proefB ) .
Opzet
A.Courgetteplantencv. 'Storr'sGreen'wordenca.15januari1989geplant.Dagelijkszullendebloemenwordenbestoven.
Devruchtenwordengeoogst in4gewichtsklassen,nl.:
a.oogstvanbloeiendvruchtje
b.oogstvanvruchtgewicht ca.150gram
c oogstvanvruchtgewicht ca.350gram
d.oogstvanvruchtgewicht ca.700gram.
Naastproduktiewaarnemingenzaldehoudbaarheidvanhetproduktworden
bepaald.Ookwordthet%geaborteerdevruchtenvastgelegd.
B.Deinvloedopdeproduktievaneenniet-dagelijkseoogstzalworden
bepaalddoordevolgendebehandelingen:
a.dagelijksoogsten;
b.1dagnietoogsten,6dagenwel;
c 2dagennietoogsten,5dagenwel.
Tijdensdedagelijkseoogzullenzoveelmogelijkvruchtenvanca. 350
gramwordengeoogst.
Bepaald worden: de produktie, houdbaarheid enaantalgeaborteerde
vruchten.
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Plantafstandenbijtweebleekselderijtypen.
Proefnemer
Plaats
Tijd

G.Heij
Afdeling 105-3
1februari-ljuli1989

Inleidingendoel
Debleekselderijteelt onderglasisnieterggroot.Tochis de vraag
naarbleekselderijgroeiende.VooraldeteeltinIsraelenGrootBrittanniëneemt inbelangrijkemate toe.Narassenonderzoek in1988 zullen enkele rassen met eenhogegebruikswaarde vanhetblekeenhet
groenetypenogmaalsineenaantalteeltenwordenvergeleken.
Opzet
Beginfebruarizulleneenaantalrassenvanbleek-envan groenselderijwordengeplant.Tijdensdegroeizaldebladkleurenomvangworden
beschreven.Tevenszaldeproduktieenhoudbaarheidvandebleekselderij worden bepaald. Ook zal vanéénrasgroenselderijdeoptimale
plantafstandwordenbepaald.Geplantzalwordenvolgens de reeks 8,
10,12,14en16plantenperm.
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Gebruikswaarde-onderzoek bijopkleineschaalgeteelde groentegewassen
Thema

:Gebruikswaarde-onderzoek

Gebruikwaarde-onderzoek bij radijsrassen en-selectiesvanhettype
ronderode.
Proefnemers
Plaats
Tijd

:J.H.Stolk,L.Hoogendonk,vacature
:Praktijkbedrijveninhetwestenenhetoostenvanhet
land
:1989

Doel
Vooronderzoekenvoortgezet onderzoekbijradijsrassen en selecties,
teneindetekomentotgefundeerdeaanbevelingenaandepraktischetelerseneenadviesaanderassenlijstcommissievoorplaatsing van de
rassenopdeaanbevelende rassenlijstvoorglasgroentegewassen.
Opzet
Vooronderzoekofweleerstebeoordeling
In de winterteelt en devroegevoorjaarsteeltendelatevoorjaarsteeltzullendenieuwsterassen op drie plaatsen worden beproefd
naast in depraktijkveelgeteelde standaardrassen.Deproefplaatsen
zijnperperiode4praktijkbedrijven(2inhetwestenen2inhetoosten).Erwordtvolgensdeindepraktijkgangbaremethodegezaaid.
De besterassenzullen,nabeoordelingenbesprekingdoordebeoordelingscommissie,inhetvolgende jaarinhetvoortgezetonderzoek wordenopgenomen.
Voortgezetonderzoekofwel tweedebeoordeling
In de zomerteelt, de vroege herfstteeltendenormaleherfstteelt
zullendebesterassenuithetvooronderzoek inhetvorige jaar naast
in de praktijk veel geteelde standaardrassen wordenbeproefd.De
proevenliggenoppraktijkbedrijvendieinoverlegmetde werkgroepen
vandestudieclubsendevoorlichtingsdienst zijngevonden.
Per periodewordtgestreefdnaar7à9proefplaatsendiegelegenzijn
indebelangrijksteteeltgebiedenvanradijs.Erwordtvolgens de in
depraktijkgangbaremethodegezaaid.
Waarnemingen
In het vooronderzoek wordengewas-enknoleigenschappenvisueelbepaald (looflengte,geellobblad, vroegheid, uniformiteit, knolvorm,
knolkleur en voosheid). Inhetvoortgezetonderzoekwordt tevensde
produktieendehoudbaarheid nadeoogstbepaald.
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Gebruikswaarde-onderzoek,bijpeterselierassenen-selecties.
Proefnemers
Plaats
Tijd

J.H-Stolk,R.Elgersma
PTG,ROCteWestmaas
1989

Doel
Vooronderzoekenvoortgezet onderzoekbijpeterselierasssenen selecties, teneinde tekomentotgefundeerdeaanbevelingenaandepraktischetelerseneenadviesaanderassenlijst commissievoor plaatsing
vanderassenopdeaanbevelenderassenlijstvoorglasgroentegewassen.
Opzet
Voortgezetonderzoekofweltweedebeoordeling
In de herfstteelt van1988enindewintervan1989zullendebeste
rassenuithetvooronderzoek inhetvorigejaar worden beproefd. De
proevenliggenophetPTGenophetROC teWestmaas.
Waarnemingen
Visuele waarnemingen van diverse
steel,lengtegewas,fijnheidblad,
kg/m
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Gebruikswaarde-onderzoekbijselderijrassenen-selecties
Proefnemers
Plaats
Tijd

J.H.Stolk,R.Elgersma
PTGenROCteWestmaas
1989

Doel
Voortgezet onderzoek bij selderijrassen en-selectiesteneindete
komentotgefundeerdeaanbevelingenaandepraktische telers en een
advies aanderassenlijstcommissievoorplaatsingvanderassenopde
aanbevelenderassenlijstvoorglasgroentegewassen.
Opzet
Voortgezetonderzoekofweltweedebeoordeling
Indeherfstvan1988endewintervan1989zullendebesterassenuit
het vooronderzoekinhetvorigejaarwordenbeproefd.DeproevenliggenophetPTGenophetROCteWestmaas.
Waarnemingen
Visuelewaarnemingvandiversegewaseigenschappenalsgrofheid steel,
lengtegewas,fijnheidblade.d.endeproduktie inkgperm.
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Gebruikswaarde-onderzoek bijkasaugurk
Proefnemers
Plaats
Tijd

J.H.Stolk,L.Hoogendonk,R.Elgersma
ROCteVenloenpraktijkbedrijveninLimburg
1989

Doel
Voortgezet onderzoekbijaugurkerassen,teneindetekomentotgefundeerdeaanbevelingenaandepraktische telersen een advies aan de
rassenlijstcommissie voor plaatsingvanderassenopdeaanbevelende
rassenlijstvoorglasgroentegewassen.
Opzet
Voortgezetonderzoekofweltweedebeoordeling
Indeheteluchtteelt zullendebesterassenuithet vooronderzoek in
het vorige jaar naasthetindepraktijkveelgeteeldestandaardras
Osiriswordenbeproefd.DeproevenliggenopROCteVenloeninhoofdzaak op praktijkbedrijven dieinoverlegmetdevoorlichtingsdienst
zijngevondeninhettuinbouwgebied inVenlo.
Waarnemingen
Kg-opbrengst envisuelebeoordelingvangewas-envruchteigenschappen.
In het voortgezet onderzoekwordttevensdeinwendigekwaliteitvan
hetproduktbepaald.
Ookzaldelengte/dikteverhoudingvan de vruchten, een belangrijk
kenmerkvoordeverwerkende industrie,wordenbepaald.
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5.

Gebruikswaarde-onderzoek bijChinesekoolrassen
Proefnemers
Plaats
Tijd

J.H.Stolk,vacature,M.deJong
PTG,ROCeneenpraktijkbedrijf
1989

Doel
Vooronderzoek bij Chinese koolrassen,teneindetekomentotgefundeerdeaanbevelingenaandepraktische telersen een advies aan de
rassenlijstcommissie voor plaatsingvanderassenopdeaanbevelende
rassenlijstvoorglasgroentegewassen.
Opzet
Vooronderzoekofweleerstebeoordeling
Indevoorjaarsteeltvan 1989zullendenieuwste rassenopdrieplaatsen worden beproefdnaast indepraktijkveelgeteeldestandaardrassen.Deproefplaatsen zijn1xPTG,1xROCen1xpraktijk.De beste
rassen zullen, nabeoordeling enbesprekingdoordebeoordelingscommissie,inhetvolgende jaarinhetvoortgezetonderzoekworden opgenomen.
Waarnemingen
Koolgewicht gepeld en ongepeld,groeisnelheid,diversewaarnemingen
aanhetoogstrijpeprodukt.
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Gebruikswaarde-onderzoekbijboskroterassen
Proefnemers
Plaats
Tijd

J.H.Stolk,R.Elgersma
PTG,ROC'senpraktijkbedrijf
1989

Doel
Vooronderzoekenvoortgezet onderzoekbijboskroterassen,teneindete
komen tot gefundeerde aanbevelingenaandepraktische telerseneen
adviesaanderassenlijstcommissievoorplaatsingvanderassenop de
aanbevelenderassenlijstvoorglasgroentegewassen.
Opzet
Vooronderzoekofweleerstebeoordeling
Indevoorjaarsteeltvan1989zullendenieuwsterassenopdrieplaatsenwordenbeproefdnaasteenindepraktijkveel geteeld standaardras. Deproefplaatsenzijn 1xPTG,1xROCen1xpraktijk.Debeste
rassenzullen,nabeoordeling enbesprekingdoor de beoordelingscommissie, inhetvolgende jaarinhetvoortgezetonderzoekwordenopgenomen.
Waarnemingen
Vroegheid,loofontwikkeling, uniformiteit, knolvorm zullen in het
vooronderzoekvisueelwordenbepaald.
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7.

Gebruikswaarde-onderzoek bijauberginerassen
Thema
Proefnemers
Plaats
Tijd

Gebruikswaarde-onderzoek
J.H. Stolk,L.Hogendonk,R.
Praktijkbedrijven
1989

Elgersma

Doel
Gecombineerd vooronderzoek envoortgezetonderzoekbijauberginerassen,teneindetekomentotgefundeerdeaanbevelingenaan de praktische telers eneenadviesaanderassenlijstcommissievoorplaatsing
vanderassenopdeaanbevelenderassenlijstvoorglasgroentegewassen.
Opzet
Indestookteeltvan1989zullen de nieuwste rassen en de rassen
voortgezet onderzoek 1988opzevenplaatsenwordenbeproefdnaastin
depraktijkveelgeteeldestandaardrassen.Deproefplaatsenliggen in
depraktijk.Debesterassenzullen,nabeoordeling enbesprekingdoor
debeoordelingscommissiewordenaanbevolenaandepraktijk.
Waarnemingen
Aantalvruchten,percentageklasseII,kg-opbrengst,visuele beoordeling van gewas- envruchteigenschappen.Inhetvoortgezetonderzoek
wordt tevensdehoudbaarheid nadeoogstbepaald.
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Gebruikswaarde-onderzoek bijkoolrabirassen
Proefnemers
Plaats
Tijd

J.H.Stolk,vacature,M.deJong
Praktijkbedrijven
1989

Doel
Gecombineerdvooronderzoek envoortgezetonderzoekbijkoolrabirassen,
teneindetekomentotgefundeerdeaanbevelingenaandepraktischetelerseneenadviesaanderassenlijstcommissievoorplaatsing van de
rassenopdeaanbevelenderassenlijstvoorglasgroentegewassen.
Opzet
Indevroege stookteelt enindeheteluchtteelt zullenderassentweedebeoordeling 1988endenieuwste rassen op vier plaatsen worden
beproefd naast in de praktijk veel geteelde standaardrassen.De
proefplaatsenliggenin de praktijk. De beste rassen zullen, na
beoordeling enbesprekingdoordebeoordelingscommissiewordenaanbevolenaandepraktijk.
Waarnemingen
Knoldiameter,sorteringsverhouding bladlengte,visuelebeoordelingvan
gewasenknolkwaliteit,percentageinteeltplanten.
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9. Gebruikswaarde-onderzoekbijkrulslarassen
Proefnemers
Plaats
Tijd

J.H.Stolk,R.Elgersma
Praktijkbedrijven
1989

Doel
Vooronderzoek bij krulslarassen, teneindetekomentotgefundeerde
aanbevelingenaandepraktische telerseneenadvies aan de rassenlijstcommissievoorplaatsingvanderassenopdeaanbevelenderassenlijstvoorglasgroentegewassen.
Opzet
Vooronderzoekofweleerstebeoordeling
Indevoorjaarsteeltzullendenieuwsterassenopdrieplaatsenworden
beproefdnaastindepraktijkveelgeteeldestandaardrassen.Deproefplaatsenliggenindepraktijk.Debesterassenzullen,nabeoordeling
en bespreking doordebeoordelingscommissie,inhetvolgendejaarin
hetvoortgezetonderzoekwordenopgenomen.
Waarnemingen
Oogstgewicht,percentageafval,visuelewaarnemingenaanhetoogstrijpeprodukt.
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10. Gebruikswaarde-onderzoekbijstokbonenrassen
Proefnemers
Plaats
Tijd

J.H.Stolk,L.Hogendonk,vacature
PTG,ROC'senpraktijkbedrijven
1989

Doel
Vooronderzoekenvoortgezetonderzoekbijstokbonenrassen,teneindete
komen totgefundeerdeaanbevelingenaandepraktische telers en een
adviesaanderassenlijstcommissievoorplaatsingvanderassenopde
aanbevelenderassenlijstvoorglasgroentegewassen.
Opzet
Vooronderzoekofweleerstebeoordeling
Indestookteeltvanstoksnijbonenenstokslabonenzullende nieuwste
rassen opdrieplaatsenwordenbeproefdnaastindepraktijkveelgeteeldestandaardrassen.Deproefplaatsenzijn1xPTG,1xROCen1 x
praktijk.Debesterassenzullen,nabeoordelingenbesprekingdoorde
beoordelingscommissie,inhetvolgende jaarinhet voortgezet onderzoekwordenopgenomen.
Voortgezetonderzoekofweltweedebeoordeling
Indeherfstteeltvanstoksnij-enstokslabonenzullendebesterassen
uithetvooronderzoek inhetvorigejaarnaast in de praktijk veel
geteeldestandaardrassenwordenbeproefd.DeproevenliggenophetPTG
enopROC's,dochinhoofdzaakoppraktijkbedrijvendieinoverlegmet
de werkgroepen vandestudieclubsendevoorlichtingsdienst zijngevonden.
Waarnemingen
Kg-opbrengst,percentageklasseII,hoeveelheid stek,visuelebeoordelingvangewas-envruchteigenschappen.

30november 1989

cfproefp89c

Ill

66-

Project212

11,

Gebruikswaarde-onderzoekbijstamsperziebonen
Proeftiemers
Plaats
Tijd

G.Heij
PTG,afdeling305-1
1april-15juli1989

Inleiding
Op heteluchtbedrijven is de vraagnaaralternatievenindeperiode
mei-juligrootJuistindezeperiode,alsdevroegestookteeltvansperziebonen vrijwelafgelopenisendevollegrondnognietinproduktieis,isdeveilingprijsvansperziebonennogredelijkgoedDaaromishetinteressant indezeperiodesperziebonenaante voeren.
Gelet op het teeltschema van bovengenoemdebedrijvenmoetheteen
kortdurende teeltzijnmeteenbehoorlijkeopbrengst.
Ditonderzoekiseenvervolgophetrassenonderzoekvan1988.
Doel
Nagaanwelke teeltperiode enrassenhetmeestoptimaalzijnOpzet
Vijf rassenvanstamsperziebonen zullenoptweedata, respectievelijk
1aprilen20aprilwordengeplant.
Naastproduktiewaarnemingen zaldehoudbaarheid vanhetproduktvande
verschillenderassenwordenbepaald.
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Teeltonderzoekbijchrysant
Thema's

:Groei en ontwikkeling,
bedrijfssystemen

produktie,

teelt-

en

Vervolg onderzoeknaardeinvloedvanassimilatiebelichting opgroei,
produktieenkwaliteitbijchrysanten
Proefnemers
Plaats
Tijd

:A.P.vanderHoeven,E.Nederhoff
:BedrijfvanFidesinDeLier (kasBeli)
:oktober 1988-april1989

Inleidingendoel
Indeproefvanhetvorige seizoenishet effect van assimilatiebelichtingbestudeerd bijchrysantenvaneengelijkeplantdatum.Deniet
belichteplantenbloeidenlaterenprofiteerdendaardoorvaneenextra
aantal dagenmetveellichtnadatdebelichtegewassenalgeoogstwaren.Omophetzelfdemomentwelengeenbelichtechrysantente kunnen
oogsten van ongeveer dezelfde gewaslengte moetendenietbelichte
chrysanteneerderwordengeplant.Methetdoelmeerinformatie teverkrijgenoverdekwaliteitsverschillen e.d. tussenwelennietbelichte
chrysantenophetmomentvanoogstenisdevolgendeproefgepland.
Proefopzet
ChrysantenstekkenvandecvDaymarkwordenindeweken38,40, 43 en
46 (inaparteteeltvakken)uitgeplant (allemazenvol).Bijdeeerste
plantingwordtgeenassimilatiebelichting toegepastenbijde overige
beplantingen wordensteeds intweevoudvakkenmetenzonderassimilatiebelichtinggeteeld.Deplantdatazijnzogekozenendeteeltmaatregelenwordenzouitgevoerddatdekanshetgrootstisdatdeonbelichteplantengelijkbloeienengelijkvanlengtezijn met de belichte
vandevolgendeplantdatum.
Elke twee wekenwordenvolgenseenbepaald schema10plantenpervak
opgetrokkenengebruiktvoorhetdoenvanverschillende waarnemingen.
RondomelkgenoemdvakmetdecvDaymarkwordenbovendiennog11andererassenplusDaymarkmeteennormaleplantdichtheidgeteeld waaraan
alleenbijdeoogstwarnemingenwordenverricht.
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Onderzoeknaarmogelijkhedenvanchrysantentelenzonderaarde
Proefnemer
Plaats
Tijd

