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Deanalyseresultatenvandegrondmonstersdiein1983/1984werdenverzameld (zie
jaarverslag 1985)werdenverderverwerkt.Hierbijwerdgetrachtderelatietussen
deanalyseresultaten vandebodemoplossing endievanhet1:2volume-extractte
verbeteren.Hiertoewerddeverdunningsfaktor vanhet 1:2volume-extract tenopzichtevandebodemoplossing gebruikt.Doordeze faktortoetevoegenalsvermenigvuldigeraandeanalyseresultaten vanhet1:2volume-extractwerdendecorrelatiecoëfficiëntenvoorhetverband tussendeanalyseresultaten vanhet1:2volumeextractendievandebodemoplossingduidelijk verhoogd.Hetbepalenvandeverdunningsfaktor isechterbewerkelijk voor routinegrondonderzoek.Daarom isgetrachthiervooreenanderevariabeletevinden.Hiertoeisgebruikgemaaktvande
hoeveelheid veldvochtigegronddiebijdeextractiewerdgebruikt.Metdezevariabelealsvervangingvandeverdunningsfaktorwerdeenminofmeergelijkwaardige
verbetering vandecorrelatieverkregen.Inbijgaande tabelzijndeverschillende
correlatiecoëfficiëntenvergelijkenderwijsopgenomen.
Correlatiecoëfficiëntenvoorderelatievananalyseresultaten vanhet1
me-extractmetdievandebodemoplossing.

Bepaling
NH,
K4
Na
Ca
Mg
NO

er
SO
HCÖ,
PEC

ET*

\l xET**

0.782
0.922
0.929
0.811
0.915
0.899
0.952
0.779
0.774
0.936
0.886

0.818
0.962
0.990
0.869
0.912
0.970
0.993
0.797
0.803
0.924
0.944

2volu-

IxET
0.791
0.958
0.973
0.865
0.921
0.954
0.986
0.819
0.827
0.931
0.938

Achteriljde niet beschrijven. Bij onvoldoende) ruimt* vervolgbfad geferuike»

van p r o j e c t b e s c h r i j v i n g / p r o j e c t v e r s l a g 1936.

v e r v o l g b l a d nr 1
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* analyseresultaten 1 :2volume-extract rechtstreeks
**analyseresultaten 1 :2volume-extract vermenigvuldigd met de verdunningsfaktoi
***analyseresultaten 1 :2volume-extract vermenigvuldigd met de hoeveelheid veldvochtige grond gebruikt bijde extractie
B. Plannen voor 1987
Gegevens worden in 1987 verder verwerkt en voor publicatie gereed gemaakt.
Literatuur
Sonneveld, C. en Voogt,W. Grondonderzoek op basis vanwaterige extractie.
Deel 1:Methoden en resultaten. Proefstation Tuinbouw onder Glas, Intern verslag
1986,no.13.
Sonneveld, C. en Bes,S.S. de.Grondonderzoek op basis van waterige extractie.
Deel 2:Enkelvoudige lineaire correlaties. Proefstation Tuinbouw onder Glas,
Intern verslag 1986,no.31.
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a. Bouvardia
De teelt van Bouvardia, in 1984 gestart op het meerjarige N- enK- bemestincsproefve
werd eind april 1986 beïndigd. De laatste oogstperiode viel in demaanden maart en
april.
Bij de laatste snede,werd evenals bij de eerdere sneden de hooogste opbrenqst (kgpe
m 2 ) verkregen bijde middelste twee niveaus vooor stikstof (2en4mmol. 1~ )en voor
kalium (1en 2mmol, a ).Het hoogste stikstofniveau (8mmol, a" )eaf bij de cultivarswit en rose het grootste aantal takken,bij cultivar rood was dit minder duidelijk. Bij kalium was het aantal geoogste takken het grootst bij één na hoogste kaliniveau (2mmol. 1~ ) ,ditwas het geval bijalle cultivars.
Geen stikstof en geen kalium gaven een slecht groeiend gewas, een lage produktie en
vooral bij kalium een slechte kwalitiet. Opvallend isdat het gemiddeld takgewicht
afnam bij een stijgend stikstofniveau bij alle cultivars.
Uitgaande van de opbrengstgegevens en de gevonden analysecijfers in de grond tijdens
de teelt komen we voor het gewas Bouvardia tot de volgende streefwaarden: een stikstofgehalte dat ligt tussen 3 - 5 mmol N(N0,+ NH,)en een kaligehalte van ongeveer
2mmol Kper liter 1:2 volume extract.
b. Lelie
Op het meerjarige N- en K- bemstingsproefveld onder glas te Naaldwijk werden eind jur
leliebollen uitgeplant. Per veldje kwamen drie bedden, twee met Connecticut King, var
resp. bolmaat 10/12 en 14/16, en een bed met Star Gazer (bolmaat 12/14). Connecticut
planten afkomstig uit de grote bolmaat vertoonden ernstig bladverbranding. De stikstoftrappen bleken daarop van invloed. Veldjes zonder stikstof hadden ongeveer25?ó
aangetaste planten, veldjes met veel stikstof hadden ongeveer dehelft minder. De
stikstof werd via de regenleiding toegediend als kalksalpeter, zodat het gunstig effect van deze bemesting eerder aan het calciumion dan aan het nitraation wordt toebedacht.
De produktie in aantal en gewicht van de bloemstelen werd niet of niet noemenswaard
door de stikstof- of kaliniveaus beïnvloed zodat hier het idee dat bol-en knolgewassen niet reageren op de bemsting werd bevestigd.Opmerkelijkdaarom waren de resultaten met Star Gazer. Terwijl aan het gewas op zich geen duidelijke groei-ofkleu
verschillen werden waargenomen bleek toch een wat hoger stikstofniveau (4mmol Nper
1 1:2 vol. extract) en een vrij hooa kaliniveau (2mmol K per 1">zwaardere takken oo
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televerendanlagereniveaus.
StarGazerschijnt invergelijkingmetConnecticutKingeenvrijzwarebemestingte
teverkiezen.
Indebuitenkap vanhetwarenhuiswarennogstyroporbakkenopgesteld,gevuldmet
veenwaarineveneens Connecticut bollenwerdengeplant-Hetveenwasverrijktmet
kalkenmetPG-mix inhoeveelheden van0tot6kgperm .Dezeproef iseenherhalii
vaneen eerderophet Instituut voorBodemvruchtbaarheid teHaren-Gr.uitgevoerde
proef.Deplantendieweinigofgeenkunstmestkregenwarenlang,dunenlichtvan
kleur.Bollendie6kgPG-mixkregen liepenslechtuit,hetgewasbleefklein,was
donkervankleur,enleverdeweinigbloemknoppen.Degiftl£kgPG-mixperm gaf
dezwaarste takkenmetdemeestebloemknoppen.
c. Ijsbergsla
OpdemeerjarigeN-enK-bemestingsproefveld onderglaswerd inhetnajaar ijsberg
slageteeld.Geplantwerdbeginoktober,geoogst8december.
Dekropgewichtenwaren,gemiddeld overde stikstofserie:
streefwaarden voorNinmmolper 11:2vol.extract
0
2
4
8

270

312

291

319

gperplant

wisk.verwerking:kwadr.effectP=0,01
gemiddeld overdekaliserie:
streefwaarden voorKinmmolper11:2vol.extract
0
1
2
4
2Ï4

292

292

3ÖÖ

gperplant

wisk.verwerking:tegenstelling wel-niet bemest P<0.01
Behalvedetotaleproduktiewerddevastheid endebolvorming beoordeeld.Deconclusiekanzijndat ijsbergsla overeenkomstige gehalten indegrond verlangt alsbotersla,teweteneenkleine4mmol Nenruim 1mmol Kper 11:2volumeextract.
d.Boriumovermaatbijchrysant
Op17februari 1986iseenproefopgezet,welke totdoelhadboriumovermaat opte
roepenbijchrysant.Vijfchrysantencultivars (Cassa,Penny Lane,SuperYellow,
Pink Snapper enRefla)werdenuitgeplant inbetonnen bakkengevuldmetzandgrond.
Devolgendegiften 0,1,2,4en8gborax/m2 werden toegediend.
Het gewasvertoonde naacht dagenalenigeschadebeelden bijdehoogsteboraxgift
(8g/m 2 ), nogtweeweken laterookbijdedosering van4 g/m2.
Aanhet eindevandeteelt gafdehoogsteboraxgift ernstig B-overmaat,
hierbijwasdegroei (lengteengewicht werdengemeten)sterkgeremd.Bijdegift
4 g/m2 tradenwelsymptomen opmaarweinig ofgeen groeiremming.
DecultivarsPennyLaneenCassavertoondebij2g/m2 lichteschadeaanenkelevan
deonderstebladeren. Tijdensenaanheteindevandeteeltwerddegrondbemonsterd

var. prO]ectbeschr i j ving/pr ojectver slag 19^6.

vervolgblad nr2
Onderzoekinstelling
Projectnummer

:Proefstation Naaldwijk
:^4

Registratie nr

Analyseresultaten grond-enqewasonderzoek
Boraxgiften
B-gehalte
tijdensdeteelt
B-gehalteeinde
teelt
B-gehalte ingewas
(geheleplant)

0
8

1
16

2
33

4
65

8 gborax/m2
142 vumolBper 11:2extract

8

16

27

53

110

2,4

2,7

3,7

7,

14,6mmolBperkgdrogestof

Conclusie
Chrysant isgevoelig voorboriumovermaat.Dematevanschadehangtafvanhet
B-gehalte vandegrond.Gehaltenhogerdan30-umolBinhet1:2extractdienen
tewordenvermeden.
e.Boriumovermaatbijpaksoienradijs
Op13mei 1986iseenproefgestart,welketotdoelhadboriumovermaat opteroepen
bijpaksoien laterinseptemberbijradijs.Paksoiwerdgeplantopbetonnenbakken
gevuldmeteenzandgrond.Devolgendegiften0,1,2,4en8gborax/m2 warenreeds
bijeenvoorteeltchrysanten toegediend.Bijdestartvandeteeltpaksoiwerdende
volgendeB-gehalten8,16,27,53enllOyumolinhet1:2volume extractgevondenen,
aanheteindevandeteeltrespectievelijk8,14,16,26en35>umol.Boriumovermaat
of-gebrekwerdennietgeconstateerd.Welwerdeenkwadratischeffect (P=0,02)
opdeopbrengstgeconstateerd.Opvallend wasdathetboriumgehalte inhetgewashet
hoogstwasbijdebehandeling 0gborax/m2 enwel6,4mmolBperkgdrogestof.
Bijdeoverigebehandelingenlag hetB-gehalte tussen5,1 en5,4mmol.
Op17septemberwerd opdezelfdebakkenradijsgezaaid.OmdeB-gehalten indegrond
optevoerenwerden respectievelijk 0,0,5,1,2?~4gborax/m2 toegediend. Inhet
beginvandeteeltwerdenalsB-gehaltengevonden 6, 12,26, 40en89umolenaan
heteind vsndeteelt6,10,13,31en59umolinhet1:2 vol.extract.Boriumovermaatzowelalsboriumgebrekwerdengeconstateerd.Gewasonderzoek dientnogplaats
tevinden.Tussendebehandelingenwerdgeenverschil inopbrengstgevonden.
Almetalkangesteldwordendatdegewassenpaksoienradijsvergelekenmetchrysantnieterggevoeligzijnvoorboriumovermaat.EenB-gehalte indegrondtussen
6 en100umolhadweiniginvloedopdegroeienontwikkeling vandebeproefdegewassen,alsstreefwaardezouvoorlopig 20-40wmolBkunnenwordenaangehouden.
f.Bromideschadebijanjer
Inmaart 1986iseenproefgestartmetalsdoelnategaanbijwelkebromidegehalten
inhetberegeningswater enlaterdusook ingrond,schadeontstaatbijanjer.
Daartoewerden 10literemmersgevuldmetzandgrond (bevatte25AimolBrperliter
1:2 vol.extract).Peremmerwerden 5anjerrassen (2standaard-en3trosanjers)geplant.Deanjerswerdenberegendmetwatermetdaarindevolgendeconcentraties0,50.
100en200/jmolBrperliter.
Deeersteschadewerd6wekennahetplantenbijdestandaardanjers geconstateerd,
dieberegendwerdenmet200>umolBrper 1.Indegrondwerdbij Qczebehandeling
66,/jmolBrper11:2 vol.extractgevonden.Drieweken laterontstondookschadebij
detrosanjers.Twaalfwekennahetplantenontstond schadewaarberegendwerdmet
100/jmolBr.Laterwerd inéénemmerbijdestandaardanjers schadegeconstateerd
waarberegendwerdmet50umolBr.Hetgewaswerdbeginjuligerooidendegrond
werdgemonsterd.Gevondenwerd resp.7,20,45en96umolBrinhet1:2vol.
extract.
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Conclusie.
Standaardanjerszijngevoeliger voorbromideschade dantrosanjers.Deschadeontstondpasenigetijdnadaterwasgetopt.Anjersdienentewordenberegendmetwate
datminderdan5Q.AjmolBrper 1bevat.Hetbromidegehalte indegrondmoetvoorhet
plantenzolaagmogelijk zijn.Iniedergeval lagerdan25>umolBrinhet1:2vol.
extract.Deproefzalwordenherhaald metdiversegrondsoortenmetverschillende
uitgangs-bromidegehalten.
g.Molybdeenqebrekbijradijs
Inhetnajaarvan1986iseenkleineproefgestart,welketotdoelhaddeuiterlijl
symptomenvanmolybdeengebrekbijradijstebestuderen.
Alsteeltmediumwerdgebruikgemaaktvanrussisch veenmosveen.Aanhetveenwerden
vierverschillendehoeveelhedenDolokal toegediend,teweten1,2,3 en6kg/m'omve
schillende pH-waarden teverkrijgen.Naastdezevierbehandelingenwerduiteraai
welengeenmolybdeentoegediend.Dehoeveelheid natriummolybdaat,diewerdtoegevc
was25mgperliterveen.
Ertradengeenduidelijkegebreksverschijnselen op,mogelijk isradijsweiniggevo«
lig.Welwasereeninvloed vandepH.Hethoogstegewichtvanknolenloofwerdve
kregenbijpH5,0.BijeenhogerepH (5,8),maarvooralbijlagerepH-waarden
(4,4enlager)washetgewichtminder.
B.Plannenvoor1987
- TeeltpaksoiophetmeerjarigeN-enK-bemestingsproefveld
-BoriumvoorzieningAmaryllis.
-Vervolg invloed vanbromideopanjersingrond
Publicaties
-RoordavanEysinga,J.P.N.L.,Debemesting vanrettich.
GroentenenFruit41 (1986)27,pp.28-29
- Theune,D.Destikstof-enkalibemesting bijAlstroemeria,resultatenvanhetbemestingsproefveld 1981-1982,PTG,Naaldwijk,1986,Internverslagnr.77
-Bos,A.L.vanden,Voedingsbehoefte Alstroemeria.Overzicht onderzoekgegevens
stikstof-enkalibemesting,Vakblad voordeBloemisterij41 (1986)51/52,pp.60-é
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a.Deinvloed vandemestconcentratiebijdeopkweek vanpaprika'sinsteenwolpotten
Inhetvoorjaar van1986isonderzoek verrichtnaardeinvloed vandeconcentratie
vandevoedingsoplossing bijdeopkweek vanpaprika'sinsteenwolpotten.
Deplanten zijnopgekweekt indroge,normaalvochtigeennattesteenwolpottenbijeen
ECindetoegediendeoplossing uiteenlopend van1tot8mS/cm.
Opverschillendedatazijndeplantenbeoordeeld waarbijondermeerdeplantlengteen
hetversgewichtaanbovengrondsedelenzijnvastgesteld.Deresultatenvandebehandelingenwaardepottennormaalvochtigwerdengehouden zijnvermeld inonderstaande
tabel,deresultatenzijnvandelaatstebeoordeling,deplantenwarentoen12weken
oud.
ECVoedingsoplossing

plantlengte (cm)
plantlengte (g)

1,0

1,5

2,0

3,0

4,0

6,0

8,0

43,2
199,8

45,3
220,2

46,5
248,2

43,0
218,2

40,2
157,7

32,7
89,8

26,7
57,3

Dezwaarsteplantenwerdenverkregenbijde behandelingwaar recelmatigeenvcpdinqpoplossingwasgedoseerdmeteen ECvan2,0.Bijdebehandeling "EC8,0"washetverse
plantgewicht,invergelijkingmetbehandeling "EC2,0"77?ólager.WaarvoedingsoplossingenwarengegevenmetEC'svan1,0en1,5 bleefdegroeiookachter.
Deplantlengteqafnagenoegeenzelfdebeeld alshetplantgewicht.Immerszoalsuitde
tabelblijkt,zijndeplantenbijbehandeling "EC2,0"het langst.Bijhoqere,maaroc
bijlagereEC'szijndeplantenkorter.
Deverschillen inplantgewichttussenplantendiewarenopgekweekt innormaalvochtige
ennattepottenwarengering.Hetopkweken in"droge"potten resulteerde inlagere
plantgewichten.
Bijhetopkwekenvanpaprika'smoet,zoisuitdezeproefgebleken,datECindepot
tussen/-•• en6mS/cm liggen.DezeECwordtbereiktdoorhetregelmatigdoserenvaneen
voedingsoplossingmeteenECvan2,0.
Achteriljde met beschrijven. &J onvoldoend« ruimte «•rvoigbiad gebruik«
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Tenaanzienvandevochttoestand vandepottenkanwordenopgemerktdathetopkwek
in"droge"potteneennegatieve invloed heeftopdegroeivandeplanten.
b.Deinvloed vani.jzerbijdeopkweek vanpaprika'sinsteenwolpotten.
Indezomervan 1986iseenproefopgezetmetalsdoelnategaanofhetijzernive;
indevoedingsoplossing vaninvloed isopdegroeivanpaprika's.Eenextrareden i
ditonderzoek uittevoerenwasdat indepraktijk vermoedwerddatpaprikadankba;
isvooreenruimeijzervoorziening.
Deproefomvatte 10behandelingenwaarbijdehoeveelheid ijzerindevoedingsoplos
singuiteenliep van0tot 3gram ijzer (Fe)perm3 water.Hetijzerwerdgegeven
devormvanDTPA.Deplantenwerdenopgekweekt in10cmsteenwolpotten.Naeenopkweekperiode van9wekenzijndeplantenbeoordeeld.
Bijdebeoordeling zijnercijfersgegevenvoordebladkeur endegewasontwikkelini
Voortszijndeplantengemeten,vervolgensafgekniptengewogen.
Uithetcijfermateriaalbleek datwaardeijzerbemestingwasweggelaten degroei
achterbleef.Bijdezebehandelingenwashetgemiddeldeplantgewicht46,5gramend<
gemiddeldeplantlengte 23,6cm.
Gemiddeld overdebehandelingenwaarveel ijzerwastoegediendwashetplantgewich'
49,2grambijeengemiddeldeplantlengtevan25,4cm.
Bijdebehandelingenmet4en8gramFeperm3 waterwerdenstandcijerstoegekend'
respectievelijk 8,6 en8,3 (5=onvoldoende,10=zeer goed).
Bijdeoverigebehandelingenmetijzerniveau'stussen0,25 en2gramFeperm3wati
wasdeplantkwaliteit -gerekend naarstandcijfers -ietsbeter.(Aldezebehandelingenkregeneenstandcijfer van9 ) .
Aandehand vandeproefresultaten kangeenoptimum ijzerniveauwordenvastgestel«
Wellicht isdeproefperiode tekortgeweest.Redenwaarom deproefin1987nogeen;
zalwordenuitgevoerd.
c.DeEC-effectenopkieminqenplantkwaliteitbijhetzaaienvantomateninsteent
pluggen.
Bijhetzaaienvantomateninsteenwolpluggen isnagegaanwatdeinvloed isvande
concentratie vandemestoplossing (EC)opkieming,groeieninhetbijzonderde
plantkwaliteit.
Deproefbestond uit9behandelingenmetECwaardneindevoedingsoplossingvariëre
aan0tot9,6 mS/cm.Devoedingsoplossing werdsamengesteld volgenshetstandaarscf
maA.0.0.0.
Detomatenzijnop20augustus 1986gezaaid.Deplantjeszijnregelmatigbeoordeelt
waarbijondermeernaardekieming isgekeken.
Bijpluggennatgemaaktmetvoedingsoplossingen metEC'svan2,5enhogernamdekit
mingafnaarmatedeEChogerwas.BijdebehandelingenmetdehoogsteEC (8,0)was
hetkiemingspercentage53,eenverliesvan32?ótenopzichtevandebehandelingwaai
debesteresultatenwerden verkregen (behandelingEC1,2).
Hetversgewichtaanbovengrondseplantedelen isop2databepaald.Deresultaten;
vermeld indeonderstaandetabel.
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Tabel1:Plantgewicht (mg/plant)
Behandeling ECvoedings- plantgewicht (mg)
oplossing
3september

1
2
3

54,5
167,6
243,6
226,3
209,7
206,5
158,3
73,2
53,0

0,3
0,6
1,2
1,8
2,4
3,6
4,8
7,2
9,6

4"

5
6
7
8
9

plantgewicht (mg;
9 september

66,8
197,9
386,0
361,5
330,1
348,7
313,5
199,7
137,5

-c
e
Zoalsuitdetabelblijkt,werden zowelopde3'alsopde9 sept,debesteresultater
verkregenbijdebehandelingwaardepluggenwarennatgemaaktplusregelmatigberegendmeteenvoedingsoplossing dieeenEChadvan1,2.
d. Deinv/loedvandeECbijhetzaaienvanpaprika'sinsteenwolpluqqen.
Inhetnajaarvan1986werdonderzoek verrichtnaardeinvloedvandeECopkieming
enplantkwaliteit bijhetzaaienvanpaprika'sinsteenwolpluggen.
Erwerdenvoedingsoplossingen gemaaktwaarvandeEC'suiteenliepenvan0,3 tot9,6.
Deproefbestonduit9behandelingen.
NegendagennahetzaaienwasbijeennormaleEChetkiemingspercentageQ/*.Bijde
behandelingen "EC7,2en9,6"warendekiemingspercentagesrespectievelijk 84en65.
Hetversgewichtaanbovengrondseplantedelen istweemaalvastgesteld,tewetenna
eenopkweekperiode van13dagenennaeenopkweekperiode van20dagen.Deresultaten
zijnvergeld indeonderstaandetabel.
Tabel2:Plantgewicht (mg/plant)
Behandeling

EC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,3
0,6
1,2
1,8
2,4
3,6
4,8
7,2
9,6

plantgewicht (mg)
29 september
64,5
169,7
193,9
182,0
169,3
153,6
144,5
100,3
75,3

Piantgewicht (mg)
6 oktober
96,0
330,5
538,4
548,9
572,0
562,0
520,4
414,0
265,2
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Naeenopkweekperiode van13dagenwerdendebesteresultatenbereiktbijeenECv?n1
Alsdeopkweekeenweek langerduurdegafeenhogereECeennogwatbeterresultaat.
e.Deinvloed vandeconcentratie vandevoedingsoplossing bijdeopkweek vanaubergine insteenwolpotten.
Bijdeopkweekvanaubergine insteenwolpotten isnagegaanwatdeinvloed isvande
concentratie vandemestoplossing (EC)opgroeienplantkwaliteit.
Hetonderzoek omvatte7behandelingenwaarbijdeECindevoedingsoplossing uiteen-»
liepvan 1,0 tot8,0mS/cm.Gedurendedeopkweekperiodewerdendesteenwolpotten
"droog",normaalvochtigenextranatgehouden.
Deaubergines,rasDobrix,werdenop15september 1986gezaaidenop7oktoberopgepotindesteenwolpotten.Naeenopkweekperiode vanruim9weken,gerekend vanaf
dezaaidatum,zijndeplantenbeoordeeld.Bijdezebeoordelingwerdendeplantengemeten,vervolgensafgekniptengewogen.Deresultatenzijnvermeld indeonderstaandetabellen.
Tabel1:Plantlengte (cm/plant)

ECVoedingsoplossing
vochttoestandpot

1.0

1.5

2.0

3.0

4.0

6.0

8.0

gem.

droog
normaalvochtig
nat

18,9
21,3
21,2

20,3
20,9
18,9

20,3
21,5
23,8

20,9
20,4
22,8

19,1
20,2
21,6

18,2
18,1
19,2

15,3
15,5
17,7

19,0
19,7
20,7

gemiddeld

20,5

20,0

21,9

21,4

20,3

18,5

16,2

19,8

Tabel2:Plantgewicht (g/plant)

ECvoedingsoplossing
vocht
toestandpot

1.0

1.5

2.0

3.0

4.0

6.0

8.0

gem.

droog
normaalvochtig
nat

52,0
71,3
72,6

63,4
81,8
80,9

69,9
83,8
87,3

65,2
65,2
92,2

52,3
69,5
71,1

49,6
53,7
54,2

33,8
31,8
43,7

55,2
65,3
71,3

gemiddeld

65,3

74,7

80,4

74,2

64,3

52,5

36,4

63,8

DebesteresultatenwerdenbereiktbijhetregelmatigdoserenvaneenvoedingsoplossingmeteenECvan2,0.Deplantenopgekweekt in"droge"pottenblevenachterin
groei.
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Proefplannen1987
- Ionenverhouding bijdeopkweek vantomaten insteenwolpotten.
-Deinvloed vanijzerbijdeopkweek vanpaprika's insteenwolpotten.
-Deinvloed vandeECbijhetzaaienvanpaprika's ,tomatenenauberginesin
steenwolpluggen.
-Deinvloed vansilicium bijdeopkweek vantomateplanten.
-Onderzoek naarhetaldannietboriumhoudend zijnvanuitgangsmaterialen inhet
bijzonder koolzuremagnesiakaik.
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C. Sonneveld
Betteding over het afgelopen Jaar (19 86)
1

Besteding In geld
Directe kotten-personeel f
„

„ -materieel f

Seml-dlrecte kotten

f

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken pertoneel:
Hoger personeel

—

Middelbaar pertoneel

—

Lager pertoneel

—

mandagen
mandagen
mandagen

Omslag algemene kotten f

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar ( l ? ; £ ) n e t vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Vertlag over ( 1 9 8 6 )

Uraniumopnamedoorgewassen
Ineenoriënterendeproefwerdentomatenenslageteeld inwatercultuur,waarbijal
fosfaatmeststofuraniumhoudend fosforzuurwerd vergelekenmetnormaal fosforzuur.
Vanbeidegewassenwerdengewasmonsters verzameld engeanalyseerdopU.Indemonsters afkomstigvandenormale fosforzuurbehandelingwerd geenuranium aangetoond.
Indemonstersvanuraanhoudend fosforzuurwerd indebovengrondsedelenvansla
entomaatgeenUaangetroffen. Indewortelsvantomaatwerd0.81 mmolUperkgdra
gestofgevondenenindewortelsvanslawerd0.02 mmol,kg" gevonden.
Klaarblijkelijk wordtUweldoordewortelsopgenomen,maarnietnaardebovengrond
sedelengetransporteerd.
Hetonderzoekwerduitgevoerd insamenwerkingmetUKFteUtrecht.
Plannen voor1987
Uitwerkenenpubliceren vangegevens.
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PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Proefstation Naaldwijk
A16
Water-enmineralenhuishouding

Registratie nr.:

17
vanglastuinbouw

bedrijven.
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A.M.M,vanderBurg,Ph.Hamaker (I.C.W.

Projectleider
Afdelingshoofd

C.Sonneveld
Besteding over het afgelopen Jaar (1986)

Besteding in geld
Directe kotten-personeel f
„

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

„ -materieel f

Seml-dlrecte kosten

f

—

mandagen
mandagen

Omslag algemene kosten f

Totaal

f

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

Evenalsinvoorgaandejarenwe
Delflandbemonsterd voorbepal
monstersgenomen indepolder
Inhetdrogenajaar liepende
op. l/ooralingebiedenmeteen
gehaltengevonden.Zolagdec
polderNoord-enNieuwlandbov
ditgebied hetdrainwatervan
vaneindoktobernamendeconc

rdhetoppervlaktewater inhetHoogheemraadschapvan
ingvanhetbromidegehalte.Ookwerdenweerextra
Noord-Nieuwland.
concentratiesaanbromide inhetoppervlaktewater flink
slechtedoorstromingworden indergelijkeperiodenhog
oncentratieop23septemberop2monsterpunten inde
ende180umolper liter.Datondankshet feitdatin
debedrijvencentraalwerdafgevoerd.Naderegenval
entratiessnelweeraf.

Publicatie:
Burg,A.M.M,vanderenPh.Hamaker,1986.(ICW,Wageningen).Water-enmineralen
huishoudingbijeenpaprikateelt opsteenwol indepraktijk.
Internverslagnr.73.Proefstation voor TuinbouwonderGlasteNaaldwijk.
B. Plannenvoor1987
-Deverslaglegging vanhetinhetkadervanditproject verrichtonderzoekwordt
voortgezet.
- Voortgaanmethetverzamelenvangegevensvoorhetopstellenvaneenbromidebalans
vanDelfland.

Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoend« ruimt* «•rvoigbiad gebruik*
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S.S.deBesenC.W.vanElderen

Projectleider
Afdelingshoofd

C.Sonneveld
Besteding over het afgelopen jaar (19

Besteding in geld

Tijdbesteding ven direct bij het project betrekken personeel:

Directe kosten-personeel f
„

Hoger personeel
Middelbaar personeel
Lager personeel

„ -materieel f

Seml-dlrecte kosten

)

f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandegen

Omslag algemene kosten f
Totaal

f

Beknopte weergave tar\ achtereenvolgens
A. Vers'ag afgelopen jaar (198 6 met vermelding va« publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1986

a.Debepalingvancesium ingewas (C.W.vanElderen)
Nahetongevalmeteenkerncentrale inTsjernobyl,waarbijderadioaktiviteitmede
veroorzaaktwerddoorCs-137,isgeblekendaternauwelijks ietsbekendwasaangaandenatuurlijkehoeveelheden aanCsintuinbouwgewassen.
Evenminwasbekendwatdeaanrijking vandebodem isenwelkeandereaanrijkingsbronnenernogzoudenkunnenzijn.
Onderzoek naardeopneembaarheid vancesiumdoorgewassenalssla,komkommer,tomaat
enboon,geteeld opeenwatercultuur enspinazie,geteeld ingrond,isverrichtdoor
tetelenbijoplopendedoseringenvanCs-133alsCsCl.Tevens iseeninventarisatieonderzoek geplandwaarbijzowelslaalsdedienovereenkomstige grondvanpraktijkbedrijven isbemonsterd.
Teneindebeideonderzoeken tekunnenuitvoeren isvoorafonderzoek verrichtnaargeschikteanalysemethoden voorhetbepalenvanCsinvoedingsoplossingen,grondengewa
GeziendeverwachteconcentratiesentoegevoegdehoeveelhedenCsligthetvoordehan
omvandebeschikbareanalysetechniekendemeestgevoeligetekiezennamelijkEAAS.
(electrothermischeatomaire-absorptie-spectrometrie).Gemeten isbijA= 852,1
nm,bijgebruikmaking vaneenCs-hollekathodelampalslichtbron.Deatomisatietemperatuurbedroegca2200C.Alswerkbaarconcentratiegebied vandenietlineaireijkkurveisgevonden 5-200ugCsper liter.Storingenalsgevolgvanionisatie,konden
wordengecompenseerd doortoevoeging van1000mgKperlitermeetoplossingenalsgevolgvanmatrixeffectdoor toevoegingvan0.03 molHNO,perlitermeetoplossing.
Bijdeionisatiestoring isgebleken datdekeuzevanhetkaliumzoutkritisch is,daar
KCleenoptimaleconcentratieblijkttehebbenalssuppressor terwijlKN03 ditweliswaarnietheeftmaardaar tegenoverenigCsblijkt tebevattenhetgeenhetachtergrondsignaal verhoogt.Dematrixstoringresulteert ineenmindergoedereproduceerbaarheidwellichtmedeveroorzaaktdoordematigetemperatuursbeheersingvanhetverouderdeEAAS-systeem.
Weliswaarbleken invoedingsoplossingen detoegevoegdehoeveelhedenCsredelijkgoed
teworden teruggevonden,maar ingewasdestruatennadrogeverassing,vanwegehetongeschiktemilieudateenSchaumlöffeldestruktie oplevert,kondengeenbetrouwbareana
lyseresultatenwordenverkregen.
Vervolgensisgetrachtteanalyseren doormiddelvanAES (atomaire-emissie-spectrometrie)ineenlucht-acetyleenvlambijÀ= 852.1nm.Hierbijiseenvrijwellineaireijkkurveverkregenmethetzelfdewerkgebied alsbijdeEAAS.
Achtenljd« me« beschrijver.. Bij onvoWeond« ruimte wvolgbltej gebruikt
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Deoptredendestoringen zijneveneens identiekmaarblijkendoortoevoegingvan
1000mgKper literalsKNO,endooraanzuren tot0.03 MmetHN03 zodanigverholpen
datersprakekanzijnvaneenredelijkbetrouwbaar resultaat.Aangezien thanskan
wordengemeten innormalegewasdestruaten enhierbijisgebleken datmetnameingewassengeteeldopwatercultuurenoplichtegrondsoorteneengoedmeetbareinvloedvai
dediversecesiumtoevoegingenaanhetwortelniveau kanwordenvastgesteld,kanwordengesproken vaneenanalysemethode dievoldoendeperspectiefbiedtomhetgeplande
onderzoek tekunnenuitvoeren.
Ingrond istotdusverslechtsbijzandigegrondenenigwateroplosbaar enuitwisselbaarCsteruggevonden.Naderonderzoek isnogvereist.
Eenanalysevanenkelekunstmeststoffen heeftgeleerddatmeetnamekaliumhoudende
meststoffenenigCskunnenbevatten,zoalskaliumsulfsat2-5mg.kg" patentkali
0.5 -3mg,kg enkaliumnitraat1.5 -4mg.kg
b.Chemischesamenstelling enoplosbaarheid vanverstoppendematerialen indruppelsternen(S.S.deBes)
Sindshetwatergeven viadruppelsystemen opgroteschaalwordttoegepast,zijngeleidelijk deproblemenmetverstoppingen vandezesystemen toegenomen.Indeafgelopen
jarenzijnopbescheidenwijzeenigeoriënterendeanalysesverrichtwaarbijmeestal
eenzelfdeanalyseresultaatwerdverkregen.
Naastgloeiverlieswerdmeestalcalcium,ijzerenfosfaatgevonden.Naarmatedeproblematiek opsteedsgroterschaalzichvoordeed endevraagnaardeoorzaak ennaar
oplossingsmogelijkheden veelvuldigerwerdgesteld,iseenmeeruitgebreid onderzoek
ingesteld.
Allereerst iseenanalyseschemaopgesteld,volgenswelkeinformatieaangaandedeoplosbaarheid endechemischesamenstelling vandergelijkematerialenkanwordenverkregen.Nabemonsteringwordendeteonderzoekenmaterialen uitgewassenengedroogd.
Vervolgenswordtééndeeldirektenééndeelnavoorafgloeienonderworpenaaneen
trapswijzeextraktie.Geëxtraheerd wordtmet respectievelijk HCL38%,NaOH 10%/
EDTA2%enHCl1m/HF 2.3M,waarbijsteedsdeonoplosbare fraktiebijiederestap
gravimetrischwordtbepaald.Doorchemischeanalysesvandedaarbijverkregenextractenopdemeestrelevanteaspectenwordteeninzichtverkregen inzakedechemische
samenstelling,zowelkwalitatiefalskwantitatief.
Vaneenzeventalobjektenismateriaalopdezewijzegeanalyseerd.Aandehandvande
daarbijverkregen resultaten isgeblekendatdesamenstelling nogaldiverskanzijn,
zoalsFePO.Ca] (PO.)2;CaHPO.;CaSO..Vierkeerwerdook Si02 enH20aangetroffen
waarbijtweemaalalshoofdbestanddeel maarsteedsinaanwezigheid vanijzeren/of
alur.imivim.
Indemonsterswerdeengloeiverliesgevondenvan17 -42%.Ditmagnietaltijd
volledigalsorganische stofwordengekenmerktmaarbijvoorbeeld ookalsverliesvan
kristalwater.Alswerkelijkeorganischestofwerdeenpercentageberekend van732%.Ditmateriaal,gevormddooralgen,schimmelsenbacteriën,blijktgoedoplosbaar inzuur.Geziendechemischesamenstelling isdeveelalgoedeoplosbaarheidin
zuurverklaarbaar.ZodraevenwelsprakeisvanSi-houdendematerialen isdeoplosbaarheid inalkalischmilieubeter.
Tenaanzienvanreinigingsmiddelen zalvooralzuurvoldoen inhetgevalvanorganisch
biologischmateriaalen fosfaten.Eenalkalischoplosmiddelkanvooralgoedwerkzaam
zijnwanneer sprakeisvanorganischmateriaalensiliciumhoudendmateriaal.

vorvolgblad nr2
Onderzoekinstelling
Projectnummer

van p r o j e c t b e s c h r i j v i n g / p r o j e c t v e r s l a g 1986.
:Proefstation Naaldwijk
:A17