A.P.vanderHoeven
113.1
1988/1989

Inleidingendoel
Indeafgelopenjarenzijnchrysanteninverschillendegotenenandere
"materialen"metvoedingsfilmofmetsubstraatgeteeld.De resultaten
van dezeproevenwordenverwerkteneenaantalmaterialenwordenvervangendooro.a.systemenwaarbijhetmogelijkisomalleendewortels
te bevochtigen. Aan de ontwikkeling vandergelijkesystemenwordt
vanafbegin1989gewerkt.
Uiteindelijk zaleendergelijketeeltmethodewordenvergelekenmet de
teelt opvoedingsfilmopbetonnenvloerenmetdieopsteenwolingoten.
Allesystemenwordenaangeslotenophetrecirculerende voeding/watersysteem.
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Teeltkundigonderzoekbol-enknolgewassen,metnameAmaryllis (Hippeastrum)enFreesia
Thema's

:Produktie,groeienontwikkeling,produktkwaliteit

ZeervroegebloeivanmetvoordatdoelgeteeldeAmaryllisbollen (zowelmetalszonderextraCO-toevoeginggeteeld)
Proefnemer
Plaats
Tijd

J.C.Doorduin
303-5
oktober 1988-januari1989

Inleidingendoel
Vanuit de markt (IBC)kwamensignalendatHollandseAmaryllisbollen
metonvoldoendezekerheidmetdekerstzoudenbloeien en veelal met
niet meer dan één steelperbol.Vanuitde jaarrondopplantingproef
wareneraanwijzingendatbijplanteninseptemberenrooien in juli
(beidedatazijnvroegerdannormaal)naeennormale temperatuurbehandelingoptijdenvoldoendebloeimogelijkmoest zijn. In september
1987 werd deze proef met plantgoedbollen van 10rassengestart.
Geteeldwerd in2afdelingen:èènmet extra C0„ toevoeging en één
zonderextraC0_.Debollenwerden11en12juli1988gerooidendaarnageprepareerd.Napreparatiewordendebollengeplant ter beoordelingopbloeitijdstipenbloeicapaciteit.
Opzet
- 10rassen
- 2CO-behandelingherkomsten
- 4bolmatenperrasperC0„behandeling
-plantdatum: 11oktober1988
-monstersvandezebehandeling zijnopgeplantalspotplantzowelop
hetPTGalsopdeNorthCarolinaStateUniversity.
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Teelt vanaf vermeerdering totleverbarebolvanAmaryllis zonderonderbrekingvanrooienen temperatuurbehandeling
Proefnemer
Plaats
Tijd

J.C.Doorduin
303-1
januari 1989t/m juli1990

Inleidingendoel
Amaryllis iseenevergreenenheeftgeenrustperiodenodig.Welhebben
bloeibare bollen een tijdelijkekoudeperiode (10/15C)nodigomde
bloemstrekking teinduceren.Vanuiteenoriënterendeproef kwamen er
aanwijzingen dathetinéénkeerdoortelenvanafdevermeerderingtot
leverbarebolpersaldo zoukunnenleidentot:
-eenkortereteeltduur
-arbeidsbesparing
-meerkelken/stengel (a.g.v.minder bloemverdroging)
Omdemogelijkhedenvaneendergelijke teeltwijze na te gaan wordt
half januaridaartoeeenonderzoekgestart.
Opzet
-teeltduur 18maanden
-rassen:Appleblossom,
, Lion
] 'standaardrassen
T.
Red
Liberty (sterkebolgroeientrageknopontwikkeling)
Burwhite(sterkebolgroeiensnelleknopontwikkeling)
Cinderella (tragebolgroeiensnelleknopontwikkeling)
PelanPelan(tragebolgroeientrageknopontwikkeling)
-periodiekewaarnemingenombolgroeien-ontwikkelingnategaan
-plantdatum:half januari1989.
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Vermeerderenvanfreesia'sinluisdichtegaaskas
Proefnemer
Plaats
Tijd

J.C.Doorduin
A:212(gaaskas)/B:praktijk
aprilt/moktober1989

Inleidingendoel
In 1988 werd hetgaaskasprojectfreesiagestartmethetdoelonder
luisvrijeomstandighedengezond (virusarm)uitgangsmateriaal tetelen.
In een eersteproefwerdbij4rassenheteffectnagegaanvanwelof
nietsnijdenvandebloemtakkenop het viruspercentage. Vanwege de
zeer late plantdatum (11-5-1988)houdennietalletakkenwordengeoogst.Dezeproefwordt ineenzelfdeopzetalsin1988enmethetzelfdedoelin1989herhaald.
De serologische toetsingopviruswordtuitgevoerd doorenvoorrekeningvandeNAK-S.
Opzet
A.Vermeerdering ingaaskas:
-welennietoogstenvandebloemtakken;
-rassen:'BlueHeaven'
'Côted'Azur'
'Miranda'
'Polaris'
- serologischetoetsingdoorNAK-S.
B.Controleopvirusvandein1988ingaaskasgeteeldeknollen:
-opplantenoppraktijkbedrijf;
-serologische toetsingdoorNAK-S.
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Verbeteringvandewinterbloeivanfreesia
Proefnemer
Plaats
Tijd

J.C.Doorduin
402-1
augustus 1988-april1989

Inleidingendoel
Deproduktievanfreesia isindewintermaandenlaagen de kwaliteit
veelalmatig.Methetdoelhierinverbetering tebrengenwordendemogelijkhedenvanassimilatiebelichting nagegaan. Het onderzoek vindt
plaatsineensamenwerkingsprojectmethetLaboratoriumvoorTuinbouwplantenteeltvandeLandbouwUniversiteit (Berghoef).
Opzet
-Assimilatiebelichting: 3uur 8Wm /etmaal
6uur 8Wm /etmaal
12uur 8Wmj:/etmaal
3uur 16Wm /etmaal
6 uur16Wm /etmaal
controle
-Rassen: 'BlueHeaven'
'Polaris'
-Belichtingsperiode;vanafvoltooiingknopaanleg (+eindoktober)t/m
eindbloeivandehaken (mediofebruari)
-Daglengte£ 12uur.
Op Tuinbouwplantenteelt wordtbij2daglengten,8en16uur,en8Wm
heteffectnagegaanvanhettijdstipwaaropmet de belichting wordt
gestart. De startdata zijn:15oktober,15november en15december.
Eindebelichtingbijbloeivandehaken.
(zieookproject243)
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Herkomstfreesiaplantmateriaal enheteffectdaarvanopdeuitbloei
Proefnemer
Plaats

Tijd

:J.C.Doorduin,T.Sytsema-Kalkman(PBN)enP.vanDijk
(CTN)
:PTG:207-2en4
Praktijkbedrijven
PBN:houdbaarheidsgebouw
:oktober 1988-april1989

Inleidingendoel
Bijhethoudbaarheidsonderzoek freesiaophetPBNconstateertmenverschillen in uitbloeibijhetzelfderasvaneenzelfdeherkomstenvan
verschillendeherkomsten.Methetoogoptoekomstigonderzoek is het
van belang te weten inhoeverredeherkomstengroeiplaatsvanhet
plantmateriaalvaninvloed zijnopdeuitbloei. Met dat doel wordt
daartoeopinitiatiefvanhetPBNeenproefopgezet.
Opzet
A.Herkomstopéénproefplaats (PTG):
-ras:'Polaris'
-herkomst:12verschillendebedrijven,dochvaneenzelfderooitijd
engeprepareerd onderdezelfdeomstandigheden
rooitijd engeprepareerd onderdezelfdeomstandigheden
-plantdatum:mediooktober 1988
-uitbloeinatransportsimulatie ophetPBN
B.Herkomstvanverschillendeproefplaatsen(praktijk):
-ras:'Polaris'
-herkomst:6verschillendebedrijven,dochvaneenzelfderooitijd
engeprepareerd onderdezelfdeomstandigheden
-proefplaatsen:deknollenvande6herkomstenwordenopelkvan
de6herkomstbedrijvenuitgeplant.
-plantdatum:mediooktober1989
-uitbloeinatransportsimulatieophetPBN
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Onderzoeknaarfactorendiedebloeibijanjersbeïnvloeden
Thema's

:Groeienontwikkeling,produktie

1. Daglengtebehandeling bijanjers
Proefnemer
Tijd

:A.P.vanderHoeven
:1988/1989

Inleiding
In voorgaande jarenzijnenkeleproevenuitgevoerdwaarbijdeinvloed
vandedaglengteenvandeverschillendebehandelingenwerdnagegegaan
opbloei,produktieenkwaliteit.
Tn juni 1988 is de laatste proefbeëindigd.Deresultatenvande
proevenwerdenverwerkten daarna gebruikt voor verslaglegging en
publicaties.
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Gebruikswaarde-onderzoek bloemisterijgewassen
Thema
Proefnemers

Plaats
Tijd

:Gebruikswaarde-onderzoek
:A. de Gelder en C. Heidemans
voor freesia en amaryllis in samenwerking met
J.C. Doorduin voor chrysant in samenwerking met
A.P. van der Hoeven
:PTG en praktijkbedrijven,zie verder onder opzet per
gewas
:1989,zie verder onder opzet per gewas

Gebruikswaarde Freesia
Doel
Vooronderzoek envoortgezet onderzoek van freesiarassen, waarvan de
verkregen resultaten moeten leiden tot aanbevelingen aan de praktijk
enadvies aan de rassenlijst commissie siergewassen over plaatsing op
de rassenlijst.
Opzet
Vooronderzoek envoortgezet onderzoek in devolgende experimenten.
a.Voorjaarsteelt 1989
b.Herfstteelt 1989
c Voorjaarsteelt 1988

okt. 1988 - juli 1989
jan. 1989 - febr. 1990
okt. 1989 - juli 1990

proefstation
praktijk
proefstation

Tevens zal extra aandacht worden besteed aan de houdbaarheid vanFreesiarassenmet het oog op een te starten "referentietoets" als eerste
screening.
Waarnemingen :aantal takken/100planten,aantal haken aandehoofdstengel, gewicht van haken enhoofdstengel, lengtevan
de haken,percentage lengtescheuren, oogstduur,houdbaarheid, visuele kwaliteitsbeoordeling.
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Gebruikswaardechrysant
Doel
Verwervenvanbetrouwbare informatieoverraseigenschappen, die voor
teler, handelaar en consumentvanbelangzijn.Deresultatenvande
afzonderlijkeeigenschappenkunnenbenutwordenbij de rasadvisering
en moeten tezamenwordengebracht ineenaanbevelingvanrassennaar
depraktijkenadviesaanderassenlijstcommissieover opname op de
rassenlijst.
Opzet
Ineenjaarrondcyclusvanexperimentenwordeneenaantaleigenschappen
bepaald.Inhetoverzicht isper experiment het hoofddoel vermeld.
PlaatssteedsopProefstation.
Titel

Hoofddoel

Periode

a Winterbloei 1988/89okt.1988-maart1989
b.Zomerbloei 1989

mrt.1989-juni1989

c.Herfstbloei 1989

juli1989-sept.1989

d.Winterbloei 1989/90okt.1989-maart1890
e.LongDayLeaf
Number

parallelaanat/mc

reactie optemperatuurenonderbreking
groeikracht,reactie
opremstof
reactie opsplitbehandeling
reactieop temperatuurenonderbreking
aantalbladerendat
onder
lange dag
conditie
wordt
aangelegd,
tot
knopvormingoptreedt

Waarnemingen
at/md:Knopvorming,takopbouw,reactiesnelheid,gewicht,lengte,
beschrijving bloemkleurentype,optredenvanziektenof
schaden.
e:
Aantalbladeren.
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3.

Gebruikswaarde-onderzoek Amaryllis
Doel
Onderzoek vanAmaryllisrassen,waarvan de resultaten moeten leiden tot
aanbevelingen aan de praktijk en advies aan de rassenlijst commissie
over plaatsing op denog samen te stellen rassenlijst.
Opzet
In 1989wordt de in 1986 gestarte cyclus van proeven afgerond met
bloeiproeven in de vollegrond en inde pot- Tevens wordt daarbij de
houdbaarheid bepaald. Het gaat om devolgende proeven:
A:Vollegronds-enpotopplanting vanmateriaal met eenkort teeltseizoen. Periode oktober 1988 - januari 1989.
3: Vollegronds- en potopplanting vanmateriaal met een lang tweede
teeltseizoen. Periode december 1988 -april 1989.
Waarnemingen
Aantal stelen per bol, kelken per steel, steellengte, visuele
kwaliteitsbeoordeling, houdbaarheid.
Tevens zal inbegin 1989 getracht worden eenhoudbaarheidsproef uit te
voeren met bloemen van eind 1989 inonderzoek op tenemen rassen.
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Onderzoekaanoverigebloemisterijgewassen
Thema's

:Groeienontwikkeling,produktie

1. Oriëntatieonderzoekbehoeftebijaster
Proefnemer
Plaats
Tijd

A.P.vanderHoeven
PTG
Vanaf 1februari 1989

Inleidingendoel
Eind 1988wordthetdaglengteonderzoek bijanjersophetPTGafgesloten,medeopadviesvandeNTSselectiebloemen (B.Wegman), PBN (G.
v.d. Berg)enVBN(J.Glas)isbeslotenomteeltonderzoekuittegaan
voerenmetastervooralmetA.ericoides.
Begonnenwordtmethet inventariserenvanknelpunten en perspectiefvolleaspectenvande teelt.Hiernawordt,rekeninghoudendmetonderzoekdatopandereplaatsenwordtofkanwordenuitgevoerd,een keuze
gemaaktenbegonnenmet teeltkundigonderzoek.
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Oriëntatie onderzoekbehoefte bij trachelium
Proefnemer
Plaats
Tijd

A.P. van der Hoeven
PTG
Vanaf 1februari 1989

Inleiding en doel
Eind 1989wordt het daglengteonderzoek bijanjers op het PTG afgeslotenmede op advies van de NTS sectie bloemen (B.Wegman), PBN (G. v.d.
Berg enVBN (J.Glas)is besloten om teeltonderzoek uit te gaan voeren
met trachelium.
Begonnen wordt met het inventariseren van knelpunten en perspectiefvolle aspecten van de teelt.Hierna wordt, rekening houdend met onderzoek dat op andere plaatsen wordt of kanworden uitgevoerd, een keuze
gemaakt en begonnen met teeltkundig onderzoek.
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Kwaliteitsonderzoekbijglasgroenten
Thema's

:Produktkwaliteit,fysiogeneafwijkingen,kasklimaat

Invloed vanhetCa-bemesting incombinatiemethetluchtvochtigheidsregimeophetoptredenvangoudspikkelsbijtomaat
Proefnemers
Plaats
Tijd

J.Janse,G.Wellese.a.
111
15december -1juli1989

Zieookproject 23010en231.

Inleidingendoel
Eenbelangrijkefysiogenekwaliteitsafwijkingbijdetomatenvrucht is
hetvoorkomenvangoudspikkels.Uit recentonderzoekophetPTGbleken
tomatenmetveelgoudspikkelsbijna40%(tweedagen) korter houdbaar
tezijninvergelijkingmet tomaten zondergoudspikkels.Dezeresultatenwordenbevestigd indehoudbaarheidscontrole opdeveilingen. Tevens hebben tomatenmetveelgoudspikkelseenonaantrekkelijkuiterlijk.OpdeLUteWageningenisgevondendattomatenmet goudspikkels
veel Ca-oxalaatkristallenbevatten.Dit typetomatenkomtvooralvoor
opheteluchtenkoudeteeltbedrijven.
Mogelijkhedenomgoudspikkels tevoorkomenzoudenvooralgezocht moetenwordeninhetklimaat endebemesting.
Opzet
Tomatenvaneenlateplanting zullenwordengeteeldbijvierverschillendeniveau'sinluchtvochtigheid tijdensdedagendenacht.
DaarnaastzullenverschillendeK/Ca-verhoudingen (0.1 tot 4) in de
voedingsoplossingwordenaangehouden.
Regelmatig zal worden beoordeeld op goudspikkels,zweischeurtjes,
houdbaarheid eneventueelanderevoorkomende kwaliteitsgebreken. Uiteraardzalookdeproduktiewordenbepaald.
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Trainingvansmaakonderzoek,methetsensorischpanel
Proefnemer
Plaats
Tijd

:J.Janse
:PTG
:1988

Inleidingendoel
De smaak van eenprodut iseenzeerbelangrijk kwaliteitscriterium.
Vooralbijtomaatiserindeloopder jarenveelaandacht geschonken
aan het smaakaspect, met nameaanbepalingvanderefractieenhet
zuurgehalte.UitrecentonderzoekophetSprenger-Instituutblijkt de
relatievandeze2parametersmetdesmaakechteronvoldoende tezijn.
Menistotdeconclusiegekomendat,indieneengoedoordeel over de
smaak moetwordengegeven,hiervooreensensorischebeoordelingnoodzakelijkis.
In1987isophetPTGdaaromgestartmeteen sensorisch panel. Door
dit panel zijn in hetafgelopenseizoensmaakbeoordelingengegeven
voorpaprika's,meloenen entomaten.
Opzet
Hetkomend seizoenzalermeeraanpaneltraining worden gedaan. Dit
mede naaraanleidingvaneengevolgdecursussensoriek.Daarnaastzal
hetaantalsmaakbeoordelingenbijo.a.tomaat,meloen,paprikaen radijs worden uitgebreid. Bij dezeproduktenzullenvooralrassenop
smaakwordenbeoordeeld.Daarnaastooktoetsingvanproduktuitenkele
teeltproeven.
Bij meloenzalbijeenOgen-enCharentaistype tevenswordennagegaan
ofereengoederelatieistussenhetsuikergehalteende smaak. Bij
paprika zalwordenonderzochtwatdeinvloed isvandematevanbontheid tijdensdeoogstopdesmaak.