R e g i s t r a t i e nr.
20

Het lijktdusvanbelangdeaard vanhetverstoppend materiaal vooraftekennen.
Hetterugdringen vandebiologischeaangroei indesystemen kanwellicht preventiefwerken,omdatneerslagen van fosfatenenSilikaten zichkennelijk gemakkelijk
hechtenaanditorganischmateriaal.
c.Afstemmingmethoden vruchtkwaliteitsanalysesvantomaten (S.S.deBes)
GedurendeenigejarenwordtophetPTGonderzoek naarondermeerdesmaakverbeterinq
vantomatenverricht.Inhetkadervanditonderzoek zijnin1982analysevoorschriftengeïntroduceerd voordebepaling vanrefraktieentitreerbaar zuur.Geblekenis
datdezebepalingenookdoorandereonderzoekinstellingen wordenuitgevoerd;evenwelnietopdezelfdewijze.Uiteenringonderzoek tussenvier laboratoriablekende
verschillen tussendeanalyseresultaten grotendeelsverklaarbaar uitdeverschillen
tussendetoegepasteanalysemethoden.
Gezamenlijk overlegheeftgeleid tothetstrevennaarzomogelijkéénanalysemethode
teneinde inNederland tezorgendatalhetonderzoek naardesmaakverbeteringvan
tomatenzoveelalsmogelijk berustopéénduidigeanalyseresultaten. Ineengezamenlijkonderzoek zijnaspectenals, direkte analysesinversevruchtenofanalysesna
diepvriezen,dewijzevanontdooiennadiepvriezen enhetalofnietaanwezigzijn
vandedrogestoftijdensdeanalysesbelicht.
BijhetPTGismetnameditlaatsteaspektonderwerpvanonderzoekgeweest.
Eenviertalvoorbewerkingsmethodenmetversevruchten zijnvergeleken,teweten:
-direkteanalyses ingehomogeniseerde vruchten
-analysesnaenkelvoudige filtratievanhethomogenisaat
-analysesnadubbelefiltratie metonderdruk
-analysesnacentrifugerenbijcirca 17.000*g
Gebleken isdatdirekteanalysesinhethomogenisaat systematischhogereuitkomsten
gevenbijdebepaling vanhet titreerbaarzuur,waarbijtevensdedupliceerbaarheid
slechterblijkt tezijndanna filtratieencentrifugeren.
Hetenkelvoudig danweldubbel filtrerenbiedttenaanzienvandeanalyseduurnauwelijksvoordeel.Dubbele filtratiegeeftinhet algemeendemeestheldereextrakten.
Erblijkenguaanalyseresultaten geenverschillen teontstaan tussendebeidefiltratiemethoden.Welwerdennadeenkelvoudige"filtratiemerkwaardigerwijshogererefraktiewaarden gevondendannadirekteanalysesencentrifugeren.Dezuurgehaltenna
filtratiewaren ietslagerdannacentrifugerenen flink lagerdannadirekteanalyses.Hetcentrifugerengafverrewegdehelderste filtraten indekortstetijdhetgeei
eenvoordeelkanzijnbijautomatisering vandeanalyses.
Deanalyseresultaten nacentrifugeren vertonenquarefraktieeennegatiefverschilt
opzichtevanenkelvoudige filtratieenquazuurgehalteneenverlagingtenopzichte
vandirekteanalyseseneengeringeverhoging tenopzichtevandefiltraties.
Dekeuzevandeuiteindelijkemethode(n)isnognietdefinitiefbepaald,maarzalme
deafhandelijk zijnvaneenaantalpraktischeoverwegingen,zoalsdematewaarinaut
matiseringkanwordenbewerkstelligd zodraditnoodzakelijk mocht blijken.Tevensi
hierbijoverwogendatallelaboratoriademogelijkheid willenhebbenomeenpiekaanbodvanmonsterstekunnenverwerken.Hiertoewordtnaastdedirekteanalyseringvan
versevruchtendekeuzemogelijkheid vananalysesnadiepvriezenopengelaten.
Eenvoorlopigekeuzeisgemaaktalsvolgt:
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Methode I:direkteanalysevanversevruchten:
homogeniseren -centrifugeren -analyseren.
Methode II:analysenadiepvriezengedurendminimaal48uurbij 25°Contdooien.
gedurende 16uurbijca20C-homogeniseren -centrifugeren -analysere
Medio1987zalwellichtafrondingvanhetonderzoekplaatsvindennaeentoetsingonderzoek vandeontworpenmethoden.
d. Chemischeanalysevangebruiktesteenwolmatten (S.S.deBes)
Inhetkadervandeverwerking enhetafvoerenvangebruiktesteenwolmatten zijnche
mischeanalysesverricht inzakedeaardenhoeveelheid vanachtergeblevenvoedingsstoffen.Inhetbijzonder isgekekennaarstoffenzoalsnitraat,fosfaat,sulfaaten
metalenalsFe,Mn,Zn,Cu,B,MoenCd.Analyseszijnverrichtvolgenseenzogenaam
deuitloogtestwaarbij1deelsteenwolwordtgeëxtraheerdmet9delenwateraangezuurd totpH=4,0.
Eentweetal inventarisaties vanmattenafkomstig vanpraktijkbedrijven (tomaatenpa
paprika)alsmedeeentweetalafkomstig vanproeven (tomaatenkomkommer)gavenallen
eenzelfdebeeld,waarbijvooral fosfaatennitraateninminderematesulfaatenmolybdeenuitmilieuhygiënisch opzichtintehogeconcentratieswerdenaangetroffen.
Onderzoek naarmogelijkheden omdemattenschonertespoelenenhet transportaspekt
teverlichtendoorsamentepersengafaandaterduidelijk sprakewasvantweesoor
tencomponenten.Eénreeksvancomponentenwordtduidelijk inopgelostevormaangetroffen,hiervankandeconcentratiederhalvedooruitspoelenwordenverlaagd endoo
samenpersen vindtgeenverhoging plaats.Tenoemenzijninditverband,K,Na,NH,,
Mg,NO,,ClenCu.
Eenanderdeelvandeaanwezigecomponentenzijnkennelijk inmindereofmeerdere
mateaanwezig alsonoplosbarestoffen indemat.Zespoelennietofnauwelijksuit
enalsgevolgvandeanalysewijzevertonenzijeentoenemendeconcentratienasamenpersen.Uitproevenisgeblekendatdekansopaanvaardbareconcentratieswordtverbeterdwanneer demattenaanheteindevandeteeltmetschoonwaterwordenbevloeid
enzomogelijk doorhetoudegewaswordendrooggetrokken.
Voortsisdoordelaboratorianoggewerktaan:
-Hetopstellenvanmethodevoordebepalingvan formaldehyde in(bassin)wateren
invoedingsoplossingen respektievelijk tercontrôleopdeaanwezigheid entenbehoevevanonderzoek naardeschadelijk effectenvan formaldehydevoorplanten.
-Hettestenvanzogenoemdetestkitvoordoe-het-zelfanalysesinvoedingsoplossinge
speciaaltenaanzienvanhetsneleneenvoudig zelfkunnenbepalenvanKenNO,.
-Hetvergelijken vanenkelenieuwepH-enEC-meterstenbehoevevandealgemene
bruikbaarheid indeglastuinbouw.
-Ringonderzoek vanvoedingsoplossingen doorzowel instituuts-alspraktijklaboratoria.
-Oplosbaarheid vanorganisch ijzerfosfaat alsgoedkopeijzermeststof.
-Bepalingvan fenolaseactiviteit inslaenchrysanteblad inverbandmetmogelijke
interactiemetfenolen.
-Chemischesamenstelling vaneenbeteeldeveenplaat.
- Zuurstofmetingeninrecirculerendwater.
-Ringonderzoek glasmetingenenbijdrageaantotstandkoming normvoorschriften voord
bepalingvandelichtdoorlatendheid vantuinbouwglas.

vervolgblad nr 4
Onderzoek i n s t e l l i n g
Projectnummec

var, p r o j e c t b e s c h r i j v i n g / p r o j e c t v e r s l a g 1996.
:Proefstation Naaldwijk
.A17

Registratienr
22

-Bepaling vanureum ingrond-envoedingsoplossingen
-BepalenvanFe naastFe
insteenwolgranulaat
-Fysischeanalysesvandiversesteenwolfabrikatenmetnamedevochtkarakteristiek
tussen0cmen25cmzuigspanning,tenbehoevevanhetopstellenvangebruikswaa
denormen.
-Fysischeanalysesvanpolyfenolsubstraat.
-Bepaling vandemechanischestevigheid vansteenwoldoorhetopnemenvanindrukkingskrommen.
-Verrichtenvantalvanchemischeanalysestenbehoevevanhetonderzoek.
Intotaalbijna 17.000analyses,waaronder825specialeanalysestenbehoevevan
praktijk. In1986kondende fysischeanalysesvanveenenpotgrond tenbehoevev
deRegelingHandelspotgronden Proefstationswordenovergedragen aanhetB.L.G.G.
Publicaties:
-Bes,S.S.de,1986,Asummaryofmethods foranalysingglasshousecrops.PTG.
-Elderen,C.W.van,1986,Debepaling vansilicium ingewas.PTG,Intern
slagnr.19.
-Leijn-vanDijk,F.M. enS.S.deBes,1986,Fysischeanalysemethoden voorpotgrondenveen.PTG,Intern verslagnr.12.
-Elderen,C.W.van,1986,Debruikbaarheid vande"RapideNutrient /.n&lyzer"en
vande"Nitracheck"alssneltestmethoden voorvoedingsoplossigen.PTG,Intern
verslagnr.55.
-Leijn-vanDijk,F.M., 1986,Eenspectrofotometrischebepalingvanureum invoedingsoplossingen.PTG,Internverslagnr.60.
-Elderen,C.W. van,1986,Debepalingvan formaldehyde inwaterigmilieu,PTG,
Internverslagnr.72.
-Bes,S.S.de,.1986,Onderzoek naarpulpeffectbijvruchtkwaliteitsanalysesvan
tomaten.PTG,Internverslagnr. 75
-Leijn-vanDijk,F.M., 1986,Optimalisatievan fysischeanalysemethoden voorpot
grond.PTG,Internverslagnr.76 (indruk)
BPlannenvoor1987
-verslaglegging eerderverrichtonderzoek
-afronding onderzoek naarCs-bepalingsmethodeo.a. ingrond
-verbetering vanCd-bepalingingewas
-verbetering vanN-totaalbepaling ingewas
-herschrijven vananalysemethoden
-verbeteren vanvoorbewerkingsmethodebijgewasonderzoek
-vereenvoudigen enverbeterenvangrondonderzoekmethoden volgenshet 1:2en1:1|
volume-extrakt.
- toepassingmogelijkheden ionchromatografie
-opzetinternekwaliteitsbewaking
-screeningsmogelijkhedentoxischestoffen insteenwol
-bepaling pH-bufferend vermogenvansteenwol.
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Besteding over htt afgelopen jaar (19 8(3
Besteding in geld

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

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

Middelbaar personeel
Lager personeel

f
f
f
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Vers!ag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

A.Cadmium inslainrelatiemetgehalten ingrond
Hetonderzoek isplanmatig vanstartgegaan.Erwerden45monstersverzameld.Debepalingvancadmium indegewasmonsters,enindegrondmonstersvolgensdiversemethoden, stagneerde,mededoordathetchemisch lab.andereprioriteitenmoeststellen
(cesium).\/oorcadmiumwerdenookslarassenproeven bemonsterd omdatbekend is (zie
vorigjaarverslag)datertussenderassengroteverschillenvoorkomen.
B. Decesiumopnamevanslaopwatercultuur
Enkelegroentegewassen werdengeteeld ingotenwaardoorheeneenvoedingsoplossing
werdgeleid.Aandevoedingsoplossingwerdendiversehoeveelhedenstabielcesiumtoegevoegd,teweten:0,0,01,0,1 en1ppmCs,toegediend alsCsCl.Slaplantenopgekweekt
in perspotwerden28mei 1986uitgeplant,en13junigeoogst.Vanuitelkvoorraadvatwerdenviergotenvanvloeistofvoorzien,teeltdusinvierparalellen.Volgensde
analysewerdendenagestreefdewaarden indevoedingsoplossing redelijkgehaald.
Gevondenwerd resp.2,11,146en1230xjgCsper1vloeistof.Alsgehalteinhetgewas
werdgevondenresp.:12,17,98en925*jmolCsperkgdrogestof (lin.effectzeer
significant).Omgerekend ophetversgewichtbetekentditresp.:0.08,0,1,0,6en
5,9 ppmCs.Hetverband tussenenerzijdshetgehalte indevoedingsoplossing enanderzijdshetgehalteingewas,blijktinhetonderzochte trajectrechtlijnigteverlopen.
Vananderegewassen,geteeld onderdezelfdeomstandigheden moetendecesiumgehalten
nogwordenbepaald.
Publicaties:
RoordavanEysinga,J.P.N.L. enA.L.vandenBos.BroomenbromideinenkelegrondmonstersuithetWestland,endeinvloeddaaropvanstomenenspoelen.PTG,Naaldwijk
Internrapport54,augustus1986,pp1-10.
Theune,D.Toepassing vanetridiasol35?óifspuitpoeder alsnitrificatieremmerinsla,
spinazieenandijvie.PTG,Naaldwijk,InternVerslagnr.29(1986)

Achteriljde nie« beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbfed geferuikr
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Plannenvoor1987
Hetonderzoek vancadmium insladient tewordenvoortgezetomdat 7à 10%vande
glasslanietvoldoetaandeDuitseCd-norm.
Hetonderzoek vancesiummoet,noguitgebreid inandererichtingen,grotepriorité]
houden/krijgen.
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Projectleider
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Voogt

C. Sonneveld
Betteding over het afgelopen Jaar (19 8 0

Besteding In geld

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

Directe kotten-personeel f
,,

„ -materieel f

Seml-dlrecte kosten

Middelbaar personeel
Lager personeel

f

—
—

mandagen
mundagtn

Omslag algemene kotten f

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar ( I 9 8 6 )net vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over ( 1 9 5 6 )

Stikstofvormen bij paprika
Inde bestaande proefopstelling waarin voedingsoplossingen met verschillende concentraties NO,,NH. en ureum worden vergeleken,werden dit jaar paprika's geteeld. De
teelt werdgestart op 10-12-85 en beëindigd op 18-9-86. In tabel 1zijn deoogstresuitaten weergegeven.
Tabel 1Oogstresultaten van de paprikaproef

Be'handeling

kg/plant vruchtgewicht g gew.?;neusrot aant?;stip

1 100?; N0 3

126
120

7.2
9.5

2.0
1.5

2

75?ó N0 3

25?;

NH4

3.8
3.7

3

50?^ N0 3

50?;

NH4

3.9

112

10.6

1.5

4

75?; N 0 3

25?; ureum

3.8

11.1

2.1

5

50?i N O 3 50?; ureum

3.7

126
119

13.8

3.0

6 )*75?;N 0 3

25?;

NH4

3.5

124

12.2

1.7

7 )*50?;N0 3

50?;

NH4

3.7

124

11.1

1.2

3.9

119

16.4

3.5

8 )*alsbeh 7,methoog 50,
) * NH.

nitrificatieremmer

Zoals blijkt uit bovenstaande gegevens werden geen duidelijke effecten op de opbrengst
waargenomen. Wel isde tendens aanwezig dat meer neusrot voorkomt bij alle behandelingen waar naast NO,eck NH of ureum gegeven wordt. Stip lijkt minder voor te komen
bij de behendelinren met NH. tcsdienino, echter niet bijbeh. 8,waar tevens Caen
S0. werd gegeven.
3. Plannen voor 1987
- Opnieuw zal worden gekeken naar deeffekten van N-vormen bij gerbera
Achterzijde nie« beschrijven. Bij onvoldoend« ruim«« vorvoJgbfed gebruik*
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G.A.Boertje,A.C.vandenBos
C.Sonneveld
Besteding over het afgelopen Jaar (19 86)

Besteding in geld

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger pertoneel
—
mandeger

Directe kotten-personeel f
„ -materieel f
Seml-dlrecte kotten

Middelbaar pertoneel
Lager pertoneel

f

—
—

mandeger
mandeger

Omslag algetnene kotten f
Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgen«
A. Verslag afgelopen jaar (1086) met vermelding van publicatie«
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

Kwaliteitsonderzoek Teeltsubstraten
Inhetkadervanhetkwaliteitsonderzoek vanteeltsubstraten iseenzogenaamdetuin
kerskiemproefopgezet,metalsdoelhetverkrijgenvanaanwijzingenoverhetalof
nietaanwezigzijnvanvoorplantenteeltschadelijkestoffenindezesubstraten.
Bijhetonderzoek werdendevolgendeteeltsubstratenvergeleken;
Steenwol:Basalan
Capogrow
Cultilene eenjarig/meerjarig
GrodanWPS/PT/PL
Multigroweenjarig/meerjarig
Grodangestoomd
Schuimstof;Aggrofoam
Dekiemproevenwerdenuitgevoerd opmattenmeteenhoogtevan7,5cm (Aggrofoam 6,5
enopmattendieindelengterichting warendoorgesneden.Hierbijwerdendetuinkerszadenzowelopdeboven-alsopdebinnenkantgezaaid.
Bijdebeoordelingwerdgeletopkieming,gewasontwikkeling,wortelontwikkelingen
eventuelebruinverkleuring vanwortels.
Tussendegetoetsteteeltsubstraten werdenduidelijkeverschillenwaargenomenmet
namewatbetreftdekiemingendestandvanhetgewas.DeresultatenbijdeGrodan
mattenwarenzeergeed,metuitzonderingvandePI-mat.ZeerslechtwarenderesultatenbijdeMultigrowmatten:zowelbijdeéén-alsbijdemeerjarigematwarenkiemingenopkomstzeerslecht.
DeresultatenbijAggrofoam warenbijdehelematslecht,hetgeenwellicht tewijter
isaanhetminderwatervasthoudendevermogen.Bijdegehalveerdematwashetresultaatredelijk.
Bijdeproefmetdegehalveerde steenwolmattenwasdekiemingopdebovenkantvan
dematinbijnaallegevallenbeterdanopdebinnenkantvandemat.
Proefplannen 1987
-Vergelijkend onderzoek steenwolpotten.

AchteriIJde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgWad gebruik
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Betteding over Ktt «{gelopen jaar (19 8 6 )
Besteding in geld

Tijdbesteding van.direct bij het project betrokken pertoneel

Directe kotten-personeel f
„ -meterleel f
Semi-dlreele kotten
f

Hoger personeel
Middelbaar pertoneel
Lager pertoneel

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Omslag algemene kotten f
Totaal
f
Beknop's weergave van achtereenvolgens
A. Versieg afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1 9 8 6

a.Silicium bijkomkommers insteenwol
Uiteerdergenoemenproevenwasgeblekendathetelementsiliciumdoorhetkomkommergewasinflinkehoeveelheden kanwordenopgenomen.Deeffectenopdeproduktiewaren
echtergering. Indezeproefwerdnogmaalsheteffektvansiliciumbestudeerd,numet
sterkuiteenlopendeconcentraties.Siliciumwerd toegedi°ndalskaliwaterglas.Komkommerswerdengeteeld insteenwolmeteenrecirculerendevoedingsoplosssing.Geplantwerd
op9jan;deteeltwerdbeëindigdop7juli. Intabel 1zijnderesultatenweergegeven.
Tabel1Resultatenv-^nceSi-oroefbijkomkommer
Behandeling
Si-concentratie

1
2
3
4
5

0
0.5mmol/1

1.0
2.0
4.0

Produktiet/m 1-4
kg/m2
vruchtgew.

totaalproduktie
kg/m2
vruchtgew.

9.7

33.4
40.1
39.4
39.6
38.4

10.2
10.0

9.9
9.8

486
478
477
462
479

444
448
455
450
448

Zoalsblijktuitbovenstaande tabelheefthettoedienenvansilicium eenpositiefeffectopdeproduktie.Deeffectenwordenechterpasoplangetermijnzichtbaar;op
1aprilzijndeverschillen noggering.Later indeteeltwordthetverschilduidelijkerenbedraagtaanheteindevandeteeltzo'n15?ó.Opvallend isdatergeenconcentratie-effectaanwezig is;bijdelaatsteS-trapwordthetmaximaleeffectalbereikt.Eenaantalkerenisdebewaarkwaliteit vandegeoogstevruchtenbepsald.Deverschillenblekengering tezijn.Ernaseenlichtetendensaanwezigdattoedieningvsn
siliciumeennegatiefeffectheeftopdekleurnabewaring.
Halverwegedeteeltwerdeensterkeaantastingvanvalsemeeldauwgeconstateerd.De
matevanaantastingwerdbeoordeeld.Bijdebehandelingenmetsiliciumwasietsminderwit-aantasting danbijbehandeling 1,zondersilicium.
Achterzijde niet beschrijven. Bt{ onvoldoende ruimte vervofqbUd gebruik«»
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Gewasmonsterswerdeneenaantalkerenverzameld.Resultaten zijnnognietallemaa
beschikbaar.VanmonstersjongebladerenvarieerdehetSi-gehaltevan50-bijbeh
tot500mmol.kg~ bijbehandeling 3.Bijbehandelingen4en5werdengeenhogere
gehaltesgevonden.
Tijdensdeproefwerdduidelijk datsilicaat indevoedingsoplossing veelneerslai
geeft.Verstoppingen vanhetwatergeefsysteemwarendaarvanhet gevolg. Voorde
praktijk kanderhalvevanwegehetgevaarvanverstoppingenalleenhetadviesgege
venwordengéénsilicaattegebruiken.
b.Fosfaat enerfelijkenecrosebijkomkommers
Uiteenvoorgaandeproefbleekdat fosfaateffectheeftophetoptredenvanerfeli
necrosebijwit-resistentekomkommers.Indezeproefwerdditeffectnaderbestudeerd.Komkommerswerdengeteeld insteenwolmetrecirculerende voedingsoplossing.
Vijfbehandelingenmet fosfaatconcentraties uiteenlopend van0.5 tot2.0mmol.1
werdenvergeleken.Hetbetrofhiereenherfstteelt,van4augtot19nov.HetgeteelderaswasMillio.
BijdebehandelingmetdelaagsteP-concentratie deedzichalspoedig fosforgebrel
voor.Deproduktiewerdhierdoor sterkbeïnvloed (tab.2).Opvallendwashetverschil inbeworteling.Bijdeplantenmetfosforgebrek werd eenomvangrijkwortel
stelselgevormd. Bovendienwashetandersvanstructuur:erwerden lange,dikke i
weinigvertaktewortelsgevormd,waarbijdewortelpunt vaakeindigdeineenverdil
king.
Erfelijkenecrosewerdbijdezeproefweinigwaargenomen.Pasaanheteindevandi
teeltwerdenigenecrosezichtbaar.Hetverschijnsel istoenbeoordeeld.
Intabel2zijnderesultatenvandeproefsamengevat.
Tabel2 ResultatenvandeP-proef

Opb rengst

Behandeling
J

1
2
3
4
5

0.5
0.75

1.0
1.5
2.0

kg/m

vruchtgew g

4.9
6.9
8.6
8.4
9.4

431
450
492
451
483

O'
/O

planten
metnecrose

0
20
30
30
20

Hetblijktuittabel2dateenlagefosfaatconcentratie nadelig isvoordeprodukl
Eengehaltevan1.0mmol/1indetoegediendevoedingsoplossing isnoodzakelijkvo<
eenvoldoendeproduktie.Necrosedeedzichalleennietvoorbijdelaagstfosfaatconcentratie.
c.ECtrappenbijstandaard-anjers
In1985isgest?rtmeteenproefmetstandaard-anjers insteenwol,waarbijdeeffi
tenvanEC-trappen inhetwortelmilieu werdenbestudeerd.Specialeaandachtwerdi
gevenaandekwaliteit vandebloemtakken.Deteelt vondplaatsinsteenwolmatten
drainagesysteem. Tweeseriesbehandelingenwerdenopgenomen:eenseriemetvasteI
waarden tijdenshetgeheleseizoeneneenseriemet lageEC-waarden indezomeren
inhetwinterseizoen.Geplantwasinsept.1985.Deproefwordtvoortgezettot
juni1987.
Intabel 3zijndeoogstgegevens totenmet 3nov.weergegeven.
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Tabel 3. Resultaten EC-proef anjer, tot enmet 3november iyU6
Behandeling
EC

Takken/m2
White Tanga
Sim

Gewicht/m2
White Tanga
Sim
kg
kg

2.0 continu
4.0 continu
6.0 continu
2.0 - 4.0
2.0 - 6.0
2.0 - 6.0*

165
175
151
156
163
164

5.0
5.3
4.6
4.5
5.1
4.9

185
171
162
178
169
176

6.0
5.5
5.0
5.7
5.5
5.6

Gem. gewicht
White
Tanga
Sim
_g

q

30
30
30
29
31
30

32
32
31
. 32
' 32

32

Gem. lengte
White Tanga
Sim
cm
cm

62
62
60
62
61
62

67
67
64
66
67
66

* Bij deze behandeling wordt een langere periode een hoge EC aangehouden.
Uit deze gegevens blijkt dat een hoge EC in dewinter geen effekt heeft op deproduktie. Indien echter continu hoge EC-waarden worden gehandhaafd, wordt de produktie
nadelig beinvloed. Beide rassen reageren niet gelijk,White Sim geeft de hoogste produktie bij4 mS. cm en Tanga bij 2mS. cm~ .Naast effekt op de produktie iserook
een gering effekt op de gemiddelde lengte. Bij een hoge EC neemt de gemiddelde lengte
iets af.
Tijdens de proef is ook eenmaal het vaasleven beoordeeld. Hieruit zijn geen duidelijke
verschillen naar voren gekomen.
Het onderzoek wordt in 1987 voortgezet.
d. EC-trappen bijpaprika
In een proef werd naaegaan welke effecten uiteenlopende EC-waarden in de voetiinrsoplossing hebben op het gewas paprika. ,
Een reeks EC-trappen van 1.5 -7.0 mS.cm x werd in de prcef opgenomen.De.teelt vond
plaats van 23 dec. tot 24 juli, het geteelde ras wasDelphin. De resultaten staan ver
meld in tabel 4.
Tabel 4. Resultaten van de EC-proef paprika
Behandeling
EC 1.5
EC 2.5
EC 3.5
EC 5.0
EC 7.0

aantal vruchten per m 2
77
81
88
89
87

kg per m 2

vn
10.1
10.5
10.9
11.2
9.1

tgewicht

%neusrot

132
130
124
126
104

Na wiskundige verwerking bleek de kg-opbrengst ,het vruchtgewicht en het %neusrot
van EC7.0betrouwbaar te verschillen van de rest. Klaarblijkelijk wordt de produktie
bij paprika niet sterk beïnvloed door de EC. Pas bij hoge EC waarden (>5.0)neemt de
produktie af.Wel neemt de kans op neusrot toe bij stijgende EC-waarden.
e. Natrium en chloride bij sla
In een proef werd nagegaan wat de invloed is van de aanwezigheid van natrium en chloride in het wortelmilieu op het optreden van rand bij sla geteeld in voedingsfilm. Aan
de voedingsoplossing voor sla werd 9, 4 en 8 mmol NaCl/l toegevoegd. Om het effect
van EC-verhoging die deze toevoeging teweeg brengt te kunnen scheiden van het NaCl
effect, zijn ook behandelingen opgenomen waarbij de EC-waarde verhoogd isdoor extra
voedingsoplossing. Verder zijn twee behandelingen opgenomen waarbij alleen Na extra
gedoseerd is.Een overzicht van de behandelingen is gegeven in tabel 5.De genoemde
concentraties Na en Cl en de EC-waarde werden tijdens de teelt constant gehouden.

2.2
2.8
7.6
10.1
19.9
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IndeproefwerdenderassenNandaenBistroopgenomen,welkeverschillen ingevoel
heidvoorrand.
Deteeltvondplaatsvan8 - 1 0 t/m 15-121986.Intabel5zijnderesultatenweei
gegeven vandebeoordeling oprand.
Tabel5.HeteffectvanNaClenECoprand;
Behandeling

Cl

mmol--1 2.3
4
2.3
8
2.3
C
3.1
4
3.1
S
3.1
?.. 1
C
C
2.3

0 mmol.1-10

4
8
0
0
8
4
8

EC ?órand ) l
0
0
0
26
15
11
C
0

Nanda
gem.ci jfer) 2

0
0
0
0,2
0,1
0,1
G
0

?órand

1
2
0
48
58
33
0
0

Bist ro
gem.cijfer
<0.1
<0.1

0
0.8
1.0
0.4
0
0

) 2 aantalspercentage
) waardering:0=gem.3=ernstigrand
Deverschillen inkropgewichten tussendebehandelingenwarennietduidelijk.Uit
tabel 5blijktdatkeukenzout indezeproef,tegendeverwachting ingeeneffect
heeftophetoptredenvanrand.DaarentegengeeftverhogingvandeECvan2.3naar
3.1welmeer randaantasting.
BijdezehogereECgeeftverhoging vanNaCleenvermindering vanrandtezien.
BistroblijktduidelijkegevoeligerdanNanda,ditblijktzoweluithetaantalkroppenmet randalsuitdegemiddeldewaardering.
Kwaliteitsonderzoek leverdegeenduidelijk effectenop.
f.Deinvloed vandeECopdeteeltvanAnthuriumandreanum infenolschuimgranulaten
Hetdoelvandeproefisnategaanwelke invloed deECheeftopdeproduktieen .
kwaliteit.DaartoewordenECwaardenvergelekenvan0.5,1.3,2.1,3.0en4.0mScm"
inhet ivortelmilieu.Debeddenzijngedraineerd endevoedingsoplossing wordtgegev
meteendruppelbevloeiing.Deproefligtin4-voudmetdecultivars "Tropical"en
"Cuba".
Er wordenECenpHwaarnemingen verricht inhetdruppelwater dedrainafvoer tussen
hetgranulaat doormiddelvanafzuiging eninhetgranulaat dooruitpersing.Verder
wordnoogstgegevensverzmeldwaarbijhetgewicht,hetaantalbloemendesteellengte
endediameter vanhetschutbladwordengenoteerd.
Resultaten:
Intabel1wordthetopbrengstweergegeven toteinddecember.Bijdeobjecten 1en2
treedtonderbepaalde werkomstandigheden glazigheidopinhetbladendebloemen.
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Tabel 1:Anthurium andreanum, opbrengst t/m 19-2-86

EC inmScm
1.

0.5

opbrerigstper m'
aantal
gewicht ing.
Tropical Cuba
Tropical Cuba
63.2

37.6

gewicht ing.
Tropical Cuba

bloemafmetingen
stengel ing.diam.sch.
Tropical Cuba Tropica

1772

1074

28.1

28.5

65.2

59.1

12.2

bladin
1Cuba
11.9

2.

1.3

67.6

38.0

1786

1078

26.4

28.3

62.5

57.1

12.2

12.2

3.

2.1

64.8

35.4

1658

822

25.7

23.1

61.0

53.7

11.8

11.3

4.

3.0

65.5

35.2

1690

844

25.8

23.9

61.0

53.2

11.9

11.6

5.

4.0

65.6

34.6

1668

808

25.4

232

58.9 •' 51.3

11.7

11.5

Opmerkingen:degegevenswerdennognietophunwiskundigebetrouwbaarheidgetoetst.
Deverschillen tussenderassenwordenonderandereveroorzaakt doordewortelontwikkeling vanhetuitgangsmateriaal.
Conclusie:Devoorlopigeconclusie luidtdatdeopbrengstdoordehogereEC-waarden
nadeligwordtbeinvloed.Zowelhetaantalbloemenalsdeafmetingennemenaf.
Deproefwordt in1987voortgezet.
Publicaties
- Sonneveld,C.Silicium en fosfaatbijkomkommers insteenwol,PTG,Naaldwijk,
Internverslagnr.30(1986)
-Sonneveld,C.Kali-calcium toediening indevoedingsoplossing vooraardbeien invoedingsfilm.PTG Internverslagnr.53
-Sonneveld,C.Dekopervoorzieningbijtomaatinsteenwol.PTG,Naaldwijk,
Internverslagnr.51.
-Sonneveld,C.Oriënterendonderzoek naardeeffectvandeEC-waarde indevoedingsoplossingbijaardbeien insubstraat.PTGNaaldwijk, Internverslagnr.50(1986)
- Sonneveld,C.ReisverslagUSA29juli-9augustus1986.PTG,Internverslagnr.48
-Voogt,WenC.deKreij. Voedingsoplossingen insubstraat.Vakblad voordeBloemisterij41 (1986)nr.3:24-27
-Voogt,W.Voedingsoplossing vooranjer.Vakblad voordeBloemisterij41(1986)
nr. 3:29-30
-Voogt,W.Ervaringmetsubstraatneemtsneltoe,Vakblad voordebloemisterij41
(1986)nr5 :87.
- Sonneveld,C.andVoogt,W.Supplyanduptakeofpotassium,calciumandmagnesiumof
spray carnations (Dianthuscaryophyllus)grown inrockwool,PlantandSoil93
(1986):259-268
-Sonneveld,C.enN. Straver,Voedingsoplossingen voorAnthurium andreanum insubstraten, Voedingsoplossingen glastuinbouw no.9(1986)
-Sonneveld,C.enC.deKreij. Normenvoordewaterkwaliteit indeglastuinbouw,Voedingsoplossingen glastuinbouw nr.11(1986)
-Voogt,W.enC.Sonneveld,Voedingsoplossingen voordeteeltvanaardbeien inveensubstraat.Voedingsoplossingen glastuinbouwnr.16(1986)
-Sonneveld,C , S.S.deBesandW.Voogt.Zincuptakeanddistribution intomatoes
growninrockwool.SoillessCulture,2,no.2,49-60 (1986)
-Sonneveld,C.Rotterdamsdrinkwater inhetWestlandmaaktaanpassingvandevoedingsoplossingnodig.GroentenenFruit,41,nr.3852-53(1986)
-Sonneveld,C.Boriumopnamebijpaprika insteenwol.PTG.Internverslagnr.15(1986
-Os,E.van,Sonneveld,C.enStraver,N.Teelttechniek,substraatenbemestingin
Denemarken.InternverslagProefstationBloemisterijNederland.
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Tijdbesteding van direct bij het proleet betrokken personeel:

Directe kotten-personeel f

Hoger personeel
Middelbaar personeel
Lager personeel

„ -materieel f
Semi-directe kotten

f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Omsleg algemene kotten f
Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicatie«
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

Het onderzoek naar keukenzouteffecten bij tomaat geteeld in eenNFT-systeem werd
voortgezet. Na de herfstteelt van vorig jaar werd nu geteeld van 6 januari tot 31augustus. De behandelingen kwamen overeen met die van de herfstteelt. Ze werden echter
anders verdeeld over het proefsysteem. Nu werd de behandeling 1ververst. In tabel 1
zijn de behandelingen en de belangrijkste resultaten met de betrekking tot deproduktie weergegeven.
Tabel 1De behandelingen, de produktie en het gemiddeld vruchtgewicht

Beh

NaCl
mmol.1

EC voeding EC totaal
mScm
mScrn"

aantal
goede vruchten vruchtgewicht
vruchten
kg/m"2
gvrucht"

1*

<5

> 2.2

2.5

302

23.6

78.0

2

<5

> 2.2

2.5

303

24.7

81.6

3

<5

> 4.9

5.2

276

20.4

73.9

4

<5

> 3.4

3.7

296

23..1

78.1

5

25

2.2

5.2

279

20.8

74.7

6

12.5

2.2

3.7

298

23.4

78.7

* met periodiek verversen

Achterxijde met beeehrt|v»n. Bij onvoldoend« rufrMo trorvotgbiad aebniikr

var',p r o ] e c t b e s c h r i ] v i n g / p r o j e c t v e r s l a g 1994.
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De genoemde Ec en NaCl cijfers zijn de in de recirucl
gestreefde waarden. Bij een EC van 3.7 en 5.2 mScm
handelingen zonder keukenozut toevoeging respectievel
dan bijeen EC van 2.5 mScm (behandeling 2 ) .Het pe
dingsoplossing had in tegenstelling tot vorig jaar ee
tie. De lagere producties waren een gevolg van zowel
een lager vruchtgewicht. Het gedeeltelijk vervangenv
kenzout bijde hogere EC-waarden had, evenals vorig j
productie,het aantal vruchten en het gemiddeld vruch
In tabel 2 zijn de effecten op de kwaliteit van de vr
ling met EC van 2.5 mScm isdie waarbij niet werdv
Tabel 2Gegevensmetbetrekking tot dekwaliteit vande

erende voedingsop
lag de productie
ijk 1.6 en4.3 kg
riodiek verversen
n negatief effect
een lager aantal
an voedingselemen
aar nagenoeg geen
tgewicht.
uchten weergegeve
erverst. (behande
vruchten

lossing nabijdebeper m 2 lage
van devoeop de produ
vruchten als
ten door keu
effect opd
n. De behand
ling2 ) .

uitwendige kwaliteit vruchten
EC 1) doorkleuring*) uitstalleven') zwelscheurtjes') wankleurige (%) aantalneus:
tot. voeding NaCl voeding
NaClvoeding
NaCl voeding
NaCl
voeding Hi

2.5
3.7
5.2

EC 1)
tot.

2.5

5.0

5

0

7.-9

4.7

4. 6

9.5

7.8

2.2

4.6

4. 5

9.5

9.8

1.8

7.-9 2.3

2.3
2.3
1.7

22
14
12

22
15
9

11
14
23

Inwendige kwaliteit vruchten
zuur 5)
refractie 6)
v oeding NaCl
voeding NaCl

EC 1)voeding NaCl

5.5

6.9

6.9

5.0

5.0

3.7

5.5
5.7

5.7

7.2

7.2

5.3

5.3

5.2

5.6

5.7

7.0

7.3

5.2

5.3

c -1
mScm
1)in
2) in dagen
3) schaal Q -5
4) stuks m~
5)mmol (100ml puree)"
6) %opgelostestoffen
Uit de gegevens
blijkt:
- voor wat betre
ft NaCl kan evenals vorig jaar worden gezegd, dat uitgaande vaneer
zelfde Ec van
de voedingsoplossing verandert zowel de uitwendige als de inwendige
kwaliteit van
tomaten nauwelijks als een deel van de voedingszouten wordt vervangen door NaCl.
in de voedingsoplossing heeft een klein positief effect op de door- een hogere EC
kleuring en ui tstalleven. Het effect op wankleurigheid was duidelijk positief,
Zweischeurtjes traden wat minder op bij een hogere EC, terwijl het percentage
neusrot duidel ijk toenam. Het positieve effect op de smaak was bij deze proefmir
sterk als bij
de herfstteelt.
8 Plannen
I l a i l M C I Ivoor
\i\J\JL1987
X SKI I
Inhet kader van dit project zal een paprikateelt plaatsvinden. De opzet en de ni
veau's van de behandelingen komen overeen met de hierboven beschreven proefmett
maat.
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1

Tijdbesteding van direct bij
Hoger personeel

1

Middelbaar personeel
Leger personeel

Directe kosten-personeel f
„ -materieel f
Semi-directe kosten

f

project betrokken personeel:
mandagen
mandagen
mandagen

Omslag algemene korten f
Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (IQ8 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

Inhetkadervanditprojectwerdeentweetalactiviteitenontwikkeld.
a.Variatieplanttranspiratie ineenkas.
Hetonderzoek datvorig jaarwerdgestartopeentomatenteeltbedrijfinDeLierwerd
metenkelewijzigingen voorwatbetreftdeliggingvandelokatiesherhaald.Nuwerder
metingenverrichtop48lokaties (2plantenper lokatie),alleinhetmiddenvande
kas; 24aandezonkanten24aandeschaduwkantvanhetlooppad.Dezelfdemetingenalï
in1985werdenverricht.Nuwerd indrieperiodengemeten;inmaartgedurende11dager
eninjulienseptemberbeide5dagen.Deproefwerdwatverstoorddoordateendeel
vandekasmeteenandertomatensoort (cherry tomaten)werdtussengeplant.
Resultaten
Nognietaller
1.Variatiein
Devariatiein
vandemetingen
warenaanhete
lossing.Injul
2. Verdamping.
Intabel1zijn
warener48lok
cherrytomatenw
meld.

esultatenzijnverwerkt.Debelangrijksteconclusieszijn:
afgiftevandedruppelaars.
afgifteinmaartwaswatkleinerdandevariatieinseptember 1985;95?;
laginhetnebied van10?óbovenenonderhetgemiddelde.Dedruppelaar
indvandevorigeteelt gereinigd doorinwekenmeteensalpeterzuuropienseptemberwerdeenzelfdevariatiegemetenalsinmaart.
deresultatenvandevariatievandeverdampingweegegeven.Inmaart
atiesinjulienseptember 36.Inverbandmethettussenplangenvande
erdenni. injulienseptembervan12lokatiesmindergegevensverza-

Tabel1.Gegevensmetbetrekking totdegemiddelde,maximum enminimum verdampingper
periode.
Meetperiode

Gemid. 1)
l/m 2

max 2)
l/m 2

max(?i)
gem.

min 2)
l/m 2

min(?i)
gem.

maart

1.82 (n= 48)

2.14

118

1.48

81

juli

2.67 (n= 36)

3.23

121

2.12

79

september

1.33 (n= 36)

1.84

138

0.86

65

Achterzijde niet beschrijven.