30november 1989

cfproefp89c

Ill-82

Project 219

3. Ontwikkelingenoptimaliseringvanwaarnemingsmethodenvoorde kwaliteit
Proefnemer
Plaats
Tijd

:J.Janse
:PTG
:1989

Inleidingendoel
In veelteelt-enrassenproevenvormtdekwaliteit eenbelangrijkonderdeelvanhetonderzoek.Onderkwaliteitwordtdannietalleenhoudbaarheid verstaan,maarookfysiogeneafwijkingenzoalsstipenzweischeurtjes.
Voor tomaat,komkommer enpaprikazijnerreedsmethodiekenontwikkeld
om de houdbaarheid vanhetproduktvast testellen.Bijdeontwikkelingvandezemethodiekenbehorenondermeerhet vaststellen van de
houdbaarheidsbepalende factor(en),dejuistebeoordelingsmethode,beoordelingsfrequentie,bewaaromstandigheden endehoeveelheid benodigd
produkt.
Het is ergbelangrijkominhetonderzoekzowelophetPTGalsopde
institutenenzomogelijkookopdeveilingen,dezelfde beoordelingsmethodentegebruiken.
Bij verschillende kleine gewassenmoetendemethodiekennoggrotendeelswordenontwikkeld.Daarnaast zalvooreenaantalfysiogene kwaliteitsafwijkingen eenbeoordelingsmethode ontwikkeldofverdergeoptimaliseerdmoetenworden.
Bijdehuidigewaarnemingsmethodenvoordehoudbaarheid bijde3grote
Produkten zal kritischmoetenwordenbekekenofnogverdereverbeteringenmogelijkzijn.
Opzet
Bijproduktenzoalscourgette,amsoi,bleekselderij, krulandijvie en
bonen zullen waarnemingsmethodieken voorhoudbaarheidsbepaling (verder)wordenontwikkeld,medeaandehandvanfoto's.
Hiervoor zalvoornamelijkmateriaalgebruiktwordenafkomstiguitrassenproeven. Daarnaast zal vanenkelefysiogeneafwijkingendemeest
wenselijkebeoordelingsmethode wordenbeschreven.
Bijdehuidigeonderzoekmethodiekenvoordekwaliteitbijdegrotegewassen zal kritischwordenbekekenofverdereoptimalisatiemogelijk
is.

30november 1989

cfproefp89c

Ill-83

Project219

Beïnvloeding zomerklimaat terverbetering tomatenkwaliteit
Proefnemers
Plaats
Tijd

J.Janse,G.vanHolsteijn,K.Buitelaar
307,proeftuinen
april-september1989

Zieookonderproject229.

Inleidingendoel
Vooralinzomersmeteenhoge instraling zijner veel kwaliteitsproblemen bij tomaten.Deproblemenbetreffenvooraleenslechtekleur,
kortehoudbaarheid enfysiogeneafwijkingenzoalsrodeneuzen en afvallende kroontjes. Vooralhethoogoplopenvandevruchttemperatuur
alsgevolgvandirectezonbestraling kanwordengezienalsde belangrijksteoorzaakvandeslechtekwaliteit.Devruchttemperatuurkantot
10 Chogeroplopendandeomgevingstemperatuur.
Ondanks het tegenvallende zomerklimaat in 1987 en 1988 is uit
onderzoek gebleken datdevruchtkwaliteitwordtverbeterdalsgevolg
vanschermenbijhoge instraling. De consequentie van schermen is
echterlichtverlieswatweerproduktieverliesveroorzaakt.
Misschien is hetmogelijkdooropdejuistemomententeschermeneen
duidelijkekwaliteitsverbetering tebereikenmeteenminimale produktiederving.Ditzalinonderzoekwordennagegaan.
Verhoging vandeRVofvergrotingvandegewashoeveelheid indezomer
kandekwaliteiteveneenspositiefbeïnvloeden.
Opzet
Indelage-watertemperatuurkaszullenerwaarschijnlijkvierschermbehandelingen wordenuitgevoerdwaarbijhettijdstipvanschermenen/of
deschermduurzalwordengevarieerd.
Devolgendewaarnemingen tenaanzien van de vruchtkwaliteit zullen
wordenverricht:%bontevruchten,zweischeurtjes,goudspikkels,doorkleuring,uitstalleven,refractieenzuurgehalte.
Tevenszullenerbloei-enproduktiewaarnemingenwordenverricht.
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Teeltonderzoekbijaubergine
Thema's

:Produktie,produktkwaliteit,produktvernieuwing

Oriënterendonderzoekbijminiaubergine
Proefnemer
Plaats
Tijd

R.H.M.Maaswinkel
208-2en303-5
Juni-november 1988enfebruari-juli1989

Inleidingendoel
Bijverschillendegroentegewassen iserdelaatste jaren een steeds
grotere verscheidenheid in grootte enkleur.Vanuitdemarktkomen
signalendatermogelijkhedenzijnvoorminiaubergine.Dezeminiaubergines zouden bij voorkeureivormigenwitofpaarsvankleurmoeten
zijn.Devraagisechterofergeschikterassenzijnvoordeteeltonderglas.
Opzet
Ineenherfsteneenvoorjaarsteeltzulleneenaantalminitypenmetde
vruchtkleurenwitenpaarsbeproefdwordenop bruikbaarheid voor de
teeltonderglas.
Waarnemingen
2
-aantalenkg-opbrengst perm;
-vruchtkwaliteit;
-groeikrachtengewasopbouwengebruikswaarde.
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Teeltonderzoekbijradijs en rammenas
Thema's

:Kasklimaat, produktkwaliteit, milieubescherming

Onderzoek naar het effect van het overdag schermen op de voosheid van
radijs
Proefnemer
Plaats
Tijd

G. Heij
Afdelingen 207-01 t/m 207-04
15 juni - 1augustus 1989

Inleiding endoel
Volgens de praktijk iseen van de oorzaken van voosheid bij radijs de
tijdelijk hoge verdamping van de bladeren.Er ontstaat dan eensituatiewaarbij dewaterafgifte de wateropname overtreft,waardoor de radijsknol als hetware leeggezogen wordt.Met als gevolg dode cellen in
deknol (voosheid).
Uit ander onderzoek is aan tegeven (werk van R. de Graaf) tijdens
welke uren enbijwelke instraling deverhoogde verdamping (stress)in
de zomerperiode ontstaat.
Indit onderzoek zal dan juist deze uren een gedeelte van de instraling d.m.v. schermen wegnemen.
Opzet
Radijs,cv 'SaxaNova', zalmedio juni inde kasgrond worden gezaaid.
De volgende behandelingen zullen gerealiseerd worden:
afdeling 1:niet schermen
afdeling 2:schermen tussen 14.00en 17.00uur
afdeling 3: schermen tussen 14.00 en 17.00uur boven instraling van
475 W/m 2
afdeling 4: schermen tussen 14.00 en 17.00uur boven instraling van
750W/m 2 .
Bepaald zal worden:demate van voosheid, scheuren eventueel glazigheid ende ontwikkeling van blad enknol van de plant. Geregistreerd
worden deklimaatgegevens.
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2.

Inventarisatievanhetverloopvandezoutconcentratie enwatergiftin
relatietotproduktkwaliteit enmilieubelasting
Proefnemers
Plaats
Tijd

G.Heij,A.v.d.Bos
Praktijkbedrijven
1december 1988-15november1989

Inleidingendoel
Uitvoorgaand onderzoekblijktdatde interne kwaliteit van radijs
sterkwordtbeïnvloed doordezoutconcentratievandebodem.Gebruikelijkwasbijradijsvoor iedereteelteenvoorraadbemesting te geven
endaarmeegedurendedeteeltmet "schoon"water teberegenen.
Vooral naar aanleiding van deresultatenvanhetvoosheidonderzoek
verandertde"praktijk"hetbemesten.Erwordtal op veel bedrijven
geen voorraadbemesting meer gegeven, maar alleenviaregenleiding
"bij"gemest.
Eenenanderheeftconsequentiesvoordezouttoestand van de bodem.
Bovendien als er ineenperiodeveelgegotenmoetworden,heefthet
consequenties t.a.v.hetmilieu.
Inditonderzoekzalopeenaantal radijsbedrijven het verloop van
zoutconcentratieenwatergiftgeïnventariseerdworden.
Opzet
Met ingang vaneindnovemberzullenopverschillendebedrijven(zand
enzavelbodem)hetverloopvandeanalysedjfersvan de voedingselementenvandebodemgeanalyseerdworden.
Naast grondanalyses,zullenwatermonstersvangiet-endrainwatergenomenworden.Bedrijvenmetalleenvoorraadbemesting zullenvergeleken
worden met bedrijven, waar alleen viaderegenleiding (zgn.A-en
B-bak)wordtbijgemest.
Deteeltmaatregelen (bemesting,watergift)zullenzonauwkeurig mogelijkwordenvastgelegd.
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Onderzoek naar de invloed van geschermde kasdekken opklimaat engewas

Op 12bedrijven zijn vorig jaarmetingen gedaan naar het optreden van
horizontale temperatuurverschillen. Dit heeft geleid tot een aantal
adviezen om door aanpassing van scherm en/of verwarming de temperatuurverschillen op teheffen.Aan de hand van afgelopen jaar gemaakt
en het komend jaar temaken temperatuurplots kan worden nagegaan of de
maatregelen effect hebben gehad en in welke mate (kwantitatieve en
kwalitatieve bepaling!).
Hiervoor zullenworden gebruikt bloemenbuisjes met digitale thermometer, infraroodthermometer en infraroodviewer.
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Verbeterenvanhetklimaat onderzomerseomstandigheden
Thema's
Proefnemer

Plaats
Tijd

:Kasklimaat,licht,planttemperatuur
:G.P.A.vanHolsteijn
Bijditproject zalwordensamengewerktmetG.Welles,
K.Buitelaar,J.JansenenA.deKoning
:Proefstation,kas307,praktijkbedrijven
:april-september 1988

Inleiding
Het in1986gestarteonderzoekmetbeweegbare schermenomhetklimaat
indezomertebeheersenvraagtnogéènjaarvoortzetting.Bijdeeerste twee proeven gaf het gebruikvaneenschermenbijzonnigweer
steeds produktieverlies, maar daartegenover steeds een betere
kwaliteitvandegeoogstevruchten.Hieruitontstond devraag of een
beweegbaarschermzodanigkanwordengeoptimaliseerd dathetlicht-en
produktieverliesminimaalendekwaliteitsverbetering maximaalis.Vorig jaar is met datdoeleenschermmetminder lichtonderschepping
(LS-14F)geïnstalleerd enhetregelprogramma voor het scherm sterk
verbeterd. O.a.dooreenernstigevirusaantastingvaneendeelvande
plantenkondengeennauwkeurigeopbrengstenwordenverzameld. Waarneming vanvrucht-enbladtemperatuurwerdenweliswaarvoortgezet,maar
vragennogomaanvulling.Voorverklaringvandewaterhuishouding bij
zonnig weer zijn aanvullende gegevens nodig.Dooruitbreidingvan
meetapparatuurkandatin1989wordengerealiseerd.
Werkwijze
Inkas307metachtafdelingenwordenbijdeteelt van tomaten vier
schermbehandelingen toegepast.Erwordenmetingenverrichtaankasklimaat,planttemperatuur, waterverbruik, oogst en kwaliteit van de
vruchten.
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Mineralen-enwaterhuishoudingvankasgewasseninrelatietothetkasklimaat
Thema's

:Kasklimaat,plantenvoeding,fysiogeneafwijkingen

I.Invloed vandeCa/K-bemesting incombinatiemethet luchtvochtigheidsregimeopgroei,produktieenkwaliteitvanstooktomaten.
Proefnemers
Plaats
Tijd

:G.W.H. Welles, J.Bakker,J.Janse,K.Buitelaar,C.
deKreij
:PTG,kas111
:15december-1juli1989

Inleidingendoel
Inhetvoorjaarvan 1985zijnextremeluchtvochtigheidstrappen incombinatiemetdeCa/K-bemesting bijtomaatvergeleken.
Gebleken is in ditonderzoek,alsmedeinvergelijkbaaronderzoekin
Engeland,dateenhogeluchtvochtigheid (=laagvochtdeficit) aanleiding geeft totproduktieverlies,alsgevolgvanhetoptredenvanCagebrek indebladeren.Ingenoemdonderzoek zijn onvoldoende gewaswaarnemingenverrichtomdeoorzakenvanhetproduktieverliesvoldoendehard temaken.Gedachtkano.a.wordenaaneenreductievanheteffectieve bladoppervlak, een verminderingvandevruchtzetting(o.a.
stuifmeelkwaliteit)eneenverminderde fotosynthesepereenheid bladoppervlakte. Teneindemeer inzichttekrijgenindeoorzakenvanproduktieverliesenoplossingen tevindenvoorhetprobleemgoudspikkels,
zal deproefwordenherhaald.Hierbijzullennogextremereniveausin
metnamedeCa/K-bemestingwordengerealiseerd.
Opzet
Devolgendeklimaatsbehandelingen zullenwordenaangelegd:
H/H,L/H,H/LenL/L,elkintweevoud (H=hogeluchtvochtigheid,L
lageluchtvochtigheid gedurendedag/nacht).
Binnen elke klimaatbehandeling zullenvierCa/K-verhoudingenworden
gerealiseerd (0.1,0.4,1.0en4.0).
Naastuitvoerigewaarnemingenaanhet gewas (o.a. ook destructieve
waarnemingen aan zgn.slachtplanten)zalookdeproduktie,houdbaarheid,smaakenwaterverbruikwordenvastgesteld (zieook project 219
en231).
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Project231/224in
combinatiemet
219en230

Fysiogeneafwijkingeninrelatietotenergiebesparing
Ontwikkelingvanregelstrategieënt.b.v.hetkasklimaat
Thema's
Proefnemer
Plaats
Tijd

:Gronden, substraat-engewasanalyse(methoden),waterhuishouding,fysiogeneafwijkingen
:J.C Bakker,G.W.H.Welles,K.Buitelaar,C.deKreij,
J.Janse
:Kas111
:20december 1988t/mmei1989

Inleiding
Inhetkadervanhetonderzoeknaardeinvloed vandeluchtvochtigheid
opdegroei,produktieenkwaliteitvanvruchtgroentegewassen is een
grootstukinventariserend werkuitgevoerd.Opbasisvandetotnutoe
behaalderesultatenisbeslotenomookin1989nogeenaantal experimenten uit tevoeren.Dezezijnnodigomdeinventarisatie tecompleterenenomtekomentoteensynthesevandegevondeneffecten.
Luchtvochtigheidheefeeneffectopdiverseprocessenwaarbijhet van
belang is tewetenwelkeffectvoornamelijkverantwoordelijkisvoor
deuiteindelijkeeffectenopproduktie.Dekomendeproefwordt daarom
gericht op hetbepalenvandeinvloedvandeluchtvochtigheid opeen
aantaldeelprocessenzoalsvegetatievegroei,bloei,zetting, vruchtgroei etc.Indediverseexperimenten totnutoeisaandezeaspecten
regelmatigaandachtgeschonkenmaarbijtomaatontbreektexacteinformatie.
De hypothese isdatmetnamehetbladoppervlakeensleutelrolspeelt
bijdeinvloedvandeluchtvochtigheid opproduktie.
Metklimaat-enplantgegevensuitdeproef zaldedrogestofprodutkie
gesimuleerdwordenmethetmodeldatopdeLUwordtontwikkeld.Degedachteisdatuitvergelijking vandewerkelijkeengesimuleerde Produkte eenideekanwordengevormdinhoeverredeverschilleninbladoppervlakteverantwoordelijkzijnvoordegevondenverschilleninproduktie. Omdat het bedoeldemodeldedrogestofproduktiebeschrijft
zaltijdensdeproef informatiemoetenwordenverzameld overde droge
stofgehaltesenverdelingbinnendeplant.
Naast defactorluchtvochtigheid zalvanuitdeafdelingplantevoeding
enwortelmediaonderzoekwordenuitgevoerd naarde invloed van K/Ca
verhoudingen op de Calciumopname, hetoptredenvanCa-gebrekende
verdelingvanKaliumenCalciuminplantesapendrogestof.
Doel
Hetdoelvandetomatenproef energiekas 1989ishetverkrijgenvangedetailleerde informatieoverdeinvloedvandeluchtvochtigheidop:
1.vegetatievegroei(lengte,bladoppervlak,eventueelwortels)
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2.bloeisnelhetd (eneventueelstuifmeelkwaliteit)
3.vrucht-enzaadzetting
4.vruchtgroei
5.produktie (snelheid entotaalgewicht,kwaliteit)
6.drogestofverdeling binnendeplant (blad,stengel,vruchten
eventueelwortel)
7.alleafwijkingen (o.a.kniktrossen,calciumgebrek)
8.uitwendigeeninwendigekwaliteit/smaak (goudspikkels,zwelscheuren
enhoudbaarheid).
InvloedvanK/Caop:
5.produktie (snelheid entotaalgewicht,kwaliteit)
7.alleafwijkingen (o.a.kniktrossen,calciumgebrek)
8.uitwendigeeninwendigekwaliteit/smaak
9.calciumverdelingbinnendeplant (bladschijf,-steel,stengel,
trossteel,vruchtenenwortel)
Opzet
Voorditstukonderzoekzijngedetailleerde (destructievewaarnemingstechniekennoodzakelijk.Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de
proefopzet.
Uitgegaan wordt van 4 velden inhetcentraledeelvandeafdeling
waaraandenietdestructievewaarnemingen (lengtegroei,bloei,zetting
vruchtgroei, produktie) worden waargenomen. De omliggende velden
zullenwordengebruiktvoorhetweghalenvanplantenvoordestructieve
waarnemingen.
Om degatentevullenwordenplantenweggehaald uitdeenkelglasafdeling.Dezeafdelingen liggenbuitendeproefenkunnenooknietvoor
anderonderzoekwordengebruikt.Deplantenindeenkelglasafdelingenwordenaandedraad getoptomverplaatsen tevergemakkelijken. Bij
het weghalenvandeplanteninafdeling4blijftaanelkekantvande
afdelingeenkapstaanalsbufferij.Inafdeling 9worden de planten
alleenweggehaald uitdehelftdienietgrenstaanafdeling7.
Om voldoende ruimte te hebben voorhetuitvoerenvandestructieve
waarnemingenwordteenaantalvoedingsbehandelingengelijkgeschakeld.
Debakken,4,5,6,7,8en9 krijgen dezelfde voeding. Omdat ook
planten geslacht worden uitdediversevoedingsbehandelingen liggen
ookdevoedingsbehandelingen intweevoud.Erworden ook verdampingswaarnemingen gedaan. Om het proefplanvanuitdeafdelingbodemook
volledigintepassenisbeslotenbak12voedingsbehandeling 3te geven. Uit de rijen tegenoverdeverdampingsgotenkunnendanplanten
wordenweggehaaldvoorvolledig analyseopdiverseelementen.
Geplandeplantdatum: 20december.Startklimaatbehandelingen: 27 december.Deproefzaltotongeveereindmeidoorlopen,zodatinjunide
herfstauberginesgeplantkunnenworden.
Ras:669RijkZwaan,plantdichtheid:2.5/m (12perveld).
Klimaat
1.Continuhogeluchtvochtigheid (H/H)
2.Overdaglaag,'snachtshoog (L/H)
3.Overdaghoog,*snachts laag(H/L)
4.Continulaag(L/L)
5.Enkelglasbuitendeproef.
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Voeding
Behandeling

K/Ca

K

4

2.standaard
3.
4.

1 1
0.4
0.2

7

Ca
14
7 7.0
3.5
1.75

Mg
3.5
73.5
.0
8.75
9.63

bak
3.5

1 en 4

. 55 , 62,, 75 ,
, 86,en9
23 ,
3.5
3.5

3 e n 12
9 en 10

(waardeninhetwortelmilieu,mmol.1 )
Waarnemingen
Nietdestructief (perafdeling):
- plantlengte 1keerperweek40planten
-bloei2keerperweekbloeiende tros+aantalbloemenvanproduktievelden
-zetting (zelfdeveldenalsbloei)
-vruchtgroei I eweekaan4planten(trossen totdedraad)
-produktie (aantal,gewicht)3keerperweek
-kwaliteit (goudspikkels,zwelscheuren,houdbaarheid)
-aantalkniktrossen totdedraad (40planten,eenmalig)
-waterverbruik perweek
-drogenvanafgepluktbladvandeproduktievelden
-zaadzetting (aantalzaden/vrucht)vandeeerstevruchtvanelketros
5vruchtenperafdeling,alletrossentotdedraad+individueel
vruchtgewichten-diameter (veldenvoorbloei,I evrucht labelen).
Destructief:
-plantslachtinguitgangsmateriaal (week0)10planten
-plantslachtingen inweek1,2,3,4,6,8,10metrespectievelijk
4,4,8,8,8plantenperafdeling.Versgewicht,drooggewichtvan
diverseonderdelenenbladoppervlak
-drogestofvangeoogstevruchten1keerperweek.
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Project 231/224 in
combinatie met
219 en 230
Onderzoek,energiekas (111)herfst 1989
Proefnemers
Plaats
Tijd

:J.C. Bakker, G.W.H. Welles,R.Maaswinkel,C.de Kreij
:Kas 111
:Juni t/m oktober 1989

Inleiding endoel
Omvan elk onderzocht gewas een beeld tekrijgen over het hele jaar is
een herfstproef met aubergine gepland. Het onderzoek zal gericht zijn
opvegetatieve groei en produktie, bloei en zetting en kwaliteit. De
extacte proefopzet zal op een later tijdstip wroden vastgesteld, maar
het ligt indeverwachting t.a.v. klimaat de lijn te volgen van
dag/nacht luchtvochtigheidsbehandelingen. Dit experiment moet
afronding vormen van de kasexperimenten met glasgroenten.
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Project235

Dewaterhuishoudingvankasgewassen
Thema

:waterhuishouding

Verdampingsonderzoeklysimeterkas
Proefnemer
Plaats
Tijd

R.deGraaf
302 (lysimeterkas)
1 januari 1989-31december 1989

Inleidingendoel
De aanpassingvandelysimeterkasvoorhetverdampingsonderzoek isin
L988,openkelekleinepuntenna,gereedgekomen.
In1989zalhetmeet-enregelprogramma voor de weegschalen verder
worden getest en zonodigwordenaangepast.Hetzelfdegeldtvoorhet
watergeefrekenmodelvoordenormaal indekasgeteeldeplanten.
Eènenanderzalplaatsvindentijdens een stookpaprikateelt. Na de
testperiode vanéénàtweemaanden,waarintevensnagegaanzalworden
inhoeverreerbijgelijkebehandeling tussen de drie kasafdelingen
transpiratieverschillen voorkomen, wordt vervolgens deinvloedvan
luchtvochtigheids-enCO^-verschillenopdetranspiratieonderzocht.
Opzet
Invoed luchtvochtigheidsverschillen opdetranspiratie.
Verschilleninluchtvochtigheid tussende drie kasafdelingen worden
verkregendoorineenafdelinghetschermgeheel tesluiten,eenafdelingteschermenmeteenvochtkiervan15à 20 cm en een afdeling
schermen met een vochtkierplusveelventileren.Perweekzullende
behandelingenperafdelingwordengewisseld.Totaalzalovereenperiodevannegenwekenwordengemeten.Dithoudtindatperafdelingelke
behandelingdriekeervoorkomt.Eenweekperiodebestaatuitvijfwerkdagenmetverschilinbehandeling entweeweekenddagen zonderverschil
inbehandeling.
InvloedCO^-verschillenopdetranspiratie
Aansluitend opdeperiodemet luchtvochtigheidsverschillen zalde invloedvanCO^-verschillenopdetranspiratiewordennagegaan.
De volgende CO„-gehalten zullen wordengedoseerd:èénafdeling300
ppm,éènafdeling 600ppmenèènafdeling 1200ppm.Pervier of vijf
dagenzullendebehandelingenperafdelingwordengewisseld.Detotale
periodewaarovergemeten zalworden staatnognietvast. Een periode
van vierofvijfdagenbestaatuittweeofdriedagenmetverschilin
behandelingentweedagenzonderverschilinbehandeling.
Transpiratiegegevens overkorteenlangereperioden worden verzameld
metdenegenelektronischeweegschalen.Gegevensoverlangereperioden

30november 1989

cfproefp89c

Ill -95

en aansluitend op praktijomstandigheden worden verkregen uit metingen
van de watergift en hoeveelheid drainwater van de normaal geteelde
planten.
Tijdens de teelt zullen klimaat-en plantgegevens worden verzameld.

Automatisering vanwatergeven bij teelten op substraat indepraktijk.
Proefnemer
Plaats
Tijd

:R.deGraaf
:Praktijk
:Januari 1989 -november 1989

Inleiding endoel
De belangstelling inde praktijk voor (geavanceerde) apparatuur voor
automatisering van hetwatergeven bij teelten op substraat blijft toenemen.Daarnaast bestaat debelangsteling om de gegevens verkregen uit
apparatuur voor deautomatisering van het watergeven tegebruiken om
demate van transpiratie af te leiden. Transpiratiegegevens die volgens bepaalde ideeën gebruikt kunnen worden om het kasklimaat teregelen of aan tepassen.
In 1989 zal aan deze ontwikkeling inde praktijk in samenwerking met
tuinbouwtoeleveringsbedrijven aandacht worden geschonken.
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Project236

Ontwikkelingvaneengroeimodelvoortomaat
Thema's
1.

:Groeienontwikkeling,kasklimaat,produktie

Invloedvantemperatuur oipuitgroeiduurvantomatenvruchten
Proefnemer
Plaats
Tijd

A.deKoning
Klimaatkamers
1januari-1juli1989

Inleidingendoel
Binnenhetgroeimodel isernogonvoldoendekennisoverdeinvloedvan
temperatuuropdeuitgroeiduurvandevruchten.Waarschijnlijk is de
gevoeligheid voortemperatuurafhankelijkvanhetontwikkelingsstadium
vandevrucht.
Opzet
Indekweekcellenwordt respectievelijkeenlage(17C) en een hoge
(23°C) temperatuur ingesteld.Perweekwordenplanten(inlibrabakken
tussendeafdelingenuitgewisseld.
Waarnemingen
Bloei-enoogstdatumvandevruchten.

2.

Praktijkwaarnemingen tervalidatievanhetmodel
Proefnemer
Plaats
Tijd

A.deKoning
Praktijkbedrijven
1989

Tervalidatievanhetmodelwordenop praktijkbedrijven waarnemingen
verricht.
Waarnemingen
Per week: bloeiende tros, oogstbaretros,plantgewicht (weegklok),
aantalengewichtoogst,aantalengewichtafgepluktebladeren,aantal
vruchtenpertros
Perdag:etmaaltemperatuur,lichtsombuiten,urenbelichting,CO^-concentratiepertweeuur.
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Project 236

3.

Ontwikkeling van het groeimodel
Proefnemer

:A. de Koning

Met gegevens uit eigen proeven en literatuur wordt het model verbeterd.
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Project23840

Ontwikkelen, valideren entoepasbaarmakenvansimulatiemodellen ten
behoevevanoptimaliseringvanhetkasklimaat
Thema's

:Kasklimaat,groeienontwikkeling,produktie

Fotosynthesemetingen inkassen
Proefnemers
Plaats
Tijd

:J.Vegter,E.M.Nederhoff
:Kas211afdeling 2,4,6,8
:december 1988-mei1989

Inleiding endoel
Voorhetvaliderenvansimulatiemodellenvoorgewasfotosyntheseworden
fotosynthesemetingenverrichtaandiversegewassen inkassen.De eerste resultaten uit 1986 en1987 (komkommer enpaprika)zijnophet
CABO(doorH.Gijzen)gebruiktvoor toetsingenbijstellingvandemodellen.
Gedurende het jaar 1988zijnmetingengedaanaaneenvoorjaarsteelt
vankomkommer (21maart-16mei),eendoorteeltvanpaprika (21maart
-24oktober)eneenherfstteeltpaprika (14juli-middennovember).
Na verwerking van demeetgegevens zalaandehandvanderesultaten
eennieuwe(definitieve?)testvanhetfotosynthesemodelvoor komkommerenpaprikawordenuitgevoerd.
De meetopstelling die begin 1988verderisuitgebouwd,maakthetnu
mogelijkomtijdenshetmetenC0„tedoserenen te registreren. Zodoende kan een ingesteld niveau gehandhaafd worden, dit in
tegenstelling totdemetingenin1986en1987.
Aankomendvoorjaar 1989zullendezefotosynthesemetingenwordenvoortgezetaantomaatinvierafdelingenvankas211.

Testen simulatiemodellen
Proefnemers
Plaats
Tijd

:E.M. Nederhoff,A.Rijsdijk
:PTG
:1989

Inleidingendoel
Klimaatgegevensuiteerdereproevenmoetenwordeningevoerd inhetsimulatiemodel voorgroeienproduktievanhetCABO.Resultatenhiervan
moetenwordenvergelekenmetdegemetenresultaten. Dit moet uitgewerktwordentoteenpublikatie.
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Project 239

Invloed van temperatuur op ontwikkeling, groei en stofverdeling bij
tuinbouwgewassen geteeld onder glas
Thema's

:Groei en ontwikkeling,kasklimaat, produktie

Temperatuurintegratie bij tomaat
Proefnemer
Plaats
Tijd

A. de Koning
klimaatkas (210/1-24)
15december 1988 - 1mei 1989

Inleiding en doel
Er zijnaanwijzingen dat ontwikkeling engroei van planten afhankelijk
zijn van een temperatuursom,met andere woorden de temperatuur wordt
door planten geïntegreerd. Dit biedt tenaanzien van de regelstrategie
van het kasklimaat mogelijkhedenvoor verdere groeioptimalisatie en
doelmatiger energiegebruik, door het wisselen van de prioriteiten van
klimaatsfactoren (nu heeft de temperatuur bijna altijd de hoogste prioriteit)•
Naar de plantkundige mogelijkheden van temperatuurintegratie is nog
nauwelijks onderzoek verricht.Enkele vragen zijn:
a.Wat is de periode waarover volledige
temperatuurintegratie
plaatsvindt?
b.Wat is het temperatuurtraject waarover
temperatuurintegratie
plaatsvindt?
c Iser een interactie tussen de periode en het temperatuurtraject?
d. Zijn demogelijkhedenvan temperatuurintegratie afhankelijk vande
gewasfase?
Opzet
Zowel periode als temperatuurtraject worden indeproef opgenomen. Bij
de controle-behandeling wordt een gebruikelijke etmaaltemperatuuraangehouden. De behandelingen krijgen achtereenvolgens een aantal dagen
een lagere etmaaltemperatuur dan de controle envervolgens eenzelfde
aantal dagen eenhogere temperatuur, zodat de temperatuursom over de
gehele periode gelijk is aan die van de controle.

etmaaltemperatuur
van controle - - - - - - - - - - - - - - - - - - temperatuur

amplitude
van behandeling

<— p e r i o d e —>
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Met grotezekerheidmoetkunnenwordenvastgesteld ofeenbehandeling
hetzelfde resultaat geeftalsdecontrole.Hiervoor zijn veel herhalingennodigenisvooreenproef inviervoudgekozen.
BehandelingenPeriode
Temperatuuramplitude
(P)dagen (T)(graden)
controle
2
3
4
5
6

0
6
12
24
6
12

0
3
3
3
6
6

P*T
(graaddagen)
0
9
36
72
36
72

De behandelingen 2, 3, 5en6vormensameneenproefopzetvantwee
factorenopiedertweeniveaus.
Binnendeafdelingenisgekozenvoor tweeplantgrootten te weten met
bloei in de eersteweekvanjanuarienbloei indelaatsteweekvan
januari.Detemperatuurbehandelingen zulleneind januaribeginnen.
Waarnemingen
Ontwikkelingssnelheid,vegetatievegroei,generatievegroei,eventueel
zetmeelgehalte.
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De invloedvanluchtverontreinigde componenten opdegroeienproduktievankasgewassen
Thema's

:Kasluchtkwaliteit,groeienontwikkeling

Effectvanschadelijkegascomponentenvanbuitendekas op groei en
produktie
Proefnemers
Plaats
Tijd

A.A.Rijsdijk,E.Nederhoff
Kas301,6afdelingen
April-september 1989
Starttijdstipafhanlcelijkvandetijddievoorverbouwingnodigis.