B4| onvoldoende ruimt« «sjrvelgUaeJ gebruine-
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1)Gemiddeld perdagvanallelokaties.
2)Gemiddeld perdagvandelokatiesmetdehoogste respectievelijk laagstewaarde.
Devariatie inverdampingkwamovereenmetdievanvorigjaar.Voorwatbetreftde
oorzaken vandezevariatiekanwordenverwezennaardeinhetvorigejaarverslaggemaakteopmerkingen.
3.Variatieindrainhoeveelheid endeconsequentiehiervanopdeEC.
Devariatie indrainhoeveelheid wasevenals vorigjaarweergroot.Omdatvrijveel
werddoorgespoeld (tot56?óinseptember)warendeverschillen inECindematen
inhetdrainwatermindergrootalsinhetvoorgaandejaar.
b.Hetverloopvandevochtberging ineensteenwolmat.
Indevariakaswerddoormiddelvanweginghetverloopvandevochtberging ineen
steenwolmat nagegaan.Deopzetwasalsvolgt:
Eeningeluierde steenwolmat (100x20x7.5)werdopeenweegopstelling geplaatst.0
desteenwolmat stondentweekonkor.inerplanten zodanigdatzenietwerdenmeegewogen.
Dematwerdverzadigd metwater (drainsleufdicht).Daarnawerddedrainsleufgeopen
enhetgewichtvandematbepaald.Doordeverdamping vandeplantenwerd demating
droogd.Naeenzekerematevanindrogingwerdweergedruppeld.
Deresultaten.
Hetoorspronkelijkegewichtvanvoorhet indrogenwerdnietmeerbereikt.Hetuitein
delijkegewichthingafvandematevanindrogen.Deplantgingslapbij<30?óvocht.
Alseennattematregelmatigwerdgedruppeldbleefhetgewicht oppeil.Eendrogema
wordtwel langzaam nattermaarnietmeerverzadigd alsvoordeuitdrocinc. Deconclusievoordepraktijk isdatdoor tijdelijk geenwater tegevendematdrogerblij
endusmeteendrogerematwordtgeteeld.
BPlannen voor1987
Deresultatenvanbeideproevenwordenverderuitgewerkteninverslagenvastgelegd.
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Besteding over Het afgelopen Jeer (19 8 0
Betteding in geld
Directe kotten-personeel f
„
„ -materieel f

Tijdbesteding van direct bij het project belrokken personeel;

Seml-directe kotten
f
Omslig algemene kotten f
Totaal
f

Hoger personeel

—

mandagen

Middelbaar personeel
lager personeel

—
—

mandagen
mandegen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag algeloper, jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1966

Inhetkadervanditprojectwerdeentweetalactiviteiten ontwikkeld.
a.Erwerdenmonstersverzameld vanverstoppendmateriaaluitsemiverdeelleidingen
vandruppelslangen.Dezemonsterswerdenophet laboratorium geanalyseerd.De
resultaten zijnbeschrevenbijprojectA17.
b. Verschillendemethodenvoorhetreinigen vandruppelaarswerdenonderzocht.
Ditonderzoek vondplaats indeenergiekas (111).
Deopzetwasalsvolgt.Van56druppelaars perobjectwerd voorennadebehandelingdeafgiftegemeten.Debehandelingenenderesultatenstaan intabel1.
Tabel1.Debehandelingenendevariatie (v.c.)vandewaterafgiftenvandruppelaars

Behandeling

variatiecoëfficiëntvandewaterafgiften
voorbehandeling
nabehandeling
na 24uur 48uur 72uur

1.Chloorbleekmiddel
16.9
2. Salpeterzuur (hogeconcentratie)16.6
3.Salpeterzuur (lageconcentratie)29.8
4. citroenzuur
27.4
5.formaline
34.0
6.drukbehandeling
28.7
7. blanco
30.8

4.7
9.8
23.9
16.0
30.8

3.7
8.8
22.5
12.0
30.7

3.9
6.8
-

10.6
-

9.8
—

mm

26.5

Dechloorbleekmiddelconcentratie was3?óhandelsoplossing (70gwerkzamechloorper1)
Dezuurconcentratie inbehandeling 2was3?ósalpeterzuur (385oHNO,)eninbehandeling
0,6 %salpeterzuur (38?óHNO,). Decitroenzuurconcentratie wasl?óCa-jhLO-y.1H„0per
literende formaline concentratiewaseveneensl?óhandelsoplossing (380g.formaldehydeper liter).Deverdeelleidingen endedruppelaarswerdenmetdezestoffeningeweekt. Omdezesuurwerdeendruppelbeurtvan1minuutgegeven.Bijbehandeling6
werd 6barwaterdruk opdesemiverdeelleidinggezet.

Achterzijde niet beschrijven. Bit onvoldoende) rutmt« vervoigbled gebruik*
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Resultaten.
Debehandelingmetchloorbleekmiddel bleekdebestereinigendewerking tehebben.>
24uurrasdeu.c.algedaaldtotopeenniveauwatminmaalgenoemd kanworden
(u.c.4.7).Wandebehandelingenmetzuurgafbehandeling 2(3?ósalpeterzuur) debe
resultaten.Allebehandelingenblevenechterachterbijbehandeling1.Formalinehac
nauwelijkseenreinigendewerking.Debehandelingmetwaterdruk hadeenbehoorlijk
reinigendewerkingenbiedperpectiefvoor toepassing tijdensdeteelt.

Plannenvoor1987:
- Ineencorridor vaneenvandekassenophetproefstationwordteenmeetopstellinc
ingericht voorhettestenvanwatergeefsystemen (druppelaarse.d.)Realiseringvar
ditproject in1986wasnietmogelijk.
-Hetonderzoeknaarhetreinigenvandruppelaarszalindepraktijkwordenvoortgezet.
-Opbedrijvenwaarwordtgeteeld ingotenzullengegevenswordenverzameldomtrent
ditteeltsysteem.
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„

„ -materieel f
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—
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—
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B. Plan komende jaar
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a)Kationenverhoudingen bijaubergine.
In1986isgestartmethetonderzoek naardeonderlinqebeïnvloeding vanK,Caen
Mgbijdeopnamevandiversegewassen.Voorditdoeliseenproefopstellinggemaaktme
12behandelingen.HierbijwordenvieruiteenlopendeK/Caverhoudingenvergeleken
bijdrieMg-niveau's.Hetiseenproefwaarbijdevoedingsoplossing wordtgecirculeerd. Getrachtwordtdeindeproefopzetvastgestelde concentratiesvanK,Caen
Mgtehandhavenindecirculerendevoedingsoplossing.Alseerstegewasindeze
proefwerdenauberginesgeteeld.Deproefwerdgestartop8-1-86enwerdbeëindigdop29-10-86.Deresultaten zijnsamengevat intabel1.
Tabel 1.Produktiegegevens,waarderingMg-gebrek enresultatengewasonderzoek.

rr*—

Beh.

K

mmol.1
Ca Mg

1

11.6

5.7

2

7.6

3

Mg-geh.

mmol.kg

kg/m2 vruchtgew.gebrek

jongblad

oudblad

110
90

150
50

Produktie

Mg-)*

21.2

230

7.7

1.5
1.5

22.2

224

6.3
6.7

4.6

9.2

1.5

20.9

237

6.3

120

160

4

2.6

10.2

1.5

21.3

231

5.7

190

390

5

10.0

5.0

3.0

26.2

245

6.7

210

410

6

6.6

6.7

3.0

20.4

238

4.7

140

260

7

4.0

8.0

3.0

22.8

248

5.3

160

420

8
9

2.2

8.9

3.0

20.3

235

3.7

300

630

8.6

4.2

4.5

22.2

242

5.3

300

720

10

5.6

5.7 4.5

23.3

244

4.7

230

510

11

3.4

6.8

4.5

21.2

241

5.3

240

600

12

1.8

7.6 4.5

22.5

238

4.3

380

810

) * waarderi ngMg- gebrek: 0 =ge«

ïn 10=

zeerernstig

Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoend* ruimt« vervotgbfad gebnitke
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Uitbovenstaandegegevensblijktdatdeproduktienietduidelijk beïnvloed isdoor
uiteenlopendekationenverhoudingen.Voordeveelhogereproduktiebijbehandeling!
isgeenafdoendeverklaringaanwezig,magnesiumgebrek deedzichvoorbijallebehar
delingen,echterhetmeestebijdebehandelingen 1t/m4,dusbijlaagmagnesium.
Uithetgewasonderzoek blijktdathetmagnesiumgehalteinhetblad toeneemtnaarmat
meervanditelementwordt toegediend.Er isechterookeenduidelijke invloedvan
deK/Caverhouding teconstateren.ZowelbijdehoogstealsbijdelaagsteK/Cavei
houdingenzijndemagnesiumgehalten inhetbladhogerdanbijdetussenliggendeK/C
verhoudingen.
Ditisteverklarenuithet feitdatzowelKalsCaantagonistisch werkttenopzicl
vanMg:Alsdekalitoediening laagis(bijdelaagsteK/ca verhouding)ofalsdeca
ciümtoedieninglaag is(bijdehoogsteK/Caverhoiuding)wordtmeermagnesiumopge
men.Deeffecten zijnzowel inhet jongealsinhetoudebladwaarneerbaar,maari
hetoudebladzijndeverschillenwelsxtremer.
b.Fosfaat enmagnesiumbijtomaat
Uit literatuurgegevens isbekend datbij
gingvandemagnesiumopnameveroorzaakt,
hogingvande fosfaatconcentratie inhet
nesiumgebrek.Tomatenwerdengeteeldin
enmagnesiumconcentratiestoegevoegdzoa
tradernstig fosfaatgebrek openbijlaa
verschijnselen zijnbeoordeeld enderes
duktiegegevensenderesultaten vanhet
Voordezeproefwerdgeplantop11april
geteelde raswasTurbo.

enMg-gebrek,Opbrengstresultaten engewasana-

Tabel2.Waarderingscijfers voorPlyseresultaten.
8ehande. ing
P

1 0.25mme 1.1"
H
2 0.25
3 0.25
4 0.9

Waarderinç
P-gebrek Mg-gebrek

Mg

0.5mmol

tomaatverhoging vandefosfaatgift,verla
Ineenproefisnagegaanwelkeinvloedver
wortelmilieuheeftophetoptredenvanmag
eenrecirculatiesysteem.Hieraanwerdenfos
Isweergegeven isintabel2.Bijlaagfosf
gmagnesium tradmagnesiumgebrek op.Beide
uitatenzijnvermeld intabel2.Ookdepro
gewasonderzoek zijn intabel2opgenomen.
enop22sept,werddeproefbeëindigd.Hel

l"1

Produktie
kg/mJ vruchtgew.

Gewasgeh.
Mgmmol/kg

jongblad
Pmmol/kg

0.7

12.0

52.3

160

4.8

0.3

13.0

54.6

210

40
30

4.9

0.1

11.8

53.1

260

30

0.5
1.0

0
0

7.6

20.0

64.7

100

140

1.2

23.4

70.1

130

130

0

23.2

69.9

170

120

15.9

57.7

60

130

22.9

71.0

150

160

1.0

M

1.5

ii

4.9

5 0.9

H

6 0.9
7 .1.5

ti

1.5

tt

0.5

0

0.1
9.5

8 1.5

»

1.5

0

0

)*0rgeen,10=zeerernstiggebrek
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Uit deze gegevens blijkt dat het bijde behandelingen 1t/m 3vrijernstig P-gebrek i
opgetreden.Dit heeft uiteindelijk duidelijke gevolgen gehad voor de produktie. Bij
deze behandelingen ligt de produktie ca.40?ólager in vergelijking met normaal of
hoog P. Mg-gebrek deed zich voornamelijk voor bij de behandelingen met laag Mg.
Het verschijnsel isminder naarmate het P-gehalte lager is.Bij laagste P-niveau
doet zich nauwelijks Mg-gebrek voor.De produktie werd ook duidelijk beïnvloed.
Naarmate het Mg-gebrek ernstiger is,neemt ook de produktie sterker af.
Bijbehandeling 4 is de afname ca 15?óen bijbeh. 7 ishet verschil 40?ó.
Uit de resultaten van het gewasonderzoek blijkt dat verhoging van P- ofMg-oift een
verhoging van de opname veroorzaakt. Duidelijk is ook.de interactie tussen Pen Mg.
Naarmate de P-concentratie hoger is,neemt de Mg-opname bij gelijke niveau's inhet
wortelmilieu af.
B. Plannen voor 1987
- Interactie van K, Ca en Mg bij tomaten
- Interactie van Zn en Pbij vleestomaat
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H.Sonneveld,W.Voogt

Projectleider

C.Sonneveld

Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen Jaar (1° 8r3
B«tedlng in geld

Tijdbesteding van direct bij het pro|ect betrokken personeel:

Directe kotten-personeel f
„ -materieel f
Seml-directe kosten

f

Hoger personeel

—

mandagen

Middelbaar personeel
Lager personeel

—
—

mandagen
mandagen

Omslag algemene kotten f
Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar ( 1 9 8 6 ) m e t vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1 9 8 6

ineentomatenqewaseneenkomkommergewastij

a.Hetverloopvanhetmangaangehalte
densdeteelt.

Indepraktijk worden indevoedingsoplossigen vansteenwolmattenvaak zeerlage
mangaangehaltengevonden terwijlhetmangaangehalte inhetbladtochvoldoende
hoogisenvoorsommigegewassensomszelfstehoog.Omdaarovermeerinformatie
tekrijgenisoptweebedrijveneenonderzoek ingesteld naardemangaanhuishoudin
vanopsteenwolgeteeldegewassen.Opeentomaten-eneenkomkommerbedrijfinde
praktijk werddaartoehetverloopvanhetmangaangehalte indesteenwolmatenin
hetbladgevolgd.Opbeidebedrijvenwerdvolgensdestandaardrichtlijnenbemest.
Inhetgewaswerdhetmangaanbepaalddoormiddel vanontsluiting vangedroogdma
teriaalendoormiddelvanplantesapanalyse.
Detabellen 1en2geven deanalyseresultaten vandemangaanconcentratiesinde
matvoorzoweldetomaten-alsdekomkommerteeltendetoegevoegde hoeveelheid
mangaansulfaatindevoedingsoplossing.
Tabel1Mangaanconcentraties indemat (umol1~)endetoegevoegdehoeveelheid
mangaansulfaat indevoedingsoplossing (umol.1 )voortomaat.
Datum

13-2
12-3
10-4
7-5
4-6
3-7
30-7

Mn-concentratie
indemat (umol.1 )
12
3.0
2.5
2.4
4.0
6.2
3.9

1,

Mn-concentratie
indevoedingsoplossing (umol.1

12.5
15
15
10
10

(+
(+
(+

25»)
50»)
50»)

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervoJgWed gebruik
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Tabel2Mangaanconcentratiesindekomkommermat (umol.1 )
Datum

Mn-concentratie ,
indemat (nmol.1 )

14-1
11-2
11-3
8-4
6-5
3-6
1-7
9-9
7-10

18
12
7.9
11
9.5
9.3
12
15
4.3

Uittabel1blijkt dathet
eenaantalmaalextramanga
wortelmilieu,diebijdeno
oplossing voordekomkommer
toegevoegd,metuitzonderin
totenmet26september.In
Uitdetabelblijktdatdit
volghad.
Detabellen 3en4gevende

mangaangehalteindematdaaldetijdensdeteelt.Pasals
anwerdgedoseerd,steegde mangaanconcentratie inhet
rmaledoseringechterdirektweerdaalde.Aandevoedinqswerd steedsdenormalehoeveelheid MnSO. (170gram.m )
gvan13februari totenmet 17maart envan 13september
dietijdwerd 25?óMnSO,mindermeegegeven,
eensterkedalingvanhetmangaancijfer indemat totgeresultaten weervandegewasanalyses.

Tabel 3.Mangaan -gehalten
tijd,geanalyseerd

(mmol.kg )ineentomatengewaspergewasonderdeel inde
viaperssapendrogestof.

Datum
24-1
24-2
19-3
18-4
16-5

jong
blad
*

0.26
0.59
0.94
0.87

oud
blad

perssap
jonge oude
steel steel

_

*

_

1.06
1.90
2.12
3.13

0.30
0.58
0.71
0.90

0.72
1.26
1.23
1.81

jong
blad
1.62
0.78
1.21
2.32
2.68

droge stof
jonge
oud
blad
steel
-

1.74
3.02
4.58
6.09

0.74
0.51
0.92
1.49
1.78

oude
steel
-

1.06
1.79
2.26
2.76

Tabel4.Mangaan -gehalten (mmol.kg )in eenkomkommergewas pergewasonderdeelin
detijd,geanalyseerd viaperssapendrogestof.

Datum
24-1
24-2
19-3
18-4
16-5

jong
blad
*

0.08
0.12
0.07
0.10

perssap
jong
oud
oud
blad steel steel
*

0.41
0.27
0.19
0.24

*

0.48
0.48
0.42
0.32

*

0.38
0.40
0.62
0.40

jong
blad

droge stof
jong
oud
blad
steel

oud

2.52
3.01
3.13
3.72
3.24

5.50
6.87
6.72
6.99
5.64

1.84
1.90
2.58
3.44
2.98

0.86
0.64
1.08
1.87
0.78

steel

* =geenwaarneming
- =gewasdeel (nog)niet aanwezig
Hetmangaangehalte vanperssap vantomatebladwashogerdandatvanperssapvankomkommerblad. Viaanalysevangedroogdebladmonsterswerdjuist inkomkommerblad een
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hogermangaan-gehaltegevondendanintomateblad.Heteenenanderwijsteropdat
hetmangaan intomateblad mobieler isdandatinkomkommerblad.
Hetmangaangehalteindedrogestofwassteedshogerdandatinhetperssap.
b.Amaryllisopsteenwol.
Inapril 1986werd indepraktijk eenproefgestartopeenamaryllisbedrijf,waar
amaryllisbollenwerdengeplantopsteenwolmatten.Bemestwerdmetdevolgendestan
daardvoedingsoplossing:
ECmS.cm"1 p5 0 C:
NH,mmol.1
K
Ca
Mg
NO

3
So

Feumol.1
Mn
Zn
B
Cu

-1

1.6
0.5
7.5
3.0
1.0
13.0
1.0
1.0
10
10
5
25
0.5

Metbehulpvanvoedingsanalysesengewasonderzoek werdbekekenofdezevoedingsoplossingvoldeed.Uitdeanalysesvandesteenwolmatbleek datamarylliswaarschijnlijkveelboriumopneemt,aangeziendecijfersindemataltijd laagwaren.
Tabel1geefthetresultaatvandegewasanalyseop11juni.
Tabel1.Resultatengewasonderzoek aanbladmonsters,geteeld indegrondenaanbic
monsters,geteeldopsteenwol,inmmol.kg
Datum dr.stof
Grond

Na

Ca

Mg

Cl N-tot NO,

S-tot So.

Mn

11-6

6.99

30 1453 379 114 96 498 2080 138

104

50 1.10 1.010.74 2.520.07

Steenwol 11-6

6.22

13 1536 239 100 122 291 2110 160

96

43 1.49 1.520.55 2.560.05

Amaryllisblad,geteeldopsteenwol,bevatteduidelijkminderNaenCl,danAmaryllisblad,geteeld indegrond.Demogelijkgroteboriumopnamewerdnognietinhet
bladteruggevonden.
Hetonderzoekwordtvoortgezet in1987.
c.Gypsophilaopsteenwol
Indezomervan1985hebbeneenaantaltelersproefsgewijsGypsophila geplantinste
wol,omtezienofditrendabelwas.
Bemestwerdmetdestandaardvoedingsoplossing vooranjersinsteenwoluitbrochure
no.41985uitdeserie:Voedingsoplossingen glastuinbouw.
Tabel 1geeft het resultaatvandegewasanalyse op24april.

Zn

B

4
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Tabel 1 Resultaten gewasonderzoek aan bladmonsters, geteeld in de grond en aan bladmonsters geteeld op steenwol, in mmol.kg
Ca

Datum*dr.stof Na

Mg

Grond

24-4

9.34

9

284 1236

352

Steenwol

24-4

8.43

5

430

432

1138

Cl N-tot N0 3

132 344 4270
145 238 4720

S-tot

So, Mn

948

568

3600.42

1.450.32

5.040.12

1558

246

1702.82

1.580.25

7.580.11

*monsteruit1986
Deanalysesvandesteenwolmat lietenziendathetgewasweinigKenveelCaopnam.
Tevensbleek veelFeenBopgenomenteworden.Hetzelfdeblijktuitgewasonderzoek
(tabel1)
Injuni /juli1986zijndetelersgestoptmetdeteeltinsteenwol.Deresultaten
zullenin1987verderwordenuitgewerkt.
BPlannenvoor1987
-uitwerkenonderzoek1986
-amaryllisopsteenwol
-monsterproblematiekbijaardbeienopveensubstraat
-monsterproblematiek ingranulaat
-controlevanhetgeautomatiseerdeadviesvoorkomkommer.
-kelkverdrogingbijaubergine.

Fe Zn
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Totaal
f
Beknopte weergave van achtereenvolgens
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B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

Sinds1985wordthetbijmestadviesvoortomaat,pap
teeldingrond,samengesteldmetbehulpvandecomp
gestartmethetvolgenvaneenviertalanjerbedrijv
trict,waarmetdezedoordecomputer samengestelde
Ditonderzoek duurt totenmetapril1987.
Indecember 1985isproefsgewijsgestartmethetver
chrysantmetbehulpvandecomputer.Daartoewerden
einddecember 1986.Inhetalgemeenkanwordengeze
degebruiktevoedingsoplossingen geschiktwarenvoo
wijziging vandegebruiktevoedingsoplossingenword
tijdingevoerd.

rika,roos,anjerengerbera,geuter.Tercontrolewerd inapril15
eninhetZuid-Hollandsglasdisadviezenwordtgewerkt.
strekkenvanhetbijmestadviesvoo:
eenviertalbedrijvengevolgdtot
gd,datopenkeleaanpassingenna
rhundoel.Enkelevoorstellentot
enopgesteld enworden tezijner

Detuindersgavenbijhetgewaseenietshogereconcentratie
(10à20?ómeer)
methetberegeningswater dandoordecomputergeadviseerd.Bijhetgewaschrysant
werdpreciesvolgenshetadviesgewerkt.Deresultatenwarengoed,zodatmedio
1987hetbijmestadviesvoorchrysantviadecomputer zalwordenverstrekt.
Inhetalgemeenwarendetuinderstevredenoverhet opgesteldeadviesendehanteerbaarheidervan.
Publikaties
Bos, A.L.vanden:Hettoetsenvancomputermatigsamengesteldebijmestadviezenvoor
deteelt ingrond.PTG,Naaldwijk. Internrapport 1986/14,pp1-5.
Plannenvoor1987
Injanuari 1987zalgestartwordenmethetvolgenvaneenviertalrozenbedrijven,waai
gewerktwordtmetdoordecomputersamengesteldeadviezen.\/andeanderegewassenzul
lensteekproefsgewijsdeverstrekte adviezenwordenverzameld enbekeken.
Onderzoek naardeverdelingvanmeststoffen indegrondendeinvloeddaarvanopdek
liteeitvanheteluchttomaten.

Achtenljde niet beschrijven. & | onvoldoende ruimte verveigWad gebculke»
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a.Vergelijking vanvasteenbeweegbaregewasdradenbijrondetomaat
Dooreenoptimaleverdeling vanhetgewasoverdeteeltruimte inplaatsvande
gebruikelijkerijenteeltkanhetgewasmeerlichtonderscheppen.Ditistebereikendoordegewasdradenbeweegbaar temaken.Opeenbedrijfmet rondetomaten
enopeenbedrijfmetvleestomatenwerdengroeienproduktiebijtomatenaan
vasteenbeweegbaredradenvastgelegd.Derondetomatencv "Marathon"werden
op17december indekasopsteenwolgezetbijeenafstand van60cmopderij.
Dekoppenvandeplantenwerdenop2mhoogteoverdedraadnaarbenedengeleid
enlaterweeromhooggebonden.Beginjuliwerdenpaprika'stussengeplant.De
vleestomaten cv "Dombito"werdenop18december indekasopsteenwolgezetbij
eenafstand van50cmopderij.Voordezeteeltwerdhethogedraadsysteem
toegepast.Opbeidebedrijvenwerdendeplantenopderijomenomaandevaste
enaandebeweegbaredraadvastgezet.Alleenalserinhetgewaswerdgewerkt
werdendedradenopenaeschoven.Naarschattingwarendedradendaardoor+2
dagenperweekopen.
Afhankelijk vandetijdvanhetjaarendemeethoogtewerdbijdebeweegbare
draden3tot8?ómeerlichtonderscheptdoorhetgewasdanbijdevastedraden
(zieookprojektB32).
Zowelinplantlengte,bladoppervlak,bladgewicht enbloeisnelheid werdengeen
duidelijke verschillen tussendebeidesystemenwaargenomen.Bijderondetomaatwerdgeoogst van 17maart tot25julienbijdevleestomaatvan17maart
tot28juli.Deproduktieenkwaliteitswaarnemingen staan inonderstaande
tabel.
Aantal/m
ronde vlees
Vastedraden
386
150
Beweegbaredraden 394
147

kg/m
ronde vlees
27.1
31.4
30.8
27.2

g/vrucht
ronde vlees
71
212
70
212

Uitstalleven (dg)
ronde vlees
9.2
11.2
9.3
10.2

Erwerdengeenbetrouwbare verschillen inproduktiewaargenomen.Degemeten
lichtwinst isnietomgezet inextraproduktie.Delichtmetingenwerdenbij
diffuuslichtgedaan.Delichtverdelingbijgericht lichtenookdelichtefficiëntievanhetgewaszijnonbekende faktoren.Ookbeweging vanhetgewas
doorhetschuivenvandedradenkantennadelevandeproduktiezijn.
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b.Plantafstanden bi.jrondetomaten ineenvroegestookteelt
Ineenpraktijkproefwerdbijcv "Marathon"geteeld opsteenwol40,50,60en
70cmplantafstandopderijaangehouden (respectievelijk 3.1,2.5,2.1en 1.8
plantenper m"). Gezaaidwerdop5november endeplantenkwamenop17december
indekas.Bijalleplantafstanden stondenperm kasoppervlak hetzelfdeaantal
druppelaars.Erwerdgeteeld bijeennormaledraadhoogtewaarbijdekopvande
plantoverdedraadnaarbenedenkwam.
Inbloeisnelheid wasergeenverschil tussendeafstanden.Destengellengte
tussen tros6en8namper 10cmruimerplantenmet2cmtoe.Deresultaten
vandeoogstenkwaliteitswaarnemingen tot25julistaan inonderstaandetabel.
,?
Aantcal/rri

40cm
50cm
60cm
70cm

471
412
358
318

kg/m
29.7
28.0
26.3
24.6

2

g/vruc ht

Dagen
doorkl euring

Dagen
uitstalleven

63
68
74
77

4.2
4.2
4.4
5.0

10.0
10.5

9.5
9.5

Erkoneenbetrouwbaar verschil inproduktieenvruchtgewicht tussendeplantafstandenwordenaangetoond.Dedoorkleuring duurdeopallewaarnemingsdata
(28/4,26/5,23/6)bij70cmwatlanger.Hetuitstallevenopdezedatawas
bij50cmsteedsietsbeter.
Plantafstanden bijvleestomatenineenvroegestookteelt
Ineenpraktijkproefwerdbijcv"Dombito"geteeldopsteenwol40,50,60en
70cmplantafstand opderijaangehouden (respectievelijk 3.1,2.5,2.1en
1.8plantenperm ).
„
Gezaaidwerdop8november en18decemberkwamendeplanten indekas.Perm
kasoppervlak stondenbijalleplantafstanden dezelfdehoeveelheiddruppelaars.
Erwerdeenhogedraad teeltsysteemtoegepast.Inbloeisnelheid wasergeen
verschiltussendeafstanden.Tussentros6en8wasdestengellengtebij40
en50cmafstand respectievelijk 5en 3cmgroterdanbij60en70cmafstand.
Deresultatenvandeoogst-enkwaliteitswaarnemingen tot28julizijn:
Aant i/ 2
192 al/m

40cm
50cm
156
60cm
132
70cm
116
*0=geen,5=erg

kg/m
37.1
32.6
28.7
26.0

g/vruc ht

%aantal
~>,8 2 mm é

194
209
217
225

28
38
44
50

dagen
uitstsilleven
10.3

8.9
9.2
9.6

zwelscheurtjes *

1.9
2.0
2.5
2.9

Er koneenbetrouwbaar verschilwordenaangetoond inproduktie,vruchtgewicht
envruchtgrootte tussendeplantafstanden.Op28aprilen26meiwasereen
lcihtetoename inhoudbaarheid bijeentoenemendeplantafstand.Op23junien
28juliwasditjuistomgekeerd.Op23junien28julinamendezwelscheurtjes
toebijeentoenemendeplantafstand.
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Effektvandeplantdatumopgroei,produktieenkwaliteitvanrondetomaat
Onderzoek invoorgaandejarennaardein-enuitwendigekwaliteit vantomaten
gafgroteverschillenaantussenhettijdstipvanoogstenenookdeherkomst
vandetomaten.Onderzoek in1985toondetweepiekeninzweischeurtjesopde
vruchtenaangedurendehetoogstseizoen.Voorvoortgezetonderzoekwerdenin
dezelfdekasbeginjanuari,begin februari,beginmaartenhalfapriltelkens
eenpaarkappentomatenuitgeplantopsteenwol.Erwerddoorgeteeld toteind
oktober.Degemiddeldebloeisnelheid vantros1t/m 10wasbijderespectievelijkeplantdata0.91,0.96,1.0en1.1 trossenperweek.Detotaalproduktie
wasrespectievelijk 40.3,35.1,32.6en25.4kgperm .Voorhetoptredenvan
zweischeurtjeszieprojektB31envoordehoudbaarheid ensmaakprojektB19.
Effektvanbewegenvanplantenopdeproduktie
Uitonderzoek inhetverledenbleekdathetdagelijkskortstondigschuddenvan
jongeplantendelengte-engewichtstoenamemet20-40?óbeperkte.Bijdetoepassingvanbeweegbaregewasdraden zalhetgewasookaanextrabewegingonderhevigzijn.Ineenproefmetcv "Counter"metplantdatum 8januarien4februari,werdenvan5februaritot7meidekoppenvandeplantenéénkeerperdag
metdehandgeschud. Inhetalgemeengroeidendegeschuddeplanten ietsminder
goed (dunnerekop,kleiner blad).Geoogstwerdvan1apriltot11julibij2
herhalingen perplantdatum. Tenopzichtevannietschuddenwerdenbijschudden
perm 12vruchtenmeergeoogst,
terwijlhetgemiddeld vruchtgewicht 5gram
lagerwas.Hierdoorwasuiteindelijk deproduktiebijdebehandeling "dagelijks
schudden"0.6 kgperm lager.
Heteffektvanwarmteverdelingopproduktieengewasbijheteluchttomaten
Eenongelijkewarmteverdeling bijverwarmingmetheteluchtkachelskanvaninvloedzijnopdegezondheid vanhetgewasendeproduktie.Opeenbedrijfin
's-Gravenzandewerdenop17februaritomatenplantenvan~cv "Criterium"op
steenwolmattengezet.Overeenoppervlakte van+3000m werdenop28plaatsen
voelersopgehangenendekastemperatuurcontinugeregistreerd (zieprojekt
B34).Gemiddeldperetmaalkwamertussendekoudsteendewarmsteplaatsen
eenverschil inruimtetemperatuurvoorvan2tot2.5 C.Bijhetoptredenvan
blad-enstengelbotrytis inaprilenmeikongeenverbandwordengelegd inde
matevandeaantastingendetemperatuurafwijkingen.Eveneenskongeenverband tussenstengellengteentemperatuurwordenaangetoond.Eenplaatselijk
lichtoptredenvanmagnesiumgebrekkonnietinrelatiemetdetemperatuur
wordengebracht.Van2meitot27juniwerdgemiddeld 12kgperm geoogst.
Erwerdgeenverband gevonden tussendevroegeproduktieenproduktieverloop
enerzijdsendegemetentemperatuurverschillenanderzijds.
Plannenvoor1987
-Effektvanbladplukkenopgroei,produktieenkwaliteitbijstooktomaat
-Effekt vanhetbewegenvantomatenplanten opgroeienproduktie
- Trilmethodenentrilfrequentiesvoordevruchtzetting vanstooktomaten
-Effektvanhetwegnemenvandekopvandeplantophetoptredenvanzweischeurtjes
Publicaties:
Buitelaar,K.Beweegbaregewasdraden
GroentenenFruit 42(14):47-49
Buitelaar,K.Nauwereplantafstandbijtomaat?
GroentenenFruit42(15):28-31
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a.Rassenproeven eerstebeoordeling
2-3hokkigerondetypes
-Stookteelt:
Veertiennieuwerassenafkomstig vanachtveredelingsbedrijven werdennaastde
standaardrassen "Turbo","Calypso"en"Counter"opdrieplaatsen induplo
beproefd.Voordetweedebeoordelingwerdenaanbevolen:B4103en86W698,aangevuldmetW704voordeheteluchtteelt.
-Koudeteelt:
Elfnieuwerassenafkomstigvanzesveredelingsbedrijven werdennaasthet
standaardras "Abunda"op2plaatsen induplobeproefd.Eénvande3proefplaatsenisvervallendooreentelateplanttijd.
Derassenvoorverderebeoordeling zijnnognietbekend.
- Tussenplanting
Elfnieuwerassenafkomstig vanzesveredelingsbedrijven werdennaastde
standaardrassen "Abunda"en"Estafette"opdrieplaatsen induplobeproefd.
Derassenvoorverderebeoordeling zijnnognietbekend.
Meerhokkigevlezigetypes
-Stookteelt:
Negennieuwerassenafkomstigvan5veredelingsbedrijven werdennaasthet
standaardras "Dombito"opdrieplaatsen induplobeproefd.
Voordetweedebeoordelingwerdenaanbevolen:E15068enW803.
b.Rassenproeven tweedebeoordeling
2-3hokkigerondetypes
-Stookteelt:
Eenserievanzesrassen,inclusiefdestandaardrassen "Turbo","Calypso"
en"Counter"werdop15plaatsenin2-of4-voudbeproefdmetintotaal
42herhalingen.
Achterzijde met beschrijven. Bij onvofdosmd« rvfmt« varvolcjblad gebruik*
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Naastdekwaliteitsaspecten vorm,kleurenstevigheid vandevruchtenzijn
houdbaarheidsbepalingen gedaan,isgeletopkrimpscheurenenzijndegehalten
vansuikerenzuurbepaald.Derassen "Turbo","Calypso"en"Counter"konden
uiteindelijk,aldannietbeperkt,wordenaanbevolen.
Publicaties
-Cools,M.H. (1986).Wathetzwaarst ismoethetzwaarstwegen.Tuinderij
66(22):pp.39-40.
-Cools,M.H. (1986).Geennieuwetomatenrassenvoordestookteelt.Groenten
enFruit42(14):pp.26-27.
-Cools,M.H. (1986).Tomatenrassen voordestookteelt:geennieuwsonderde
zon.BoerenTuinder (2004):pp.44-45.
-Cools,M.H. (1986). Tomatenrassen voordestookteelt:geennieuwsonderde
zon. DeLandbode41 (41):P.27
-Heteluchtteelt
Eenserievannegen rassen,inclusiefdestandaardrassen "Turbo","Calypso",
"Counter"en"Sonatine"werdop7plaatsenmet intotaal17herhalingenbeproefd.Beoordelingen enbepalingen zijngedaanalsindestookteelt.De
rassen "Atlas"(v.h.13488),661,"Criterium","Turbo","Calypso"en"Counter"
kondenuiteindelijk,aldannietbeperkt,wordenaanbevolen.
Publicaties
-Cools,M.H. (1986).Ruimere,maargeenmakkelijkerekeus.
GroentenenFruit42 (23):pp.44-45.
-Cools,M.H. (1986).Groteraanbod vanrassen.Heteluchttomateneenkwestie
vanafwegen.Tuinderij66 (26):pp.48-49.
- Tussenplanting
Eenserievanzesrassen,inclusiefdestandaardrassen "Abunda"en"Estafette'
werdop7plaatsenbeproefdmet intotaal 17herhalingen.Beoordelingenen
bepalingen zijngedaanalsindestookteelt.Deresultatenzullen in1987
wordengepubliceerd.
Meerhokkiqevlezigetypes
-Stookteelt:
Eenserievandrierassen,inclusiefhetstandaardras "Dombito",werdop
5plaatsenbeproefdmet intotaal 17herhalingen.Naastdekwaliteitsaspecten
vorm,kleurenstevigheid vandevrucht zijnooksuiker-enzuurbepalingen
gedaanenisgeletopkrimpscheurtjes.Slechts"Dombito"konuiteindelijk
wordenaanbevolen.
Publicaties
Straatsma,J.P. (1986).Geenvooruitgang tebespeuren.GroentenenFruit
42 (15):pp.36-37
Straatsma,J.P. (1986).Ookbijvleestomatengeenvooruitgang.
Tuinderij66 (22):pp.40-41.
Straatsma,J.P. (1986).VleestomatenrasDombitohoudtbestepapieren.Boeren
Tuinder (2004):p.47.
Straatsma,J.P. (1986).VleesttomaatrasDombitohoudtbestepapieren.De
Landbode41 (42):p.27.
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Overigepublicaties:
Cools,M.H.enA.B.Jansen (1986).Beperkt sortimentkoudeteelt flinkuitgebreid.GroentenenFruit41 (33):pp.30-31.
Cools,M.H.enA.B.Jansen (1986).Nieuwkwartetvoordekoudetomatenteelt.
Tuinderij66 (6):pp.42-43.
Cools,M.H.enA.B.Jansen (1986).Tomaat:voortussenplantengoederassen
beschikbaar.Tuinderij66(7)pp.44-45.
Cools,M.H.enA.B.Jansen (1986). Tomatenrassen voortussenplanting.Groenten
enFruit41 (36):pp.36-37.
Cools,M.H. (1986).Allesbijhetoude.Tuinderij66 (12):p.47.
Cools,M.H. (1986).Geennieuwetomatenrassenvoordeherfstteelt.
GroentenenFruit41 (46):pp.38-39.
Cools,M.H. (1986).Visionblijftbelangrijkste rasvoorherfstteelt vanvleestomaten.GroentenenFruit41 (47):p37.
Cools,M.H. (1986).Herfstteelt vleestomaten:Visionblijftbelangrijksteras.
Tuinderij66 (13):p.53.
Cools,M.H. (1986). Tomatenteelt:Keuzeherfstrasnietmoeilijk.
OnsPlatteland (24):p.5.
Cools,M.H. (1986).Keuzeherfstrastomatennietmoeilijk.BoerenTuinder
(1986):p.43.
Cools,M.H. (1986).Herfstteelt vleestomatengeennieuwerassen.Boeren
Tuinder (1986):p.45.
3.Plannenvoor1987
Rassenproeven eerstebeoordeling
-Voorhet2-3hokkige ronde typewordt in1987eenproefopgezet indestookteelt.Deveredelingsbedrijven kunnenperbedrijf2rasseninzendendieop
3plaatsen induplowordenbeproefd.
-Voorhetmeerhokkigevlezigetypewordtin1987eveneenseenproefopgezet
indestookteelt.Ookhierkunnenperbedrijf2rassenwordeningezondendie
op3plaatseninduplowordenbeproefd.
Rassenproeven tweedebeoordeling
- In1987wordenvoorhetrondetypeproevengenomen indestookteelt,heteluchtteelt,koudeteeltentussenplanting.Hetaantalproefplaatsen isafhankelijkvandemogelijkheden.Derassenserieszijnofwordensamengesteld
aandehandvanderesultatenvandeeerstebeoordelingen in1986.
Vorm,kleur,stevigheidendegevoeligheid voorkrimpscheurenzullenworden
beoordeeld.Produktie,houdbaarheid ensuiker-enzuurgehalteszullenworden
bepaald.
-Voorhetvlezigemeerhokkige typezalvoordestookteelt dezelfdeopzet
gelden.Hetisechternietmogelijk hiervandehoudbaarheid tebepalen.
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Besteding over Het efgelopen jaar (1986)
Besteding in geld
Direct» kotten-personeel f
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f

Tijdbesteding ven direct bij het proleet betrokken personeel:
Hoger personeel
Middelbaar personeel
Lager personeel

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Omslag algemene kotten f
Totaal
f
Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1986 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

1.InvloedvandeCO„-concentratie
In1986ishetonderzoek naarheteffectvanCCLbijvroegestookkomkommersvoortgezet.DitjaarisgekekennaardemogelijkhedenvanstootsgewijsCCLdoserenen
naardemogelijkheid omhetCCLdosereneconomisch teoptimaliseren (zieookproject B-32).
Stootsgewijsdoserenzoutotbelangrijkebesparingen tenaanzienvanbenodigdeCCL
kunnenleiden.Nagegaan isinhoeverredezewijzevandoserendeproduktiebeïnvloedt.
Economisch optimaliserenbetekentdathetCCLsetpointwordtberekend aandehand
vaneenaantalkosten-enopbrengstverwachtingen.Hetgehaltewaarbijhetdoseren
degrootstewinstgeeft,wordtalssetpointaanhetregelprogrammadoorgegeven.
Beideregelprincipeszijnvergelekenmetbehandelenwaarbijnaarbepaaldecontinue
gehaltenwerdgestreefd.
Bijstootsgewijsdoserenwarendebehandelingen:
a.per90minuten8minutendoserentoteengehaltevan500ppm
b. per180minuten8minutendoserentoteengehaltevan500ppm
Bijhetoptimaliserenwarenooktweebehandelingenopgenomen,enwel:
c.bijdeberekeningen rekeninghoudenmeteenCO«prijsvan25ct/kg
d.bijdeberekeningen rekeninghoudenmeteenC0 ? prijsvan55ct/kg
Dezevierbehandelingen zijnvergelekenmetdebehandelingenwaarbijcontinuegestreefd isnaardegehaltenvan:
e. 300ppm (bijhogeregehaltenwerdgescrubd)
f.500ppm.
Deproefisuitgevoerd in12afdelingenvandeklimaatkas.Erisgeplantop
14januarienop29januari isgestartmetdebovengenoemdebehandelingen.Bijde
controlebehandelingen ontstond vanafhetbeginvandeoogsteenflinkverschilten
gunstevan500ppm.Dit iseenbevestiging vanhetonderzoek in1985.Bijheteinde
vandeproefwarendeproduktiesbij300en500ppm respectievelijk 17,09en
23,15 kg/m.
Bijdebehandelingenmetstootsgewijsdoserenwarendeproduktiesophetzelfde
momentongeveer 19kg/m .Zekeralswerekeninghoudenmethetwegscrubbenvan
CO«gedurendeveleurenbijdecontrole300ppm,moetenweconcluderendatbij
dezebehandeling deproduktieweinigisverhoogd endezewijzevandoserenniet
interessant is.Hetisdaarmeeeenbevestiging vaneenproefdiein1935bijeen
herfstteelt vanpaprika isuitgevoerd.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende) mimi« vervolgWad gebruike»
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Optimaliserenheeftzekerwélgoed voldaan.Waar rekeningwerdgehoudenmeteen
CCLprijsvan25ct/kgwasdeproduktie 23,34kg/m .Vooralvroeg inhetseizoen
wasdeproduktiebijdezebehandelinghoog.Bij55ct/kgCCLwasdeproduktie
20,72kg/m .Delagereproduktiebijdezebehandeling iseenlogischgevolgvan
hetminderedoserenvanwegedehogereC0„prijswaarmee inhetprogrammawerd
gerekend.
Gebleken isdus,datmetoptimaliseren goedeproduktiesbehaaldkunnenworden.
Omdatdaarnaastdehoeveelheid gebruikteC0„bijdeopgenomenbehandelingen,óók
bij25ct/kgisveelmindergebruiktdanbij500ppmcontinue,aanmerkelijkbeperktkanworden,ishetbelangrijk omopdezeweg'voorttegaan.
2."Zaksysteem"ineenherfstteelt
Devandehoofdstam geoogstevruchten zijnbijkomkommersveelalkwalitatieferg
goed.Debelichting vandezestamvruchtenisgemiddeldbeterdanvandevruchten
vandezijscheuten.Omdathetgewasophetmoment datdestamvruchtenworden
geoogstookergoverzichtelijk is,gaathetoogsten relatiefsnel.
Deze factorenwarenaanleiding omeenproefjeoptezettenwaarbijveellanger
dannormaalstamvruchten geoogst zoudenkunnenworden.Normaal is,datdevruchtennaardedraadwordengeleid endaarwordengetopt.Perplantkunnendan,afhankelijk vandetijdvanhetjaar,3tot10stamvruchtenwordengeoogst.
Bijdeproefzijndeplantenbijdedraadnietgetopt,maarheeftmenze,zoals
bijtomatenookwelwordtgedaan,latenzakkenzodatdekopweerverderkon
groeien.Telkensbijhetbereikenvandedraadwerddatherhaaldenerzijndus
geenzijscheuten aangehouden.Beterekwaliteitensneller oogstenwarendedoelstellingvandezewerkwijze.
Geplant ishalfjuli,enerisingrondgeteelt.
Reedsbijhetvoordeeerstekeerbereikenvandedraadbleekdatdeplanten
eigenlijk nognietkondenzakkenomdatdeonderstevruchtennognietwarengeoogstenmetdepuntopdegrondkwamentehangen.Ditisslechtvoordekwaliteitenookhetoogstenzódichtbijdegrondkostextratijd.Vóórdatmende
planten lietzakkenwerdendebladerenvanhetstengeldeeldatopdegrondkwam
teliggenverwijderd.Ditkostvrijveeltijd.Omdatdeproduktiebijdit
systeem lagerwasdanbijhettraditionelesysteemenhetméérarbeidvroeg,is
deproefvroegtijdig afgesloten.Geconcludeerd is,datditsysteemmogelijkwél
kanwordentoegepastalseenkasmeteenhogedraadbeschikbaar is.Deplanten
kunnendandoorgroeientotdevruchtenvanhetonderstedeelvandestamzijngeoogstvoordatzemoetenzakken.
Plannenvoor1987
1.Opeenpraktijkbedrijfmet "hogedraad"demogelijkheden vanhet"zaksysteem"
naderbeproeven.
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Jansen,N.L.M.Stijgeren

Besteding over Hat afgelopen jaar (19 86)
Besteding m geld

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Directe kotten-personeel f
„
„ -materieel
Semi-dlrecte kotten
Omslag algemene kotten
Totaal

Hoger personeel
Middelbaar personeel
Lager personeel

f
f
f
f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

a.Rassenproeven eerstebeoordeling
-Stookteelt
Negennieuwekomkommerrassen,afkomstigvanui
naastdestandaardrassen "Corona"en"Lucinde"
proefd,zowel ingrondalsopsteenwol.Geenv
resistent.Voorverderebeproevingwerdenaanb
E5507,718en719.
-Hetelucht/koudeteelt
Elfnieuwekomkommerrassen,afkomstig vanzes
naastdestandaardrassen "Corona","Lucinde"en
duplobeproefd indegrond.Viernieuwerassen
voorverderebeproeving zijnnognietbekend.
-Herfstteelt
Elfnieuwekomkommerrassen,afkomstigvanzes
naastdestandaardrassen "Lucinde"en"Corona
proefd,zowel ingrond,alsopsteenwol.Dera
zijnnognietbekend.

jfveredelingsbedrijvenwerden
opvierplaatsen induplobeandenieuwerassenwaswitevolen:"Mustang" (v.h.373/85),

veredelingsbedrijvenwerden
"Millio"opvierplaatsenin
warenwitresistent.Derassen

veredelingsbedrijvenwerden
opvierplaatsen 12duplobessenvoorverderebeproeving

b. Rassenproeven tweedebeoordeling
-Stookteelt
Eenserievanvijfrassen,inclusiefdestandaardrassen "Lucinde"en"Corona"
werdop14plaatsenmet intotaal38herhalingenbeproefd,zowelingrond
alsopsteenwol.Derassen"Lucinde","Corona",712en716kondenuiteindelijk,
aldannietbeperkt,wordenaanbevolen.
Publikaties
Cools,M.H. (1986).Dilemma tussenkwaliteitenproduktie:
Komkommerskiezenwordtnietgemakkelijk.Tuinderij66(23):pp.50-51
Cools,M.H. (1986).Rassenvroegestookkomkommers;Dilemmablijftbestaan:
Kwaliteitofproduktiviteit.GroentenenFruit42 (17):pp.30-33.
Cools,M.H. (1986).Rassenkeuzestookkomkommers:Kiezenvoorkwaliteiten
produktie.BoerenTuinder (2006):pp.48-49.
Cools,M.H. (1986).Rassenkeuzestookkomkommers:Kwaliteitofproduktie.
DeLandbode41 (43):p.27.
Achterzijde niet be»chri|v*n. Bij onvoldoende, ruimte vervoJgbJad gebruik«
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-Herfstteelt
Eenserievanacht rassen,inclusiefdestandaardrassen "Lucinde"en"Corona"
werd op10plaatsenbeproefdmet intotaal20herhalingen.Deresultaten
zullen in1987wordengepubliceerd.
Overigepublicaties
Cools,M.H. (1986).Kiezenvoorkwaliteitbijherfstkomkommersgoedmogelijk.
GroentenenFruit41 (40):pp.36-37
Cools,M.H. (1986).Goedevruchtkwaliteit bijnieuwerassen.Tuinderij66
(14):pp.86-87
Cools,M.H. (1986).Rasherfstkomkommers:keuzevoorkwaliteitmogelijk.
BoerenTuinder (1990):pp.34-35.
b.Plannenvoor1987
a.Rassenproeven eerstebeoordeling
Indestookteelt endeherfstteeltkomenop4plaatsenproevenmetmaximaal
2nieuwerassenperveredelingsbedrijf.
b.Rassenproeven tweedebeoordeling
Indestookteelt zaleenserievan7rassen,inclusiefdestandaardrassen
"Corona","Lucinde"en712wordenbeproefd opsteenwol.
Degroottesvandeseriesvoorhetelucht/koudeteeltenherfstteeltzijn
nognietbekend.
Derassenzullenwordenbeoordeeldopvorm,kleurenlengtevandevrucht.
Produktieenhoudbaarheid zullenwordenbepaald.
Hetaantalproefplaatsen isafhankelijk vandemogelijkheden.
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Onderioeker(s)
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Afdelingshoofd

C.M.M,vanWinden
Besteding over het »{gelopen Jaar (1986)

Betteding in geld
Directe kotten-personeel f

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

.. -materieel f
Semi-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kotten f

Totaal

—

mandagen
mandagen

f

Beknoote weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1986

a.RelatieECenbolrotbijijsbergslageteeld invoedinqsfilm
Inhetonderzoek werdendevolgendeECniveausgedurendedeteeltaangeboden:
0.75,1.50,2.25,3.0,3.75en4.50 mS.cm .
Erisgeplantop2oktoberengeoogstop6januari (cvMarbello).Bijdeoogst
bleek,datbijdebovengenoemdeEC-trappen respectievelijk 49,37,29,16,12
enll?óvandekroppendoorbolrotwasaangetast.Debruto-kropgewichtenwaren
respectievelijk 261,292,304,304,272en255gram.
b. Invloed vandeworteltemperatuuropdekropvorminqbijijsbergslageteeldin
voedingsfilm
Inhetvoorjaar van1986isonderzoek gedaannaardeinvloedvandewatertemperatuuropdeproduktieenkwaliteitbijijsbergsla.
Devolgende8watertemperaturenwerdengerealiseerd,nietverwarmen (controle)
0

0

0

0

0

0

12C,15C,18Cgedurendedegeheleteelt,12C,15C,18Ctotbeginkropvormingen18Calleengedurendededagperiode.
Geplant isop12november 1985;degebruikterassenwarenMarbelloenPolar.
Erwerdgeoogstop4maart 1986.Debrutokropgewichten enhetpercentageopen
kroppenvanbeiderassenwordengegeveninonderstaandetabel:
Watertemperatuur

Niet verwarmen
12°C geheleteelt
15°C geheleteelt
18°Cgeheleteelt
12Ctotbeginkropvorming
15Ctotbeginkropvorming
18C'totbeginkropvorming
18Cgedurendededagperiode

Brutogewicht
inkq/100stuks
Marbello Polar
11,4
17,6
14,2
25,7
16,6
27,8
22,8
34,6
16,3
23,5
16,9
28,2
16,6
26,8
26,8
39,0

Gem.
14,5
19,9
22,2
28,7
24,9
23,6
21,7
32,5

?óopen
kroppen
Marbello
0
0
26,6
12,5
0
0
4,6
18,4

Polar
0
0
38,9
27,8
0
1,5
7,2
35,1

Gem.
0
0
32,8
20,2
0
0,8
5,9
26,8

Achteriljde niet beschrijver». B*i onvoldoende) ruimte wrvoigbled gebruikr
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Deverschillen inkropgewichten en %openkroppenwarenbetrouwbaar (LSD 0,01)
,Invloed vandetoepassing van foliealsbodembedekkinqopdeproduktieen
kwaliteitbijboter-enijsbergslaenandijvie
Inhetslaseizoen 1985-1986isonderzoek gedaannaardeinvloed vandetoepassingvanfoliealsbodembedekkingopproduktieenkwaliteitvanboter-enijsbergslaenandijvie.Hetonderzoekwerdgedaangedurendedeperiodeoktobertot
enmetaprilopProefstation,proeftuinenenpraktijkbedrijven' (intotaal
15proefplaatsen).Vergelekenwerdenonderandere.wit,zwartentransparant
folie.Uitdievergelijking bleek,datdeproduktieverhoging bijwit foliehet
grootst is.Hetgrootsteeffektopdeteeltduur heeftwit folieindiengeoogstwordtvanafdecember totenmet februari.Indiengebruik gemaaktwordtvar
wit folieishetpercentageafvallager.
Uithetonderzoek bleek verder,datergeenverschil inproduktieisindienop
losseofvastegrondwordtgeplant.Ookkondengeenverschilleninhoudbaarheid
tussenlosse/vaste grondenonbedekt/wit foliewaargenomenworden.Tijdenshet
onderzoek bleek,datereentendensis,datdeslaongelijker isindiende
planten inplaatsvaninopdegrondgeplantworden.Depositieveeffektendie
metwit foliebijboter- enijsbergslagevondenwerden,kwamennietvoorbij
andijvie.
d.Onderzoek naarMn-overmaat bijsla
Inhetnajaarvan1986isopeenpraktijkbedrijfonderzoek gedaannaarMn-overmaatbijsla.Onderzochtwerden21nieuweboter-enijsbergslarassen.Erwerden
13vergelijkingsrassen opgenomen.Degrondisvoorafgedurende10uurgestoomd.
Erisgeplantop10september engeoogstop21oktober.Op1oktoberwashet
Mncijfer43micromol/lit.Bijdeoogstwerdengrond-engewasmonstersgenomen
omderelatieMncijfer ingrondengewastekunnenvastleggen.Dezeinformatie
isnognietbeschikbaar.Tijdensdeteeltbleek,datallegebruikteijsbergslarassenvrijwelongevoeligwarenvoorMnovermaatendatvande17nieuweboterslarassener3gevoeligwarenvoorMnovermaat.
e.Onderzoek naardeoorzaak vangroeistoornisbijdeteeltopvolging chrysantkropsla
Gedurendedezomerenherfstvan1986zijndrieoriënterendeproevengedaan.
Bijheteersteonderzoekwerdendevolgendevierbehandelingen gerealiseerd:
onbehandeld,potgrond+toevoegingvan200gramgemalenstengels,potgrond+toevoegingvan200gramgemalenblad,potgrond+toevoeging van12gemalenwortelresten.
Dechrysantenresten dieaandepotgrondwerden toegevoegdwarenvanhetchrysantenras"Cassa".Dekropslawerdgeplant inpotten (cv "Sitonia".Erwerd
geplantop30meiengeoogstop26juni.Degemiddeldekropgewichtenbijde
4behandelingenwarenrespectievelijk 123,96,73en82gram.Bijhettweede
onderzoekwerdendezelfdebehandelingenalsbijheteersteonderzoekgerealiseerd.Hetgebruiktechrysantenraswas"Snowdon".Erwerdgeplantop2september
enhetslaraswas"Sitonia".Degemiddeldekropgewichten vandebehandelingen
op25septemberwaren respectievelijk 90,75,75en35gram.Ookbijhetderde
onderzoek werdendezelfdebehandelingenopgenomenalsbijbeidevorigeproeven,
hetonderzoekwerdechteruitgevoerdmet2chrysantenrassen:CassaenSnowdon.
Depottenmetkrop-enijsbergslaplantenwerdenbijditonderzoek indegrondgezet.Erwerdgeplantop1oktoberengeoogstop8december.Deverschillenin
kropgewichtenwarenbijditderdeonderzoekgering.Vangenoemdeproevenzijn
vandebehandelingen gewasmonstersgenomenomdegehaltesaanfenolente
bepalen.
Deresultatenvandezegewasmonsterszijnnognietbekend.

vcrvolgblad nr 2
undeizoekinstellin-}
Projectnummer

var.projectbeschrijving/projectverslag 1986.
: ProefstationNaaldwijk
: B5

Registratienr.
65

f.Onderzoeknaarheteffektvanhetbemestingsniveau ophetoptredenvanbolrot
bijijsbergsla,geteeld ingrond
Ineenqrondteeltwerdendevolgende 20combinatiesvan0,5,10,15en
20kg/100m kalkammonsalpeter (KAS)met0,5,10en20kg/100m zwavelzure
kali (K„S0.)aangelegd.Erwerdgeplantop30september 1986enhetraswas
Marbello.Uithetonderzoekbleek,datdehoeveelheid smeulaandeonderkantvandekroptoenamnaarmateermeerstikstofgegevenwerd.Erkondengeen
betrouwbare verschillen inmatevanbolrottussendestikstof-enkalitrappen
wordenaangetoond.
Publicaties
-Maaswinkel,R.H.M. 1986.Bijvoorjaarsteeltvanijsbergslaopenkroppeneen
probleem.GroentenenFruit41 (26):pp.34-35.
-Maaswinkel,R.H.M. 1986.Foliealsbodembedekking bijbotersla.Groentenen
Fruit 42(7):pp.30-31.
-Maaswinkel,R.H.M. 1986.Noggeenverklaring voorbolrotbijijsbergsla.
GroentenenFruit42 (8):pp.43.
-Maaswinkel,R.H.M. 1986.Plantgroottebijsla.GroentenenFruit
42 (15):pp.41.
-Maaswinkel,R.H.M. 1986.Tipsvoordeherfstteelt vanijsbergsla.Groentenen
Fruit42 (17):pp.33.
-Maaswinkel,R.H.M. 1986.Hartvulling isookvoorwinterslanoodzakelijk.
GroentenenFruit42 (22):pp.26.
-Maaswinkel,R.H.M,enWellesG.W.H.1986.Factorsinfluencing glassinessin
lettuce.NetherlandsJournalof Agricultural Science34:57-65.
-Maaswinkel,R.H.M. 1986.Matigeervaringenmetkrulandijvieenroodlof.
GroentenenFruit42 (23):pp.34,35.
Plannenvoor1987
-Onderzoek naardeinvloedvanderuimtetemperatuuropdematevankropvorming
vanijsbergsla indewinterteelt.
-Onderzoek naarde teeltmogelijkheden vanLollorosso,eikebladslaen
krulandijvie.
-Plantafstanden-enrandonderzoek bijkrulandijvie.
- Voortgezet onderzoek naardeoorzaak vangroeistagnatiebijdeteeltvan
kropslanachrysant (afhankelijk vanderesultatenvanvoorgaandonderzoek).
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Directe kotten-personeel f
.,

Hoger personeel
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„ -materieel f
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f
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f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Veralag over 1986

a.Rassenonderzoek botersla
1.Rassenproeveneerstebeoordeling
In5voordepraktijk representatieve teeltwijzenwerdennieuwerassenin
duplobeproefd opminimaal 3plaatsen.Perveredelingsbedrijfmochtenmaximaal2nieuwerassenperteeltwijzeingezondenworden.
- Vroegeherfstteelt1985
Standaardras:"Sitonia"
Achtnieuwerassenzijnbeproefd vanvierveredelingsbedrijven.Aanbevolen
voorvoortgezetonderzoek:2663en936.
- Herfstteelt1985
Standaardrassen "Panvit"en"Nanda".Zevennieuwerassenvan5veredelingsbedrijven zijnbeproefd.Aanbevolenvoorvoortgezet onderzoek:"Video"(v.h.
E2323),E2159enL5161.
- Winterteelt 1985/1986
Standaardrassen:"Columbus","Saffier"en"Panvit".Zesnieuwerassenvan
drieveredelingsbedrijven zijnbeproefd.Aanbevolen voorvoortgezetonderzoek:"Video"(v.h.E2323),E2159,947enNiZ06.
Voorjaarsteelt1986
Standaardrassen:"Norden", 'Baccarat"en"Plaza".Zevennieuwerassenvan
vierveredelingsbedrijven zijnbeproefd.Aanbevolenvoorvoortgezetonderzoek:32609enL5161.
- Latevoorjaars-enzomerteelt1986
Standaardrassen:"Salina"en"Sitonia".
Vijfnieuwerassenvandrieveredelingsbedrijven zijnbeproefd.Aanbevolen
voorvoortgezetonderzoek:50614,E5075enE5443.
2. Rassenproeventweedebeoordeling
- Vroegeherfstteelt 1985
Zesproefplaatsenmetintotaal 15herhalingen.
Beproefderassen:"Amy","Astor","Serito"(v.h."Salto"),"Katanga",
"Cascade"en"Sitonia".
Achtenljd« me« bctchrtjvwi. Bij onvoldoend* rutmto vorvoloWed oabmik«
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Standaardras:"Sitonia"
Aanbevelenswaardig: "Astor"en"Sitonia".
Vanwegedeslechteopkomstwas"Sento"niettebeoordelen.
Publicaties
Cools,M.H.enA.B.Jansen,(1986).Slarassenvroegeherfstteelt.
DeLandbode 41 (30):p.27.
Cools,M.H.enA.B.Jansen,(1986).Sitonia,dejuistekeus.Tuinderij66(18):
p.49.
- Herfstteelt1985
Vijftienproefplaatsenmetintotaal29herhalingen.Beproefderassen:
"Serito",E1977,2900,L4186,"Isodor","Astor","Josette","Aramir",
"Sorbon","Panvit"en"Nanda".
*
Standaardrassen:"Panvit"en"Nanda".
Aanbevelenswaardig: "Isodor","Astor","Aramir","Sorbon","Panvit"en
"Nanda".
Publicaties
Cools,M.H.enJ.P.Straatsma (1986).Sortimentslarassenvoorherfstlicht
uitgebreid.GroentenenFruit42(8):pp.36-37.
Cools,M.H.enJ.P.Straatsma (1986).Herfstsla;Lichteuitbreidingsortiment;
Nieuwerassenmetbeperktemogelijkheden. Tuinderij66(19):pp.42-43.
Cools,M.H.enJ.P.Straatsma (1986).Lichteuitbreiding inassortimentherfstsla.BoerenTuinder (1998):pp.42-43.
- Winterteelt1985/1986
Vijftienproefplaatsenmet intotaal29herhalingen.
Beproefderassen "Isodor",E4920,"Present","Bingo","Telamon","Pandora",
"Panvit","Saffier"en"Columbus".
Standaardrassen:"Panvit","Saffier"en"Columbus".
Aanbevelenswaardig: "Isodor","Bingo","Bistro","Telamon"en"Pandora".
Publicaties
Cools,M.H. (1986).Bijslarassenvoordewinterkiezentussenkropendegelijkheid.GroentenenFruit42 (11):pp.36-37.
Cools,M.H. (1986).Strengerekeurwintersla;Goedehartvullingdezewintereen
"must".Tuinderij66 (21):pp.41-42.
Cools,M.H. (1986).Winterslarassen:eenkeuzetussenkropvormingendegelijkheid.BoerenTuinder (2000):pp.50-51.
- Voorjaarsteelt 1986
Twaalfproefplaatsenmet intotaal31herhalingen.Beproefde rassen:"Aristo"
(v.h.E3816),E3837,"Amy","Norden","Baccarat"en"Plaza".Standaardrassen:
"Norden","Baccarat"en"Plaza".Aanbevelenswaardig "Norden"en"Plaza".
Publicaties
Straatsma,J.P.enA.B.Jansen, (1986).Rassenvoorjaarssla:kwaliteitNorden
nogeensbevestigd.GroentenenFruit42(18):pp.36-37.
Straatsma,J.P.enA.B.Jansen,(1986).Rassenkeuze:Weinignieuwsbijsla.
Tuinderij66 (24):p.75.
Straatsma,J.P.enA.B.Jansen, (1986).Weinignieuwsvoor raskeuzevoorjaarssla.DeLandbode41 (45):p.27.
Straatsma,J.P.enA.B.Jansen, (1986).Weinignieuwsvoor rassenkeusvoorjaarssla.BoerenTuinder 2008:pp.38-39.
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Overigepublicaties
Straatsma,J.P.enA.B.Jansen, (1986).Beperktebeproeving nieuweslarassen
gerechtvaardigd.GroentenenFruit41 (29):pp.36-37.
Straatsma,J.P.enA.B.Jansen, (1986).Slavoorhet latevoorjaarenzomer.
Betergeslotenenmetgoedehartvulling. Tuinderij66(4):pp.42-43.
b.Rassenonderzoek ijssla
1.Rassenproeven eerstebeoordeling
Intweevoordepraktijk representatieve teeltwijzeswerdenrassenbeproefd
opminimaal 3plaatsen induplo.
- Herfstteelt 1985
Standaardras:"Marbello".Viernieuwe rassenzijnbeproefd vantweeveredelingsbedrijven.Aanbevolen voorvoortgezetonderzoek:EY1552.
l/oorjaarsteelt1986:
Standaardrassen:"Kellys","Globe","Polar"en"Marbello".Vijfnieuwe
rassenzijnbeproefd vandrieveredelingsbedrijven.Aanbevolen voorvoortge
zetonderzoek:EY4488.
2.Rassenproeven tweedebeoordeling
- Herfstteelt 1985
Zesproefplaatsenmetintotaal21herhalingen.Beproefderassen:2915,
22587,"Melba" (v.h.99940)
EY1554,"Cavalier","Cavallona"en"Marbello".
Standaardras:"Marbello".
Aanbevelenswaardig: "Melba",2915,"Marbello".
Publicaties
Cools,M.H. (1986).Marbello:nogsteedsbelangrijkste rasvoorherfstteelt
ijsbergsla, GroentenenFruit42 (6):pp.28-29.
Cools,M.H. (1986).Marbelloblijftbelangrijkste ijsslaras.Tuinderij
66 (18):p.47.
Voorjaarsteelt 1986
Zevenproefplaatsenmetintotaal 16herhalingen.Beproefderassen:
"Summit"(v.h.83.5930),22.587,"Kellys","Globe","Polar"en"Marbello".
Standaardrassen:"Kellys","Globe","Polar"en"Marbello".
Aanbevelenswaardig: "Polar","Globe"en"Kellys".
Publicaties
Cools,M.H.enA.B.Jansen, (1986). IJsbergslarassenvoordevoorjaarsteelt:
PolarenGlobebewijzenopnieuwhunwaarde.GroentenenFruit
42 (19):pp.50-51.
Cools,M.H.enA.B.Jansen, (1986). IJsslavoorhetvoorjaar.Tuinderij
66 (25):p.53.
Cools,M.H.enA.B.Jansen, (1986). IJsslarassenvoordevoorjaarsteelt.
BoerenTuinder (2010):pp.41-42.
Cools,M.H.enA.B.Jansen,(1986). IJsslarassenvoordevoorjaarsteelt.
DeLandbode41 (47):p.35.
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B. Plannen voor 1986/1987
a. Rassenonderzoek b o t e r s l a
1.Rassenproeven eerstebeoordeling
Erzullenrassenproeveneerstebeoordelingwordengenomenvoordevroegeherfstteelt,herfstteelt,winterteeltenvoorjaarsteelt.
2.Rassenproeven tweedebeoordeling
Erzullenrassenproeven tweedebeoordelingwordengenomenvoordevroege
herfstteelt,herfstteelt,winterteelt,voorjaarsteeltenlatervoorjaars-en
zomerteelt.
b.Rassenonderzoek ijssla
Rassenproeveneersteentweedebeoqrdelingzullenwordengenomeninherfstteeltenvoorjaarsteelt.

*
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J.A.M,vanUffelen
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C.A.M,vanWinden
Besteding over het afgelopen Jaar (19 86)

Besteding in geld

Tijdbesteding van direct bij Se« proleet betrokken personeel:

Directe kotten-personeel f
„

Hoger personeel
Middelbaar personeel
Lager personeel

„ -materieel f

Seml-directe kosten

f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Omslag algemene korten f
Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag algeloper, jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1986

1.Ruimtetemperatuur,mattemperatuurenECbijvroegestookteelt
Bijinhetverledenuitgevoerd onderzoek isgeblekendathettemperatuurregime
dag25Cennacht 15Cgedurendedeeersteperiodevandeteelt,totgoede
teeltresultaten kanleiden.Ditmetnameinvergelijkingmetdeindepraktijk
gebruikelijke hogerenachttemperaturen.Mogelijk tredenbijlagenachttemperaturenietsmeerkrimpscheurtjesop,maardaarover isnoggeenzekerheid.
Omdatdeintroduktie indepraktijkvanhetgenoemdetemperatuurregimeniet
blijktplaatstevinden isnogmaalseenproefgenomenmet nachttemperaturen
omdaarmeezomogelijk overtuigender onderzoekresultaten tekunnentonen.Gekozenisvoor:
a.nachttemperatuur 18C
b. nachttemperatuur 15C
c.nachttemperatuur 12C
Bijonderzoek in1985warenverschillengeconstateerd inhetoptredenvankrimpscheurtjesonder invloed vanverschillen inworteltemperatuur.Binnendeafdelingenzijndaarom4worteltemperatuurbehandelingenopgenomen.Dezewaren:
a.geheleteeltgéénmatverwarming
b. tot3wekennadezettingvanheteerstezetseleenmattemperatuur van22C,
daarnagéénmatverwarming
22°C
c.mattemperatuurdegeheleteeltca.
d.mattemperatuur overdagop22Cens'nachtsgéénmatverwarming.
Inmeerdereproeven isreedsgeblekendatereenrelatie istussendehoogte
vandeECvandevoedingsoplossing endematewaarinkrimpscheurtjesoptreden.
Daarnaast lekenooksterkewisselingen inEChetoptredenvankrimpscheurtjes
tebevorderen.Erzijndaarombinnendeafdelingen kECbehandelingenopgenomen.
Gekozenisvoor:
a.ECcontinue5mS/cm
b. ECaanvankelijk 5,vanaf3wekennazetting Iezetsel 2mS/cm
c.ECaanvankelijk 5,vanaf5wekennazettingIezetsel2mS/cm
d.ECaanvankelijk 5,vanaf7wekennazetting Iezetsel2mS/cm
e. ECcontinue2mS/cm.
Deproefis9december geplant,hetraswasDelphin.Bijallebehandelingen is
eenfolieschermgebruikt.Ditscherm isaanvankelijk dagennachtgeslotengeweest,vanafeindjanuarioverdagbijredelijkweergeopendentotinmeigedurendekoudenachtengeslotengeweest.
Achterzijde niet beschrijven. Btt onvoldoend« ruimt« «•rvelgble«' gebruik
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Resultatenruimtetemperatuur
Tenaanzienvangewasontwikkelingwarenerweinigverschillentezien;de
indrukbestonddatbij18Cnachttemperatuurhetgewasietsgerekterwas.
Erzijnaanhetgewasechtergeenwaarnemingengedaan.
Deproduktiekwambij18Cietseerderopgangwaardoor op15aprileen
flinkverschilindehoeveelheid geoogstproduktwasontstaan,nl.1,1 kgbij
18Cen0,2 kgbij12C.Deachterstand bij12Cwerdechteringelopenenomgezet ineenvoorsprong,zodatop13meibij18en12Crespectievelijk 2,6
en4,1 kg/m wasgeoogst.Deproduktiebijbeëindiging vandeproefop
1-9was:
?
n
?
?
bij18C13,4kg/m ,bij15C15,2kg/m enbij12°C14,6kg/m .Quaproduktieheeftdenachttemperatuur van15Cdusook indézeproefweergoed
voldaan.
Tenaanzienvankrimpscheurtjeswarenertussen12en18Cindevroegeperiodenauwelijksverschillen (waardering respectievelijk 0,95en0,95op
29-4).Deaantastingwasbij15Cechterbelangrijkminder (0,44)eenverschilwaarvoorgeenverklaringis.
Aanheteindevandewaarnemingsperiode voorkrimpscheurtjes (29-7)isde
gemiddeldewaarderingoverdegeheleoogstperiodebij12,15en18Crespectievelijk0,72,0,63 en0,55.Eentendensnaarwatmeeraantastingbijlagere
temperaturen.Deverschillenzijnechternietbetrouwbaar.
Resultatenverschillen inmattemperatuur
Quauiterlijk vandeplantenzijnergeenverschillen tussen4behandelingen
waargenomen.Waargeenmatverwarmingistoegepastbegondeoogstietsvroeger
maardeverschillenwarenteverwaarlozen klein.Bijbeëindiging vandeproef
(1september)kwamdestandaardbehandeling (continue22C)vrijduidelijkals
bestenaarvorenmet15,3kg/m .Waardinhetgeheelgéénmatverwarmingwas
toegepastbleefdeproduktie1,5 kg/m achter.Deanderetweebehandelingen
gaveneenproduktietussendetweegenoemdebehandelingenin.
Jammeris,datertenaanzienvankrimpscheurtjesgeenverschillenzijngeconstateerd.Bijheteindevandewaarnemingen (29juli)warendemaximale
verschillentussende4behandelingen0,05 punten,hetgeenteverwaarlozen
is.
Resultatenverschillen inECvandevoedinqsoplossinq
OndanksdevrijgroteECverschillen,warenergedurendedeeersteteeltperiode
nauwelijksverschillen ingewasontwikkeling teconstateren.
Vanafbeginfebruariisdebehandelingmetcontinue2ECechteringroei
achtergebleven.Later inhetseizoenwasdegroeiweernormaal.
Waardoordezegroeistoring isopgetreden isnietduidelijk;mogelijk iseen
nietgeconstateerdestoring indevoedingssamenstelling ofindedosering
vandevoedingsoplossingopgetreden.
Invroegeproduktiewarenerweinigverschillenenop27meiwaserbijalle
behandelingenca.3,5kg/m geoogst.Deoogstwaarnemingenzijngestoptop
29juli;toenwaren„erwélverschillen.Bijcontinu2ECwas8,2enbijcontinue5EC8,8kg/m geoogst.Dezeverschillenzijnduidelijkafwijkendvan
voorgaand onderzoek;destoringingroeilijktdeproduktiebij2ECinbelangrijkemate geremd tehebben.
Bijdebehandelingendiezijngestartmet5ECendienadezettingvanhet
eerstezetselnaar2ECzijngezakt,warendeproduktiesop29juli10,0à
10,5kg/m endusduidelijk hogerdandebeideanderebehandelingen.
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stemtwélovereenmetvoorgaandonderzoek,waarbijbleekdathandhaving
3enhogeECvandevoedingsoplossing deproduktienadeligbeïnvloedt,
optredenvankrimpscheurtjeswerddoordehogeECduidelijktegengegaan,
continue5ECwasdewaarderingoverdetotaleoogst0,24.Bijde3beelingendieaanvankelijk 5endaarna2ECkregenwarendewaarderingen
0,50.Doorhetafwijkendegroei-enproduktiepatroonbijcontinue2EC
overhetoptredenvankrimpscheurtjesbijdezebehandelingnietsworden
gd.
leqbaregewasdraden
matehetgewasbeter inderuimteisverdeeld,zalhetlichtbeteronderst wordeneninproduktiekunnenwordenomgezet.Metdituitgangspunt
rogenisindepraktijkopenkeletomatenbedrijveneen systeemmetbeweeg;gewasdradenontwikkeld.Doorditsysteemkunnendeplanten,alsnietin
gewasgewerktbehoeftteworden,zeergelijkmatigoverderuimteworden
deeldenzalde"lichtvangst"maximaalzijn.
isvoortestellendatbijeenbeterelichtonderschepping deplantafstand
nauwerkanzijn.
gaandevanhetbovenstaande isbijpaprikaeenproefaangelegdopeen
ktijkbedrijf.Bijdezeproefzijnbijzowelvastealsbijbeweegbaregewasden3plantdichthedenaangehouden,nl.6,5,7,5„ en8,8stengelsperm,
3stengelsperplant (normaalis6,5 à7st./m ).Erisgeplantop
lecember1985enhetraswasDelphin.
Idezeproefisnauwsamengewerktmetdevoorlichtingsdienst endeoogstirnemingenzijnuitgevoerddoor2stagiaires (HTuS),terwijldoorE.Nederhoff
:htmetingenzijngedaan.
]delichtmetingenbleekdathetgewasbijdebeweegbaredraden2à3%meer
:htonderscheptedanhetgewasaandevastedraden.Bijdeproduktiewaren
verschillenmeestalgering.Onder invloedvanhet"golvende"oogstpatroon
sgevolgvandezetselswarenookdeproduktieverschillen ophetenemoment
idelijkgroterdanophetanderemoment.Hetmaximaleverschilwas8?ó
9mei)inhetvoordeelvandebeweegbaregewasdraden.Bijbeëindigingvan
waarnemingenop31juli,washetverschil2,5?ó,ofwel0,3kg/m.
datdebeweegbaregewasdradeneeninvesteringvragen,extraarbeidkosten,
ergewas-envruchtschadegeeftendeziektebestrijdingmindergemakkelijk
>uittevoeren,kanwordengestelddatminimaaleenpositiefverschil
inca.1kg/m aanwezigmoetzijnomhetbeweegbaredradensysteeminteressant
;doenzijn.
DSvanhetaldannietbeweegbaar zijnvandedraden (erwarengeenintern e s ) wasereenduidelijkelijnonderinvloedvandegewasdichtheid.Al
iel bleekderuimsteplantafstand achtertekomeninproduktie;alleen
ijdensdeeersteoogstwekenwasdatandersom.Op31septemberwasbijde
auwsteplantafstand 1,8kg/m méérgeoogstdanbijderuimsteplantafstand.
etverschiltussendenauwsteendemiddelsteplantafstandwasgeringen
ijbeëindigingvandewaarnemingenslechts 0,5 kg/m.
osvanhetbeweegbaar zijnvandegewasdraden lijktietsnauwerplantendan
ndepraktijkgebruikelijk is,totbetereresultatentekunnenleiden.
'lannenvoor1987
•Onderzoeknaarheteffectvandedag;nacht-enetmaaltemperatuuropde
produktieenkwaliteit
-Onderzoeknaarheteffectvandeluchtvochtigheid incombinatiemetde
voedingsconcentratieopproduktieenkwaliteit (insamenwerkingmetanderen,zieprojectB/A30.
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Besteding over het afgelopen Jaar (19 86)

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
., -materieel f
Semi-dlreete kosten
f

Tijdbesteding van direct bil het pro|ect betrekken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Omslag algemene kotten f
Totaal
f
Beknopto weergave van achtereenvolgens
A. Vers'ag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende t**t
A. Verslag over 1966

a.Kouseband (Vignasinensisssp.sesquipedalis)
Rassenonderzoek vroegevoorjaarsteelt.
NadebeproevingvanachtIVT-selektiesineenherfstteelt in1985(jaarverslag
1985)zijndevierbestehiervanvergeleken invoorjaarsteelt methetstandaardras"84087".
Op20aprilzijndeplantenmeteendichtheid van2,2plantenperm (3rijen
per3,20kap)uitgeplant endeeersteoogstvielop11juni1986.
Vrijwelalledonkergroeneselektieswarenvroeger inproduktiedanhetstandaardras.
Naeenoogstperiodevan4wekenwasdezevoorsprongechterverdwenen.
Detotaleproduktietot2oktoberbedroegzowelbijhetras"84087"alsbijde
beste IVT-selektie (85046)10,1kgperm .Hetpercentage tweedesoortbedroeg
respectievelijk 3,1en4,6 procent.Vandevierselektieskwam "85046"qua
totaalproduktieenpeullengtehetmeestovereenmethetstandaardras.Vandeze
selektiezaldooreenNederlandsezaadfirma zaadwordenvermeerderd tenbehoeve
vandepraktijk.
Rassenonderzoekherfstteelt
DoorhetIVl isaienigejarengeleden hetstandaardras "84087" (ookwel
genoemd "81099")aandezaadfirma'suitgegeven.Enigezaadfirma'sverkopen
nuzaadvankouseband.
Ineenproefzijnvijfhandelsrassenmethetstandaardrasvergeleken.
Geplant iserop23meibij tweerijenkousebandplantenperkapeneenafstandinderijvan42cm (1,5plantperm ).Deeersteoogstvielop
21juliendelaatsteop13oktober 1986.Deproduktievan "84087"wastoen
4,4kgperm.
Nabeoordeling vandeproduktie,degrpeikrachtvanhetgewasendekleur
vandepeulenblekenderassenvanNickersonZwaan (cv.NZ)enRoyalSluis
(cv."Quirlande")gelijktezijnaandievancv."84087").
Deanderedrierassenblekenofeenlageproduktieofzeerheterogenepeulen
tegeven (lange ènzeerkortepeulen).