Inleidingendoel
UitwaarnemingenvanhetIPOzijnsterkeaanwijzingengekomendatverontreinigde lucht, dieviadeluchtramendekasbinnenkomt,degroei
enproduktievangewassennegatief kanbeïnvloeden.
Dezebeïnvloeding zalvooralonder zomerconditiesoptreden omdat dan
veel geventileerd wordt endemeest schadelijkegascomponent (ozon)
dano.i.v.zonlichtontstaat.
Omheteffectvandeschadelijkegascomponentenonder praktijkomstandigheden tekunnenmetenzijninNaaldwijk 6afdelingeninkascomplex
301voorzienvaneenkunstmatigventilatiesysteem zodat geen buitenluchtongecontroleerd dekasseninkan.
Bij 3 vandeafdelingenwordtdebuitenluchtm.b.v.eenaktiefkoolfiltergedeeltelijkgezuiverdvan schadelijke gassen. Verwacht mag
worden dat0.voorca.100%,SO-voorca.90%,N0 2 voorca.50%enNO
voor0%doordefilterswordtverwijderd.
Opzet
Indezesafdelingenkomt indezomereentomatengewas te staan (cv.
Abunda),waarvangroeienproduktie eneventueelzichtbareafwijkingen
wordenwaargenomen.
Deconcentratiesvandeverschillendegascomponenten (C0_,0,,NO en
SOj)wordengemetenmeteenmeetopstellingvanhetIPO.
De metingen wordenalsuurgemiddeldenopeenbandjeweggeschrevenen
ophetIPOindeVAX-computer ingelezen.
IJkenvandemeetapparatuur gebeurteensinde14dagendoorhet IPO.
Daarnaast wordengegevensvankastemperatuurenRValsuurgemiddelden
indeVAX-computervanhetPTGopgeslagen.
Omfytotoxischeconcentratiesvan0„incombinatiemetNO en S0 2 te
kunnen vaststellen worden deindikatorplantentabak (cv.BELW3)en
groteweegbreeinelkvandeafdleingengeplaatst.Vandetabak komen
4plantenperafdelingtestaanenvandeweegbree6planten.Deplantenwordenrespectieveijkeensindeweekeneensinde4 weken ver-
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vangen.AanleverenvannieuweplantengebeurtdoorhetIPO.
Waarnemingen
-Tijdstipbeginbloeivandetrossen(trosbloeitalsdeeerstebloem
geheelopenis).
-Gewichtenaantalvandegeoogstevruchten (2maalperweek).
-Versgewichtvandedievendievandeplantenwordengehaald.
-Versgewichtvandegedundevruchten (bijronde tomaat in principe
niet nodig).
-Aanheteindevandeteeltplantenslachten:versgewicht,%drooggewicht,internodiënlengte enbladoppervlak.
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Project 240

Onderzoek naar verschil tussen zuivere CO« en rookgas CO«
A. Rijsdijk,E.Nederhoff
Kas 301,6afdelingen
December 1989 -voorjaar 1990

Proefnemers
Plaats
Tijd

Inleiding en doel
Om tuinders tekunnen adviseren met betrekking tot de methode van
CO^-dosering, ismeer informatie nodig. Het gaat vooral om devraag of
zuivere C0„ zoveel zuiverder isdan rookgas CO«,dat eenhogere prijs
gerechtvaardigd is.
Daarom wordt voorgesteld een onderzoek tedoenwaarin het effect van
rookgas C0„ wordt vergeleken met dat van zuivere CO«, met betrekking
tot plantengroei, produktie en eventuele kwaliteit.
Omdat gezocht wordt naar (mogelijk) relatief kleine verschillen in
plantengroei, ishet van het grootste belang de proef zogoed mogelijk
op te zetten. De proef moet daarom gebeuren ineen aantal identieke
kassen,minimaal indrievoud. Eenvereiste is dat de kassen voorzien
zijn van een betegelde of betonnen bodem, ermoet dus op steenwol geteeld worden. Eerdere proeven van deze aard zijn namelijk mislukt,
doordat uit de teeltlaag grote hoeveelheden NO vrijkwamen. Belangrijk
isverder een zeer goede (d.w.z. computergestuurde) regeling, zowel
van de zuivere C0_ als van de rookgas CO-- Het C0«-niveau inalle kasafdelingen moet nauwkeurig aan elkaar gelijk worden gehouden. Ook de
klimaat- en substraatregeling moet zeer goed inorde zijn.Voor deze
proef moet kas 301worden aangepast.Verder is een goede meting van
gasconcentraties nodig, waarvoor demedewerking vanhet IPO inWageningen is gevraagd. Tenslotte moeten de gemeten grootheden van klimaat- engasconcentraties geregistreerd worden.
Opzet
Lokatie:
Principe:

Gewas:
Periode:
Substraat:
Klimaat:
Gasmetingen:
Registratie:

PTG,kas 301,6 afdelingen
a. 3afdelingen met uitsluitend zuivere
CO,
b. 3afdelingen met uitsluitend rookgas C0„, zelfdeCOniveaus
tomaat,vroege stookteelt
december 1989 -oktober 1990
steenwol (met stubstraatunit en -computer)
goedeverwarming enventilatie, computergeregeld
CO NO,NO« en eventueel C«H^, 0« enCO
klimaat- en gasmetingen.
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Fysiologischeachtergronden opbouwproduktkwaliteit
Thema's:Produktkwaliteit,groeienontwikkeling,waterhuishouding
1. Literatuurstudie opbouwvruchtstevigheid tomaat
Proefnemer
Plaats
Tijd

:vacature
:PTG
:maart-december 1989

Inleidingendoel
Stevigheid is voorkasgroenten,metnamedevruchtgroenten,eenzeer
belangrijkkwaliteitskenmerk. Indeafgelopentienjaarismiddelsempirischonderzoekveelkennisverzameld overdeinvloedvanteeltmaatregelenenrassenopdevruchtstevigheid van vooral tomaten. Kennis
over defactorenwelkebijdragenaandetotstandkomingvandevruchtstevigheid isextrabeperkt gebleven.Hierdoor ishetnogsteedsmoeilijk omdevruchtstevigheid,endaarmeedeteverwachtenhoudbaaheid,
viagerichte teeltmaatregelen testuren.Ookeengerichte aanpak via
veredelingistotophedennauwelijksmogelijk.
Bestudering van de anatomisch/morfologische opbouw vanvrucht-en
transportweefselsvan tomaat,alsmedehetobjectiefkunnen meten van
stevigheid in deverschillendeontwikkelingsfasenvandevruchtenin
deteeltfaseiseenbelangrijkestapomtekomentotmeer inzicht in
de achtergrondenvanhetontstaanvanstevigheid.Naastanatomische/morfologischeeigenschappenvanweefsels speelt zeer waarschijnlijk
ookdeturgescentievanvrucht(onderdelen)eenrol.
IneensamenwerkingsprojectmethetATO (Agro-TechnologischOnderzoeksinstituut)zalwordengetrachtmeerachtergrondkennis te verzamelen.
HetPTGrichtzichhierbijopdeteeltfase;hetATOopdebewaarfase.
Hetsamenwerkingsprojectheefteengeplandelooptijdvan4jaar.Inde
eerste2jaar(1989en 1990)zalzowelhetATOalshet PTG zich met
literatuur-enoriënterend experimenteelonderzoekbezighouden.
Opzet
In het eerstejaarzalhetPTGzichbezighoudenmetliteratuuronderzoekm.b.t.devolgendeaspecten:
1.Anatomische/morfologischeopbuwvanweefselsvantomatenvruchtenen
transportweefsels.
2.Invloedvanteeltomstandigheden ophetontstaanvanstevigheid
(m.i.v.dewaterhuishouding).
Daarnaastzullenbestaandeennieuwe meettechnieken in samenwerking
methetATOgeïnventariseerd entoepasbaargemaaktworden.
Debelangrijkstetechniekenzijn:
-anatomische/morfologischetechnieken;
-fysischemeetmethode stevigheid(druk-trekbank);
-metingvandehergoraan tomatenvruchten envruchtonderdelen.
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SimulatievanC0_verbruik,indeglastuinbouw
Thema's
Proefnemers
Plaats
Tijd

:Kasklimaat,energie
:B. Houter, E. Nederhoff, P.VermeulenenH.Gijzen
(CABO)
:PTGenCABO
:1oktober 1987-31mei1989

Inleidingendoel
In1987en1988iseensimulatiemodelontwikkeldwaarmeedewarmte-en
C09-behoefte en deeffectenvanC0~-doseringberekendkunnenworden,
meE de mogelijkheid randvoorwaarden te variëren (bijvoorbeeld:
CO?-outillage,verwarmingssysteem, teeltplan,stook- of C0~-regime).
HeE doel is een model in eenbeslissingsondersteunend systeemte
gebruiken,waarmeedeopdrachtgever (de NOVEM) en in de toekomst
mogelijk ook anderen (bijvoorbeeld bedrijfsvoorlichters), de
financiële consequenties vandiverseinvesteringsbeslissingenkunnen
berekenen.
Opzet
In1989zalhetmodelvan een gebruiksvriendelijk interface worden
voorzien. Met hetmodelzulleneenaantalsituatieswordendoorgerekend (kortecasestudy),waarmeedemogelijkhedenvanhetmodelworden
toegelicht. Bijhetmodelzaleengebruikershandleiding eneenonderhoudshandleidingwordengeschreven.
Alsvervolgopditprojectwordtgetracht tweenieuweprojectenop te
starten. In een eersteprojectzouhetCO^-modeluitgebreidgevalideerdkunnenwordenmetgegevensvan tuinders of geregistreerd bij
tuinders. Ineentweedeproject zouaanhetC0_-modeleenbeslissingsondersteunend systeemgekoppeldkunnenworden.
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InvloedvanlichtenCO.opgroei,produktieenkwaliteit
Thema's

:Groei,ontwikkeling,produktie,produktiekwaliteit

Assimilatiebelichting bijfreesia
Proefnemers
Plaats
Tijd

:J.Doorduin,E.Nederhoff
:Kas402
:Oktober 1988-april1989

Inleidingendoel
Doelisonderzoekenvaneffectvanlichtsomenvan combinatie lichtintensiteit/lichtduur op groei, produktieenkwaliteitvanfreesia.
Ditonderzoek isafgestemd opdatvanLTP,waargekekenwordt wat de
kritischeperiodevoorbelichtingis.
Opzet
2
Verschillende lichtsommen (24,48,96Wh/m )wordenbereiktmetlichtintensiteit 8en16W/m gedurende 3,6of12 uur/etmaal bijbelichting.
Behandelingen:
controle (zonder assimilatiebelichting)
3uur/etmaal 8W/m^=24Wh/nT
6uur/etmaal 8W/nT=48Wh/nT
12uur/etmaal 8W/nu=96Wh/m^
3uur/etmaal16W/nT=48Wh/nT
6uur/etmaal16W/m =96Wh/m
Lampen: SON-T 250 W,1of2per tablet (oppervlaktecirca 1.5x1.5
m).
Totalelichtperiodekomtnietuitboven12uur/etmaali.v.m.eventueel
daglengte-effect. De belichtingvangtaan1.5uurvoorzonopeneindigt 1.5uurnazononder.
Bij12uur/etmaalbrandendelampendusdeheledag (indecember meer
dan de natuurlijkedaglengte),bij3uur/etmaalbrandendelampenin
decembervoorennadenatuurlijkedag.
Kas:402,24tablettenwaarboveneenverrijdbare installatiemet 1 of
2 lampen. Bijnietbelichtenhangtdeinstallatienietbovenhettablet.Belichtingvanafknopaanleg (1november 1988)totbloei van de
haken.
Ras:BlueHeavenenPolaris
(zieookproject214)
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Assimilatiebelichting bijchrysant
Proefnemers
Plaats
Tijd

A.v.d.Hoeven,FirmaFides,E.Nederhoff
Bedrijf vanFides
1988/1989

Inleidingendoel
In aansluiting oponderzoekvorig jaar,wordtwederomassimilatiebelichtingsonderzoek gedaanaanchrysantenop "praktijkschaal" op een
bedrijfvanFides.Erzijn4verschillendeplantingen,metsteeds14à
21dagenertussen,zodatdeonbelichtechrysanten uit een planting,
ongeveer gelijk geoogstkunnenwordenmetdebelichtechrysantenuit
devolgendeplanting.Zodoende zijn er verschillende vergelijkingen
mogelijk tussenbelichtenonbelicht,waarbijsteedsgroeienproduktiegerelateerd kunnenwordenaanontvangenlichthoeveelheden.
Erwordenregelmatig plantenweggehaald voorwaarnemingenaangroei.
2
Hetlichtniveauisc a . 4.5W/m PAR,erhangenSON-Tlampenvan250W
inkleinarmatuur(huiskamertype).
Rassen: D-markvoorwaarnemingenaangroei,produktieenkwaliteiten
10andererassenwaarbijalleendeproduktieen kwaliteit wordt bepaaldaaneindvandeteelt.
(zieookproject213)
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3.

Groenten (tomaatenpaprika)"experimenten"door tuindersmetassimilatiebelichting
Proefnemers

Plaats
Tijd

:Debetreffende tuinders,begeleiding door mensen van
voorlichting (L.Hendriks)enonderzoek (K.Buitelaar,
J.vanUffelen,A.deKoningenE.Nederhoff)
:Praktijkbedrijven
:September 1988-+april1989

Inleidingendoel
Opeenaantalbedrijvenzijnofwordeninenkelekappen SON-T lampen
aangebracht,omwattekijkennaareffectenvanassimilatiebelichting.
Ditgebeurtbijtomaatenpaprika.Opêènbedrijf (1)wordtdoorA.de
Koningookgemetenaanplantbelasting.Dedrietomatenbedrijvenzijn:
1. De Bakker:planten2september,belichtenaanvankelijkvan4.00LI.00uur,latervan2.00-12.00uur, in november van 23.30
12.00uur(6uurdonkerperiode).
Op lichte dagengaanoverdagdelampenuit.Ideeishierominde
winteropdemarkt tezijnmetgoedekwaliteitendanhoge prijzen
tevangen.
2.Grootscholten:planten ..december,3planten/m.
3.V.d.Lans.
Idee bijdezelaatste tweeis:relatiefvroeg tomatentehebbenenin
hetnajaarlangdoorteproduceren (doorbelichting vanaf augustus).
Tevensdoorhogeplantdichtheid (3i.p.v.2.5 planten/m )hogeproduktiestehalen.Inzomeris3planten/m beteri.v.m.rv enz., in de
winter ishetnietmogelijki.v.m.lichttekort.
Op alledriebedrijvenisgeendirectevergelijking tussenbelichten
onbelichtmogelijk.Erzaleenvergelijkendecalculatievan produktie
enopbrengstgemaaktmoetenwordenopjaarbasis.
4. Ammerlaan, paprikabedrijf.Eenaantalkappenmetbelichting,verschillenderassen.Vergelijking (hoewelnietbetrouwbaar)metonbelicht.
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4.

OnderzoeknaarheteffectvanaanvullendeC0~-doseringindezomer
E.M.Nederhoff,A.Rijsdijk
Kas210
April-oktober1989

Proefnemers
Plaats
Tijd

Inleidingendoel
In de praktijk wordtopgroteschaalC0~-doseringtoegepast,enook
"zomerCO^-dosering"krijgt steedsmeeraandacht.Doserenvan CO« in
de zomer"wordt vooral gedaanomerglageCO niveaus (lagerdande
buitenluchtwaardevanc a . 340ppm)tevermijden.Aanhoudenvanhogere
C0»-waarden isonderzomerseomstandigheden indepraktijkalleenmogelijkmetspecialevoorzieningen.
Opzet
EenproefaanzomerC0„-doseringzoumoetenbestaanuit twee behandelingen, nl.eenbehandeling (A)meteenredelijkgoededoseringzoals
indepraktijkalvrijalgemeenwordt toeepasteneenbehandeling (B)
met dezelfdedosering,4maarbovendienaanvullendedosering omniveaus
beneden340ppmteallentijde tevermijden.In behandeling A wordt
gedoseerd zolang dewarmtenognuttiggebruiktkanworden,ofwelvia
minimumbuisafgevoerdkanworden,ofwelgebuiktkanwordenomde keteloptewarmen.Hierbijwordtgeenwarmteopslagtoegepast.
Wanneerzedeproefophet proefstationplaatsvindt,isdepraktijkbehandeling (A)nietzondermeer teverwezenlijken:door de vele verschillende gewassenisvakerwarmtevraagdanopeenpraktijktomatenbedrijf.Voorgesteldwordtdaaromomdeheleproefuitte voeren met
zuivere CO.(ookinbehandeling A). DoordecomputerkanbepaaldwordenwanneererindepraktijkCO,,beschikbaar zouzijn(b.v. door de
buistemperatuurindeproefkas temeten).
Omdat gezocht wordt naar (mogelijk)relatiefkleineverschillenin
plantengroei,ishetvanhetgrootstebelangdeproef zogoedmogelijk
op te zetten.Hetonderzoekmoetdaaromgebeurenineenaantalidentiekekassen,meteenredelijkaantalherhalingen.Voor een zo goed
mogelijk controleerbaregroeimoetopsteenwolgeteeldworden.Computergestuurderegeling enregistratievandeCO„-concentratie (en van
deoverigeklimaat-ensubstraatfactoren)isnoodzakelijk.
Proefplan:
Lokatie
Principe

:PTG,kas 210(24afdelingen)
:a.12afdelingenmetpraktijkC0„-dosering(zonder
warmteopslag
b. 12afdelingenC0„-doseringalsbija+aanvullende
dosering (zodanigdatdeconcentratienooitbeneden
340ppmkomt)
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Gewas
Periode
Substraat

ILO

zuiver,met berekeningvandebeschikbaarheid van
rookgasCO
tomaat
april-oktober
steenwol (met substraatunit en-computer).
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Gebruikswaarde-onderzoek bijpaprikarassen
Thema
Proefnemers
Plaats
Tijd

Gebruikswaarde-onderzoek
J.H.Stolk,L.Hogendonk,vacature
PTG,ROC'senpraktijkbedrijven
1989

Doel
Vooronderzoek envoortgezetonderzoekvanpaprikarassen,teneindete
komentotgefundeerdeaanbevelingenaandepraktische telers en een
advies aanderassenlijstcommissievoorplaatsing vanderassenopde
aanbelenderassenlijstvoorglasgroentegewassen.
Opzet
Vooronderzoekofweleerstebeoordeling
Indevroegestookteeltenindeherfstteelt zullendenieuwsterassen
op drie plaatsen wordenbeproefdnaastindepraktijkveelgeteelde
standaardrassen.Deproefplaatsenzijn1xPTG,1xROC,1xpraktijk.
Debesterassenzullen,nabeoordeling enbesprekingdoorde beoordelingscommissie inhetvolgendejaarinhetvoortgezetonderzoekworden
opgenomen.
Detebeproevenrassenzijn overwegend van het groen/rode en het
groen/geletype,maaroranje,paarseenvioletterassenzijnookinde
seriesopgenomen.
Voortgezetonderzoekofweltweedebeoordeling
Indevroegestookteeltenindeherfstteelt zullen de beste rassen
uithetvooronderzoek inhetvorige jaarnaast indepraktijkveelgeteeldestandaardrassenwordenbeproefd.Deproevenliggenop het PTG
en op ROC's, dochinhoofdzaakoppraktijkbedrijven,dieinoverleg
metdewerkgroepenvandestudieclubsende voorlichtingsdienst zijn
gevonden. In het voortgezet onderzoek zijn alleenrassenvanhet
groen/rodeenhetgroen/gele typeopgenomen.
Waarnemingen
Aantal vruchten, percentage klasse II, hoeveelheid knopen,
kg-opbrengst,visuelebeoordelingvangewas- en vruchteigenschappen.
In het voortgezetonderzoekwordttevensdehoudbaarheidnadeoogst
bepaald.
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Bloemontwikkelingenvruchtzetting
Thema's