Achterxljd« niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimt* vervotgbfed gebruik*
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b.Broccoli (Brassicaoleracea)
Rassenonderzoek ineenvoorjaarsteelt
Indeafgelopenjarenzijnmeerdan50rassenophungebruikswaardein
Naaldwijk gescreend.Uitdeliteratuurblijktdaterinhetvollegrondssortimentbroccolirassen voorkomenmetgrotehoofdschermeneneenvroege
oogstdatum.Eenverdere rassenscreening onderglasisdusgewenst.Op
22november 1985zijn27rassenverzameld doorhetI.V/.T.gezaaid,welke
op2?januari 1986uitgeplant zijn (plantdichtheid 6plantenperm ).De
.eersteoogstvielop21april.
Naverwerking vandegegevensblekenvierrasseneenhogegebruikswaardete
bezitten.Onderstaandegeefteenoverzichtvanderesultaten.
Tabel:Gebruikswaarde-gegevens vande4bestebroccoli-rassen invergelijking
methetstandaardras.

zi scheut

hoofdknop
(apiril = 1)

cm

ras
Premium
GreenTop
DandyEarly
Hi-Crown
Clipper(standaai rd)

diameter
11.5

9.9
9.1
11.0

7.4

gewicht (g)

oog:stdag

gewicht (g) oogstdag

239
219
198
250
106

45
35
29
36
29

25
31
30
33
17

51
44
38
48
36

ras
Uitdetabelblijktdatdevierrasseneengroterhoofdschermengewicht
hebbendanhetstandaardrasmaardatdegemiddeldeoogstdag 1à2wekenlater
is.Ditgeldtookvoordeoogstdatum vandezijscheuten.Deproduktievande
zijscheutenvandeonderzochte rasseniseveneenslagerdandievanhetstandaardras.In1987zullen de rassenophungebruikswaardebeproefdworden
ineentemperatuuronderzoek.
c.Groenebloemkool (Brassicaoleracea)
Oriënterendplanttijden-onderzoek
Indevollegrondwordt,sindsenkelejaren,groenebloemkoolopkleineschaal
geteeld.Omdatdeveilingprijsvandezebloemkool-soort redelijkhoogis,is
devraaggerechtvaardigd nategaanwatdeteeltmogelijkheden onderglaszijn.
Tweemaalisgroenebloemkoolcv."Alverda"gezaaid respectievelijkop
6 oktoberenop22november1985.
Geplant isop16december 1985enop29januari1986.Degemiddeldeoogstdag
vandeeersteplaningvielop29aprilenvandetweedeop14mei1986.
Deteeltduur vandetweedeplantingwasdusca.4wekenkorterdanvande
eersteplanting.Deschermdiameterisrespectievelijk 10,4en12,4cm.
Geziendelangeteeltduur vandittypebloemkoolzijneruitteelttechnisch
oogpuntvooralsnog weinigperspectievenvoorditproduktindevroegeglasteelt.
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Dille; (Anethumqraveolens)
rassenonderzoek ineenvroegevoorjaarsteelt.
VanwegeeentoenemendevraagnaardillevanuitScandinaviëiser
onderzoek gedaannaarteeltmogelijkhedenvandilledoormiddelvaneenscreening
vanhetrassensortiment.
Op29november 1985zijn29dille-rassen in4cmperspottengezaaid.
Natweemaandeniserop29januari 1986uitgeplant.
„
Deplantafstand bedroeg20x20cm,datwilzeggen25perspottenperm .De
eersteoogstvielop8april.
Derassenzijnopeenvijftalaspectenbeoordeeld,'namelijkdefijnheiden
dekleurvanhetblad,dematevansmeulaantasting,destevigheid (legeren)
endegelijkheid vandeplanten.
Tweerassenblijkeneengoedegebruikswaardetehebbennamelijkdillevan
TezienFrèresenvanRijkZwaan.Dezerassenhadden»op8aprileengemiddelde
looflengtevan51cmenleverden2,1kgdilleperm .
_
Naeenweekbedroegdelengte59cmenhetgewicht 2,8kgperm .Het
oogsttijdstipmagvoordezeteeltniettevroegliggen,geziendesterke
gewichtstoenameineenweek.In1987zalhetonderzoekbijditgewasworden
voortgezet.
Spinazie
Rassenonderzoek grofbladerigheid
Voordeteeltvangrofbladerigespinaziewordenrassengezocht,dieineen
kortetijdgrote,donkergroenebladerenontwikkelenenbovendientraagschietendzijn.
UmdatdezeteeltinNederland onbekend is,zijndertienrassengetestop
genoemdeeigenschappen.Gezaaidwerderop22januari 1986.Dezaadhoeveelheidbedroeg4gramperm.
Tijdensdebeoordelingop10aprilbleekdatereenaantalgebruikelijkeglasspinazie-rassenwelsnelgroeiden,maarbijdezezaaddichtheid geenechte
grofbladerigespinaziegaven.
Andere,inZuid-Europa,gebruiktevollegrondsspinazierassen groeiden
nauwelijks.
Geenenkelrasbleekdusgeschiktvoorgebruik alsgrofbladerigespinazie.
Nabestudering vandeliteratuurmetbetrekking totteeltenrassenkeuze
zullenineenvervolgonderzoek anderevoornamelijk Belgischerassengetest
worden.
Pepino (Solanummuricatum)
Oriënterend onderzoek naardeteeltmogelijkheden (K.Buitelaar)
HetvruchtgewasPepino (Solanummuiicatum)wordtopvrijgroteschaalin
Nieuw-Zeeland geteeld.ErvindtexportplaatsnaarAustralië,Japanennu
ooknaarEuropa.Op25juliwerdeneentwintigtalplanten indekasgrond
gezet.Zewerdenopgeleid alspaprikamet2-4stengelsperplant.Deeerste
rijpevruchtwerdop5november geoogst.Derijpingverliepzotraagdat
bijhetopruimenvandeteeltop20decembernognietallevruchtenrijp
waren.Perplantwerden+5vruchtengeoogstmeteengemiddeld vruchtgewicht
van200gram.Naarmateerlaterwerdgeoogstwarendevruchten flauwervan
smaak.Infebruari 1987wordtopnieuwgeplaot.
Plannenvoor1987
-Rassenvergelijkingen vanbroccoli
-Rassenvergelijkingen vandille
-Rassenvergelijkingen voorhetverkrijgenvangrofbladerigespinazie
-Voortgezetteoriëntatienaardeteeltmogelijkhedenvanpepinoineen
voorjaarsteelt
-Rassenvergelijking knolvenkel
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a.Spinazie (G.Heij)
Zaaidichtheid bijspinazie
In1985isopeenpraktijkbedrijfgeprobeerd grofbladerigespinazietetelen.
Gezaaidwerdtoen4gramspinaziezaadcv."Bergola"perm .Ditexperimentis
nietvolgensverwachtingverlopenomdatnoggeenjuistebladgrootteaangeboden
werd.
Omnategaanofdooraangepastezaaidichtheid grofbladerigespinaziekan
wordenverkregenisophetProefstationhiernaaronderzoekverricht.
Op22januari1986werdhetrascv."Bergola"gezaaidbijzesverschillende
zaaidichtheden,namelijk 2,3,4,6,8en20gramperm.
Op21maartisdeeerstespinaziegeoogst.
Uitderesultatenkwamnaarvorendatderelatietussenzaaidichtheidende
produktie (gperm )alsvolqtwas:
produktie=2503109xzaaidichtheid-6,6.
Debehandeling 20gram perm isdestandaardhoeveelheid zaadvoordenormale
spinazieteeltonderglas.
Zelfsbijdegeringstezaadhoeveelheid bleekcv."Bergola"geenechtegrofbladerigespinazietezijn.
Ditonderzoek zalin1987wordenvoortgezetmet"perspot"planten,zodateen
betereverdelingvandeplantenoverderuimtekanwordenverkregen.
b.Veldsla (G.Heij)
Effectvandeplantafstand opdeproduktievanveldsla
InNederlandwordtindepraktijk opbescheidenschaalgebruik gemaaktvanperspottenbijdeteeltvanveldsla.
2
Eenvandevragenhierbijishoeveelperspottenperm ergeplantmoetenworden
vooreenoptimaleopbrengst.
Op6december 1985werdveldslacv."Valgros"rechtstreeksin4cmperspotten
gezaaid.
Dezeperspottenwerdenop24januari1986-bij5plantafstandengeplant,namelijk
bji25,35,45,55en65perspotfcenperm.
Op19maartisdehelftvanalleproefvakkengeoogstenop24maartdeandere
helft.
Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervofoWed gebruikei
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Inonderstaande tabelwordenderesultatengemiddeld overbeideoogstdata
samengevat:
Tabel:Netto-opbrengst en %geelbladbij5plantafstandenvanveldsla.
2
Aantalpl/m cm xcm
25
35
45
55
65

20 x20
15,5 x18,5
15,5 x14,3
12,5 x14,3
9,5 x14,3

nettoopbrengst
2
gram/m
%geelblad
1681
2294
2497
2600
2667

6,0
8,1
8,'9
11,5
13,0

Naverwerking vandegegevensbleekderelatietussenplantafstand ennetto
opbrengstperm tezijn:
„
y=-0.74x +89.0x-9,4
Waarvoorgeldty=nettoopbrengst ingrammenoerm
en
x=hetaantalperspottenperm
„
Uitdetabelblijktdaterbijmeerdan55plantenm deproduktienauwelijks
stijgt,terwijlhetpercentagegeelbladdannogtoeneemt.
Uithetonderzoek bleek verderdaterveeltijdwinstbijdeteeltinperspotten
istenopzichtevandirekt indekasgrondzaaien.
Dekasishierdoorcirca2maandenlangerbeschikbaarenbijgelijkestartis
deteeltinperspottenbovendiencirca1weekvroegeroogstbaar.
Hieruitblijktdatmeerdereveldslateelten inherfst,winterenvoorjaarin
successiemogelijkzijn.
Devraagiswelkeplantafstanden vooreenoptimaleopbrengsthiervoorgebruikt
moetenworden.
Hetonderzoek zalin1987danookwordenvoortgezet.
c.Bloemkool (G.Heij)
Effektvanbelichtingenkoelingopdeuniformiteitenoogstperiodevanvoorjaarsbloemkool
Vroegebloemkool,welkeinkassengeteeldwordt (plantdatumeersteweek
december),geeftinhetbeginvandeoogst (beginmaart)eenkleinebloeiwijze,ondanksdegrotebladmassavandeplanten.Deveronderstelling isdat
alsbloemkoolplantenbelichtwordenendaarnagedurendeeenaantalwekeneen
koudebehandeling krijgen,ernietalleengroterebloemkolengeoogstworden,
(grotergroeipuntvóórvernalisatie)maarook in eenkortereperiode.
Bloemkoolplanten cv."Kassa",gezaaidop7oktober 1985,werden3wekenlang,
van19.00-07.00uur,belichtmetS0N-T-lampen.Degemeten lichtintensiteitop
plantniveauwas9.2 W/m.
Eenanderegroepplantenmetdezelfdezaaidatumwerdnietbelicht.Nadrie
wekenwerdvanbeidebehandelingendehelftvandeplantenineen koelcel,
(2C,donker)geplaatstgedurendetweeweken.
Naeenaantaldagenacclimatiserenwerdende4behandelingenop17december
1985indekasgeplant.
Deeerstoogstwasop22maart1986.
Detabelgeefteenoverzichtvanderesultaten.
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+Licht
45,2

-Licht
55,1

+Koel ing
53,0

-Koeling
47,3

12,3
21,0

13,3
7,7

12,9
11,7

12,5
17,0

kt dat bij koe linqvandep.
antende qemidd elde ooqstdaq
Uitdetabelblij
eenweekvertraagdwordt.
Dediametervandebloeiwijzewordtnauwelijksgroter,terwijldeoogstperiode
wordtteruggebracht van17naar 11,7dagen.
Deinvloed vanhetbelichtenopdegroottevanhetschermwasnietstatistisch
aantoonbaar.
Deoogstperiodewordtonder invloed vanbelichtenaanmerkelijk langer,namelijk
21dagentenopzichtevan7,7dagenbijonbelicht.Degemiddeldeoogstdatum
valtechter 10dagenvroeger.Aangezienvroegebloemkoolprimeurprijzenopbrengenlijkthetinteressantdeplantentochtebelichten.
Economischeberekeningenmoetenaantonenofdezevroegereoogstbijtoepassingvanbelichtingdelangereteeltduurkancompenseren.
d.Effektvandevoedinqsconcentratieopproduktieenkwaliteitvancherrytomaten
(K.Buitelaar)
Doordesterkegroeikracht vandecherrytomaatkunnendevruchtentegrof
worden.Groeibeheersing doormiddelvaneenhogerevoedingsconcentratie lijkt
nodig.
HetalenkelejarengebruiktenaamlozerasophetProefstation,werdgezaaid
op22november.Op15januariwerdendeplantenopdesteenwolmatteninde
kasgezet.Alsbehandelingwerdbijeenrecirculerend systeem 2.5en4.5EC
indemataangehouden.Geoogstwerdvan9apriltot13juni.Totaalwerdenbij
EC2.5perm 561vruchtenvangemiddeld 11.1gramgeoogstwat6.18 kgperm
betekent.BijEC4.5werden506vruchtenvan10.7gramgeoogstwat5.41 kgper
m'opleverde.Gemiddeld overtweepeildatawasdeEC,hetzuurgehalteende
refractievandevruchtenrespectievelijk 7.2,13.5en6.7 bijEC2.5en
bijEC4.5 respectievelijk 8.0,14.6en7.0.DeverhoogdeECindematheeft
geenduidelijkeinvloedgehadophetvruchtgewichtmaarwelopdekg-produktie
endeinwendigekwaliteit.
Publicaties:
Heij,G:Voorelkekaseenpassendgewas.Alternatievenvoorzomerenherfst.
Tuinderij (32)1986:pp.32-35
Plannenvoor1987
- Invloedvanplantafstand opdeproduktievanveldsla
- Invloedvanplantafstand ophetverkrijgenvangrofbladerigespinazie
-Effektvantemperatuurenplanttijden opdeproduktievanbroccoli
-Effektvantemperatuur,plantafstand enplanttijdenopdegroeienproduktie
vandille
- Invloedvandevoedingsconcentratie opdeproduktieenkwaliteitvan
cherry-tomaten,geteeld invoedingsfilm (insamenwerkingmetprojektA18).
-Plantafstandenbijchinesekool
-Voorkomenvanbinnenrand bijlatechinesekool
-Bevorderenvandevruchtaanleg bijmeloendoorgroeistoffen.
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a. A n d i j v i e

Erzijnrassenproeven eerstebeoordelingvoorjaarsteelt enherfstteeltuitgevoerd.Deproevenzijnop3plaatsen induplogelegd.
-Voorjaarsteelt
Dertienrassenvanzesveredelingsbedrijven zijnbeproefd."Malan"en"Ambio"
warenhiervandestandaardrassen.Voordetweedebeoordelingwordenaanbevolen: "Vivat","Nutro","Ankas",Type541,RS85951en"Lustrona".
-Herfstteelt
Negenrassenvanvijfveredelingsbedrijven zijnbeproefd."Malan"washiervan
standaardras.Derassen',voorverderebeoordeling zijnnognietbekend.
b.-Aubergine
Rassenproeven eerstebeoordeling
-Herfstteelt
Zesnieuwerassenafkomstigvandrieveredelingsbedrijven werdennaastde
standaardrassen "Adana"en"Dobrix"opdrieplaatsen induplobeproefd.De
rassenvoorverderebeproeving zijnnognietbekend.
Overigepublicaties
Straatsma,J.P.enM.H.Cools,(1986).Nieuweauberginerassen voordeheteluchtteelt.GroentenenFruit41 (26):pp.26-27.
Straatsma,J.P.enM.H.Cools,(1986)."Madonna"eenauberginemetdebeste
papieren.Tuinderij66(1):p.39.
Straatsma,J.P.enM.H.Cools,(1986).Nieuweauberginerassen voorheteluchtteelt.BoerenTuinder (19i6):P57.
Paprika
1.Rassenproeveneerstebeoordeling
-Stookteelt
Achtnieuwerassen,6groen/rodeen2groen/gele,afkomstigvanvierveredelingsbedrijvenwerdenopdrieplaatseninduplobeproefd.Standaardrassenwaren "Plutona"en"Delphin"voordegroen/roderassenen"Goldstar"
voordegroen/gelerassen.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgWad gebruik«
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Devolgenderassenwerdenaanbevolenvoorvoortgezetonderzoek:
groen/rood:E2427,85.2845,765,5148,5158
groen/geel:E2355
-Herfstteelt
Negennieuwerassen,5groen/rodeen4groen/gele,afkomstigvanvijfveredelingsbedrijven werdenopdrieplaatseninduplobeproefd.Standaardrassenwaren "PropaRumba"voordegroen/roderassenen"Goldstar"voorde
groen/gelerassen.Derassenvoorverderebeproeving zijnnognietbekend.
2.Rassenproeven tweedebeoordeling
-Stookteelt
Eenserievanzevengroen/roderassen,inclusiefdestandaardrassen
"Plutona"enDelphin",werdop11plaatsenbeproefdmetintotaal22
herhalingen.Devolgende rassenkondenuiteindelijk wordenaanbevolen:
400,"Plutona"en"Delphin".
Publicaties
Straatsma, J.P.enM.H.Cools,(1986).Gebloktekwaliteitsvruchtgezocht!
GroentenenFruit42(12):pp.44-45.
Straatsma, J.P.enM.H.Cools,(1986).Bijpaprikablokvormenkwaliteit.
Tuinderij66 (21):pp.42-43.
5traat3ma, J.P.enM.H.Cools,(1986).Gebloktekwaliteitsvrucht laatnog
opzichwachten.BoerenTuinder (2002):pp.40-41.
Overigepublicaties
Cools,M.H.,(1986).Opnieuwuitbreiding rassensortimentherfstpaprika.
GroentenenFruit41 (44):pp.28-29.
Cools,M.H.,(1986).Opnieuwuitbreiding rassensortiment herfstpaprika.
BoerenTuinder (1984):pp.38-39.
d.Radijs
Rassenproeven eerstebeoordeling
-Zomerteelt
Zevennieuwerassenafkomstig vanvijfveredelingsbedrijven werdennaastde
standaardrassen "SaxaNova"en"Marabelle"opdrieplaatsen induplobeproefd.
Derassenvoorverderebeproeving zijnnognietbekend.
-Herfstteelt
Twaalfnieuwerassenafkomstig vanzesveredelingsbedrijven werdennaastde
standaardrassen "Briljant","SaxaNova"en"Helro"opdrieplaatsenin
duplobeproefd.Derassenvoorverderebeproeving zijnnognietbekend.
Overigepublicaties
Cools,M.H.enA.B.Jansen, (1986).DurabelenTopsigeschiktvoorvoorjaarsteelt.GroentenenFruit41 (27):pp.24-25.
Cools,M.H.enA.B.Jansen, (1986).Nieuweradijsrassen;DurabelenTopsi
geschiktvoorvoorjaarsteelt.Tuinderij66 (2):pp.38-39.
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e.GebruikswaardevaneenaantalChinesekoolrassen (K.Buitelaar)
Deconsumentvraagteencompaktegeslotenkool,ontdaanvanlosombladenmet
eengoedehoudbaarheid.
Naastdestandaardcv "Spectrum"werden9hybridenvergeleken.Gezaaidwerd
op23decemberenuitgeplantop27januari.Geoogstwerdvan7tot14april,
afhankelijk vanderijpheid vandekool.Cv's"1164","8560","17-001",
"0070","0091","1445","1446","1447"hebbennietvoldaan.Naastcv"Spectrum"
komencv's"17-002","0092"en"0093"voorverderebeproeving inaanmerking.
Publicaties
-Buitelaar,K. (1986).Rassenproeven Chinesekool.
GroentenenFruit42 (18):44-45.
-Buitelaar,K. (1986).RassenproevenmetChinesekoolonderglas.
BoerenTuinder40(2010):39.
f.Rassenvergelijking vanrettich (G.Heij)
Alvelejareniscv."Rex"hetmeestgeteelderasinderettichteelt onderglas.
Afgelopenjaarzijnertochenigenieuwerassenindehandelgekomen.Ophet
Proefstation zijndaaromvierrassenvergelekenmethetstandaardras.
Op4februari1986werdenRex (Pannevis),Aspro (Roggli)endrieselektiesvan
RijkZwaangezaaid (20plantenperm ).Deoogstwasop16april.
Naverwerking vanderesultatenbleekdatcv."Rex"dehoogstegebruikswaarde
had.Metnamedeuniformiteit inknolgrootteendevormvandeknolwarenbij
hetstandaardrashetbeste.
g.Rassenonderzoek donkergroenekorteveldsla-typen (G.Heij)
Naeenscreeningvaneengrootaantalveldslarassen (53)in1985,
zijnin1986de,quavormengroeikracht,bestezestienrassenopnieuw
ineenvoorjaarsteelt metelkaarvergeleken.Vooralisgezocht
naareenrasmeteengoedegebruikswaardevanhetzgn.Vit-type(korte,
donkergroenebladeren).
Op20november 1985zijn16veldslarassengezaaidopeenplantafstandvan
10x 5cm.
Nadebeoordeling vanvormenkleurvanhetbladendeuniformiteit vanhet
gewas,blekenvierkort-bladerigetypeneengoedegebruikswaarde tebezitten.
Dekortbladerige typen haddeneentenopzichtevandezogenaamdeNoordHollaadsetypen (lange,lichtgroenebladeren)25%lagerekilogramopbrengst
perm.
Uithetonderzoek leeknaarvorentekomen,dathetVit-typemeteenhogere
plantdichtheid geteeld kanworden.
Ineennaderonderzoek zaldeoptimaleplantdichtheid bijditveldsla-type
bepaaldworden.
h.Rassenvergelijking vandaikon (Raphanussativus L.var,lonqipinatus)(G.Heij)
Deteeltvandaikon isin1986indepraktijkuitgebreid.Ookwordensteeds
nieuwerassenindehandelgebracht.Ineenvoorjaarsteelt zijnvijfrassen
onderlingvergeleken.Op4februariwerdenvanderassenNo.44(DeMos), „
Silverstar (Enza),RS1019,RS1021enRS1022(RoyalSluis)13zadenperm
gezaaidenop7meiwerdgeoogst.
DeselectiesRS1021enRS1022warenergschietgevoelig.HetrasNo.44had
eengoedediameterenlengtevandeknol,maarwasergheterogeenenkrom.
RS1019wasminderheterogeen,maarhadergveelwortelharenopdeknol.
HetrasSilverstarhaddehoogstegebruikswaarde.In1987zalhetrassenonderzoekwordenvoortgezet.
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Vergelijking vanmeloenrassen ineenzeervroegeteelt (K.Buitelaar)
DoorhetLEIwerdberekenddaterruimteindemarkt isinmeivooraanvoer
vanmeloenen.Cv's"Ogen"enGalia"hebbenteweiniggroei ineenvroegeteelt,
daaromwerdendegroeikrachtigecv's"Early Sweet","Miami","Rose"en
"Napoleon"ineenproefopgenomen.Decv's"Ogen"en"Galia"werdengeëntop
onderstam 841encv"Suiker".Gezaaidwerdop27decemberenuitgeplantop
13februari.Decv's"Napoleon"en"Early Sweet"voldedengoed ingroeien
produktie,maarderefractievandevruchtenwas2à3%lagerdanbijcv
"Ogen".Cv "Miami"hadeenongunstigegewasbouwencv"Rose"wasonvoldoende
produktief.Decv's"Ogen"en"Galia"gavenzowelongeëntalsgeënteen
onvoldoendegroeikrachtenproduktie.Indemaandmeiwerdbijdemeestecv's
12-14?órefraktie indevruchtenvastgesteld.
Publikatie
-Buitelaar,K. (1986).Rassenvoordezeervroegeteeltvanmeloen.
GroentenenFruit42(26):29
Krulandijvie:oriënterend rassenonderzoek indevoorjaarsteelt (R.H.M.Maaswinkel)
Inhetvoorjaar van1986isoriënterend rassenonderzoek gedaanbijkrulandijvie.
Erwerden12verschillenderassenvan8zaadbedrijvengetoetst.Erwerdgeplant
op6februariengeoogstop8april1986.
Uitderesultatenbleekdatdefijngekrulderassentegevoeligwarenvoor
randenaanslag.Metdewatgroveretypenwarenminder randproblemen.Deafzetmogelijkheden vandittypezoudeneerstnaderoderzochtmoetenworden.Op korte
termijnzijndekrulandijvie rassennognietgeschiktomindepraktijkgeïntroduceerd teworden.
•Roodlofrassenonderzoek indevoorjaarsteelt (R.H.M.Maaswinkel)
Inhetvoorjaar van1986isoriënterend rassenonderzoek gedaanbijroodlof.Er
werdenachtverschillende rassenvan4zaadbedrijven getoetst.Erwerdgeplant
6 februariengeoogstop22april1986.Vooralalsgevolgvandegroteheterogeniteitgafgeenvanderasseneenzodanig veilbaarprodukt,datbeperkte
introduktie indepraktijk verantwoordis.
Gebruikswaarde vanpruimtomaatrassen (Solanummuricatrun)K.Buitelaar
Nagegaanwerdwatdeteeltmogelijkhedenzijnvanpruimtomaten.Decv's"3213"
en "1298"vanDeRuiterendecv's"SanMarzano"en"Aragon"vanRoyalSluis
werdenop7november gezaaidenop8januariuitgeplantopsteenwolmatten.In
vergelijkingmetderondetomaatcv "Counter"wasdegewasontwikkeling zwaar
engedrongen.Driecv'swarenop1mhoogtezelftoppend.Deproduktiewas
meerdandehelftlageralsbijcv "Counter".Dehoudbaarheid wasslecht.Het
suikerenzuurgehaltevandevruchtenwasgelijktotwathogeralsdatvan
cv"Counter".
Vergelijking vancherrytomaatrassen (K.Buitelaar)
Vantelerszijdeneemtdebelangstelling voorhettelenvancherrytomatentoe.
NaastbuitenlandserassenkomennuNederlandse rassenbeschikbaar.Cv's"85163','"85
"85161","Cocktail"en"Cherita"werdenvergelekenmeteennaamlozestandaard
cv.Gezaaidwerdop11november enuitgeplantop7januari.Geoogstwerdvan
21maarttot2juni.Deproduktievarieerdevan3,9 tot5,1kgperm ,hetuitstallevenvan6,4 tot10dagen,derefractievan6,2 tot7,l?óenhetzuurgehaltevan11,4tot13,7mmol/100mlsap.Cv "Cherita"biedtperspectief,cv's
"Cocktail"en"85171"verdienenverderebeproeving.
Publicaties
-Buitelaar,K. (1986)Cherrytomatenkleinmaar fijn.GroentenenFruit
41 (34):pp.32-35.
-Buitelaar,K. (1986)Cherrytomaten.Eenkleinemaarrendabeleteelt.
Tuinderij66(26):50.
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B. Plannen voor 1987
a. Andijvie
Rassenproeven eerste beoordeling w i n t e r t e e l t
Rassenproeven tweede beoordeling voorjaarstee l t en her f s t t e e l t
b. Auberqine
D
1. ~ U
l _ i •:
„4
l.l
u
Rassenproeveneerste
beoordeling
stookteelt
Rassenproeven tweedebeoordelingherfstteelt
c.Koolrabi
Rassenproeveneerstebeoordeling heteluchtteelt
d.Paprika
Rassenproeveneerstebeoordeling stookteeltvoorgroen/rodeengroen/gele
paprikarassen.
Rassenproeven tweedebeoordeling stookteeltenherfstteelt voorgroen/rode
engroen/gelepaprikarassen.
e.Radijs
Rassenproeveneerstebeoordelingwinterteelt
Rassenproeven tweedebeoordeling zomerteeltenherfstteelt.
f.Cherrytomaat
Vergelijkingvan5rassenineenvroegestookteelt (plantdatumIeweek
januari).
g.Rettich
Vergelijking van6rassenineenvoorjaarsteelt.
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Besteding over het afgelopen jaar (1986)
Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f

Tijdbesteding ven direct bij het project beirokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen
Lager personeel
—
mandagen

Omslag algemene kosten f
Totaal
f
Beknopt3 weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

a.Teeltvanchrysantenopbetonvloer
Aansluitend ophetonderzoek in1985 (zieInternjaarverslag 1985,pag.86)
zijnenkeleproevengenomenmethetdoelomeengeschiktemethodetevinden
voorhettelenvanchrysantenopeenbetonvloer.Indeeersteproefin1986
wasdevloer inéénvakmeteenspecialebetonvloerverfgecoat,éénvakafgedektmetverschillendematerialen (klavermat,Agryldoek,E.V.-bandjesweefsel
envochtabsorberend papier). Inhetderdevakwerdgeteeldopeennietgecoate,nietafgedektevloer.,0p8oktober1985zijnstekkenvandecv"Cassa"
zowelingrote (5x5x4cm )alsinkleine (4,2x4,2 x3cm )perspottenuitgeplant.Inallevakkenwerdheteb/vloed-watersysteem toegepast.
Bijdeoogstop31januari1986warendetakkenvandegecoatevloeriets:
langerenzwaarderdanvandenietgecoate.TijdensdeteeltwasdepHinhet
vakmetdegecoatevloerstabielerdanindetweeanderevakken.VandeafdekmaterialenhebbenklavermatenE.V.-bandjesweefsel hetbestevoldaanmaardeze
materialen zijnveelduurderdandeandere.Kleineperspottenvoldeden indeze
proefbeterdandegrote.
Bijdegroteperspotten tradmeerwortelafsterving doorPythiumaantastingenop
danbijdekleine.
Voordevolgendeproefisdevloeroveralgecoatenwerdenchrysantenopde
volgendewijzengeteeld:
Vak1:eb/vloed-systeem zonderbevloeiingsmat
Vak2:Recirculerendvoedingswater metAgryldoek opdevloer
Vak 3:Recirculerend voedingswater enplanteningootjes.
Op8februarizijnbeworteldestekkenvandecv"PennyLane"uitgeplant.Dehelft
wasbeworteld inperspotendeanderehelftinJiffy 7-potjes.
Bijdeoogstop6mei1986vielopdatdetakkenvanheteb/vloed-systeem iets
lichterenkorterwarendandievanbeiderecirculerendesystemen.Detakken
vandeJiffy7-potjeswarenbijdeoogstietszwaarderdandievandeperspotten.
Tenopzichtevaneenvergelijkbare teeltindekasgrond (gewasnaastdekapmet
betonvloer)wasdeproduktieopdebetonvloer ietsbeter (takkenwareniets
zwaarderenlanger).
Hiernaisditproefproject gebruiktvoorhettoetsenvandelangzaamwerkende
meststofOsmocoteineenrecirculerendvoedingsfilmsysteem.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimt* vervolgbled gebruik«
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b.InvloedE.C.-niveau opgroeivanchrysanten inrecircuierendwater
OverdeinvloedvanhetE.C.-niveau bijeenchrysantenteelt instromendwater
(voedingsfilm)isnogweinigbekend.Mededaarom zijntweeproevengenomenmet
inhetvoedingswater devolgendeE.C.-waarden:0,75,1,50,3,00en6,00mS/cm.
Voordesamenstelling vanhetvoedingswater isgebruikgemaaktvanhetstandaard
voedingsrecept voorsnijchrysanten.Deteeltenzijnuitgevoerd ingotenmet
deksels.Indedekselswarenplantgatenaangebracht.Op24december 1985werd
1/3gedeeltevanelkegootmetgroteen1/3gedeeltemetkleinestekkenin
perspotbeplant.Hetlaatstegedeelteismetnormalestekkeninperspotgeplantop
22januari 1986(cv "Cassa").Vlakvoordeoogstzijndeplanten indegoten
met1,50E.C.gebruikt voordemonstratiewaardoor geenoogstwaarnemingenkonden
wordenuitgevoerd.Bijdeoverigeobjectenzijnoogstwaarnemingen uitgevoerdop
14maart 1986.Deverschillen inplantlengte,-gewichtenbloeitijdstipwaren
tussendeoverigeE.C.-objecten klein.AlleenbijelaagsteE.C.washet
gemiddeld takgewicht ietslagerentijdensdeteeltwasdaardebladkleuriets
lichterdanbijdeoverigeE.C.'s.Deverschillen intaklengteen-gewicht
waren"tussendeverschillendeplanttypenerggrootbijalleE.C.-niveau's.
Voordetweedeproefindezelfdegotenzijnplanten inperspottenvandecv's
"CottonBall","Refour","Cassa"en"Penny Lane"uitgeplantop4april1986.
Omdatindezeproefkasnietverduisterd kanwordenzijndeplantenalleenbij
langedag-omstandigheden (vegetatief)geteeld.
IndezeteeltgingendeplantenbijdehoogsteE.C.tijdenszonnigweerslap.
Decv"PennyLane"hadbijdelaagsteE.C.veelenbij1,50 E.C.tamelijkveel
chlorotischbladmetnecrotischeplekken.Op16mei1986zijndeplantennet
bovendewortelsafgekniptenbeoordeeld oplengteengewicht.Bijallecvsgaf
eenE.C.3,00dezwaarste (93gram)endelangste (60cm)planten.Delaagste
E.C.gafdelichtste (53gram)endekortste (51cm)planten.Metuitzondering
vandegenoemdeafwijkingenbij"Penny Lane"kwamtussenrasenE.C.-niveau
geenduidelijkeinteraktievoor.OmdatdeE.C.-effecten indezevoorjaar/zomerproefzoveelsterkerwarendanindewinterproef,verdienthetaanbevelingom
dezemogelijkeseizoensinvloed nadertebestuderen.
.Voor-ennadelennagaanvangroenschermdoekbijdeteeltvanchrysanten
Opdemeestechrysantenbedrijven bestaatdescherminstallatieuittweelagen
bandjesweefsels.Debovenstelaagismeestalgealuminiseerdendeonderste
zwart.Uitoogpuntvankortedag-behandeling enenergiebesparing voldoetdeze
combinatievanbandjesweefselsgoed.Voordeonderstelaagwordtsindskort
ookwelgroenbandjesweefsel (L.5.7)geïnstalleerd.Ditmateriaal laatmeer
lichtdoordanhetzwarteweefselmetuitzondering vanhetlichtinhetrode
deelvanhetspectrum.Volgensdefabrikantzoudendoordegroterelichttransmissiechrysantenbetergroeiendanonderzwartmateriaalterwijlhetknopvormingsprocesnormaalblijftverlopen.Omdevoor-ennadelenvanL.S.7vast
testellen,isinsamenwerking metdefabrikantendeleveranciervanL.S.7
eengroteproefopgezet.Opeennieuwbedrijfismiddenindekaseengroot
vakvanruim4000m geïnstalleerd metdecombinatieL.S.7+L.S.11eneen
evengrootvakmetdecombinatieE.V.1+L.S.11.Bijeenaantalteeltenzijn
bijvergelijkbaregewassenoogstwaarnemingen uitgevoerd.Omeenindrukteverkrijgenvaneventueleverschillen inisolatiewaarde,werdenopverschillende
tijdstippentemperatuurmetingenuitgevoerd.Daarnaastzijnmetingenuitgevoerd
omdelichtdoorlaatbijdecombinatiemetgroenweefselvasttestellen.Uit
dewaarnemingenbijdeoogstblijkendeverschillen ingemiddeldetaklengteen
takgewichten %drogestofzeerkleintezijn.Ookquatakvormenbloeikwamen
geenduidelijkeverschillennaarvoren.Ongeveer 1%vanhetzichtbarelicht
wordtbijdecombinatiemetL.S.7doorgelaten.Hoeweldetemperatuur-metingen
nogenkelemaandenwordenvoortgezet,zietheternaaruitdatbeidecombinaties
dezelfdeisolatiewaardebezitten.Inmaart1987wordtdezeproefbeëindigd.
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B.Plannenvoor1986
-Voortzetting onderzoek naarmogelijkheden vanteeltzonderaarde
-Effecten vanaanvullendebelichting opgroei,produktieenkwaliteitvaststellen
-Effectenvangrondafdekkingmetreflecterend materiaalopdeproduktievaststellen
-Onderzoek naaroptimalebelichtingvoorrassendie (te)vroegeenhoofdknop
vormen.
Publicaties
-Hoeven,A.P.vander (1986).Heden,verledenentoekomstvandechrysant.
VakbladBloemisterij8(41):p24-27.
-Hoeven,A.P.vander (1986).Chrysant,bloemmetrijkverleden.Bloem &. Blad
4 (8):p.13.
-Hoeven,A.P.vanderenK.Verbeek (1986).Pescia;teeltchrysantvrijtraditioneelenduur.VakbladBloemisterij46 (41):62-64.
-Hoeven,A.P.vander (1986).Eendichtebeplanting vanchrysant:meerwerk,
minderkwaliteitenminderopbrengst.Infofleur20p.10,oktober1986.
-GlasJ.J.enA.P.vanderHoeven (1986).Deontwikkeling vandechrysantin
Nederland.Workshopchrysanten 1986.Bloemenbureau HollandLeiden.
-Koning,A.de,A.P.vanderHoevenenG.vanHolsteijn (1986).Invloedvan
buisliggingennetschakeling opdegroei,bloeienkwaliteitvan
chrysantbijtweeplantdichtheden envierrassen.Internverslag
nr.49.Proefstation voorTuinbouwonderGlasteNaaldwijk.
-Hoeven,A.P.vandere.a. (1986).ExcursienaarZuid-Engelandvan9t/m
12december 1985.Interneverslagnr.62ProefstationvoorTuinbouw
onderGlasteNaaldwijk.
-Hoeven,B.vandere.a. (1986).Reisverslag ColombiaenZuid-Florida(1327oktober 1985).Internverslagnr.27.ProefstationvoorTuinbouw
onderGlasteNaaldwijk.
-Hoeven,B.vandere.a. (1986).ReisverslagPescia,Italië (5-9september
1986). Internverslagnr.67.Proefstation voor TuinbouwonderGlas
teNaaldwijk.
-Hoeven,A.P.vander (1986).Onderzoekvisiechrysant1986.Internrapport
Proefstation voorTuinbouwonderGlasteNaaldwijk.
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Hoger personeel
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mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1986

a.JaarrondopplantinqAmaryllis
Omdeinvloed vanhetseizoe
bloemontwikkeling,werdenop
2junien15september1986
nategaanvooralternatieve
derassen "AppleBlossom"en
van+100gramenbolmaat17
Metintervallenvan4weken
oordeeld.Naeenteeltduurv
temperatuurbehandelingweer
proeflooptdoortotvoorjaa
Inditstadium ishettevoo

(Hippeastrum)
nendeteeltduurnategaanopdegroei,bol-en
een4-taldata,teweten3december 1985,4maart,
Amaryllisbollen geplant.Hetdoelismogelijkheden
teeltmethoden.Inditonderzoekwordtgewerktmet
"RedLion".Gestartwerdmetbollenmeteengewicht
wordenbollenenbloemknoppenophunontwikkelingbean36,44en52wekenwordenbollengerooidomnaeen
opgeplanttewordenterbeoordeling vandebloei.De
r1988.
rbarigomreedstussentijdse resultaten tevermelden.

b. Plantafstandb ijdebollenteelt vanAmaryllis (Hippeastrum)
Delaatstejar enwerddevoorlichtingenhetonderzoek intoenemendemategeconfronteerdm etvragenvanuitdehandeloveronvoldoendebloeiresultaten bijde
afnemers.Gesu ggereerdwerddateentoegenomenplantdichtheid a.g.v.degestegen
energieprijzen hiervandeoorzaak zoukunnenzijn.
aspectvanplantdichtheid nieteerderonderzoekwasgedaanwerden
Omdatnaarhet
2proevenopge zet: éénmetplantgoedbollen (maat16-18)enéénmetvansnijstukjesgegroe idebollen (maat6-8).
eideproevenwasdeinvloednategaanvandeplantafstandop
Hetdoelvanb
groei,bol-en
bloemontwikkeling.Erwerdgewerktmetderassen"AppleBlossom",
"OrangeSouver eign"en"RedLion".
Uitgangsmateriaal plantgoed (16-18)
Deplantafstandbehandelingen waren:22,28,34,40,46en52bollenper
nettom.
Debollenwerdengeplantop3januariengerooidop8september.
Naarmateruimerwasgeplantnamperplantafstand degemiddeldebolomtrek-met
7mmenhetgemiddeldebolgewichtmet25gtoe;deproduktiepernettom
verminderdeperplantafstand metruim1kgnaarmateruimerwasgeplant.
Hetaantalbollenmeteenbolmaat<24wasgeringennamenigszinstoenaarmatedeplantdichtheid hogerwas.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vwvoigbiad gebruik«
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Tussendeplantafstand-behandelingen werdengeenbetrouwbare verschillen
inaantalverdroogdeknoppengevonden.Bijhetras"AppleBlossom"was
ditduidelijk hetlaagst,gevolgddoor "RedLion"en"OrangeSouvereign".
Hetaantalknoppen indebol>^25mm (alsmaatvoorbloei)ontliepelkaar
weinigenwasalleenbijderuimsteplantafstand betrouwbaarhoger.Bijde
rassenwashetaantalknoppenindebol>_25mmvoor"AppleBlossom",
"OrangeSouvereign"en"RedLion"respectievelijk 14,21en21per10bollen.
Halfdecemberwerdendebollenopgeplantterbeoordelingvandebloei.
2.Uitgangsmateriaal bollenvansnijstukjes (6-8)
Deplantafstand-behandelingen waren:64,80,96,112,128en144bollenper
nettom.
Debollenwerdengeplantop31januariengerooid op25september.
Debollenwarengroterenzwaardernaarmateruimerwasgeplant.Hetaantal
bollenmeteenbolmaat>_24namrelatieftoebijruimerplanten,maarwas
absoluuthethoogstbij96geplantebollenpernettom .Hetaantalbollen
meteenbolmaat<16namabsoluutenrelatieftoenaarmatedeplantdichtheid
hogerwas.
Bollenvanmaat24_afkomstiguitdeuiterste plantafstand-behandelingen
(64en144/nettom )werdenbeoordeeld ophunknoppenindebol.Verdroogde
knoppenkwamennietvoor.Bij"OrangeSouvereign"wasergeenbetrouwbaar
verschil inaantalknoppen>^25mm.Bij"AppleBlossom"en"RedLion"waren
ergeringeverschillen tussendeuitersteplantafstanden."OrangeSouvereign"
haddemeesteknoppen >_25mm,gevolgddoor"RedLion"en"AppleBlossom".
Bollenafkomstiguitdeuiterstebehandelingenwerdeneinddecemberopgeplant
terbeoordelingvandegroei.
.VoortzettingCQ? enplantafstandonderzoek bijfreesia
Inseptember 1984werdgestartmetditonderzoek.Vanwegemeet-enregelproblemen
kwamditonderzoekniettotz'n rechtenwerddaarom in1985herhaald (zie
jaarverslag 1985,pag.90).
Hetdoelvandeproefbleefongewijzigd.Destreefwaarden voor C0~waren200, „
330,600en950dpm;deplantafstandenwerden57,78,100en121knollen/nettom.
Op11september 1985werdenfreesiaknollen (zifbmaat 7)vanhetras"Blue
Heaven"geplant.Deoogstbegoninde3eweekvanfebruari1986eneindigdein
delaatsteweekvanmaart.Inde2eweekvanmeiwerdendeknollenenkralen
gerooid.
Erwerdgedoseerd vanafeindoktobertoteindapril,uitgezonderd de2ehelft
vannovember.Denagestreefdeconcentratieskondenredelijk totgoedwordengerealiseerd.Bijhetbeginvandebloeiwashetversplantgewichtbij200dpm
CO»+10?ólager dandecontrolebij340dpmenwarendeplantenbij600en
950dpm+15%zwaarder.
Bijallewaarnemingenwarendeverschillen tussen600en950dpmteverwaarlozen.
Inhetalgemeenwaseenverhoging vandeconcentratie,ongeachtdeplantafstand
gunstigvoorproduktievantakken,knollenenkralenendekwaliteitenhoudbaarheid.Eenverlaging vandeCO-concentratiebenedendebuitenwaardehadeen
tegenovergesteldeffect.
Deproduktievantakken,knollenenkralenwasongeachtdeplantafstandbij
600en950dpm20?óhogerdanbij340dpm;bij200dpmwasdit20?ólagerdan
340dpm.
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Dehoogsteproduktiewerdbehaaldbij78knollen/nettom ende2hoogsteCCL
concentraties.Bij340en200dpmwasergeenverschil inproduktietussende
4plantafstanden.
Hettakgewichtwashogerenhetpercentage2esoortwaslagernaarmateer
ruimerwasgeplant.
Hetknol-enkraalgewichtenhetaantalkralenperknolnamtoenaarmateer
ruimerwasgeplant.Hetaantalkralenperm namtoenaarmateerdichteruasgeplant.Uitgaandevaneengelijkblijvende kwaliteitkunnenerbijhetaanhouden
vaneenhogereC0„concentratie meerplantenperm wordengeteeld.
Debestekwaliteitwerdbehaaldbijderuimsteplantafstand eneenconcentratie
van600dpm;deproduktiebleefhierbijechter+10?óachter.
Dehoudbaarheidwerdgeringdochpositiefbeïnvloed dooreenhogereC0„concentratie.Deplantafstand hadgeeninvloedopdehoudbaarheid.
Invloedvanschermenopbloeitijdstip,kwaliteitenproduktievanfreesia's
Hetdoelendeopzetvanditonderzoek zijnreedsvermeld inhetjaarverslag
van1985 (pag. 88).
Resultaten
Ditonderzoekwerd injanuari 1986beëindigd. Inhetvorigjaarverslagzijn
reedsdebevindingenvermeldbetreffendebloeitijdstip,gezondheid enkwaliteit.
Degemiddeldeproduktienamtoenaarmateerminderwasgeschermd tot310takken
pernettom bijhethoogstelichtniveau.Bijdeknollenwasdeproduktiebijna
15%hogerdanbijdekralen.Eenhogeplantdichtheid resulteerdezowelbijde
knollenalsdekralenineenhogereproduktiemaargingtenkostevanhettakgewicht.
Deproduktietoename alsgevolgvanmeerlichtwasbijdekralengunstigerdan
bijdeknollen.
Tenopzichtevanmatigschermennamdeproduktiebijzwaarschermenafmet35?ó
enwaserbijlichtenextralichtschermeneentoenamevanrespectievelijk
12en23Ä.
e.Optimaliseringvanhetzomerklimaatbijdeteeltvoorherfstbloei
In3voorgaandeherfstbloeiproevenwerdonderzoek gedaannaardematevanschermenindezomeropproduktieenkwaliteitvanfreesia.Meer lichtresulteerde
inhetalgemeen ineenhogereproduktieenbeterekwaliteit.Bijdehoogste
lichtniveau'swerdenafhankelijk vanhetrasendekwaliteitvanhetuitgangsmateriaalproblemengeconstateerd metdewortelontwikkeling envirus,watten
kostegingvandeproduktieenkwaliteit.Eenveronderstelling isdatbijhet
hoogstelichtniveaudeinvloedvanhetlichtopdeverdamping vandeplantzo
grootis,datstress-situatieskunnenontstaanmetonderanderealsuitingsverschijnselen daarvanwortelafsterving envirus.
Omhierinmeerinzichttekrijgenwerdenin3afdelingen indezomer freesia's
geteeldonder lichteomstandigheden.Dekassenwerdennietgekrijtenerwerd
paslichtgeschermd (meteenlamellenscherm)bijeenlichtwaafdebuitenvan
625W/m.
Omdewaterhuishouding tebeïnvloedenwerdperafdelingopverschillendewijze
gebruikgemaaktvanmatraskoeling;dezewerdgeregeld opinstralingenkastemperatuur.

3
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Bijeeninstralingvanrespectievelijk 415,690en970W/m ofeenkastemperatuurvanrespectievelijk 26,28en30Cwerddekoeling inwerkinggesteld.
Terondersteuning vandezeproefwerdeenmeetopstelling geplaatstomdeverdamping temeten.
Inalleafdelingenwerdeengrondtemperatuurnagestreefd engerealiseerdvan
16à18C.Deverschillen indegemiddeldegrondtemperatuur tussendeafdelingen
warengering(_<0,5 C.)
Indezeproefwerdenderassen "Polaris"(kralen)en"Ballerina"(knollen)
gebruiktenzewerdengeplantoprespectievelijk 28meien6juni.
Einddecemberwerddeproefbeëindigd.Degegevenszijnnognietverwerkt,
waaromwordtvolstaanmetenkeleindrukken.Verschillen inbloeitijdstipwaren
teverwaarlozen.
Deproduktienamafnaarmatedematraskoelingminderofnietwerdgebruikt;de
produktieverschillen tussendeuiterstebehandelingbedroeg+25?ó.Deverschilleninkwaliteitwarengering.
.Invloedvanderustdoorbrekingsmethode opscheutontwikkeling engewichtsverlies
van freesiaknollen
Onderzoek inWageningen (Tuinbouwplantenteelt)enNaaldwijk (ziejaarverslag
1985,pag.90)weesuitdattenopzichtevan destandaardmethodebijconstant 30C
eenrustduurverkorting van3à4wekenmogelijk iswanneer4tot8weken30C
gevolgdwordtdoortemperaturen tussen18en25C;geadviseerdwordt20à21C.
Naastdeeffectenopderustduurverkortingwareneraanwijzigingendatdeze
methodehetknolgewicht,descheutstrekking enhetuitlopenvanhetaantal
scheutenzoubeïnvloeden.Hetuitlopenvanminderscheuten isgunstig,omdat
danminderscheutdunningbehoeft tewordentoegepast.Inenkeleproevenwerd
onderzoek gedaannaarhetvóórkomenvandezeverschijnselenbijknollenvan
derassen "BlueHeaven"en"Miranda".Heteffectopderustduurverkortingwerd
buitenbeschouwinggelatendaarditinmiddelsvoldoendebekend is.AlleCelbehandelingenwerdenuitgevoerdbijeenR.V.van90?ó.
-ProefI
Knollenwerdengedurende13wekenalsvolgteentemperatuurbehandelinggegeven:
2,3,4,6,8en13weken (controle)30Cwerdengevolgddoor24,21of18Cen
daarnageplant.Invergelijkingmetdecontrolewashetgewichtsverliesgroter
bijsnellerustdoorbreking ennamtoenaarmatedeperiodebij30Clanger
wasendevervolgtemperatuurlager.Hetaantaluitgelopenscheutenperknol
wasbijallebehandelingen lagerdanbijdecontrole.Diteffectnamietstoe
bijeenkortereperiodevan30Ceneenlageretemperatuur nade30C.Bij
2en3weken30Cwasdestarttragerdanbijdeoverige behandelingen.Alle
behandelingenmet18Cbloeidenenkeledageneerderdandeoverige.
-Proef2
Knollenbehandeldbij30Cgevolgddoortemperaturen tussen18en25Ckunnen
kortnadatdewortelprimordiazichtbaar zijn,scheutenvormendieeenlengte
kunnenbereikenvan+6cm.Bijeenstandaardbehandeling bij30Cisditniet
hetgevalenompraktischeredenisdiescheutvorming ongewenst.Ineen
vorigeproefwerdenoriënterend gunstigeervaringenopgedaanmetplantrijpe
knollennadelagetemperatuur (21C)weerterugtezettenbij30Cwaarna
dezichtbarescheutvorming achterwegebleef.
Ineenproefwerdditnaderbekeken.
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Knollenwerden2t/m 6wekenbehandeld bij30Cgevolgd door21Ctotdat
deknollenplantrijpwaren.Daarnawerddehelftvandeknollenweerteruggezetenbehandeldbij30C.Deanderehelftwerddoorbehandeld bij21C.
Detotalebehandelinqsduur waa23weken.Decontrolewas23weken 30C.
o
Bijdecontroleenalle30+21+30Cbehandelingenwasergeenscheutvorming.Allebehandelingenbij30Cgevolgd door21Ctotaanhetplanten
haddeneenscheutlengtevan4à6cm.Hetgewichtsverlieswashetlaagst
bijdecontroleennambijaldeanderebehandelingen toenaarmatede
periode30Cvóórde21Clangerwas.Hetaantalsplijterswashethoogst
bijconstant30C.Ongeachthetaantalweken30Cvóórde21Cnambijde
'30+21+30°Chetaantalsplijtersmet+20%af;bij30+21°Cwasde
reductieruim50?ó.
-Proef3
Omheteffectopgewichtsvermindering enscheutvorming nategaanbijde
traditionele rustdoorbrekingsbehandeling,werden freesiaknollenalsvolgt
behandeld:gedurende12,8,4en0wekenwerdendeknollenbewaardbij
o
o
2C,daarnagevolgddoor14,18,22en26weken 30C.Detotalebehandelingsduurwasdus26weken.Ongeachtdebehandelinghadergeenscheutvorming
plaatsgevonden.Naarmatedeknollenlangerbij30Cwarenbewaardnamhet
gewichtsverlies toe.Tussendebehandelingenwasergeenverschilinhet
aantalsplijters.Opvallendwasdatbij18weken30Cenlangerbijhetras
"Miranda"sterkemisvorming vandebloeiwijzewerdwaargenomen.
gVermeerderen vanfreesia'sonderverschillendegroeiomstandigheden,terverkrijgingvangezond (virusarm),handelswaardig uitgangsmateriaal tegeneen
redelijkekostprijs
Doelenproefopzetwerdeninhetjaarverslagvan1985vermeldoppag.90.
Dezeproefwerdopgezetenuitgevoerdm.m.v.hetL.B.0.(Aejes)endeN.A.K.-S.
(Koeman)enhadeenoriënterendkarakter.
Freesiaknollen afkomstigvan3groeiplaatsenwerdennabewaringenpreparatie
geplantineenkasop20juni1986terbeoordelingvandegezondheidssituatie
tenaanzienvanhetvirus.
Op15augustus1986werdendebehandelingendoordeN.A.K.-S.serologischgetoetstopvirus.Daarnazijnregelmatigtothetbeginvandeoogst(begin
november)devisueelvirusziekeplantenverwijderd.
Inhetjaarverslag 1985zijndegegevensabusievelijk nietjuistvermelden
wordenalsnogjuistweergegeven indetabel,samenmetdievanhetvervolgonderzoek in1986.
Tabel:Percentagevirusenknolgewicht vanfreesia'sgegroeid opeen3-tal
groeiplaatsen.
1986
Object
Groeiplaats

buiten
buiten
gaashal
gaashal

kas
kas

1985
virus
Kwaliteit* serol agisehet oetsing
v.h.uitgangsmateriaal
26ju li 11se ptember
0'
/O

Elite
Normaal
Elite
Normaal
Elite
Normaal

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

3,1
10,4

6,3
9,4
5,2
6,3

visueel
ziek en
verwj-jderd

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

virus
Knolgewicht serolo^
narooien
gische
endrogen
toetsing
g/100
15 aug.
knollen

779
754
1004

928
1179
1112

28
40
2
8
4
12

visueel
zieken
verwijderdtot
begin
oogst
24,4
35,7

4,5
2,0
4,9
3,4
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*Elite=serologisch getoetst,< 2%virus
Normaal =visueelbeoordeeld,<5?óvirus
Devanbuitenafkomstigefreesia'swarenonaanvaardbaarhoogdoorvirusaangetast.Deoverige2behandelingenwarengunstigtenaanzienvanhetvirus.De
uitdeinsektenvrijegaashalafkomstige freesia'swarenietsgunstigerdande
kasfreesia's.DevanElitekralengegroeide freesia'swarenookna2teelten
inallebehandelingen gezonder dandevannormalekralenafkomstigefreesia's,
Geziendeuitkomstenvandezeoriënterendeproefverdienthetaanbevelingdit
onderzoek voorttezetten.
Publikatie(s)
Doorduin,J.C.1986.C0„concentratievan500à600dpmnastreven.Vakblad
voordeBloemisterij41 (41):pp.50-53.
B.Plannenvoor1987
Amaryllis:
-Voortzetting onderzoek jaarrondopplanting
-Voortzetting onderzoek plantafstanden
Freesia:
Onderzoeknaarverbeteringvanwinterproduktie
Uitwerkenvanonderzoekgegevensenschrijvenvanpublikaties
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Projectleider
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A.P. vanderHoeven
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C.M.M,vanWinden
Besteding over het afgelopen Jeer (19 86)

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

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

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Versiag over 1986

a. Invloedvaneenlangdurige lanqedaqbehandelinqopgroei,produktieenkwaliteit
vananjers
Eenproefin1984/85(zieInternjaarverslag1985,pag.92-93)toondeaandat
debloeibijanjerssterk vervroegdkanwordenwanneerergedurendeeenlange
periodeeenlangedag-behandeling gegevenwordt.Economischgezienkanhetnuttigzijnomdeteeltduur tussenuitplanteneneersteoogstteverkorten.Om
invloedenvanlangdurigebelichtingsbehandelingenopgroei,produktieenkwaliteitbijverschillendecv'snadertebestudereniseenproefopgezetmetde
volgende faktoren:plantdatum,cultivarendaglengte.
Op17september,8oktober,19november1985en7januari1986zijnbewortelde
stekkenvandecv's"Barbara","Adelfy","Sorentino","Pallas","Tanga"en
"WhiteSim"uitgeplantenenkelewekennahetuitplantengetopt.Debelichtingsbehandelingenwaren:
a.vanafhettoppen16weken
b. vanaf4wekennahettoppen12weken
c.vanaf8wekennahettoppen8weken
d.vanaf14wekennahettoppen (standaardbehandeling)2wekenbelichten.
Erwerdsteedstussen zonsondergangen-opgangmetgloeilampenbelicht.
Bijalleplantdatabegondebloeieerder,washetaantalbladparenperstengel
geringerenwarendebloemstengelskorternaarmateerlangerbelichtwas.Het
gemiddeld takgewichtbijdeeerstesnedebloemenwaslagernaarmatedebloeivervroeging sterkerwas.Dekwaliteitsvermindering doorhetbelichtenwasbij
decv's"Adelfy","Pallas"en"Tanga"minderernstigdanbijdeoverigecv's.
Bijdecv"Barbara"kwamenbijdeeerstetweeplantingen afwijkende(rozetachtige)scheutenvoor.Hoelangererbelichtwas,hoesterkerdeafwijkingen
waren.Deoorzaakhiervanisnietbekend.Aanheteindevandeproefop31 oktober1986warendegeoogsteaantallentakkenperplantdatumvanvroegnaar
laatrespectievelijk 390,324,308en306takkenper„m bed.Sorentinogafde
hoogste (504)enAdelfydelaagste(271takkenperm bed)produktie.Tussen
debelichtingsbehandelingen warendeproduktieverschillen klein.Indezeproef
gafeenlangdurigebelichtingeensterkbloeivervroegend effectmaartevens
eensterkeachteruitgangvandekwaliteit.Misschiendatdoorveredelingrassen
kunnenontstaandiegeschiktzijnvoordergelijkebehandelingen.Deproduktie
zoudanaanmerkelijk eerderkunnenaanvangendanthansmogelijkiswatuit
oogpuntvanaanvoerspreidingopdeveilingeninNederlandgunstigkanzijn.
B. P l a n n e n voor 1987
- v o o r t z e t t i n g d a g l e n g t e o n d e r z o e k Achtenljoo met bescheren. Bij onvoldoend« ruimte vervolgWad gebruike.
bij

anjers.
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HeidemansenW.deBruijn

Besteding over hat afgelopen jaar (1986)
Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f

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

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kotten f
Totaal
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknople weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

a.Gebruikswaarde-onderzoek freesia
1.Rassenproev/eneerstebeoordeling
-Voorjaarsbloei
Achttiennieuwerassenwerdennaastdevergelijkingsrassen "Ballerina",
"BlueHeaven","PrincessofWales","GoldenWave","Oberon"en"Leda"
induplobeproefd.Opbasisvanbeoordelingen,produktieenhoudbaarheidsgegevenswordendevolgenderassenaanbevolenvoorvoortgezetonderzoek:
"Aladin","Annika","BlueDiamond","CherryBell","Lydia","Nirwana"
"Valeta","WhiteDream",7415-B1enZ926-101ZQ.
-Herfstbloei
Veertiennieuwerassenwerdennaastdevergelijkingsrassen"Aurora",
"Ballerina","Oberon","Cordula","Harmong"en"Meteor"induplobeproefd.
Hetontbrekenvanstomen,gedeeltelijkmindergoeduitgangsmateriaal eneen
mindergoedegewasverzorging heefthetgewasnadeligbeïnvloed.Dezeproef
wasdaardoor nietgoedtebeoordelen.
2. Rassenproeven tweedebeoordeling
- Voorjaarsbloei
eenserievantwaalfrassen,zesvandeeigenlijke2 beoordelingenzes
goedgekeurdeuitde2ebeoordeling van1985,werdnaastdevergelijkingsrasseninduplobeproefd.Allezes2ebeoordelingsrassen kondenuiteindelijk,alofnietbeperktwordenaanbevolen:"GoldenCrown","Grace",
"Ilona","Jessica","Weston"en79088A.Deanderezesvoldedenookditjaar
aandeverwachtingen.
-Zomerbloei
Eenserievantwaalfrassenwerdnaastdevergelijkingsrassen"Arosa",
"Gantello""Iceberg","Oberon","Perlita"en"PrincessofWales"op2
plaatseninduplobeproefd.Opéénplaatswerdenknollengeplant,opde
andereplaatskralen.HetuitgangsmateriaalwasafkomstigvandeIebeoordeling.
Perraswarenergroteverschillen inkwaliteitenaantallen.Tevenswas
ervrijveelvirusaanwezig.Daardoorishetditjaarnietgoedmogelijk
geweesthetmateriaal tebeoordelen.
Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte wrvolgbiad gebruik«
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b.Gebruikswaarde-onderzoek chrysant
-Winterteelt
Bloeitijd:januari-februari1986
Eenserievan19rassenwerdnaastdevergelijkingsrassen "Cassa","Delta"
en"Regoltime"opdrieplaatseninduplobeproefd.
-Zomerteelt
Bloeitijd:juni-augustus1986
Eenserievan13rassenwerdnaastdevergelijkingsrassen "Cassa","Delta",
"PennyLane"en"Refour"opdrieplaatsen induplobeproefd.
Publikatie
Straatsma,J.,C.HeidemansenK.G.Elferink-Koster,(1986).
Sortimentchrysantnogvolopinbeweging.VakbladvoordeBloemisterij
41 (39):pp.34-37.
-Herfstteelt (Normaalteelt)
Bloeitijd:oktober-decernber1986
Eenserievan31rassenwerdnaastdevergelijkingsrassen "Cassa"en
"Delta"optweeplaatsen induplobeproefd.
-Houdbaarheid
Vanwegegroteverschillen inhoudbaarheidbinneneenrasen/ofveldjeis
in1986onderzoek naardefactorengedaan,diehierbijeenrolzoudenkunnenspelen.Bacteriën lijkeneenondergeschikteroltespelen.Luchtin
dehoutvatengafhetgrootsteeffect.
Ditonderzoek isdeelsdoorhetProefstation inNaaldwijkuitgevoerd,nl.
hetverzamelen vanmateriaalenbijbehorendeoogstgegevens,endeelsdoor
hetProefstation inAalsmeer.Eenverslagvolgtnog.
c.Gebruikswaarde-onderzoek Amaryllis
In1985zijngebroeideschubben,afkomstig van5bollenvan28-30cm,van
27rasseninclusiefdevergelijkingsrassen "RedLion","AppleBlossom",
"OrangeSouvereign","Minerva","Ludwig Dazzler","Rilona","Hercules",
"Pamela"en"ScarletBaby"induploopgeplant.
In1986zijndezerassenopnieuwinduploopgeplantenzijnzebeoordeeldop
bladkwaliteit.Nahetrooienzijnderassenbeoordeeld opbolkwaliteit.
Tevenszijndebollengeteld,gesorteerd engewogen.
B.Plannenvoor1987
a.Gebruikswaarde-onderzoek freesia
Naaraanleidingen vandezomerbloeienherfstbloei in1986zalinhetvervolgaltijd vannieuwuitgangsmateriaalwordenuitgegaan.Voorhetplanten
zalditmateriaaldooreenkleinegroepdeskundigengekeurdworden.
Tevenszaldecontroleopgrondontsmettingendeteeltverzorginggeïntensiveerdworden.
Rassenproeveneerstbeoordeling
Voordevoorjaarsbloei,herfstbloeienwinterbloei 1987/1988zullenrassenproevenvooreeneerstebeoordelingwordenopgezet.
Rassenproeventweedebeoordeling
Voordevoorjaarsbloeienzomerbloei zullenrassenproeven vooreentweede
beoordelingwordenopgezet.
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b. Gebruikswaarde-onderzoek chrysant
In 1987 zullen rassenproeven worden opgezet in dewinterteelt, zomerteelt
en herfstteelt (normaalteelt).
c. Gebruikswaarde-onderzoek Amaryllis
Van de lopende meerjarige rassenproef zijn debollen voor het 3e jaar
opgeplant induplo.Per veldjes staan de bollen in volgorde van sortering.
In 1987 zullen waarnemingen worden gedaan aan loof,debloeiwijze,houdbaarheid en potleven.
Tevens zal een nieuwe serie rassen in beproeving worden genomen. Terbepaling van de bolproduktie zal uitgegaan worden van schubben afkomstig van
bollen van 1bolmaat.
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Projectleider
Afdelingshoofd

C.M.M,vanWinden
Besteding over het afgelopen Jaar (1986)

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

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

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kotten f
Totaal
f

—
—

mandagen
mandegen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicatie
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

Bijeenaantalbloemisterijgewassen dieopkleineschaalwordengeteelt,zijn
eenaantaloriënterendewaarnemingen gedaantenaanzienvanbloeimogelijkheden
indeherfstperiode.
Lysimachiadetroïdes:produktiewerdbepaald vanplanten,afkomstigvan3typen
itêkmâtërïaâï~ên-vanworteluitlopers.Destekvanstekmethodegafgeenbloei.
Stekvaneen kasgewas gafslechts1bloeiendescheut.Bijgetoptvoorjaarsstek
werdeenredelijkeproduktiebehaald (68takken/m ).Degevormdearenwaren
somswatgraterig.Bijgebruikvanworteluitloperswasdekwaliteitvande
bloemaar goed,echterdeproduktielaag (12takken/m).
Physostegia:resultatenvielentegen.Hetgewasbleeftekort,enwastevens
irg'kwëtsbiar.Descheutenbrakensnelaandebasisaf.
Solidaster:alsuitgangsmateriaalwerden1jarigeplantengenomenenverschillendetypenstek.
Phlox:verschillendetypestekwerdenbeginjuligeplant.Bloeiperiodewasvan
Ï5~iëptember tot7november.Allestekkenhebbenbloeiendetakkenopgeleverd.
Chelone:produktiewerdbepaaldbij plantenafkomstigvanstekenworteluitlöpêriTBijdeplantenafkomstig uitstektradbloeioptebeperktehoogteop.
Bijdeplantenvanworteluitlopers traduitvaldoorvoetziektenop.
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a.Kwaliteitsonderzoek bijtomaat
Evenalsvoorgaandejare nzijndevruchtenindeproevenbewaardbij20Cen
ijndagelijksbeoordeeldopkleurenstevigheid,waar80-90?óRV.Detomatenz
et
uitstallevenenhettotaallevenkonwordenvastgesteld,
doordedoorkleuring,h
aantal
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100?ó
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dagenvanafoogsttotzachtworden,
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aandeinwendigekwaliteitbesteed
Indemeesteproevenis
EC,
het
zuurgehalte
enderefraktie.Ditinverband
endanmetnameaande
odukt.
metdesmaakvanhetpr
1 Invloedvanhetklimaatopdekwaliteit
1.1Temperatuurregiems
Evenalsvorigjaar (zieInternjaarverslag 1985,blz.101)iserweeraandacht
besteed aandekwaliteitvantomatengeteeldbijverschillendetemperatuurregiems.
Indelagewater-temperatuurkaswerdentomatengeteeldbij3dag-/nachttemperatuurregiems.Debehandelingenwareneenhogeredagtemperatuur dannachttemperatuur,eengelijkedag-/nachttemperatuureneenomgekeerdedag-/nachttemperatuur.Deetmaaltemperatuurwasbijallebehandelingengelijk.
Gemiddeld over4datainaprilenmeiwordengeenduidelijkeverschillenin
doorkleuring,uitstalleven,EC,zuurenrefraktiewordenaangetoond.Alleen
inaprillekendeECenhetzuurgehaltebijhetnormaletemperatuurregiem
ietshogertezijn (zieookprojektB33).OpProeftuinVleuteniseenstookteeltmetvleestomateneennormaaltemperatuurregiem vergelekenmeteenomgekeerdtemperatuurregiem. Inbewaarproevenkondengeenduidelijkeverschillen
inhoudbaarheid wordengeconstateerd.
3.1.2Minimumbuistemperatuur
IneenproefopProeftuinBredazijnverschillendeminimumbuistemperaturen
gedurendelangereofkorteretijd indenachtaangehouden.Deminimumbuistemperatuurwas0,27of37°C.Vandezeproefzijn3maaltomatenbewaard.
Indebewaarproevenkonechtergeenduidelijkeaanwijzingwordenverkregen
datdehoogtevandeminimumbuistemperatuur eengroteinvloedheeftopde

kwaliteit.
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a.1.3Nachttemperatuur
Bijeentussenplanting opProeftuinVenlozijnvanafjulitoteindseptember
4verschillendenachttemperaturen aangehouden.Destreefnachttemperaturen
waren15,17,19en21C.Doordehogebuitentemperaturen isdegerealiseerdewaardeinhetbeginbijdelaagstenachttemperatuurechterwathoger
geweestdandestreefwaarde.
Gemiddeldover4bewaarproevenwashetuitstallevenbijdebehandelingen
meteenoplopendenachttemperatuur respectievelijk 10.7,9.3,9.0 en8.0
dagen.Ditbetekenteenkorteruitstallevenbijeenhogerenachttemperatuur.
a.1.4Zomerklimaat
Dezomervan1986kenmerktezichdooreenhogeinstraling.Alsgevolg
hiervanzijneropdebedrijvendenodigekwaliteitsproblemenopgetreden.
VanafbeginjuliiserophetProefstationeenproefgestartmetverschillendesoortenschermenenschermperiodenomdehogeinstralingspieken
wegteschermen.
Debehandelingenwaren:
a.geenscherm
b.LS10-schermdichtvan12.00-14.30uurbijinstralinghogerdan550W/m_
c.LS10-schermdichtvan11.00-16.00uurbijinstralinghogerdan550W/m»
d.LS11-schermdichtvan12.00-14.30uurbijinstralinghogerdan550W/m
LS11laatminder lichtdoordanLS10.
Wekelijkszijnervanafhalfjulitothalfseptembervruchtenbewaard.In
dezeproefkongeenbetrouwbaar effektvandebehandelingenopdedoorkleuringenhetuitstallevenwordenaangetoond.Hetuitstallevenwaszeer
kort,gemiddeld 5dagen.Debehandelingenhaddeneveneensgeenbetrouwbare
invloedopdeEC,hetzuurgehalte,derefraktieenhetpercentageafgevallen
kroontjes.WellagderefraktieindeschermbehandelingmetLS11inde
tweedehelftvanaugustusietslager (0.2à0.3?ó)waarschijnlijk een.gevolg
vanhetlichtverlies.
Hetfeitdaterindezeproefnauwelijksofgeeneffekt isgevondenvanhet
wegschermenvaninstralingspieken opdekwaliteitkanverschillendeoorzakenhebben.Deproefisvrijlaatgestart,namelijk injuli.Daarnaastis
hetbemestingsniveau endegewasverzorging nietoptimaalgeweest.Hetonderzoeknaarhetzomerklimaatwordtin1987voortgezet (zieookprojektB29).
a.2

„

Effektvandeplantafstand opdehoudbaarheid vantomaten
In2praktijkproevenmetvleestomatenenrondetomatenisheteffektvan
deplantafstand opdeuitwendigekwaliteitnagegaan.Inonderstaandetabel
zijnderesultatenvandebewaarproevenmetvleestomatensamengevat.
Tabel1:Resultatenvandekwaliteitswaarnemingenbijvleestomatengeteeld
bij4plantafstanden.
plantafstand doorkleuring uitstalleven
zweischeurtjes
incm
(4data)
(april+mei,2x)(juni+juli,2x) schaal 0-5
40
50
60
70

4,2
4,6
4,8
5,0

8,9
9,2
9,3
10,2

11,8
10,0
9,0
9,0

1,9
2,0
2,5
2,9
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Dedoorkleuring verlieptragerbijeenruimereplantafstand.Bijhet
uitstallevenwasereeninteraktietussendeplantafstand endeoogstperiode.Inhetvoorjaarwarendetomatennamelijk langerhoudbaarbij
eenruimereplantafstand,indezomerwasditjuistandersom.Hetbetere
klimaatindezomeralsgevolgvanmeergewaszalhierbijeenrolgespeeldhebben.Dematevanzweischeurtjesnam toenaarmateruimerwerd
geplant,mogelijkmedehetgevolgvangroverevruchten.
Bijderondetomatenwerdenindebewaarproevenvergelijkbareresultaten
gevondenalsbijdevleestomaten.
a.3

Invloedvanhetrasopvruchtbeschadigingen bijtomaat
Bijdestartvanhettomatenseizoenwerdenerin1986opdeveilingenopvallendveeltomatenmetschilbeschadigingen aangevoerd.Deindrukbestonddathetgeteelderaséénvandeoorzakenhiervanwas.Ditiseen
onderzoek geverifieerd.
Van10herkomstenmetzoweldecv's"Turbo"en"Counter"zjininapril
enjunitomatenverzameld.Naeenstandaardbehandeling metdeoogst-en
sorteersimulatorzijndevruchtenopeenaantalaspektenbeoordeeld,zoals
openbeschadigingen (schilstuk),lichtebeschadigingen (schilnogintakt)
enstevigheidnabewaring.Inonderstaande tabelzijndebelangrijkste
resultatenweergegeven.
Tabel2:Resultaten vandebeschadigingsproeven bij2cv'sin2perioden

cv

Counter
Turbo

%openbesc ladigingen
ernstig
licht
april juni
apriljuni

totaal
april juni

12
7

28
20

12
13

16
13

7
3

19
16

%nietopen
beschadigingen
april juni

stevigheidna
1week bewaring
april juni

17
16

5.8
5.7

5
2

Inhetonderzoek inaprilbleek Counter betrouwbaarmeer (ernstigeen
totale)beschadigingen tegevendanTurbo.Injunivertoondendetomaten
van Counter betrouwbaarmeerlichteopenbeschadigingendanvanTurbo.
Indezeproeflekenookhetpercentagenietopenbeschadigingen lagerende
vruchtstevigheid nabewaringvandevruchtenvanTurbowatbetertezijn
danvanCounter.Bijdematevanbeschadiging kandehardheidvanhet
kroontjeofdeschilweerstand vandevruchteenrolspelen.
Waarschijnlijk doordebetereklimaatsomstandighedenwarendetomatenin
junimindergevoeligvoorbeschadigingen.
Opgrondvandezeproefishetaannemelijk dathetgeteelderaséénvan
deoorzakenisgeweestvandeproblemeninhetvoorjaarmetbeschadigde
vruchten.
a.4 Invloedvanhetkleurstadiumopdekwaliteitvandetomaat
a.4.1Effektvanhetoogststadiumopdehoudbaarheid enmatevanbeschadigingenvan
vleestomaten
Bijaanvoeropdeveilingvanlichtgekleurde tomatenzijnkwaliteitsgebreken
mindergoedteconstaterendan bijmeerdoorgekleurdevruchten.Eengevaar
vanroderoogstenkanechterzijn,datdezetomatengevoeligerwordenvoor
behandelingen.Ineenonderzoekmetvleestomaten isditaspektnader
bekeken.
Voordezeproefzijntomatengeoogst in3kleurstadia,namelijkkleurstadium2,5en8vandekleurwaaiervanhetCBT.
Van2herkomstenzijndetomatennatransport indewatergootensorteren
verzameld enbewaard.
Dedoorkleuring namuiteraard toenaarmateroderwerdgeoogst.Voorde
3kleurstadiawasditrespectievelijk 8.1,5.5en3.5dagen.Hetuitstallevenwasbijallekleurstadia 7.0dagen,hoewelditenigszinsafhankelijk
leekvandeherkomst.