:Bloemontwikkeling envruchtzetting, fysiogene afwijkingen

Invloed kunstmatige bestuiving (trillen)entoedieningvangroeistof
opvruchtzettingenvruchtuitgroeivanpaprika
Proefnemer
Plaats
Tijd

W.vanRavestijn
303-4
December 1988-juli1989

Inleidingendoel
Verbeterenvandevruchtzetting envruchtuitgroeimiddels trillen en
toediening vantomatotone lijkthetoptredenvandalenenpiekeninde
produktiecurvenietduidelijk teverminderen-Doorhettrillenpas na
de uitgroei vanheteerste zetseltoetepassen,kunnendepiekenen
dalenmogelijkwelwordenverhinderd.Herhalingvanhet groeistof-onderzoek van 1988isgewenst,aangezienertoenbladschadeoptrad(te
hogeconcentratie).
Opzet
Gedeeltelijkeherhalingvaneenproefin 1988. Vergelijken onbehandeld, 3xperweektrillen,continuenvanafdeuitgroeivanheteerstezetsel,1xperweekgroeistof spuitenopdebloemen,1xperweek
groeistof druppelenopdebloemen.
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Mogelijkhedenvan hommels als bestuivers van de tomaat
Proefnemer
Plaats
Tijd

W. van Ravestijn
306en 402
December 1988 -augustus 1989

Inleiding endoel
Bijen bevliegen tomatebloemenvan ca.week 8 totweek 15.Naweek 16
begint de arbeidspiek voor de tuinders,waardoor minder tijd beschikbaar isvoor handmatig bestuiven.
In 2 proeven wordt nagegaan of hommels het bestuivingswerk kunnen
uitvoeren en trillen kunnen vervangen.
Opzet
Ineen afdeling (stook- en heteluchtteelt)worden hommels ingezet. De
helft van de proefplanten worden 3x perweek getrild ende andere
helft niet.Produktie en kwaliteit wordt vastgelegd. Insektenbezoek
wordt regelmatig gecontroleerd.
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Inductievanstamvruchtenbijmeloen
Proefnemer
Plaats
Tijd

:W.vanRavestijn
:Nader tebepalen
:Mei-September 1989

Inleidingendoel
Bijhogetemperaturenwordenminder "vruchtbloemen" gevormd. Ethrel
kan de vorming van"vruchtbloemen"stimulerenenaldusaandehoofdstamvruchtvorminginduceren.
Hetdoeliseenvroegeenoogstzekere produktiedoormeer"vruchtbloemen".
Opzet
Meloenplantenmet4loofbladerenspuitenmetEthrel(concentratie0.5,
0.25 en0.125ml/l,respectievelijk 240,120en60mg/lactieve stof).
De plantenbinnenéénweek1(woensdag),2(maandagenvrijdag),of3
x (maandag,woensdagenvrijdag)spuiten.
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Voorkomenkroontjesverliesbijdetomaat
Proefnemer
Plaats
Tijd

W.vanRavestijn
307enlaboratorium
1maart-15juni1989oriëntatieoveroorzaakaanafgepluktevruchten;na15junivoorkómenvankroontjesverlies

Inleidingendoel
Indezomertreedtbijtomatensoms plotseling kwaliteitsverlies op
door het loslaten vandekroontjes.Ommeer inzicht inhetoptreden
hiervantekrijgenzalworden onderzocht of de ethyleenhuishouding
hierbijeenrolspeelt.
Opzet
Bijvruchtenaandeplant0.1mlvloeistofpervruchttoedienen.
Wijzevantoediening:
1.Ophetkroontje
2.Tussenkroontje envrucht.
Vergelekenworden:
Onbehandeld,water,Ethrel (60-120en240mg/l),ACC (25-50en100
mg/l),ABA( 1 . 5 - 3 - 6 mg/l)voorinductie van kroontjesverlies en
Anjer BV (5-10en20ml/l)enA0A(20-40en80mg/l)tervoorkomingvankroontjesverlies.
Aanwaterendeoplossingen 0.5ml/lAgral toevoegen. Vruchten zelf
oogsten;kroontjesverliesbijoogstenbewaringnagaan.
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Bestrijdingvanschimmelziektenbijglasgewassen
BestrijdingvanBotrytisenRhizoctonia insla
Proefnemer
Plaats
Tijd

M.vanderStaay
Kas208-1
1989

Doel
Dewerkingnategaanvannieuwefungiciden
Opzetenuitvoering
Deproefwordtgenomeninkas208-1,waaropnormalewijze sla wordt
geteeld. Afhankelijk van het aantalobjectenwordtderuimteingedeeld.Erwordtuitgegaanvaneennatuurlijkeinfectie.
Behandeling
Naargelangaanbodzullendefungiciden worden gekozen. De proeven
wordenin3-of5-vouduitgevoerd entervergelijkingwordeneenonbehandeldeneenstandaardbehandeling opgenomen. De dosering en het
tijdstiphangtafvanhetgebruiktemiddel.
Waarnemingen
Tijdens de teeltzalaandachtwordenbesteed aaneeneventueelopgetredenphytotoxiciteit.
Bijdeoogstworden25kroppen/vakbeoordeeld opdemate van aantastingdoorBotrytis/Rhizoctonia;niet,licht,matig,ernstigofuitvallers.Vandezekroppenwordthetgewichtvanhet schoongemaakte produktbepaald.
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Bestrijding van Botrytis enRhizoctonia in bladgroenten en "kleine'
gewassen
Proefnemer
Plaats
Tijd

M.van der Staay
Kas 208-1
1989

Doel
Het onderzoeken van demogelijkheden om fungiciden toe te
deze gewassen ter bestrijding van Botrytis en Rhizoctonia.
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Chemische bestrijding vandierlijkeparasietenbijglasgewassenmede
inhetkadervangeïntegreerdebestrijding
Proefnemer
Plaats
Tijd

M.vanderStaay
Laboratorium
1989

Doel
-DewerkingnategaanvaninsecticidenopTetranychuscinnabarinus/urticae (spint)enTrialeurodesvaporariorium (wittevlieg).
-DeinvloedvanfungicideneninsecticidennategaanopPhytoseiulus
persimilis (roofmijt),Encarsia formosa (sluipwesp),Amblyseiusspp.
(roofmijten)enAschersoniaaleyrodis (schimmel).
Opzetenuitvoering
-Tetranychuscinnabarinus/urticae:werking insecticidenopwijfjesen
eieren.Residuwerking opwijfjeseneieren.
-Trialeurodesvaporariorum:werking insecticidenopvolwassenen,poppen,larveneneieren.
-Phytoseiulus persimilisenAmblyseiusspp.:nagegaanwordtdegevoeligheidvandeadulten,larveneneierenvoorinsecticidenenfungicidenentevensdenawerkingvanbeideophetuitkomenvan de eieren.
Encarsia formosa:bepaaldwordtdegevoeligheid vandewespenvoor
insecticidenenfungiciden,alsmededeeffecten van pesticiden op
hetuitkomenvandebeparasiteerdepoppen.
-Aschersoniaaleyrodis:toetsenopgevoeligheidvoorfungicidenzowel
invitroalsinvivo.
Deproevenwordenuitgevoerd volgensvaststaandemethoden,dieaan de
aardvandeparasietzijnaangepast.
Afhankelijk van bepaaldewerkingsmechanismen (dampwerking,repellent
effect)wordtaangepastonderzoekverricht.
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Biologischeplaagbestrijding
Proefnemers
Plaats
Tijd

P.Ramakers,A.v.d.
Laboratoriumenkas
1989

LindenenM.Cools

Califomischetrips
-VroegeintroductieAmblyseius spp.metbehulpvanalternatievegastheer.
- Indienbeschikbaar:evaluatienieuweAmblyseiusspp.
-Chemische bestrijdingWFToploopfolie (TNO).
-Benuttingalternatief voedseldoorAmblyseius cucumeris (LEE).
-PredatiedoorAnthocoriden (IPO).
Mineervliegen
-Kwekenvansluipwespenopalternatievegastheer.
- Indienbeschikbaar:evaluatienieuwesluipwespen.
Katoenluis
-BestrijdingmetAphidoletes.
- Indienbeschikbaar:evaluatiesluipwespen.
-Selectievechemischebestrijding pirimicarb-resistente stammen.
-Bestrijdingmetalarmferomoon,indienbeschikbaar (TNO).
Spint
Informatieverzamelenomtrentspintpredatoren optomaatinZuid-en
CentraalAmerika.
Wittevlieg
-InteractieEncarsia formosa/Bemisiatabaci.
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Toepassingswijzevanbestrijdingsmiddelen
Proefnemer
Plaats
Tijd

M.vanderStaay
Laboratoriumenkasruimte
1989

Doel
Tekomentoteen optimaler gebruik van bestrijdingsmiddelen onder
glas.
Opzetenuitvoering
Bestrijdingvanschimmelsendierlijkeparasieten:
-Druppelgrootteproeven insamenwerkingmethetIMAG;
-Vergelijking spuiten,fijnnevelen,gasnevelenenstuiven.
Afhankelijkvandeaangebodenmiddelenenmethodenzullenproevenwordengenomenterbestrijding vanschimmelsendierlijkeparasieten. De
residugegevens,diehierbijwordenverzameld,staanvermeldonderproject310.
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Project 310

Residu-onderzoek,opslaenanderegewassen
Proefnemer
Plaats
Tijd

M.vanderStaay
Kas208-1
1989

Ditonderzoeknaarresiduenvanpesticidenwordtuitgevoerddoor
hetCentraalInstituutvoorVoedingsonderzoek teZeist.

Doel
Hetresiduverloopnategaanvanfungicideneninsecticidenopsla en
anderegewassen.Deinvloed vanhetberegenenophetresidu-verloopna
tegaan.
Opzetenuitvoering
-Deproefwordtgenomen inkas208-1,waaropnormalewijzeslawordt
geteeld;vooreendeelondernormalecultuuromstandigheden,vooreen
anderdeelvindtwatergevenplaatsmeteendruppelbevloeiïngssysteem
(inplaatsvanmetderegenleiding).
Met de tebeproevenpesticidenwordenopverschillende tijdstippen
behandelingenuitgevoerdmetverschillendedoses en toepassingsmethoden(afhankelijkvanhetgebruikindepraktijk).
Na debehandelingwordt 1xperweekeengewasmonstervan5kroppen
genomen(pervak)enonderzocht.Hetgewicht enhetresidu van het
slamonsterwordenbepaald.
Residu-onderzoek opvrucht-enbladgroentenmetmiddelendiedaarvoorinaanmerkingkomen.
-Residu-onderzoek inverbandmetveranderdemethoden van toepassing
vanpesticiden.
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Project315

Hetoptredenendebestrijdingvanziekteninsubstraatteelten
Proefnemer
Plaats
Tijd

W.Th.Runia
Afdeling 103-8,103-16,105-6enpraktijk
1989

Doel
-Het toetsenvanbestrijdingsmiddeleninaldannietrecirculerende
systemen.
-Hettoetsenvanverschillende ontsmettingsmethoden voorteeltsystemenmetrecirculatie vandrainwater.
Opzetenuitvoering
l.a.InsamenwerkingmethetI0BteWageningen zalgekekenwordennaar
hetgedragendeemissievanbestrijdingsmiddelen in zowel een
recirculerend als een niet-recirculerend substraatsysteem.Een
volledigemassabalans zalwordenopgesteld vooroxamylenpropamocarb. Bovendienzullendeverkregenresultatenwordengetoetst
inpraktijksituatiesopdiversebedrijven.
l.b.HetfungicideAliette zalineenkomkommergewaswordengetest op
effectiviteit tegenPythiumsp.,fytotoxiciteitenresiduverloop
indevruchten.
2.. Debruikbaarheid vanontsmettingsmethoden,o.a.microfiltratieen
ultrafiltratie,zullenopsemi-praktijkschaalwordengetest,o.a.
opeffectiviteittegenOlpidiumbrassicae,devectorvande bobbelbladziektebijsla.
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Project319

Epidemiologie enbiologischebestrijdingvanpathogeneninsubstraatteelten
Thema's
Proefnemers
Plaats
Tijd

:Ziekten-enplagenonderzoek; substraatonderzoek
:Vacature enM.vanderSar
:Laboratorium,kas 103-01,103-28en103-30
:1989

Epidemiologie
-Deinvloedvandeinoculumdichtheid opdeaantastingvantomaatdoor
Fusarium-voetziektebepalen.
Deinvloedvanverschillende factoren,zoalswortelmedium,temperatuur,samenstelling voedingsoplossing (Fe-chelaten),op de aantastingvantomaatdoorFusarium-voetziektebepalen.
-Overleving vanFusarium-sporen inwaterige suspensiesnagaan.
-Methodeontwikkelenvoorhetkwantitatief aantonenvanFusarium-sporenindrainage-steenwolteelt eninrecirculerendesystemen.
-Verspreiding vanFusarium-voetziekte binneneen steenwolmat en in
recirculerende systemennagaan.
Biologischebestrijding
- DemogelijkhedenvanbestrijdingvanFusarium-voetziekte bijtomaat
nagaan,zowelindeopkweekfasealsindeproduktiefase,met biologischepreparatenopbasisvanTrichodermaofStreptomyces.
De kolonisatievantomatenwortelsdoorTrichoderma enStreptomyces
nagaan.Hiertoemoetenmethodenwordenontwikkeld omdezeorganismen
kwantitatief tekunnenbepalen.
Het effect nagaanvanbacterisatiemetPseudomonas-isolaten opde
bestrijdingvanFusarium-voetziekte enopdegroeivan tomatenplantenindeopkweekfase (samenwerkingmetWCS-Baarn).
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Project320

Onderzoek betreffende door Olpidium overgebrachtevirusziektenbij
kasteelten
Proefnemers
Plaats
Tijd

A.Th.B.RastenC.C.M.M.Stijger
AfdelingenvanVariakas enPlanteziektenkas
1989

Komkommer
Bestudering vanwortelinfectiesbijkomkommerachtigenmetvirussenuit
deTNV-groependeschimmelvectorenOlpidiumbrassicaeenOlpidiumradicale.
Paprika
Onderzoekaangeelnervigheidbijpaprika,eendoorOlpidium brassicae
over te brengenvirusziekte,metdenadrukopwaardplantonderzoeken
fysiospecificiteitbijdeschimmelvector.
Freesia
Doel
1.Zoekennaareengeschikte tussenwaardplantomviadezeplantdebodemschimmel Olpidium brassicae virusvrij temakenenvervolgens
freesiaweerhertebesmetten.Waarmeedantevenshetbewijs geleverdkanwordendatbladnecrosevanfreesiaovergebrachtwordtdoor
Olpidiumbrassicae.
2.VaststellenhoelangderustsporenvanOlpidiumbrassicae in water
infectieusblijven.
3. Hetzodanig instandhoudenvangezond enbesmetfreesiamateriaal,
datgedurendehetgehele jaarenopelkgewenstmomentover geprepareerdeknollenenkralenbeschiktkanworden.
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Project 321

Incidenteel optredende ziekten en plagen
Proefnemer
Plaats
Tijd

:S.J. Paternotte
:Afdelingen 103-4 en 103-6,nieuwe plantenziektenkas,
klimaatskasten en op het laboratorium
:1989

Meeldauw (Oidium sp.)bij tomaat
In de winter iser een periode dat deze obligate schimmel niet wordt
geconstateerd.
Doel van de proeven zal zijn na tegaan wat de oorzaak hiervan is en
hoe de schimmel indie periode overblijft.
Verticillium spp.bij tomaat en aubergine
Bepalen van de incubatietijd van Verticillium bij planten op steenwol.
Pythium bij komkommer
Toetsen van isolaten op het voorkomen van resistentie tegen bestrijdingsmiddelen.
Bacterisatie van radijs
Nagaan ofhet mogelijk is om door toedienen van fluorescerendePseudomonasbacteriën aan radijszaad opbrengstverhoging indeze teelt tebewerkstelligen.
Pathogenen bij Hippeastrum
Door het nietmeer kunnen toepassen van Captafol zijn meer problemen
ontstaan met pathogenen bij de vermeerdering van Hippeastrum.
Gezocht zalworden naar alternatieven voor de Captafol behandeling.
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Project 321

Incidenteeloptredende ziektenenplagen
Proefnemer
Plaats
Tijd

C.C.M.M.Stijger
Kas 101(oudepiantenziektenkas)envariakas
1989

Indiendaartoeaanleiding isonderzoekdoenaan"nieuwe"virusziekten.
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Project 322

1.

Phytopathologische ondersteuning van deveredeling op ziekteresistentie bijgroentegewassen onder glas
Proefnemer
Plaats
Tijd

S.J. Paternotte
Laboratorium ennieuwe plantenziektenkas
1989

Doel
Instandhouden, produktie en leverantie van inoculum van Phytophthora
nicotianae uit tomaat,P. capsici uit paprika,Verticillium spp.uit
tomaat enaubergine,Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici fysio 1en 2
uit tomaat, F. oxysporum f.sp. melogenae uit aubergine,F. solani
f.sp. Cucurbitae uit Cucurbitaceae,Didymella lycopersici uit tomaat
enDidymella bryoniae uit komkommer aan veredelingsbedrijven.
Toetsen van isolaten vanVerticillium enFusarium oxysporum f.sp. lycopersici uit de praktijk op het voorkomen van nieuwe fysio's.
Ontwikkelen en/of verbeteren van toetsmethodieken van plantmateriaal
op resistentie tegen pathogenen.
Toetsen van nieuwe rassen op ziekteresistenties ten behoeve van de
Raad voor het Kwekersrecht.
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Project322

?

Virologischeondersteuning vandeveredeling opziekteresistentie bij
groentegewassenonderglas
Proefnemers
Plaats
Tijd

C.C.M.M.StijgerenA.Th.B.Rast
Variakas
1989

Doel
a.Instandhouding enzuiveringvanTobamo-virussenvanpaprikaen
tomaat.
b.Resistentietoetsing Solanummelongena tegenTMV.
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Project323

Courgettegeelmozaiekvirus
Proefnemers
Plaats
Tijd

Vacature,L.BosenN.Huijberts(IPO)
IPO,Wageningen
1989

Doel
-Nadereindentificatievanindepraktijkvoorkomende isolaten(stammen)envergelijkingmetdeeerderonderzochteenreeds voor resistentieveredeling gerichtophetMidden-Oostengebruiktestammen.
Ontwikkeling van(een)efficiëntedetectiemethode(n)(ELISA,ISEM)
enhetdaartoemakenvaneengeschiktantiserum(samenwerking afdelingDetectie).
Opzet
Onderzoeknaarbesmettingsbronnen
a.zaad:bestuderingmogelijkeoverdrachtmetzaad
-zaadwinning vanziekeplanten
-zaadtoetsingopvirusinfectie
•zaadhuid.
,
%versennabewaring ö
.embryo
- toetsingvankiemplanten (rolplantenkweekbedrijven)
- toetsing stuifmeelopinfectieenbesmetting
b.geïmporteerdevruchtenensierplanten
c.andereplantesoorten:gewassenenonkruiden
- studiekunstmatigewaardplantenreeksvoorhetzoekennaar
mogelijkenatuurlijke besmettingsbronnen
- toetsingpotentiëlewaardplantenuitbesmettekassenenpercelen
d.handenengereedschappen
-mogelijkeoverdracht doorcontactentegengaanervandoorontsmetting (bijvoorbeeldmageremelk)
-overdrachtdoorbladluizenenefficiëntieervan.
Bestuderingvande (genetische)kwetsbaarheid vankomkommerachtigenen
vanrasverschillen (dittevensalsaanlooptoteen mogelijk voor de
Nederlandse markt nodige veredelingopresistentie,mochthetvirus
zichdefinitiefinonslandvestigen)•
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Project402

Bedrijfseconomischeanalysevanontwikkelingen inonderzoeken
praktijk

Hoofdthema:bedrijfssynthese
Subthema :(bedrijfs)economischonderzoek
Tijd:1989(tenzijandersvermeld)

(Deel)projecten
402-1Bedrijfseconomischeevaluatievanontwikkelingen inonderzoekenpraktijkm.b.t.detoepassingvanassimilatiebelichting.
Projectleider:ing.P.C.M.Vermeulen (20mensdagen)
Projectmedewerkers:ir.A.J.deVisser (LEI;10mensdagen)en
drs.L.Oprel (PBN).

Toelichting
Ditproject,waarbijonderzoekgedaanwordtnaardekostenen
opbrengstenvanassimilatiebelichting,zalwordenafgerond.

Project402

402-2Bepalingvanhetopbrengstniveauenderentabiliteit binnende
glasgroenteteelt opbasisvanderegistratievanopbrengstgegevens
viadestudieclubs.
Projectleider:ing. J.K.Nienhuis (10mensdagen)
Toelichting
Tn1988ismedetenbehoevevandewekelijksepublicatie in"Groenten
enFruit"dedata-communicatie tussendeveilingenenhetPTG
gerealiseerdenzijn(doordesectieInformatica)
verwerkingsprogramma'sgemaakt.
Daarnaastisnaafloopvandeteeltvoordediversehoofdgewasseneen
schattingvanderentabiliteitgemaakt.In1989zaleenenanderwordenherhaald.
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Project402

402-3Inventarisatie,documentatie enverslaglegging vanmilieuvriendelijke
maatregelen/technieken/systemen onderpraktijkomstandigheden.
Projectleider:ir. A.Verhaegh (LEI;90mensdagenin '89en'90)
Coordinator uitvoering:ing.CVernooy (LEI;180mensd.in '89en '90)
Projectmedewerker:ing.J.K.Nienhuis (30mensdagen)
(DocumentalistenLEI;420mensdagenin '89en '90)

Toelichting
Ditproject ishetzgn.BASISPROJECTvanhetmilieu-onderzoekprogramma
datsamenmetdeafdeling TuinbouwvanhetLEIeind 1988isgestart.
Ditbasisprojectomvatdevolgendefasen:
a.Inventarisatie
Economische,technischeenmanagementaspectenvanperspectiefvolle
eninontwikkeling zijndeproduktiemethodenmoetenworden
gebundeld.
Dezeinventarisatie isdusgerichtophetbijeenbrengenvan
informatiedieopuiteenlopende plaatsenaanwezigis.Inbrengvan
allebetrokkengeledingenisvoordezeinventarisatienoodzakelijk.
Aanheteindvandeze inventarisatie zalmoetenwordenbeslistover
deonderwerpenwaarvooreendocumentatiemoetwordenopgezet.
b.Documentatie
Opeenrelatiefgrootaantalbedrijvenzullentechnische,bedrijfseconomischeenbedrijfskundigegegevenswordenverzameld.
Onder technischeaspectenisbijvoorbeeld teverstaantechnische
werkwijze,gebruikteapparatuur,hoeveelheid ensoortbestrijdingsmiddelenenmeststoffen,hoeveelheid enkwaliteitvandegeoogste
Produktenendebenodigdearbeid.
Ondermanagementaspecten isbijvoorbeeld teverstaandewijze
waaropondernemers beslissingennemenoverdetoetepassen
produktiemethoden endewijzewaaropmetdetechniekwordt
omgegaan.
Onderbedrijfseconomischeaspectenwordtverstaandekostenen
batenvandetoegepastetechnieken.

Dewerkzaamhedenvoorditproject zijninoktober 1988aangevangen.
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Project402

402-4Bedrijfseconomischeevaluatievanontwikkelingen inonderzoekenpraktijkm.b.t.milieuvriendelijkeremaatregelenenproduktiemethodenin
deglastuinbouw.
Projectleider:ing.J.K.Nienhuis (50mensdagen)
Projectmedewerker:ing.C.Vernooy (LEI;50mensdagenin '89en'90)

Toelichting
Ditprojectiseenonderdeel (PROJECTA)vanhetmilieu-onderzoekprogrammadatsamenmetdeafdelingTuinbouwvanhetLEIeind1988
isgestart.
Bijditonderzoekgaathetomhetbegrotenvankostenenbatenvande
afzonderlijkemaatregelen/produktiemethoden. Erzijnalregelmatig
onderwerpenopditterreinaangepakt,bijvoorbeeldmetbetrekkingtot
hettoepassenvangootsystemenenhetgebruikvanontsmettingsapparatuurvoordrainwater.Ditonderzoekzalgeïntensiveerdmoetenworden
waarbij,medeafhankelijk vandeverzameleinformatieuithet
"Basisproject"maatregelen/produktiemethoden bedrijfseconomischworden
geëvalueerd.
Dedefinitieveprojectbeschrijvingisinvoorbereiding.

Project402

402-5Onderzoeknaardegevolgen,vandeovergangnaarmilieuvriendelijkere
bedrijfssystemen,voordesector.
Projecleider:ir.A.Verhaegh (LEI)
Projectmedewerkers:ing.J.K.Nienhuis (10mensdagen)
ir.M.Ruijs(10mensdagen)
ing.C.Vernooy(LEI)
Toelichting
Ditprojectiseenonderdeel (PROJECTE)vanhetmilieu-onderzoekprogrammadatsamenmetdeafdelingTuinbouwvanhetLEIeind1988
isgestart.
Voordeverderebeleidsontwikkeling tenbehoevevandesectorishet
noodzakelijktijdigdegevolgenvanhettoepassenvannieuwemilieuvriendelijkerebedrijfssystementeonderkennen.Inditonderzoekmoet
gekekenwordennaardeeconomische ensocialegevolgenvande
veranderingen indebedrijfsuitrustingendebedrijfsvoeringbinnen
deglastuinbouwenkunnenmogelijkeknelpuntenwordenaangewezen.
Ditprojectzalindeloopvan1989verderwordenvoorbereid.
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Project 402

402-6Onderzoeknaardeeffecten,t.a.v.energieverbruikenproduktie
(opbrengst),vanverleggingvandewestlandsekustlijn ("kustlocatieonderzoek).
Projectleider:ing.P.C.M.Vermeulen (10mensdagen)
Projectmedewerker:ing.C.Vernooy (LEI,10mensdagen)
H.Tu.S-stageair (60mensdagen)

Project402

402-7Bedrijfseconomischeevaluatievanontwikkelingen inonderzoekenpraktijkm.b.t.nietvoorzienbareaktuelevragen.
Projectleidersenprojectmedewerkersnader tebepalen.
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Project411

Oriënterendonderzoekbedrijfssystemen.

Hoofdthema:bedrijfssynthese
Subthema:(bedrijfs)economie
Tijd:1989
(Deel)projeeten

411-1Simulatievanmilieuvriendelijkerebedrijfssystemenindeglastuinbouw
Projectleider:ir.MRuijs (50mensdagen)
Projectmedewerkers:o.a.ing.C.Vernooy (LEI;30mensd.in '89en
'90)

Toelichting
Ditproject iseenonderdeel (PROJECTB)vanhetmilieu-onderzoekprogrammadatsamenmetdeafdelingTuinbouwvanhetLEIeind1988
isgestart.
Hetisgerichtophetsimulerenvantoekomstigebedrijfs-en
produktiesystemenmeteenzolaagmogelijkemilieubelasting.Dekosten
enopbrengstenvanverschillendebedrijfs-enproduktiesystemenmet
eenzolaagmogelijkemilieubelastingmoetenwordenbegroot.Hierin
wordenallereedsvoorkomendeenindenaastetoekomst teverwachten
technieken/maatregelen cumulatief indebeschouwingbetrokken.
Metdittypeonderzoek zijnalreedsgoedeervaringenopgedaan.
Bijvoorbeeldm.b.t.hetlichtverwarmdeglasgroentebedrijf,het
tomatenbedrijf,hetfreesiabedrijf,hetchrysantenbedrijf,e t c .
Denadruk ligtopdesynthesevanallerelevante technische,economischeensocialefactoren inbedrijfsverband.

Dedefinitieveprojectbeschrijvingisinvoorbereiding.
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Project410

Ontwikkelingvaneeninformatiemodelvoordeglastuinbouw

Hoofdthema:bedrijfssynthese
Subthema :informatiemodellen
Tijd:1989
Projectleider:ir.G.Selman(SITU)
Projectmedewerkers:ir.A.A.vanderMaas (50mensdagen)
ir.M.Ruijs (10mensdagen)
Toelichting
Ditproject isin1986gestartenheeftgeresulteerd indeopstelling
vanhet (globale)informatiemodel voordeglastuinbouw.
In1986istevensdevoorbereiding vandevolgende faseterhand
genomen.
Dezezgndetailleringsfasevoorzag (in1987en1988)indeaanpakvan
eenaantal zgn.clusters.Ditwerkisnagenoegvolgensdeoorspronkelijkeplanninggerealiseerd zodathetproject begin 1989kanworden
afgerond.

PROJECTBESCHRIJVING
Inhoudelijkeprojectopzet (fasering)
Doelstellingvanhetprojectishetdetaillerenvanhetreeds
opgesteldeglobaleinformatiemodel.Ditiseenvandefasendiemoet
wordendoorlopenbijhetontwikkelenvancomputerprogramma's.De
faseringdiehierbijtoegepastzalworden isdievolgensdemethode
"InformationEngineering".Omtekomen toteendoelmatige introduktie
engebruikvancomputersystemen ishetnoodzakelijkomvoorafgaande
aanhetontwerpvaneensysteemeenaantalafspraken temakenomtrent
inhoudentechniek.DemethodevanInformationEngineeringbiedt
hiervoorgoedemogelijkheden.
Deafsprakenomtrentinhoudwordenvastgelegd ineeninformatiemodel.
Ditbeschrijftendefinieertgegevensengegevenssamenhang(datamodel)
enprocessenenbijbehorenderekenregels (procesmodel).Deafspraken
omtrent techniek (zoalscommunicatieprotocollen,systeemstruktuur)
wordengemaaktindefase"opstellentechnischespecificaties".
Hetinformatiemodel tezamenmetde technische specificatiesvormende
functionelespecificaties.
Opbasisvandefunctionelespecificatieskunnenvervolgenssystemen
wordenontworpenengeconstrueerd.

30november 1989

cfproefp89c

Ill-136-

Deeersteaktiviteit,hetopstellenvaneenglobaalinformatiemodel,
isuitgevoerd doorhetonderzoekendetakorganisatie.
Bijdetweedeaktiviteit,hetopstellenvaneengedetailleerd
informatiemodel,zaldeinbrengvandetakorganisatieaanzienlijk
zijn,ennaasteeninhoudelijke inbreng tevensbestaanuit
coördinerendeenstimulerendeaktiviteiten.Inhoudelijke inbrengzal
m.n. geleverdwordendoormedewerkersvandebetrokkenproefstations
enhettuinbouwbedrijfsleven.
Dederdeaktiviteit,hetopstellenvantechnischespecificaties,
behoort tothetprimaatvandetakorganisatie inhetkadervanhet
aanjaagproject.
Deoverigeaktiviteitenwordenuitgevoerd doorhetbedrijfsleven,
mogelijkinoverlegmetofinopdrachtvandetakorganisatie.
Hetonderhavigeprojectheeftbetrekking opde tweedeaktiviteit.

Organisatiestructuur
Hetgedetailleerde informatiemodelzalwordenuitgewerkt doorhet
landbouwkundig onderzoekenhetbedrijfsleven.Naasthetprimaire
bedrijfslevenindevormvanSITUbetreftdit toeleverendeen
afnemendehandelendienstverlenende instellingen.
Deuitwerkingzalplaatsvindeninonderdelen (clusters).Peronderdeel
zaleencluster-werkgroepwordengeformeerd bestaandeuitongeveer6
personen.Degezamenlijke proefstationsenSITUzulleniniedere
CLUSTERWERKGROEPzittinghebben.
Vooreengoedeuitwerking isdetailkennisnodig.Omeendiepgaandeen
breedgedragenanalysetekunnenverrichtenzalperclusterdanook
eenKLANKBORDGROEPwordensamengesteld,diederesultatenvande
clusterwerkgroepen zalevalueren.Dezeklankbordgroepenbestaanuit
eenbredevertegenwoordiging vanuithetbedrijfsleven,onderzoeken
voorlichting.
Omtekomentoteengoedeuitwerking vanhetinformatiemodel iseen
onderlingeafstemmingvandeclustersvambelang.Dezeafstemmingzal
wordenuitgevoerd dooreenKERNWERKGROEP.Dekernwerkgroepheeft
tevensdetaakdeafstemming teverzorgenmetinformatiemodellen inde
anderetakken,metnamei.v.m.definanciëleaspecten(T.D.M.LEI/VLB).Dekernwerkgroepkomtquasamenstellingovereenmetde
werkgroepdiehetglobale informatiemodelheeftopgesteld.
Voordebeleidsmatige sturing endekkingvanhetgeheleprojectenhet
oplossenvancoördinatieproblemenvandekernwerkgroep zaleen
PROJECTBEGELEIDINGSPROEP wordeningesteld.Hierinzullendir.AT,
0 &E,ProefstationsenSITUzittinghebben.
Demethodischeondersteuning bijdeuitwerking vandeclusterszal
wordenverzorgddoordedir.0&E.
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Project 408

Ontwikkeling vanmanagement informatiesystemen

Hoofdthema: bedrijfssynthese
Subthema :ontwikkeling managementondersteuning
Tijd: 1989
(Deel)projeeten
408-1 Ontwikkeling en toepassing van analysemethoden bijhet verwerken van
bedrijfsvergelijkingsgegevens van studieclubs.
Projectleider: ing.J.K. Nienhuis (20mensdagen)
Projectmedewerkers: ir.A.J. deVisser (LEI;20mensdagen)

Toelichting
Bijde ontwikkeling van (management)informatiesystemenmoet gedacht
worden aan systemen zoals die door de ondernemers toegepast kunnen
worden. De ontwikkeling van deze systemen isbegonnen met het
gebruiken van verschillende bedrijfsregistratie-systemen.
Vanuit deafdeling Bedrijfssynthese is tenbehoeve daarvan inhet
verleden het initiatief genomen om een bedrijfsregistratie-systeem
teontwikkelen. Naast de bedrijfsregistratie is ookdeBedrijfsvergelijking gestimuleerd.
In 1988 isverder gewerkt aan de toepassing van analysemethoden bij
het verwerken van gegevens welke inhet kader van de
bedrijfsregistratie en de bedrijfsvergelijking door de tuinders ende
studieclubs worden verzameld.
Mede tenbehoeve daarvan isook de data-communicatie tussen de veilingen en het PTG tot stand gebracht enzijn (door de sectie
Informatica)verwerkingsprogramma's gemaakt.
Op basis van de in 1988opgedane ervaringen wordt getracht in 1989
samenmet NTS/SITU,de afdeling Teelt enhet CAD-G de studie naar
verwerking enanalyse van de gegevens uit de bedrijfsvergelijking
in de praktijk,af teronden.
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408-2Ontwikkelingvanmanagement informatiesystemenm.b.t.gewasbescherming

Projectleider:ir.B.vanderMaas (110mensdagen)
Projectmedewerker:ing.J.K.Nienhuis (10mensdagen)

Toelichting
Ditprojectiseenonderdeel (PROJECTD)vanhetmilieu-onderzoekprogrammadatsamenmetdeafdeling TuinbouwvanhetLEIeind1988
isgestart.
Deontwikkelingvanmanagement informatiesystemen enspeciaaldie
voordeondersteuning vandebesluitvorming tijdensdeuitvoering
vandeteelt,moetmeeraandachtkrijgen.Degroteverschillenin
bedrijfsvoeringeninbedrijfsresultaatgevendaaralleaanleiding
toe.
Vooraldebesluitvorming rondhetuitvoerenvandebiologischeen
chemischegewasbescherming lijktextraaandachtnodig tehebben.
Doorhetdemonstratieproject "Gewasbescherming indeGlastuinbouw"
zijnhiervoorgoedeaanknopingspunten televeren.
Debewustwordingm.b.t.hetbelangvaneengoedediagnose,informatieverwerking enbesluitvorming doordetuinderisduidelijkaanhet
toenemen.Ontwikkelingvan "gereedschap"indevormvanbegeleidingssystemenvoordetuinder lijktoptermijnmogelijk.
Desnelleontwikkelingenbinnendeinformatica technologie(o.a.
expertsystemen)maakteenenandersteedsbetertoepasbaar.
Dedefinitieve projectbeschrijvingisinvoorbereiding.
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Project413

Onderzoek,naarenontwikkeling vanvoorlichting ondersteunende
systemen

Hoofdthema:bedrijfssynthese
Subthema :ontwikkeling managementondersteuning
Tijd:1989
(Deel)projeeten
413-1Ontwikkelingvanhetvoorlichting ondersteunend systeem
BedrijfseconomischAdviesGlastuinbouw
Projectleider:ir.H.Peelen (namens tak-cad 'svoordeglastuinbouw)
Projectmedewerker:ing.P.C.M.Vermeulen (10mensdagen)
ir.M.Ruijs (10mensdagen)

Toelichting
Ditproject ismedio 1988gestart.Hetwordtuitgevoerdonder
verantwoordelijkheidvandetak-cad'svoordeglastuinbouwen
deregionaleconsulentschappen.
Hetdoelisomdeindevoorlichtinggebruikelijkewerkwijzebijhet
gevenvanbedrijfseconomischeadviezen,meteen(PC)computerprogramma
teondersteunen.
Deplanningvoorziet ineenafronding begin1989.

413-2Ontwikkelingvanhetvoorlichting ondersteunend systeemManagement
Adviesvoordeglastuinbouw.
Projectleider:nognader tebepalen
Projectmedewerkers:nognadertebepalen

Toelichting
Hetonderzoeknaarhetmanagementniveau indeglastuinbouwdatvanuit
deWerkgroepManagementOntwikeling indertijd isuitgevoerdheeft
naastkenniseninzichtookgeresulteerd indeaanbevelingomeenspecifiekmanagement adviseringssysteem teontwikkelen.Eenvoorstudie
(doorLEIPANDATAenPTG)naardehaalbaarheid vaneendergelijk
systeemwordtbegin1989afgerond.
Afhankelijkvanderesultatenvandiestudie endebelangstelling
vanvoorlichtings-enadviesbedrijven,zaleendergelijksysteem
ontwikkeldkunnengaanworden.
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Project413

•13-3Ontwikkelingvanhetvoorlichtingondersteunend systeemInvesteringsselectieEnergie
Projectmedewerkers:ing.N.v.d.Velden(LEI)
ing.P.C.M.Vermeulen
programmeringsdeskundige
(Het totaalaantalmensdagenvoorditproject isvoorlopig begrootop
100mensdagenvoorhetPTGen150voorhetLEI)
Toelichting
Ditproject iseensamenwerkingsprojectmetdeafdelingTuinbouwvan
hetLEI.Hetprojectkanwordenuitgevoerdwanneer,doormedefinancieringviadeNOVEM,extramenskrachtkanwordenaangetrokken.
Definitievebesluiten zijndaarover (21-11-88)nognietgevallen.
Doelvanhetproject isomeencomputerprogramma voorvoorlichters
teontwikkelenwaarinbestaandeennogopteleverenkennisover
maatregeleneninvesteringenophet terreinvandeenergie,is
opgenomen.
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Project413

413-4Ontwikkelingvanhetvoorlichting ondersteunend systeemInvesteringsselectieC02voorziening
Projectleider:ing.P.C.M.Vermeulen
Projectmedewerkers:ir.B.Houter
programmeringsdeskundige
(Hettotaalaantalmensdagenvoorditproject isbegrootop290)

Toelichting
Ditprojectiseenvervolgprojectophetsamenwerkingsproject
"SimulatievanhetC02-verbruik indeglastuinbouw"vandeafdeling
TeeltenKasklimaatendeafdelingBedrijfssynthese.Hetprojectkan
wordenuitgevoerdwanneer doormedefinancieringvandeNOVEMextra
menskrachtkanwordenaangetrokken.Erisvoorziendatdetijdelijk
voorhetlopendeNOVEM-projectaangetrokkenonderzoekerookindit
vervolgprojectzalworden ingezet.Definitieve besluitenzijnhierover
(21-11-88)nognietgenomen.
Doelvanhetproject iseenmodel tebouwenwaarmeedevolgende
keuzesituatiesopdeeconomischegevolgenkunnenwordendoorgerekend:
a destrategischebeslissingenover:
keuzeC02bron,uitaardgasaanmaken,zuivereC02ofeen
combinatie;
keuzegroottewarmteopslacapaciteit;
b detactischebeslissingoverhetoptimaleC02regimebijeen
gegevenbedrijfsuitrusting.
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Project413

413-5Ontwikkelingvanhetvoorlichting ondersteunende systeemInvesteringsvolgorde(algemeen)Glastuinbouw.

Projectmedewerkers: ir.M.Ruijs(20mensdagen)
Toelichting
Doordetak-cad'svoordeglastuinbouwenderegionale
consulentschappen wordteenprojectvoorbereid dat inhetverlengde
ligtvanhetprojectBedrijfseconomischAdviesGlastuinbouw (zie
project 413-1).
Doelvanhetproject iseen(PC)computerprogramma teontwikkelenvoor
voorlichterswaarmeekengetallenwordenopgeleverd aandehandwaarvan
opbedrijfseconomischegrondeneenvolgordekanwordenbepaaldvoor
hetuitvoerenvaninvesteringen opglastuinbouwbedrijven.
\anhetPTGenhetLEIisgevraagd aandeontwikkelingvaneen
dergelijkprogrammamee tewerken.Definitieve besluitenzijn
(21-11-88)nognietgenomen.
Project413

413-6 Ontwikkelingvanvoorlichting ondersteunende systemenm.b.t.
milieuvriendelijkere methoden/systemen
Projectmedewerkers:ing.J.K.Nienhuis (20mensdagen)
ir.M.Ruijs (10mensdagen)
Toelichting
Ditprojectiseenonderdeel (PROJECTC)vanhetmilieu-onderzoekprogrammadatsamenmetdeafdelingTuinbouwvanhetLEIeind1988
isgestart.
Deresultatenvanhetbedrijfseconomischonderzoek (projecten402-4
en411-1)dienent.z.t.gebruikt tekunnenwordendoorvoorlichters/
adviseurs,bijhunondersteuning vandebesluitvorming doorde
ondernemers.Tenbehoevehiervanishetmogelijk computerprogramma's
teontwikkelenwaarindeverworvenkennis isvastgelegd.

30november 1989

cfproefp89c

Ill

Project413

413-7Ontwikkelingvaneenvoorlichting ondersteunend systeem
Arbeidsbegroting
Projectleider:ir.J.Mourits (namens tak-cad'svoordeglast.)
Projectmedewerker: ing.A.T.M.Hendrix (IMAG;20mensdagen)
ing.P.C.M.Vermeulen(10mensdagen)
H.Tu.S.-stageaires (120mensdagen)
Toelichting
Vanuitdetak-cad'svoordeglastuinbouwwordteenprojectvoorbereid
metalsdoelstelling eenprogramma (spreadsheet)teontwikkelendat
dearbeidsbehoeftevanglastuinbouwgewassen perbewerkingenvoorhet
totaalvandebewerkingenpervierweekse periodeenvoordegehele
teeltberekend.
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Project406

Ontwikkelingvankwantitatieve informatievoordeglastuinbouw

Hoofdthema:bedrijfssynthese
Subthema :ontwikkeling managementondersteuning
Tijd:1989
Projectleider:ing.P.C.M.Vermeulen (10mensdagen)
Toelichting
Tenbehoevevanhetonderzoek,devoorlichtingsdienstenenhet
bedrijfslevenishetnoodzakelijkoveraktueleopbrengsten-en
kostennormen tebeschikken.
Doorvoorlichtingsdienstenwordendezegegevensvooralgebruiktvoor
hetgevenvanbedrijfseconomischeadviezen.Voorhetonderzoekis
mogelijkmetbehulpvandezenormeneconomische (voor)studiesvan
ontwikkelingen inonderzoekenpraktijkuittevoeren (o.a.projecten
402en411)
Hetverstrekkenvandezegegevenskanblijvenplaatsvindendoorhet
jaarlijks (viadeCAD's)producerenvandeuitgave"Kwantitatieve
informatievoordeglastuinbouw".Hetisdaarnaastechterookmogelijk
eengeautomatiseerd systeem teontwikkelenwaarmeenormenkunnen
wordenberekend enopgeslagen.
Derealisatievanditlaatsteonderdeel istotophedensterk
afhankelijkgesteldvandeontwikkeling enimplementatievandezgn.
"VoorlichtingOndersteunende Systemen"binnende(overheids)
voorlichtingsdienst
In1988ismedetenbehoevevandebepalingvandeopbrengstnormende
datacommunicatie vandeveilingenmethetPTGtotstandgebrachten
zijn(doordesectieInformatica)verwerkingsprogramma'sgemaakt.
Voor 1989zijngeenspecifiekeprojectenvoorzien.
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Project401

Onderzoektenbehoevevandearbeidsrationalisatie indeglastuinbouw
Hoofdthema:bedrijfssynthese(enteeltoptimalisering)
Subthema :arbeidskundig onderzoek
Tijd:1989

(Deel)projecten

401-1Arbeidskundig onderzoekbijdeteeltvanvleestomaten
(IMAG-projectnummer: 20.3.00)
Projectleider:ing.A.T.M.Hendrix(50mensdagen)
Projectmedewerker:ing.A.Migchels
Toelichting
Omtekomentoteenbedrijfskundigevergelijkingvandeteeltsystemen
bijdevleestomaatworden in1989devolgendeaktiviteitenondernomen:
- terkompleteringvanhettaaktijdenbestand,benodigd omde
verschillende teeltsystemenmetelkaartekunnenvergelijken,zullen
vaneenaantalbewerkingen tijdstudiesverrichtgaanworden.
-decodering t.b.v.deopslagvandegegevens inWERKBANKdient
uitgebreid/gekompleteerd teworden.
-nagegaanmoetwordenofhethuidigeopslagsysteemviaORACLEwelhet
juistesysteemisen/ofanderesystemennietbetergeschiktzijn.
-hettaaktijdenprogrammaomvanuitWERKBANKtaaktijdenteberekenen
moetaangepastwordenmetdaarbijalseisdatallerelevante
invloedsfaktorenmeegenomenkunnenwordenbijdetaaktijden
berekening.
-hetprojektdient tewordenafgerondmeteenpublikatiewaarinde
verschillendeteeltsystemenmetelkaarvergelekenwordenopalhun
bedrijfskundigemerites.

401-2Taaktijdenvoorsnijbloemen (IMAG-projectnummer: 20.3.03)
Projectleider:ingA.T.M.Hendrix (25mensdagen)
Projectmedewerker:ing.A.Looije
Toelichting
T.b.v.hetopstellenvaneenTaaktijdenboekjeSnijbloemenmoetende
gegevensvanderozenwordenuitgewerkt tottaaktijden,zodatdeze
hierinkunnenwordenopgenomen.Detaaktijdenvoordeoverigegewassen
(freesia,gerbera,chrysant,anjerentrosanjer)zijnreedsaanwezig.
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401-3Automatisering arbeidsstudies (IMAG-projectnummer: 20.1.00)
Projectleider:ing.G.v.d.Werken
Projectmedewerker:o.a.ingA.T.M.Hendrix (20mensdagen)

401-4Belastingvanhetbewegingsapparaat bijdearbeid inde
agrarischesector (IMAG-projectnummer: 20.1.06)
Projectleider:J.H.vanDieen
Projectmedewerker:o.a.ing.A.T.M.Hendrix (15mensdagen)

401-5PeriodiekeherzieningvandeProfessiogrammen voordeLandbouwt.b.v.
debepalingvandearbeidsongeschiktheid (IMAG-projectnummer:20.1.09)
Projectleider:ing.G.v.d.Werken
Projectmedewerker:o.a.ing.A.T.M.Hendrix (10mensdagen)
401-6Werkhoudingenbijdeoogst indebolbloementeelt
(IMAG-projectnummer: 20.3.08)
Projectleider:ing.M.v.d.Schilden
Projectmedewerker:o.a.ingA.T.M.Hendrix (5mensdagen)

401-712.3.24 Systeemontwikkeling tenbehoevevan substraatteelten
(IMAG-projectnummer:12.3-24)
Projectleider:ing.E.A.vanOs
Projectmedewerker:o.a.ing.A.T.M.Hendrix (25mensdagen)
Toelichting
Devolgendeonderwerpenkrijgenaandacht:
-Jaarrondteelt lagevolveldsgeteeldegewassen
-Oriënterendo lerzoeknaarbedrijfssystemenvoorRadijs,Gerbera,
enFreesia
-Hetgebruikvaneenbetonvloermetwisselinfiltratieinde
groenteteelt
-Arbeidsstudies t.a.v.aanlegenopruimenvansubstraattteelten.
401-8Automatisering logistiekpotplantenbedrijven (IMAG-projectnummer
12.3.26)
Projectleider:ing.P.v.Weel
Projectmedewerker:o.a.ing.A.T.M.Hendrix (5mensdagen)
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Project405

Mechanisatieonderzoek
Hoofdthema:bedrijfssynthese(enteeltoptimalisering)
Subthema:ontwikkelenbedrijfssystemen
Tijd:1989

Toelichting
In1988isernoggeengedetailleerde inventarisatievan
onderzoekwensenophettereinvandemechanisatiebinnende
glastuinbouwuitgevoerd.
Deaantestellenonderzoekermechanisatie zalzichineerste
instantierichtenopdeuitvoeringvanhetproject "Ontwikkelingvan
bedrijfsystemen"(project412).Daarnaast zaldesbetreffende
onderzoekerbetrokkenwordenbijeeninventarisatievanknelpunten
c q . onderzoekwensenophetterreinvandemechanisatie.

30november 1989

cfproefp89c

Ill-L48

Project412

Ontwikkelingvanbedrijfssystemen

Hoofdthema:bedrijfssynthese (enteeltoptimalisering)
Subthema :ontwikkelingbedrijfssystemen
Tijd:1989

(Deel)projecten
412-1Ontwikkeling vaneenflexibelbedrijfssysteemvoordeteeltvansla
envergelijkbareopsubstraat geteeldegewassen.
Projectleider:vacature
Projectmedewerker:o.a.ing.A.T.M.Hendrix
ing.J.K.Nienhuis (10mensdagen)
Toelichting
Inhetkadervande"organisatievanhet interdisciplinair
substraattteelt onderzoekprogramma" isindertijdbesloteno.a.een
projectuittevoerenwaarbijderealisatievan(bedrijf)systemen
centraalstaat.
Inhet telenopsubstraatliggenveeltechnischemogelijkheden
opgesloten.
Totnutoeisinhetpraktijkonderzoekaanhetontwikkelenen
beproevenvansystemenvoordepraktijknogweinigaandachtbesteed.
Omdiverseredenen(benuttingpotentiëlegroeimogelijkheden,
verbeteringvandebenuttingvandekasruimte,vermindering
milieuverontreiniging,e.d.ishetthansgewenstomhetontwikkelenen
beproevenvansystemenmultidisciplinair aantepakken.
Doordeleidervanditproject zullendeverschillende technische
elementen,inbedrijfsverband,geintegreerdworden.Hijzalhierbij
kunnensteunenopdemedewer.ingvanonderzoekersvandeeigen,ende
andereafdelingenvanhetPTC-.Viadewerkgroep"Bedrijfssystemen"
zijndeverbindingengelegdenwordtdeafstemminggerealiseerdmetde
projectenvanPBN,IMAGenLEI.
Doelvanhetproject isombasisvandeinhetproject
"Bedrijfssynthese substraatteelt opgroentebedrijven" (E9)enhet
project"Oriënterendonderzoekbedrijfssystemen"(411)verrichtte
onderzoeksystementeontwikkelenvoor lage,volveldsopsubstraat
geteeldegewassen.
Hoeweleendergelijkonderzoekvoorveelgewassenvannutzoukunnen
zijn,wordendebladgroentencentraalgesteld.
Navervullingvandevacature zalinoverlegmethetIMAGende
afdelingTeelteendefinitieve projectbeschrijvingeneenwerkplan
wordenopgesteld

30november 1989

cfproefp89c