5.4
6.1
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Doordelangeredoorkleuringwashettotaallevenlangernaarmatede
tomatenonrijperwerdengeoogst.Despeelruimtevoordehandelneemtdus
toe.
Deverschillen inmatevanbeschadigingen tussendeplukstadiawarenniet
groot.Roodoogstenvergrootteweldescheurgevoeligheid vandevleestomaten.
a.4.2Deinvloedvanhetkleurstadiumenbewaringopdeinwendigekwaliteit
Inhettoekomst lijkthetnietonmogelijk datopdeveilingaangevoerde
tomatenwordengeanalyseerd ophetsuiker-enzuurgehalteinverband
metkwaliteitsindeling opgrond vandesmaak.Omdatdetomatenniet
allemaal ineenzelfdekleurstadiumwordenaangevoerd,ishetvanbelang
tewetenwatdeinvloed isvanhetkleurstadiumopdeinwendigekwaliteit.
Ineenonderzoek zijntomatengenomenvaneenzelfdeherkomstmetde
kleurstadia 3t/m6vandeCBTkleurwaaier.
DeECindevruchtwasnietverschillend.Hetzuurgehalteleek ietsafte
nemen (van7,5 tot7,3mmol/100ml), terwijlderefraktiewattoenam.Deze
wasbijde4kleurstadiarespectievelijk 5.3,5.3,5.4en5.6?ó.
Ineenandereproefisnagegaanwatheteffektisvandedoorkleuringna
bewaringbij20Copdegehalten.Allevruchtenwerdengeoogstinkleurstadium 5.Eengedeeltevandevruchtenisdirektgeanalyseerd,een
andergedeeltena4dagenbewaring.Opdatmomenthaddendevruchtenongeveerkleurstadium 9bereikt.Debepalingenzijnverrichtaan25individuelevruchtenperbehandeling omtevensdevariatietussendevruchten
natekunnengaan.
DeEC,hetzuurgehalteenderefraktievandedirektgeanalyseerdetomaten
wasrespectievelijk 5.3mS/cm,7.9mmol/100mlen5.4?ó.Degehaltenna4dagen
bewaringwarenrespectievelijk 5.1mS/cm,6.5mmol/100mlen5.8?ó.Hieruit
blijktdathetzuurgehalteafnamenderefraktietoenam.Gezienderesultatenvanhetonderzoeknaarheteffektvanhetkleurstadium opdeinwendige
kwaliteit lijktdeconclusiegerechtvaardigd datveranderingen ininwendigekwaliteitminofmeeronafhankelijk zijnvanhetalofnietaande
plantafrijpen.Erwarengeenbetrouwbareverschillen invariatietussende
gehaltenvandetomatenvanbeidepartijen.Devariatie-coëfficiëntwas
voordeEC,hetzuurgehalteenderefraktierespectievelijk 5.2,8.5en
4.6?ó.Devariatieinzuurgehalte tussendevruchten isdushetgrootst,
hetgeeneenbevestiging isvaneerdergenomenproeven (zieInternJaarverslag1983,blz.112).
a.5

Hetverband tussenrefraktieeg.zuurgehalteenhoudbaarheidbijtomaat
UitrecentEngelsbewaaronderzoek leeknaarvorentekomendaterbij
cv'sbijeenhogererefraktieeengrotestevigheidsverliestijdensde
bewaringoptrad.Ookindeliteratuurwordtersomsgeschrevenovereen
negatievecorrelatietussenrefraktieenstevigheid bijbepaaldecv's.
Vaneen13-talrassenproeven genomenvan1982tot1986isberekendofer
eenverbandwastussendeinwendigekwaliteitenhettotaalleven.Per
proefvarieerdehetaantalcv'svan5tot9.
Tussenhetzuurgehalteenhettotaallevenkongeenbetrouwbarerelatie
wordenaangetoond.Voorderefraktiewasditslechtsin2vande13proeven
hetgeval.In2stookteeltproeven bleekereenbetrouwbarenegatieve
correlatietezijntussenderefraktieenhettotaalleven.Gemiddeld
overalleproevenwasdezecorrelatieechterverrevanbetrouwbaar.
Hetselekterenopeenhogererefraktiebijrassenbehoeftdusniet
nadeligtezijnvoordehoudbaarheid.
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a.6

Goudspikkelsbijtomaat
Inbewaarproeven opdeveilingenblekentomatenmetveelgoudspikkels,
vooralincombinatiemetzweischeurtjes,veelalslechthoudbaar tezijn.
Dezetomatenzijndoorgaansafkomstigvanhetelucht-enkoudeteeltbedrijven.
Vanéénherkomstzijntomatenmetveelenweiniggoudspikkelsgeanalyseerd
oponderanderehetK-enCa-gehalte.HetK-gehaltewasrespectievelijk
1036en1178mmol/kgdrooggewicht,hetCa-gehalterespectievelijk 70en
38mmol/kgdrooggewicht.Vruchtenmetveelgoudspikkelsbevattendus2maal
zoveelCalciumdan vruchtenmetweinigspikkels*Uitonderzoek verricht
doordeafdelingplantenmorfologievandeLUteWageningen isgebleken
datgoudspikkelsvoornamelijkbestaanuitcalciumoxalaat.Dezestofkan
naaldvormigekristallenvormen,waardoornaburigecellenkunnenworden
beschadigd.

a.7

Dekwaliteitvancherrytomaten
Ineenrassenproefzijn6rassen3maalgetoetstophoudbaarheiden
inwendigekwaliteit.Perrasvarieerdededoorkleuringvan1.9 tot2.8
dagen,dehoudbaarheid van6.4 tot10.0dagen,deECvan7.7tot8.3mS/cm,
hetzuurgehaltevan11.4tot13.7mmol/100mlenderefraktievan6.2tot
7.1.Tenopzichtevanrondetomatenverlooptdedoorkleuringsneller,
terwijlhetuitstallevenvrijkortis.DeECenderefraktiezijnongeveer1.5maalzohoogalsbijrondetomaten,terwijlhetzuurgehalteongeveer2maalzohoogis(zieookprojektB11).
Ineensteenwolteelt stondencherrytomatenbijeenECvan2.5en4.5mS/cm.
DeECvandevruchtwasbijde2voedingsniveau'srespectievelijk 7.2en
8.0mS/cm,hetzuurgehalte respectievelijk 12.8en14.6mmol/100mlsapen
derefraktierespectievelijk 6.7 en7.0?ó.Evenalsbijrondetomaatkunnen
degehaltendoormiddelvandeECduidelijkwordenverhoogd.
Ineenoriënterendproefjeisheteffektvandevruchtgrootteopdeinwendigekwaliteitnagegaan.Devruchtjesmeteendiameter variërendvan
17-34mmwerdenopgrootteingedeeld in4klassen.Dekleinstevruchten
lekenhierbijwatlagerezuur-enrefraktiegehalten tebezitten.

a.8

Dekwaliteitvanpruimtomaten
Ineenoriënterendeproefzijn4pruimtomaatrassenopkwaliteitonderzocht.
Tweecv'shaddeneenzeerkortuitstalleven,namelijk 1tot2dagen.De
EC,hetzuurgehalteenderefraktiewarenongeveer vergelijkbaarmet
dievanderonderassen.Eéncv ("San Marzano")hadwathogeregehalten,
maarwaszeerslechthoudbaar (zieookprojekt Bil).

a.9

Invloedvanbemestingopdekwaliteitvantomaten
In1986zijnereenaantalbemestingsproevenuitgevoerd,waarbijkwaliteitswaarnemingen zijnverricht.
IndeenergiekasbleekeenhogereECeenduidelijk kwalitatiefbeterproduktopteleveren (zieprojektB30).
Voorderesultaten vaneenproefmetverschillende fosfaat-enmagnesiumniveau'swordtverwezennaarprojektA23.Dekwaliteitsgegevens vaneen
onderzoekmetverschillendeEC-enkeukenzoutniveau'sstaanvermeldonder
projektA24.
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10 Invloedvandeplantdatumbijtomaatopdein-enuitwendigekwaliteit
Indeloopvanhetseizoeniserinveelproeveneendalendetendensin
deECenhetzuurgehaltevandevruchtenwaartenemen.Mogelijkspeelt
deplantleeftijdhierbijeenrol.Indematevanzweischeurtjesworden
ertijdenshetseizoenveelalgrotefluctuatieswaargenomen.Deoorzaak
hiervanisnogonbekend.
Daarnaastzouhetinteressant zijnomhetprecieseverloopvandehoudbaarheidgedurendeeenlangeperiodevasttestellen.Mogelijkwordtdit
beïnvloed doordeplantdatum eg.trospositie.
Dmeenmogelijkantwoordtevindenopvoorgaandevrageniseenproefopgezetmetverschillendeplantdata.Deproefisuitgevoerd intweevoud.
Deplantenstondeninéénkasruimte.Hierdoorwarendeklimatologische
omstandighedenbijallebehandelingenongeveer gelijk.Omdatergeteeld
werd ineenrecirculerend systeemmetsteenwol,washetvoedingsniveau
endevoedingssamenstelling bijdeplantdata redelijkgelijk.Deplantdatawaren:beginjanuari,begin februari,beginmaartenhalfapril.Er
isdoorgeteeld toteindoktober.
Indezeproefzijnerzeerveelwaarnemingen verrichttenaanzienvande
bloei,uitgroeiduur,produktie,voeding,blad-envruchtsamenstelling,
temperatuur eninstraling,zweischeurtjes,doorkleuring,uitstalleven,
inwendigekwaliteit,enz.Dekwaliteitswaarnemingen zijnwekelijksverricht.
VoorderesultatenvandebloeienproduktiewordtverwezennaarprojektB1,
voordezweischeurtjesnaarprojektB31.
Deveelheidaangegevensdiedezeproefheeftopgeleverd,is nogmaarvoor
eendeelverwerkt.Getrachtwordtrelatiesteleggentussendeverschillende
faktorenomverklaringen tevindenvoorhetkwaliteitsniveau opeenbepaald
moment.
Inditverslagwordtvolstaanmethetgevenvandeglobalelijnenten
aanzienvandekwaliteit.
Doorkleurinq:Dedoorkleuring varieerdesterkgedurendehetteeltseizoen.
Metnameinjuniverliepdedoorkleuring traag,vooralalsgevolgvan
eenslechtekleur.Injuliwasdedoorkleuring snellerbijdemaart-en
aprilplanting danbijdeanderebehandelingen.Inaugustusenseptember
verliepdedoorkleuring bijdeeerstgenoemdeplantingenjuistsnellerdan
bijdejanuari-planting.
Uitstalleven;Gedurendehetseizoentradenergroteschommelingenopin
hetuitstalleven.Vooralinjuliwashetuitstallevenbijalleplantdata
slecht,(ongeveer3dagen),waarschijnlijk alsgevolgvandehogeinstraling.Deeerstetrossenvandelatereplantdatahaddendoorgaanseen
beterehoudbaarheid invergelijkingmetdeopdezelfdedatumgeoogste
tomatenvandeandereplantdata.Zowarenhalfjunidetomatenvande
eerstetrosvandeapril-plantingongeveer 10dagenlangerhoudbaardan
devruchtengeoogstvandeanderebehandelingen.Inaugustusenseptember
warendevruchtenvandeapril-planting juistkorterhoudbaardanvande
januari-enfebruariplanting.
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ECenzuur:Globaalgenomenkwamhetverloop indetijdvandeECinde
vruchtenhetzuurgehaltemetelkaarovereen.
Bijbeidewasereendalendetendensindetijdwaartenemen,hoeweler
inaugustussprakewasvaneentijdelijkestijging.ZowasbijdejanuariplantingdeECvandevruchthalfapril,halfjuli,halfaugustusen
halfoktoberrespectievelijk 6.1,4.6,5.4en4.2mS/cm.Hetzuurgehalte
wasopdezelfdetijdstippen respectievelijk7.1,5.4,7.0en5.0.Bij
deandereplantdatawarendeverschillen indetijdwatmindergrn"t.
^Refraktie.l/ooralbeginjuniwasereengrotestijging inderefraktie
waartenemen,namelijk vanongeveer4.3?óeindmeitotongeveer5.0?ó
halfjuni.Daarnaschommeldederefraktiesomsvrijsterkperweek.Naar
deherfsttoewasdeafnameinrefraktieslechtszeergering.Naarmate
erlaterwasgeplant,wastothalfjuniderefraktieveelalwatlager.
Injulileekhettegenovergesteldehetgevaltezijn.
b.

Invloedvanhetklimaatopdehoudbaarheid bijkomkommers
Ineenstookteelt indeenergiekasisnagegaanwatheteffektisvande
luchtvochtigheid opdevruchtkleurvoorenna14dagenbewaringbij20C
en90?óRU.Beoordeeld isvolgenskleurschaal 1-9,waarbij9=donkergroenen1isvolkomengeel.
De3behandelingenwaarbijbewaarproeven zijnuitgevoerdwaren:
continueverdampingstimuleren,dagverdampingstimuleren/nachtbevochtigenencontinuebevochtigen.Hetvochtdeficietwasgemiddeldover
degeheleperiodebijde3behandelingen respectievelijk 0.88,0.52en
0.44kPa.Gemiddeld over5inzetdatawasdit6.5,5.8en5.5.Een
vochtiger regiemgeeftduseenduidelijk korterhoudbarevrucht.Dit
isookinvoorgaandeproevengebleken (zieInternjaarverslag1984,
blz.97).
Voordeoverigegegevensvandezeproef,waaronderdebewaarresultaten
vandekomkommersgeteeldbij8verschillendeEC-niveau's,wordtverwezennaarprojektB30).

c.

Kwaliteitsonderzoek bijpaprika's

cl

Effektvanbeqassinqmetmethylbromideopdekwaliteitvanpaprikavruchten
Indepaprikateeltwordenschadelijkeinsekteninveelgevallenop
biologischewijzebestreden.Deconsequentiehiervan isechterdater
bijdeoogstnogeenbepaald residuaanbeestjesopdepaprika'saanwezigkanzijn.MetnamebijexportnaarAmerikastuitditlaatstesoms
opgroteproblemen.
Dodingvandeeventueelaanwezigebeestjesmetbehulpvanbegassingmet
methylbromidezoueenoplossingkunnenzijn.Omdegevolgenhiervanop
dekwaliteitnategaanisinsamenwerkingmetdeafdeling plantenziekten
2maaleenproefuitgevoerdmetzeskleurenpaprika's.Devruchten
werdengedurendeIjuurbegastmet30g.methylbromide perm ,waarna
devruchtensamenmetdeonbehandeldevruchtenwerdennabewaardbij
20°Cen90?óRV.
Uitbeideproevenkwamnaarvorendatonrijpepaprika'serggevoelig
zijnvoormethylbromide.Paarsepaprika'svertoondenreedsna1dag
groeneingezonkenplekken,dielaterinrotovergingen.Ookdegroene
enwittepaprika'svertoonden ingezonkenplekken.Bijdegele,rode
enbruinevruchtenwarenergeenduidelijkebeschadigingen alsgevolg
vanhetgebruik vanmethylbromidewaartenemen.
Begassing vanonrijpeofbontepaprika'smoetuitkwaliteitsoogpunt
sterkontradenworden.
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InvloedvandeECopdehoudbaarheid ensmaakvanpaprika's
Metpaprikavruchtenuiteenherfstteelt indeenergiekasisin2bewaarproevenheteffektvandeECopdestevigheid onderzocht.Debewaring
vondplaatsbij20Cen90?óRV.VandevolgendeEC-niveau'szijner
vruchtenbewaard:1.5,3.0,4.5en6.0mS/cm.Destevigheid bijinzet
vandevruchtenwas nauwelijksverschillend bijdeverschillende
EC-niveau's.Nabewaringblevendevruchtenvande2laagsteEC-niveau's
echterhetmeeststevig.
Bijdezelfde4EC-niveau's isop2dataderefraktiegemeten.Bijeen
toenamevandeECvan1.5naar6.0mS/cmnamderefraktietoevan7.6
naar8.3?ó.Derefraktiewasbeginoktoberlagerdaneindoktober.
IneenapartesmaakproefzijndevruchtengeteeldbijeenECvan 1.5
en6.0mS/cmbeoordeeld opeenaantalsmaakaspekten.Devruchtengeteeld
bijeenhogeECwerdenbetrouwbaar zoetergevondenenhaddeneensterkeraroma (zieookprojektB30).

d.

Kwaliteitsonderzoek bijradijs

d.1

InvloedvandeECopdehoudbaarheid vanradijs
Radijsiseenkorthoudbaarprodukt,vooraldooreensnellevergeling
enoptredenderottingvanhetblad.Eenlangerehoudbaarheid isdanook
zeergewenst.
Van2proevenmetradijsgeteeld inpotgrondbijverschillendeECniveau'sisproduktbewaard. Inmaarthadhetbladvanderadijsgeteeld
bijeenECvan1.4en8mS/cmeenkleurcijfer vanrespectievelijk 5.8,
7.8en8.6na4dagenbewaringbij12Ceenkleurcijfer vanrespectievelijk3.2,4.8en5.8.DebladkleurwasdusbeternaarmatedeEChoger
was.Eenzelfdelijnwerdgevonden indeproefinjuli.

d.2

Effektvanhetrasopdehoudbaarheid vanradijs
Indezomerisin2bewaarproefjesdehoudbaarheid van9cv'sonderzocht.Na4dagenbewaringvarieerdedebladkleurperrasvan3.8-5.1.
HetveelgeteelderasSaxaNovabehoordetotdebeterhoudbarerassen,
terwijlMarabelleeenwatminderebladkleurhadnabewaring.Viadeveredelingzijnerdusmogelijkhedenomdehoudbaarheid teverbeteren.

d.3

Inventarisatiekwaliteitradijsvandiverseherkomsten
Indezomerisop3data (16/6,30/6en21/7)opdeveilingradijsverzameldvan17tot30herkomsten.Bijdezeradijszijnerverschillende
waarnemingenverricht,waaronder debladkleurvoorennabewaring,het
%drogestofvanhetloofendeknollen,voosheid englazigheid.Tevens
isgetrachtverbanden tevindentussendekwaliteitskenmerken.Deherkomstverschillenwarenveelalerggroot.Zovarieerdeop30junide
bladkleurbijinzetperherkomstvan6.5-7.8,debladkleurna4dagen
bewaringvan4.0-6.5,het?óvozeknollenvan0-67?ó,het %glazigeknollenvan3-67?óenhet %drogestofvandeknolvan3.5-4.6?ó.Debladkleurbijinzetwasmeestalbeternaarmatehetdroge-stofgehaltehoger
enhetbladkorterwas.Hetkleurverlieswasop16/6hetgrootst
(2.4punten)enop21/7hetgeringst (0.5punten).
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Debladkleurnabewaringwasdoorgaansbeternaarmatehetdroge-stof
gehalteendeloofkleurbijinzetdonkerderwaren.
Voosheid leekwatminderoptetredenbijherkomstenmetkorterloof.
Inditonderzoek bleekdematevanvoosheid nietduidelijk toete
nementijdensdebewaring.Dit integenstelling totdeglazigheid.Er
kwamminderglazigheidvoorbijeenhogerdroge-stofgehaltevande
knolenbijeenbetereloofkleur.Indeproefop30junibleekde
variatieinglazigheid voor46?ó(r=0.68)verklaard tekunnenworden
;uitdevariatie inhetdroge-stofgehalte.
Teeltinzavelgrond gafinhetalgemeenminderproblemenmetglazigheid
danteelt inzandgrond.
e.

Houdbaarheid vanChinesekoolrassen
Alvelejarenwordenerbewaarproeven verrichtmetnieuweChinesekoolrassen.Ookin1986isereenbewaarproefuitgevoerdmet12cv's.Na
10dagenbewaringbij12Cbleekvooralcv "0091"ergkorthoudbaarte
zijnquakleurenrot.Totdebesthoudbarecv'sbehoordendecv's
"1445"en"1446" (zieookprojektB12).

f.

Heteffektvandeplantdichtheidenhetwassenopdehoudbaarheidvan
veldsla
Ineenplantdichtheidsproef ishetgeoogsteprodukttijdenseenbewaarproefgetoetstopkleur,rotegstevigheid.Deplantdichthedenvarieerdenvan25tot65perspotten/m .Opelkeperspotstonden3planten.Na
ruim1weekbewaringbij12Cbleekderotontwikkeling snellerteverlopennaarmatedichterwasgeplant (zieookprojektB 11). In2andere
proefjesisheteffektvanhetwassenopdehoudbaarheidonderzocht.
Wassenvandegeoogsteveldslaleverdenabewaringeenfrisserenstevigerproduktop,terwijlerindeproevenietsminderrotleekop'te
treden.

g.

Invloedvanhetrasopdehoudbaarheid vankouseband
Ineenbewaarproefzijn5IVT-selectiesmetelkaarvergelekenquakleur
enrot.Decv84087hadduidelijk delichtstekleurvoorennabewaring.
Tussendeoverigecv'swarendekleurverschillen klein.Tenaanzienvan
rotlekendecv's85046en85050hetmeestgevoelighiervoor tezijn.
Publikaties
- Janse,J.enR.Maaswinkel,1986.Houdbaarheid slatijdensdeteelt
duidelijk tebeïnvloeden.GroentenenFruit41 (28):29-31.
-Janse,J.enJ.Willems,1986.Houdbaarheid kandehelftlanger:voorkomenvanbeschadigingenbijvleestomaat.Tuinderij66(9):
26-28.
-Schilstra,I.enJ.Janse,1986.Zweischeurtjesbijtomaat:probleem
nietonderschatten.GroentenenFruit41 (41):39-41.
-Janse,J.,1986.Bewaaronderzoek veilingDeKring:vooralrotbijkomkommer
istegentegaan.GroentenenFruit41 (45):40-41.
-Litjens,H.enJ.Janse,1986.Houdbaarheid eninwendigekwaliteit
vanradijs:inventarisatievanradijskwaliteitvanverschillendeveilingen,Internverslagnr.46.
-Janse,J., 1986.Enigeproevennaarsmaakgevendestoffenbijtomaat
(onderzoek 1981-1986).Internenotitie.
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Plannen voor 1987
Tomaat
- Invloed van temperatuurniveau op de in-en uitwendige kwaliteit
- Zomerklimaat (schermen,daksproeiers)en kwaliteit
- Bladplukken en kwaliteit
- Voedingssamenstelling en kwaliteit
- Invloed van trilmethoden en trilfrequenties op de houdbaarheid
- Effekt van ras en EC op de in-en uitwendige kwaliteit van cherrytomaten
- Invloed van toppen van deplant op zweischeurtjes
- Verloop kwaliteit in relatie tot elementgehalte vrucht en blad
Komkommer
- Invloed van ammoniumbemesting op de houdbaarheid
Paprika
- Invloed van de luchtvochtigheid en EC op de houdbaarheid
- Invloed van deEC en het keukenzoutniveau op de houdbaarheid
- Effekt van temperatuurniveau's en regiems op de houdbaarheid.
51a
- Vergelijking houdbaarheid en snijvlak bijgrond- en waterteelt
- Invloed oogststadium op de houdbaarheid
- Effekt teelttemperatuur op de houdbaarheid van ijsbergsla.
Chinese kool
- Invloed van plantafstanden en rassen op de houdbaarheid.
Radijs
- Invloed van de zaaidichtheid en plantverband op de houdbaarheid,
voosheid, glazigheid enmogelijk smaak bijeen jaarrondteelt
- Ras en houdbaarheid
- Wisseling EC en kwaliteit
Broccoli
- Invloed van temperatuur en rassen op de houdbaarheid.
Veldsla
- Effekt van rassen en plantafstand op geelverkleuring en rot tijdens
de bewaring.
Aubergine
- Invloed van het oogststadium op de kwaliteit.
Paksoi
- Invloed van bemesting op de houdbaarheid.
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C.M.M,vanWinden
Besteding over hst »{gelopen jeer (19 86)

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

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

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

Onderzoek naardeinvloed vanhetklimaatophetoptredenvankelkverdroqinqbij
aubergine
Inhetvoorjaar van1986isin4afdelingenonderzoek gedaannaaroorzakenvan
kelkverdroging.Naasteencontrole-afdeling werdenintweeafdelingenverschilleninmatevandebuistemperatuurgedurendededagperiodegerealiseerd.
Daarbijlaghetniveauvanbuistemperatuur inéénvanbeideafdelingen 30%
hogerdanindeandereafdeling.Daarnaastwerd inéénafdelingeenomgekeerd
temperatuurregimegerealiseerd.Bijdezelaatsteafdelingwasdestooktemperatuuroverdag17Cinplaatsvan21C.Inalleafdelingenwerdeengelijke
gemiddeldeetmaaltemperatuurgerealiseerd.Erwerdgeplantop19december1985
(cvDobrix).
Hetpercentagevruchtenmetkelkverdrogingwastotenmet24aprilindecontroleafdeling 28?ó,bijdelaagstebuistemperatuur overdag 19?ó,indeafdeling
meteen30?óhogerebuistemperatuur overdag29?óenbijomgekeerd regiem44?ó.
Aanheteindevande~proef(juni)bedroegdeproduktieachtereenvolgens:10,0;
8,9;9,0en9,5 kg/m.
Nawiskundigeverwerking vandegegevensbleek,datkelkverdraging pas5-7
dagenvoordeoogstzichtbaarwordt.Tevensbleek,datdematevankelkverdrogingindetijdsamengaatmetwisselingen ininstraling (meerinstraling,meer
kelkverdroging).
Publikaties
Maaswinkel,R.H.M,enJanse,J.
Maatregelen tegenkelkverdroging Tuinderij66 (4):pp.35.
b.Plannenvoor1987
Voortgezetonderzoeknaardeoorzakenvankelkverdroging.
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C.M.M,vanWinden
Betteding over net afgelopen Jaar (19 86)

Besteding in geld
Directe kotten-personeel ƒ
.,
„ -materieel f

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

Seml-directe kotten
f
Omslag algemene kotten f
Totaal
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicatie
B. Plan komend« jaar
A. Vertlag over 198 6

a.Hetkiemenvanradijszaad
1985-86kwamenopsommigeradijsbedrijvenproblemenvoor
Inhetwinterseizoen
Helro.Hetraskwamslechtopendehomogeniteitvande
bijdeteeltvancv.
twasdaardooreveneensslecht.Ditwerdgewetenaaneen
knollen bijdeoogs
slechtepartijzaad
Bovenbestaat indepraktijk deindrukdatzaadbijlage
grondtemperaturener gslechtkiemt (maximaal 50?ó).Eenonderzoekwerdgedaan
naardeinvloedvan
verschillendetemperaturenopdekiemingvanradijszaad
Infebruariwerdenz
adenvaneen"goede"en"slechte"partijtekiemengelegd
opnatfiltreerpapie rinPetrischalen,
DezePetrischalenwe rdenbij6constantetemperaturen ingeconditioneerde
cellengeplaatstnl.
20,15,12,8,5en2°C.
Bijelketemperatuur
werdenvaniederepartijzaadtweePetrischalenmetelk
200zadengeplaatst.
Intabel Iwordteen
overzichtgegevenvandeinvloedvandetemperatuurop
dekiemsnelheidvan
detweegebruiktezaadpartijen enhetmaximaalpercentage
gekiemdezadenna20
dagen.
Tabel1.Invloedvandekiemtemperatuuropduurensnelheid vanhetkiemen
bijtweezaadpartijen enmaximaalpercentagegekiemdezaden.
Kiemtemperatuur
20
Aantaldagen: vaninzet 0,5
tot10?ógekiemd
0,5
Kiemsnelheid:
aantaldagenvan
1,0
buigpunttotbuigpunt 2,0
Maximaalpercentage
gekiemdezadenna
100
20dagen
100

u

15
0,75
1,25

12 u
1,5
1,75

8U
4,25
5,5

5U
6,0
8,0

2U
8,5
12,0

2,0
2,0

2,0
2,0

3,0
5,0

5,0
7,0

9,0

goed
slecht

98
98

98
98

95
89

92
64

80
31

goed
slecht

u

goed
slecht

Achterzijde met betchrijven. Bij onvoldoende ruimt« vervolgbfed gebrulke»
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Uitdetabelblijktdathetaantaldagentot10?ókieming,varieertvaneen
halvedagbij20Ctot8,5-12dagenbij2C.Deslechtepartijzaadkiemt
bijdelageretemperaturenduidelijk mindergoedendeeerste
10?ógekiemdezadenwordendanookveellaterbereikt.
Uitdegegevensblijktdatdekiemingbijhogeretemperaturenvoorbeide
partijeneerderensnellerverloopt.
Bij navraagbijdebetreffendezaadfirmaentuindersbleekde"slechte"
partijalca.Ijjaar
doordetuinderbewaard tezijn.Zeerwaarschijnlijkwerdendezezadenondernietoptimaleomstandighedenbewaard.
Hetisdaaromaantebevelenzaadondergoedeomstandigheden tebewaren
enhetzaadindekasbijongeveer 10Ctelatenkiemen.
Inaugustuszijnvaneennieuwezaadpartijdrieverschillende zaadfrakties
tekiemengelegdbijdezelfdereekstemperaturen.
Intabel2wordteenoverzichtgegevenvanderesultaten.
Tabel2.Invloedvandekiemtemperatuuropduurensnelheidvanhetkiemen
enhetmaximaalpercentagegekiemdezadenbijdriezaadfractiesvanhet
nieuwein1986televerenHelro-zaad.

Zaadfractie
2,50-2,75
2,75-3,00
3,00-3,25
Gemiddeld
2,50-2,75
2,75-3,00
3,00-3,25
Gemiddeld
2,50-2,75
2,75-3,00
3,00-3,25
Gemiddeld

20 u
0,25
0,25
0,25
0,25
1,0
1,0
1,25
1,0
100
100
100
100

15u
1,00
1,25
1,00
1,00
1,0
1,0
1,0
1,0
100
100
100
100

12u
1,25
1,50
1,50
1,50
2,0
1,5
1,25
1,5
100
100
100
100

8U
2,5
2,5
2,0
2,5
3,5
3,0
3,0
3,0
99
99
99
99

5U
8,5
8,75
8,5
8,5
4,25
4,50
6,00
4,5
90
92
92
92

2U
12,25
11,50
11,0
11,5
7,0
6,5
7,0
7,0
70
74
76
74

Aantaldagenvaninzet
tot10?ógekiemd

Kiemsnelheid indagen
vanbuigpunttot
buigpunt
Maximaalpercentage
gekiemdezaden

Uitdegegevenskanwordenafgeleiddatdegrotezaadfraktiebijlagere
temperaturen ietssnellerkiemtenuiteindelijk eenietshoger kiempercentagebereikt.Hetaantaldagentusseninzeten10?ókieming varieertbij
allezaadfraktiesgemiddeld tussen0,25 tot11,5dagen.
Opgrondvandeverkregenresultatenkanwordengeconcludeerd datdegrootte
vandezaadfraktieslechtsinbeperktemateinvloeduitoefentopkiemsnelheiden %kieming,terwijldetemperatuurhieropvangroteinvloedis.
Dooreengrondtemperatuurvanminimaal10Caantehoudenkanenerzijdseen
belangrijketeeltduurverkorting wordenverkregenenanderzijdsdeopkomst
(?ókieming)sterkwordenverbeterd.
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b.Invloedvandevoedinqsconcentratieincombinatiemetdedagtemperatuurop
dematevanoptredenvanvoosheidbijradijs.
Radijs,cv."Novired"isop28januari 1986gezaaid inemmers,gevuldmet
handelspotgrond.Devoedingsbehandelingen bestondenuithetwatergevenmet
voedingsoplossingen vandrieverschillendeconcentraties nl.1,4en
8mS.cm ,viadruppelbevloeiing.
Deemmerswerdenverdeeldover 2afdelingen.Pervoeding/klimaatbehandeling stonden
5emmersinduplo .Eénafdelingmeteentemperatuurinstellingvan5Cnacht
en7Cdag,deanderemet5Cnachten12Cdag.Op14maartzijninhet
knolvormingsstadium {é stengelca.3mm)emmersvan'dehogeEC-waardeovergezetnaardelageEC-waarde inomgekeerd,zodat inhettweedegedeeltevan
degroeiperiode9EC-combinatieswerdenverkregen.Bovendienzijnvaniedere
combinatieemmersovergezetvandeeneafdeling (5-7CND)naardeandere
afdeling (5°-12°C N D).
Opdriedagen,teweten 27,29maarten4april1986,zijnerrespectievelijk
1,2en2emmersvaniedereherhalinggeoogst.Aandeplantenzijneengroot
aantalwaarnemingengedaan.Devoosheid isbepaaldmetbehulpvaneenwaarderingsschaalvan1(zeervoos)-10(nietvoos).
Uithetonderzoek kunnendevolgendeconclusieswordengetrokken.
Eendagtemperatuur van7Ctenopzichtevan12Cgafgemiddeld4?ókortere
bladeren, 6%kleinerediameter vandeknollen,25?ólagerversgewichtvan
deknoleneen23?ó,hogerdroge-stofgehalteindeknol.Eenvoedingsconcern
tratievan8mS.cm gafinvergelijkingmeteenconcentratievan1mS.cm
duidelijk korterblad (ca.10?ó),eenlagerversgewicht,eenkleinereknoldiametereneenhogerdroge-stofgehalte indeknol.
Zoweldegemiddeldewaarderingvoorvoosheidalshet %vozeknollenwas
vooralbijdehogerevoedingsconcentratieslagerdanbij1mS.cm „Gemiddeldwas51?óvandeknollenbij1mS.cm voos,terwijlditbij8mS.cm
slechts 9%vandeknollenwas.
Dedagtemperatuur hadeveneenseffekt:eenlageredagtemperatuur gafgemiddeld23?óvozeknollen,terwijlbijdehogeredagtemperatuur 32?óvande
knollenvooswaren.
Uitderesultatenbleekverderdatvooraldevoedingsconcentratie inde
tweedegroeifasegroteinvloeduitoefendeopdeontwikkeling vandeknol,
terwijlheteffektopdematevanvoosheid voorbeidegroeiperiodesgelijk
was.
Deonderzoekgegevenswijzenopdemogelijkheden omzonderteveelaanteeltduurinteleveren,verhogingvandekwaliteit (voosheid)mogelijk isdoor
eenhogerevoedingsconcentratieeneenlageredagtemperatuur aantehouden.
In1987zalhetonderzoekwordenvoortgezet.
Publikaties;
Heij,G.Het kiemenvanradijszaad
GroentenenFruit42(10):pp.36-38
Heij,G.Voosheidbijradijs:diverseoorzaken.
BoerenTuinder40 (2000):pp.51.
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.Zaaiafstandenbijdaikon
~
Gebruikelijk teeltmenvandaikon13plantenperm .Denetto-produktieper
m vanditgewasislaag.»daarom zijnop4februaridriezaaidichtheden,nl.
13,16en20zadenperm vandeselektieNo.44gezaaid.
Geoogstwerdop14mei1986.
Naverwerking vandegegevensbleekdatbijdehoogstezaaidichtheid dediametervandeknol 7%endelengte17,6?óminderwasdanbijdelaagstezaaidichtheid.Bovendiennamdeongelijkheid toe,zodatindevoorjaarsteelt
geenhogerezaaidichtheid geadviseerd kanworden.
Proefplannen1987

Invloedvanzaadhoeveelheid enzaaidichtheid opdeproduktieenkwaliteit
vanradijs.
InvloedvankasternperatuurendeEC-concentratie vanhetgietwateropde
groei en produktievanradijs.
Invloedvandematevanbemestingentemperatuur op hetoptredenvan
voosheidbijradijs.
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PROJECTVERSLAG
Projectnummer
Projecttitel

ProefstationNaaldwijk
B23
Ontwikkeling vanalgorithmenvoordecomputerregelingvanhetkasklimaat

Onderzoeker(s)

J.C.BakkerenT.Rijsdijk

Onderzoekinstelling

Reglttretle nr.:
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Projectleider

C.M.M,vanWinden

Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen Jaar (1986)
Besteding In geld

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Directe kosten-personeel f
„

Hoger personeel
Middelbaar personeel
Lager personeel

„ -materieel f

Seml-dlrecte kosten

f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Omslag algemene kosten f
Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

In1986isbinnenditprojektgeendirektonderzoekuitgevoerd.
Hetonderzoek naardemogelijkheden vanweersvoorspellende modellen inde
kasklimaatregelingis,doorhetuitblijvenvaneenvoorstudieopdeTUDelft,nognietgestart.
Inhetkadervanditprojekt isvoornamelijk eenbijdragegeleverdaanhet
opstellenvanheteisenpakket voordenieuweklimaatregelconfiguratie
(vervanging Siemens330).
Publikaties
Bakker,J.C. (1986).Regelenismeerdanalleengewenstewaardeninstellen.
GroentenenFruit41(50):38-39.
(ookverschenen in:VakbladvoordeBloemisterij41 (32):54-55).
Plannenvoor1987
- Verbetering ventilatieregeling indezomer.

Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgWed gebruiket

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

ProefstationNaaldwijk
B24
Ontwikkelingvanregelstrategieëntenbehoeve
vanhetkasklimaat,gerichtopefficiënt
energiegebruik

Onderzoekers)

J.C.BakkerenT.Rijsdijk

Regittretle

114

Projectleider

C.M.M,vanWinden

Afdelingshoofd

Besteding over hat afgelopen jaar (1986 )
Besteding in geld

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

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

f
f
f
f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1986 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

a.Invloed vanluchtvochtigheidsstrateqieopproduktieenkwaliteit
Deresultatenvanvierjaaronderzoekmetdag/nacht luchtvochtigheid bij
komkommer zijnsamengevat ineenpublikatie.Debelangrijksteconclusies
zijn:
-deproduktiehangtsterkafvandedagluchtvochtigheid,onderhogeluchtvochtigheid neemtdetotaalproduktietoe.
-dekwaliteit (kleurbijoogstenhoudbaarheid)nemenafonderhogeetmaalluchtvochtigheid.
-devegetatievegroei (scheutgroei enbladgroei)nementoeonderhogeetmaalluchtvochtigheid.
-onderhoge etmaalluchtvochtigheidneemtdekansopcalciumgebrek inbladerentoewaardoorhettotalebladoppervlak afkannemen.Tenaanzienvan
calciumgebrekbestaateeninteraktietussenklimaatenvoeding. (Zieook
projektBA30).
b. Thermografie
Naaraanleidingvandein1985gemaaktethemogrammenvaneenpraktijkbedrijf
zijnophetbedrijfisolatiemaatregelengenomen.Ditheeftgeresulteerdin
eenverbeterdetemperatuurverdeling.Overdezeresultaten iseenafsluitend
vakbladartikel geschreven.Demethodeisnubeschikbaar voordetuinders.In
1987zaldethermografiewordentoegepastbinnenhetonderzoeknaardeverbeteringvandehorizontaletemperatuurverdeling (G.vanHolsteijn)waarbij
denadruk ligtopkleinereverschillendaninhetin1985metdezemethode
uitgevoerdeonderzoek.
Naamqevingsprojekt
Hetafgelopenjaariseenstartgemaakt
voorinstellingen (parameters)entechn
klimaatregelcomputers.Perregelgebied
C0„)wordteenvoorstelgeformuleerdin
uitdeNTS,SITU,SMC,DICOTUenCADBAT
regeling isinconceptgereed,naverwe
trokkeninstantieszullendedefinitiev
vastgesteld.Dezezullenindetoekomst
fabrikantengebruiktmoetenworden.

omtekomentotuniformebenamingen
ischetermenmetbetrekkingtotde
(verwarming,ventilatie,schermen,
samenwerking met vertegenwoordigers
Hetvoorstelvoordeverwarmingsrkingvanhetcommentaar vandebeetermenindeloopvan1987worden
dooronderzoek,voorlichtingen

Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoende ruimt« vervolgblad gebruik*
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Publikaties
Bakker,J.C. (1986).Onderhoud:Meetapparatuur controlerenenijken.
DeTuinderij66(1):34-36.
Bakker,J.C. (1986).Heteluchttomaat:Klimaatbeheersing:Metbeteretemperatuurverdeling isgeldteverdienen.
DeTuinderij66 (1):22-24.
Bakker,J.C.enA.F.A.Jacobs (1986).Metthermografienaarbeteretemperatuurverdeling.GroentenenFruit41 (35):34-35.
(ookverschenen in:VakbladvoordeBloemisterij41 (15):52-53.
Bakker,J.C.,G.W.H.WellesenJ.A.M,vanUffelen (1987).Theeffectsofday
andnighthumidity onyieldandqualityofglasshousecucumbers.Journalof
Horticultural Science (inpress).
Bakker,J.C.,P.Knies,P.A.M.C.vandeSandenenF.Steinbuch (1986).
VerslagvaneenstudiereisnaarEngelandvan29september tot3oktober
1986.Naaldwijk,PTG,Internverslag.
Plannenvoor1987
-verdereverwerking vandegegevensvanhetluchtvochtigheidsonderzoek bij
komkommer (fysiogeneafwijkingen)entomaatenvoortzetting vanhetonderzoekmetpaprika (zieookprojektB30enB31).
-afronding vanhetnaamgevingsprojekt
- inventarisatiewensentenaanzienvanklimaatregelingsmogelijkhedenbij
diversegewassen.
-verbetering vandeventilatieregeling (zieookprojektB23).
-bijdrageinhettemperatuuronderzoekbijpaprika (projektB7).

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummar
Projecttitel

Onderroeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

ProefstationNaaldwijk
B27
Onderzoek naardeinvloedvangeschermde
kasdekkenopklimaatengewas

Reglttr«tle
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G.P.A.vanHolsteijn
C.M.M,vanWinden
Besteding over het afgelopen jaar (1986)

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

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

Seml-dlreete kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

a.Onderzoeknaargebruikswaarde vananti-condensfolie
Inhetverslagjaarzijn7anti-condensfolie'sgeïnstalleerd indriekasafdelingenmeteenjongkomkommergewas.Intweeafdelingenwerdendefolie'sgeperforeerdmetongeveer 160gaatjesperm meteendiameter van9mm.De
foliewerdineenafdelingvlakoverdradengelegd indetweedeafdeling
strakgespannenondereenhoekvanongeveer45C.Indederdeafdelingwerden
nietgeperforeerde folie'svlakoverdradengelegd.
Hetenergiegebruik,afgeleid uithettemperatuursverschilvandeverwarmingsbuizenendeomgevendelucht,washetgrootstbijdegeperforeerdefolie's
ondereenhoekgespannen.Hetlaagstbijdenietgeperforeerdefolie's.
Evenalsbijhetonderzoek vanvorigjaarwaserweereengrootverschilzowelinanti-condenswerking alswerkingsduur tussendefolie'safkomstigvan
deverschillende fabrikanten.Dewerkingsduurwasverreweghetlangstbijde
geperforeerde folie'sondereenhoekgespannen.Na10wekenkonhierbijop
6 vande7anticondensfolie'snoggeenenkelecondensdruppelwordenwaargenomen.Bijdeschuingeïnstalleerde foliebleefhetgewasdroogenwerdsteeds
eenlagereluchtvochtigheid gemetendanindekassenmetvlakgeïnstalleerde
folie's.
b.Praktijkonderzoek metschermenbijanthuriums
Opeenanthuriumbedrijfzijnindrievergelijkbarekassenmetverschillende
typenschermdoekmetingengedaanaanlicht,lucht-enbuitentemperatuur.Het
doelvanditonderzoekwas inzichttekrijgenindepraktischebruikbaarheid zowelvoorzonne-alsenergieschermvanenigedoekenmetverschillende
fysischeeigenschappen,tewetenLS-16,EAL-66enES.
Bijzonnigweerwasdetemperatuur bovenalleschermenhogerdanonderde
schermen.Datverschilwasbijdegealuminiseerdedoeken (LS-16enEAL-66)
groterdanbijhetwittedoek (ES).Bijgeslotenschermenwerderdoor
LS-16enEAL-66ongeveer65?ólichtonderschept,doorESslechts43?£.
Indemeestenachtenwerdenbovengenoemdeschermengebruikttesamenmeteen
tweedeschermvanpolyetheenfolie.Uithettemperatuursverschil vanverwarmingsbuizenenluchttemperatuur isgetrachthetenergiegebruik teberekenen.Incombinatiemethettweedeschermvanpolyetheenbedroeghet
energiegebruik van LS-16,EAL-66enESverhoudingsgewijs 100:115:125.In
nachtenwaarinhettweedeschermnietgebruiktwerdkongeenverschilin
energiegebruik tussenLS-16enEAL-66wordenaangetoond.
AchteriIJde met beschrijven. Bij onvoldoend« ruimt« vervolgWad gebruiker
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Publikaties
Holsteijn,G.P.A.van (1986).Welkac-foliemoetenwekiezenenhoegaanwe
diegebruiken?GroentenenFruit42(24):p.26-27.
Holsteijn,G.P.A.van,Oosten,R.van,(1986).Kiezenvanjuisteschermdoek
nietaltijdeenvoudig.Vakblad voordeBloemisterij41 (4):p.42-45.
3.Plannenvoor1987
-Onderzoeknaarverbetering vanschermsystemeninrelatietotoptredenvan
horizontaletemperatuurgradiënten.
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PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Pro|eetnuromer
Projecttitel

ProefstationNaaldwijk
B28
Doelmatig energiegebruik inkassen

Ondenoeker(s)

G . P . A . van H o l s t e i j n

Projectleider
Afdelingshoofd

C . M . M . van Winden

Registratie
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Besteding over hat afgelopen jaar (1986)
Besteding In geld

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

Directe kotten-personeel f
„
„ -materieel f
Seml-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f

Totaal

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

a.Onderzoeknaarhorizontale temperatuurverschillen
Oppraktijkbedrijvenmetgeslotenenergieschermenkomenvaakgrotehorizontale
temperatuurverschillenvoor.Onderzoek hiernaarheeftgeleid totconcrete
adviezenomdittevoorkomen (zieInternjaarverslag 1985projektB27).Bijdat
onderzoek isgeblekendathorizontaletemperatuurverschilleninveelkassen
voorkomen,ookdaarwaargeenschermenwordengebruikt.Dezetemperatuursverschillenstaaneenverdereoptimalisering vanhetkasklimaatindeweg.
Daarom isbeslotenhetonderzoek naarhetopsporenvandeoorzakenvantemperatuursongelijkheid voorttezetten.Inhetverslagjaar isgezochtnaar
eengoedkopemethodediedoortelerskanwordengebruiktomtemperatuursverschillenzichtbaar temaken.Eengoedemethodebleek tezijnopelke100m
kasoppervlak eenmaximum-minimum thermometer teinstalleren,dezetweemaal
daagsafte lezenendegemetentemperatuur intetekenenopeenplattegrond
vandekas.Op4bedrijven isdezemethodegetest.Detemperatuursverschillen
blekenopallebedrijven 'snachtsgroterdanopdedag.Ookblekendetemperatuursverschillen groternaarmatehetbuitenkouderwas.Invloedvande
windrichting konopgeenenkelbedrijfwordenwaargenomen.Opéénbedrijf
warendeverschillenminderdan3C.Optweebedrijvenwerdenbijkoudweer
temperatuursverschillen vanmeerdan8Cgemeten.Kiereninhetkasdek,niet
perfektafsluitende luchtramen,onvolkomenheden inde verwarmingsinstallatie
enenergieschermkondenalsoorzaakvanhetprobleemwordenaangewezen.
b. Lichtmetingen
Inhetverslagjaar is ineenaantalnieuwontwikkeldekassenmetenergieschermen lichtgemeten.Inenkelegevallenbleekdegemeten lichtdoorlaat
nauwkeurigovereentestemmenmetdevoorafberekendewaarde.Eenkasmet
indeconstructiegeïntegreerd schermbleek73?ólichtdoortelaten.
Publikaties
Holsteijn,G.P.A.van1986.Produktieverlieslangsmiddenpadkaninde
papieren lopen.GroentenenFruit42 (17):p.38-39.
Uffelen,J.A.M,van,Holsteijn,G.P.A.van,(1986).
Verkleintemperatuursverschillen:Meegroeibuisjesbeterdanvijfde
pijp.DeTuinderij66,(12):p.34-35.
Achterxljde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgbled gebruik«
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3. Plannen voor 1987
Bepaling van energiegebruik b i j verwarmingssysteem tussen gewas i n v e r g e l i j king t o t verwarmingssysteem hoog i n de kas.

PROJECTVERSLAG
Pro|ectnummer
Projecttitel

ProefstationNaaldwijk
B29
Verbetering vanhetklimaatonderzomerse
omstandigheden

Onderzoeker(s)

G.P.A.vanHolsteijn

Projectleider
Afdelingshoofd

C.M.M,vanWinden

Onderzoekinstelling

Registratie
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Besteding over het «{gelopen Jaar (198.6)
Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f

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

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kotten f
Totaal
f

—
—

personeel:
mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

a.Onderzoeknaarhetgebruik vanaluminiumlamellenscherm
HetonderzoekmethetLuxaclair lamellenscherm werd inditverslagjaarvoortgezet.Dewerkingalszonnescherm bleekafhankelijk vandestandvandelamellenenvandezonshoogte.Bijzonnigweer,middenopdedag,gafeenkleine
verstellingvandelamelstandeenrelatiefgroteveranderingvandelichtdoorlaat.Dereedsaanwezigeelectromotor,alsmedeeentijdenshetonderzoek
geïnstalleerd tragertypemotorblekenbeidetesnelvooreennauwkeurigeregelingvandelamelstand.Automatische regelingvanhetlichtniveau isdaaromnognietmogelijk.
Evenalsvorigjaarwerdenookdezezomerbijgedeeltelijk geslotenscherm,
lameltemperaturentotmaximaal80Cgemeten.Eennieuweschermmetlichter
gekleurdelamellenbleekdoordezonevenveeltewordenopgewarmd alshet
oudedonkergekleurdescherm.Delameltemperatuurvanbeideschermenwasbij
zonnigweer3-8Chogerdandelucht25cmbovenhetschermen10-15Choger
dandeluchttemperatuur 25cmonderhetscherm.Doorderelatiefhogelameltemperatuurwerdenbijzonnigweerookhogetemperaturenbijhetgewasgemeten.
Bijgeslotenscherm 'snachtswerduitdegemetenluchttemperaturenonderen
bovenhetschermenbuiteneenenergiebesparing berekend vanongeveer60?ó.
b. Zonneschermenbijtomaten
Samenmetenkeleandereonderzoekersvandeafdeling teeltenkasklimaatis
indeperiodetussen1julien25septembereenproefgenomenmetbeweegbarezonneschermenbijeenzomerteeltvantomaten (zieprojektB1enB33).
Intweeafdelingenwerdenlichtdoorlatende schermen (LS-10)gebruikt,ineen
afdelingeengealuminiseerdscherm (LS-11)enineenafdelinggeenscherm.
Bijzeerzonnigweer (instraling >220J/cm .uur),enkeleurenmiddenopde
dagwerdendeschermen voor95?ógesloten.
Devolgendemetingenwerdengedaan:

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgblad gebruik«
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1. Licht
Bijdekoppenvanhetgewaswerd68?ólichttenopzichtevanbuitengemeten
indekaszonderscherm.Indeafdelingmet95?ógeslotenLS-10werd48?ó
lichtgemetenenonderLS-11slechts4°ó.
2.Luchttemperatuur
Bijzonnigweerengeheelgeopende luchtramen wasdetemperatuuronderhet
gealuminiseerdescherm3tot6Clagerenonderhetlichtdoorlatendescherm
2tot3Chogerdandetemperatuur indeafdelingzonderscherm.Erwerden
geenvertikale temperatuursverschillen gemetenonderhetgealuminiseerde
scherm.Onderhetlichtdoorlatendeschermdaarentegen 1tot3Ceninde
controle-afdeling 0tot2C.
3.Vruchttemperatuur
Metthermokoppels,ongeveer 3mmonderdehuidvanvruchten,werden
vruchttemperaturengemeten.Bijdonkerweerenindeschaduwvanbladerenenkasconstructiewasdevruchttemperatuur ongeveer gelijk aande
luchttemperatuur indeomgevingvandevruchten.Vruchtenindezonwaren
aandezonzijde6tot10Cwarmerdandeschaduwzijdevandievruchtenen
6 tot12Cwarmerdandeomgevendelucht.
Publikaties
Holsteijn,G.P.A.van(1986)
Zomerklimaatverbeterenmethetscherm?Persaldometschermenbeteruit?
DeTuinderij66 (13):p.16-18.
B.Plannenvoor1987
-Voortzettingonderzoek schermenindezomerbijtomaat
-Klimaatwaarnemingen bijgebruik vanlamellenscherm
-Klimaat-engewastemperatuurwaarnemingenbijgebruik vandaksproeiers
metwaterenkrijtoplossingen enanderezonneschermen.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Projectnummer
Projecttitel

Onderzoeker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

ProefstationNaaldwijk
BA30
Mineralen-enwaterhuishouding vankasgewassen
inrelatietothetkasklimaat

Registratie nr.:
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G.W.H.Welles,J.A.M,vanUffelen,J.C.Bakker,C.Sonneveld,
V.Ruyzenaers,J.JanseenD.Theune

Besteding over het afgelopen Jaar (1986)
Besteding in geld
Directe kotten-personeel f
„
„ -materieel f

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

Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag algeloper, jaar (108 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1986

a.Onderzoeknaardeinvloedvanhetkasklimaat incombinatiemetvariatiesin
hetwortelmilieuopdeproduktie,kwaliteitenhetoptredenvanfysioqene
afwijkingenbijstookkomkommers
Hetonderzoek bijkomkommernaardeinvloed vanverschillendeluchtvochtigheidsniveau'sen-regimesincombinatiemetdevoedingsconcentratie,uitgevoerd in1983en1984,werdditjaar-voorlopig -afgerond.Gekozenwerd
voordevolgendeklimaatsbehandelingen onderdubbelglasinduplo:
Code
1.Continuebevochtiging,met 'snachtsgeslotenscherm(Tbuiten<15C)L/L
2.Minimumventilatie overdag, 'snachtsgeslotenscherm+bevochtigen H/L
3.Bevochtigingoverdag, 'snachtsminimumventilatie
L/H
4. Continueventilatie
H/H
Binnenelkeafdelingwerdenineenrecirculerend substraatsysteem (goten
metstrokensteenwo])intweevoudperafdeling8constantevoedingsconcentraties (respectievelijk 1.5,2.0.2.5,3.0,3.5,4.0,4.5 en5.0mScm")en
4concentratieregimes (5mScm ,afgebouwd narespectievelijk 3,6,9en
12wekennahetplanten). Intotaalwerdendusonderdubbelglas8x12=96
combinatiestussenklimaatenvoedingsbehandelingen gerealiseerd.
Geplantwerdop15januari (rasLucinde).Dekastemperatuurwas20C(nacht)
en25°C (dag).Deventilatieopkastemperatuur startte1Cbovendestooktemperatuur.HetC0„-gehaltewerdop340ppm.geregeld.
Degerealiseerde luchtvochtigheidsniveau's indeeerste3maandenbedroegen:
l/L+86?ó;H/L+ 16%;L/H+8158enH/H+66?ir.v.
Rekeninghoudendmetdegerealiseerde-geringe-temperatuurverschillen
tussendebehandelingen varieerdehetvochtdeficietopetmaalbasisgemiddeld
tussen0,44en0,88kPa.Alsgevolgvandezeverschillen invochtdeficiet
werdenduidelijkeverschillen inwaterverbruik,plantlengteenbladoppervlak
waargenomen.Eenlagervochtdeficietopetmaalbasisgafeengroeikrachtiger
gewasmetgroterebladeren.Indejonge scheutenwerdonderdezeomstandighedenechtermeerbolblad (Ca-gebrek)waargenomen.Dehierbovenbeschreven
effektenwerdenookinvoorgaandeproevengevonden (ziejaarverslag 1983en
1984).
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgbJad gebruiket
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Zowelinvroegealsintotaleproduktiewerdengeensignificante verschillen
gevonden.Welbleekereenduidelijk negatieveinvloed vandeluchtvochtigheidopdekwaliteit,metnameophoudbaarheid (kleurnabewaring).Het %
exportwaardigevruchtenwasvroegindeteeltbetrouwbaar lagerondervochtigeromstandigheden.Hoewelindezeproefgeenbetrouwbarecorrelatie
tussenhetvochtdeficietendetotaleproduktiekonwordenaangetoond,bleek
uitdetotaleresultatenvandeluchtvochtigheidsproeven bijkomkommerdat
ereenbetrouwbarenegatievecorrelatiebestaattussenhetvochtdeficiet
overdagendetotaleproduktie,metanderewoorden,eenhogereluchtvochtigheid"gedurendededagleidttoteenhogereproduktie.Dezehogeproduktie
isechtervaneenslechterekwaliteit (geringerehoudbaarheid).
Ookwerdeenbetrouwbarerelatievastgelegd tussenetmaalvochtdeficieten
hetoptredenvanbolblad,volgensdeformule:matevanbolblad (schaal 0-3)
=1.04*vochtdeficiet (kPa+1.03).
TussendegerealiseerdeconstanteEC-behandelingenendeproduktiebestond
eenduidelijknegatiefverband:bii1.5mScm bedroegdeproduktieaanhet
eindvandeproefruim42kgperm ,terwijlbij5,0mScm slechts33.0kg
perm werdgeoogst.PerECverhogingvan1mS/cmweedindezeproefdus
eenproduktiederving verkregen vanca.2.5kgperm ,datwilzeggenruim
6?ó.Uitdebehandelingen,waardevoedingsconcentratie opverschillende
tijdenisafgebouwd,blijktdatwanneerslechtsgedurende3à4wekende
hogeconcentratiewordtgehandhaafd,ergeenproduktiedervingoptreedt.Bij
deanderebehandelingenwarendeverschillen inproduktienietstatistisch
aantoonbaar.
EvenalsinvoorgaandejarenbleekeenhogereECtotmeerbolbladenchlorose
indebladerenteleiden.Tenaanzienvandevruchtkwaliteitwerddehoudbaarheidopverschillende tijdstippenbepaald.
Erwerdeenbetrouwbaarpositiefverbandgevondentussendehoogtevande
voedingsconcentratie,endehoudbaarheid (kleurna14dagenbewaring).In
tegenstelling totvoorgaandeproevenbleekhetkleurverliesaftenemen
naarmatedeEChogerwas.
Evenalsinvoorgaandeproevenwerdeenduidelijkeffektvanhetklimaat
waargenomen:eenvochtiger klimaat (H/H)gafgemiddeld eenkleurwaardering
na14dagenbewaringvan5.4,terwijlbijhetmeestdrogeklimaat (L/L)een
waardering van6.3 werdbehaald.
Opgrond vandeverkregenresultatenkanwordengeconcludeerd datverhoging
vandeluchtvochtigheid bijkomkommeralvrijsnelleidttotkwaliteitsverlies.Eenhogerevoedingsconcentratie kanditkwaliteitsverliesnietcompenserenzonderproduktieverlies.
Onderzoek naardeinvloedvanhetkasklimaatincombinatiemetdevoedinqsconcentratieopdeproduktieenkwaliteitvanherfstpaprika's
Nadatindeafgelopen jarenonderzoek isverrichtnaarheteffektvande
luchtvochtigheid incombinatiemetdevoedingsconcentratie en-samenstelling
opproduktieenkwaliteitvantomaatenkomkommer,isonderzoekgestartbij
paprika.
Op15julizijnplantenvanhetrasBoleroonder4klimatenuitgeplantin
substraat.Dezeklimaatbehandelingen waren (induplo):
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1.geenminimumventilatie,continuebevochtiging enschermengedurendede
nachtvanafbeginseptember.
2.geenminimumventilatie,zonderbevochtiging enschermen
3.minimumventilatie,ventilatievoud 3 'snachts
4.minimumventilatie,ventilatievoud 6 'snachts
Binnenelkeafdelingzijn8constantevoedingsconcentraties (respectievelijk
1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5 en5.0mScm )en4wisselendeconcentratieregimes (3.0nabeginseptember respectievelijk 1.5,5.5,7.5en9.5 mScm- )
gerealiseerd.
Destooktemperatuurwas20C (dag),16C(nacht),ventilerenop0,5 Cboven
destooktemperatuur.HetC0„-gehaltewerdgeregeld op340ppm.Tussende
klimaatbehandelingen kondengeenbetrouwbareverschillen inproduktie(goede,
neusrotteenstekvruchten)werdenaangetoond.Naarmatedeetmaaltemperatuur
alsgevolgvandeklimaatbehandelingen hogerwaswerdenechtermeerstekvruchtenwaargenomen.
Eenduidelijke relatietussenvochtdeficiet enmatevanzwelscheureneg.%
vruchtenmetzwelscheurenwerdaangetoond.
Naarmateoverdaghetvochtdeficietkleiner is(hogereluchtvochtigheid)werd
eengroterezwelscheuraantastingwaargenomen.Tussendeafdelingenwerdoverdageengemiddeldevariatie invochtdeficietgevondenvan0.74-1.02kPa
(67-75?ór.v.);dezwelscheuraantasting varieerdehierbijvan16-6%zwelscheurvruchten.
Tenaanzienvandevoedingsconcentraties bleekaanheteindevandeproef
(29oktober)datevenals gevondenbijkomkommer indevoorjaarsteelt,ereen
lineairverbandbestaat tussendevoedingsconcentratie entotaleproduktie.
OverhettrajektvanconstanteEC-niveau'sdaaldedeproduktiemetbijna40?ó.
Gecorrigeerd voorhetaantalneusrotteenstekvruchtenwasdeproduktiedaling
onder invloed vandevoedingsconcentratie nogsterker,metnamebijdeeerste
oogst.
Deconstantevoedingsconcentraties haddengeenduidelijke invloedopdegevoeligheid voorzwelscheuren.Verhogingvandevoedingsconcentratie inde
laatste fasevandeteeltgafechtereenduidelijkeverlaging vanhet%
vruchtenmetzwelscheuren.
Dehoogstezwelscheuraantasting werdverkregenbijverlaging vandeconcentratieindetweedeteeltfase.
Naasteeneffektopzwelscheurenwerdenookeffektentenaanzienvanhoudbaarheidensmaak (sensorischbepaaldzoetenaroma)gevonden.Eenhogere
voedingsconcentratie leekgeenduidelijkeverbeteringvandehoudbaarheid
tegeven,terwijldezoet-enaromawaardering hogerwas.Hetsensorischbepaaldezoetgehaltetecorrelerenmetdegemetenrefraktie leekredelijk.De
gegevenstenaanzienvanzwelscheuren,blad-envruchtanalyses zullennognader
wordengeanalyseerd.
Inhetvoorjaar van1987zalhetonderzoek naarheteffektvanhetluchtvochtigheidsfreguentie incombinatiemetdevoedingsconcentratie opdeproduktie
enkwaliteitwordenvoortgezet.
Proefplannenvoor1987
Voortzetting vanhetonderzoeknaarheteffektvanhetluchtvochtigheidsregimeincombinatiemetdevoedingsconcentratie opproduktieenkwaliteit.
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a . Z w e l s c h e u r t j e s tomaat
I n v l o e d EC

Inkas111istijdensdestookteelt85/86indeenkelglasafdelingenonderzoekgedaannaarheteffectvanverschillendeECniveau'sophetoptredenvanzweischeurtjes
(EC :1.5,2.0,3.0,3.5,4.0,5.0mS/cm ;voorproefopzet zieprojectB30).
Bijdeoogstwerdpervruchtbeoordeeld ineenschaalvan0-5 (0=geenzwelscheuren;
5=ernstigaangetast).Tevenszijnergegevensverzameldovergroeiverloop,diameterfluctuaties,voedingssamenstelling enstevigheid/elasticiteit vandevruchtenenhet
momentvanontstaanvanzwelscheuren.
Uitproduktieoogpunt leekEC0.3 optimaal.Demeestezweischeurtjeswerdenwaargenomenaanhetbegineneindvandeteelt (tros1,3en 11).Bijdeoogstvantros
5,7en9wasdeaantastingerggering.
Erbleekgeenduidelijk negatiefverband tussenhetECniveauendezwelscheuraantasting.Ditwerdmogelijk veroorzaakt dooreentemperatuurgradientindekas,grofheidsverschillen tussendevruchteneneengeringaantastingsniveau.
Debijnauitgegroeidevruchtenkrompentijdensdagenmetveelstraling.
Onderdieomstandighedenwasdeverdampingheelhoog.NaarmatedeECvandevoedingsoplossinghogerwasnamenhetK-gehalte (mmol/kgdrogestof)enhet %drogestof
vandevruchtentoe.HetB-gehalte (umol/kgdrogestof)namafbijtoenemendeEC.
HethoogsteCagehalte (mmol/kgdrogestof)werdwaargenomenbijEC3.0.BijeenhogertrosnummernamenhetK-,Ca-,Mg-,enB-gehaltevandevruchtenafenhet
?ódrogestoftoe.
HetECniveauhadinvloedopdestevigheid/elasticiteit vandevruchtwand.Bijhoge
ECwasdevruchtwand stevigerenminderelastischdanbijlageEC.
Uitmicroscopischonderzoekbleekdatzweischeurtjesongeveer 34dagennahettijdstipmaximalegroeien11dagenvoordeoogstontstaan.
Invloedtemperatuurregiemenblad/vrucht verhouding
Inkas307istijdensdestookteelt85/86
gekekennaardeinvloedvanhettemperatuurregiem endeblad/vruchtverhoudingop hetoptredenvanzwelscheuren.Erwerden3temperatuurregiemsaangehouden (dagtemperatuurhoog/nachttemperatuurlaag,
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temperatuurdag/nachtgelijkendagtemperatuur laag/nachttemperatuurhoog;voor
proefopzetzieB33).Dezeproefwaseenherhaling vanhetonderzoek van84/85.
Binneneenafdelingwerden4behandelingenaangelegd,namelijk:controle(standaardbladplukken),extrabladplukken,extreembladplukkenentrossenweghalen.
Erzijnindezeproefergweiniq zweischeurtjesopgetreden.Uitderesultatenbleek
eenpositiefeffectvanhet temperatuurregiem:dagtemperatuurhoog/nachttemperatuurlaag.
Deteeltmaatregelenhaddeninvloedopdegrofheid vandevruchten.Bijextreembladplukkenwarendevruchtenhet fijnstenwerdenookdeminstezwelscheurenwaargenomen. Bijdebehandelingwaarbijtrossenweggehaaldwerdentradendemeestezweischeurenop.Doordezegrofheidsverschillen werdgeeninzichtverkregen inheteffectvaneenverstoordewaterbalansopdezwelscheuraantasting.
Invloedschermen
Tijdensdezomermaanden isindezelfdekasgekekennaardeinvloed vanschermenop
devruchtkwaliteit (o.a.zweischeurtjes).Erwerden4behandelingenaangelegd:geen
scherm,LS1012.00u-13.30u,LS10ll.OOu-14,30uenLS1112.00u-13.30u.
Behandeling LS1012.00u-13.30uvertoonde,gezienoverdegeheleoogstperiode,de
grootstezwelscheuraantasting. Tijdenseenzwelscheurpiek tradenbijdeafdelingen
zonderschermbetrouwbaarminderzwelscheurenop.
Invloedplantdatum
Tijdensdestookteelt isinkas402onderzoek gedaannaarde invloedvandeplantdatumopdevruchtkwaliteit.Indewaarnemingsveldenzijnperveldenperoogstdatumdevruchtenbeoordeeld opzwelscheuren (0-5). Indebuffervelden zijnwaarnemingengedaanaandevruchtenmetbetrekking totgroeiverloop,voedingssamenstellinc
stevigheid/elasticiteit enopbouwvandeepidermiscellen.Steedswerdendevruchten
vandezelfdetrospositiebekeken,zowelinhalfwas (ongeveer40mm)alsinoogstrijp
stadium.Gegevenswerdenverzameld vantros2,4,6,8,12,16,20 en25.Uitderésultat*
bleekdatdepiekeninzwelscheuraantasting nietveroorzaaktwerdendoorhetontwikklingsstadium vanhetgewasmaardatzijsamenvielenmetperiodenmetweinigstraling.
b.0nderzoekkrimpscheurenbiipaprika
Invloedvancalciumenborium
Inkas211-9isonderzoekgedaannaardeinvloedvandecalcium-enboriumconcentratieophetoptredenvankrimpscheuren.Uiteenenquête,gehoudeninvoorjaar1985,
kwameenmogelijk effectvandevoedingssamenstelling opdekrimpscheuraantasting
naarvoren.
Erwerden 3borium trappen (20,100en300umol/1)en2calciumniveau's(3.25en
2.25mmol/1)aangelegd.Tijdensdeoogstwerdendevruchtenbeoordeeld ineenschaa]
van0-5 (0=geenkrimpscheuren;5=ernstigaangetast).Deverschillendebehandelingenwarennietvaninvloedopdeproduktie.Demeesteneusrottradopbijdelaagst«
boriumconcentratie.
Dekrimpscheuraantasting washethoogstbijdemiddelsteboriumbehandeling (100umol/1).Erwerdgeeninvloedvancalciumwaargenomen.
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Invloednachttemperatuur
Inkas211-1,3,5werddeinvloedvandenachttemperatuuropdekrimpscheuraantasting
onderzocht (nachttemperatuur 12,15en18C).
Tijdensdeoogstwerdendevruchtenbeoordeeld ineenschaalvan0-5.Tevenswerden
gegevensverzameldoveruitgroeiduurenvruchtpositie.
Uitderesultatenbleekdatdevruchtenaandehoofdstengelmeerkrimpscheurenvertoondendanvruchtenaandezijstengel.Dithadmogelijktemakenmetdegrofheid
vandevruchten.Erbleekgeenrelatietussendeuitgroeiduurendekrimpscheuraantasting.
Bijdehoogstenachttemperatuurwasdeuitgroeiduurhetkortst.Demeestekrimpscheurentradenopbijeennachttemperatuur van12C; hierwerdenookdegrofste
vruchtengeoogst.
Publicaties:
Schilstra-vanVeelen,I.M., (1986).OnderzoeknaardeinvloedvandeECophetoptredenvanzweischeurtjesbijtomaat,Internverslagnr.68.Proefstationvoor
TuinbouwonderGlas,Naaldwijk.
Schilstra- vanVeelen,I.M., (1986).Onderzoeknaardeinvloedvanhettemperatuurregiemendeblad/vruchtverhoudingopdezwelscheuraantastingbijtomaat,Intern
verslagnr.69.Proefstation voor TuinbouwonderGlas,Naaldwijk.
Schilstra-vanVeelen,I.M.,(1986).OnderzoeknaardeinvloedvanB-enCaconcentratieophetoptredenvankrimpscheurenbijpaprika,Internverslagnr.70.
Proefstation voorTuinbouwonderGlas,Naaldwijk.
Schilstra-vanVeelen,I.M.envUffelen,J.A.M.,(1986),Veel factorenhebbeninvloedopkrimpscheurenbijpaprika,BoerenTuinder,3april1986:pp58-60.
Schilsta-vanVeelen,I.M.enJanse,J. (1986).Zweischeurtjesbijtomaat,
GroentenenFruit,41(41):pp.39-41
Schilsta-vanVeelen,I.M.env.UffelenJ.A.M.,(1986).Lagerenachttemperatuur
meerkrimpscheurtjes,Tuinderij66(25)1986:pp.48-49.
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Totaal
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1986

a.OptimalisatievanhetCQ2-niveau
Indeeerstehelftvan1986iseenproefgenomenmetkomkommerwaarinhetprincipe
vanoptimalisatie vandeC02-concentratiewerdgetest.Optimalisatiehoudtindat
dooreenprogrammaindeklimaatcomputerwordtberekendwelkeC02-concentratieeconomischoptimaal is.Hetniveaudatalseconomisch optimumwordtgevonden,wordtals
setpointdoorgegevennaarheteigenlijkeC02-regelprogramma.Voordeoptimalisatie
wordenindecomputersimulatie-berekeningen uitgevoerd omzoweldeproduktiealsde
dosseerkosten teschattenbijverschillendeC02-niveau's.
Deproefwerduitgevoerd indeklimaatkas,metdehetras"Lucinde",deplantdatum
was14januari1986,metC02-doseringwerdbegonnenop29januarieneersteoogst
wasop27februari.Op9junimoestdeproefbeëindigdwordenwegensverbouwingvan
dekas.ErwerdgedoseerdmetzuivereC02uiteentank.Erwarenzesbehandelingenii
tweevoud.Tweebehandelingenwerktenvolgenshetoptimalisatieprogramma enintwee
behandelingenwerd,tervergelijking,eenkontinuC02-niveaugehandhaafd vanresp.
300en500ppm.IndezelfdeproefwarenooktweebehandelingenopgenomenmetpulserendeC02-dosering.HierwerdeenpulsC02tot500ppmgegevengedurendeachtminutenperanderhalfuurenper3uur.Detweeoptimalisatie-behandelingen verschilden
vanelkaartenaanzienvandeparameter voordekostprijsvanC02.Indebehandeling
"opt-25"wasdezeingesteldop25centperkgC02enindebehandeling "opt-55"op
55ct/kg.
Hetbedragvan25ct/kgkorrespondeertmetdeprijsvanC02uitaardgasbijeengasprijs51ct/m3 (bijverbrandingvan1m3 aardgaskomtbijna2kgC02vrij).
DeC02-prijsvan55ct/kgkanongeveerdeprijsvanzuivereC02zijn.
Deresultaten (produktieenhetC02-verbruik)vandeoptimalisatiesenvandebehandelingen 300en500ppmstaaninonderstaandetabel.
DeresultatenvandebehandelingenmetpulserendeC02-dosering zijnhierachterwege
gelaten,omdathetpulserend doserengeenbetereresultatengafdankontinuedosering
Aangezienditzelfdeookin1985algekonkludeerdwas,zalaandezebehandelingenver
dergeenaandachtmeerbesteedworden.
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C02- verbrui kperpe riode
500
opt-25
opt-55
300

t.m.
3/3
3/3- 1/4
2/4-28/4
29/4-26/5
27/5-'9/6

16.3
31.9
18.0
17.8
6.3

31.8
129.6
266.7
413.1
167.5

59.8
196.3
173.3
61.8
25.4

68.5
113.2
65.3
12.4
9.2

cumulatief

90.3 1008.7

516.6

268.6
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prodL ktieperperiode (kg/m2)
300
500 opt-25 opt-55
.55
2.22
4.59
6.75
2.97

.88
4.08
5.91
8.86
3.42

1.07
4.64
5.87
8.21
3.55

1.21
4.38
5.04
7.34
2.75

17.08 23.15 23.34

20.72

Deproduktietot1aprilwashethoogstbijopt-25.Ditisverklaarbaaromdatook
hetC02-verbruik endaardoorhetgemiddeldeC02-niveauhethoogstwas.Na1april
steeghetC02-verbruik zeersterk indebehandelingmetkontinu500ppm.Inde
optimalisatiebehandelingen daarentegenwerdselektiefgedoseerd (meerventilatie
betekende lagerC02-setpoints).De cumulatieveresultatenop9juniwijzenuitdat
inopt-25 maardehelft (51?ó)isgedoseerd vandehoeveelheidC02diebij500ppmis
verbruikt,terwijldecumulatieve produktiecijfersnagenoeggelijkzijn.Deproduktiesnelheid indelaatsteperiode (mei-juni)iszelfsgroterbijopt-25danbij500ppm.
Deresultatenbijopt-55zijnietsmindergunstig.DoordehogerekostprijsvanC02,
ishier"zuiniger"gedoseerd,vooralinmeienjuni,toenerveelgeventileerdwerd.
Degeringeredoseringkomttotuitinginhetlagerecumulatieve C02-verbruik(26%
vanhetgebruikbij500ppm)endelagereproduktie (89?óvandeproduktiebij500ppm
Uitdezeeerstetestvanhetoptimalisatieprogramma kandealgemenekonklusiegetrokkenwordendathetmogelijk isomdoorselektievedoseringeenhoogproduktieverhogendeffektterealiserentegenrelatieflagedoseerkosten.Deverklaring isdat
m.b.v.hetoptimalisatieprogramma gedoseerdwordtwanneerhetgewasveelmetde
aangebodenC02kandoen (bijveellicht)enwanneerhetinverhoudingweinigkost
(bijgeringeluchtuitwisseling).
In1987zalopnieuweentestgedaanwordenmetoptimalisatievanhetC02-niveau,
ditmaalintweeafdelingenmetpaprika.Tegelijkertijd wordtaandachtbesteedaan
devalidatievanhetfotosynthesemodel,dattengrondslag ligtaandeoptimalisatieberekeningen.Gebleken isdathetmodeldefotosynthesevaneenpaprikagewasonderschat.Eentelageschatting vandefotosynthese (endusvandeteverwachtenproduktie),heefttotgevolgdathetC02-setpointtelaagwordtgekozenendatdaardoorzowelhetC02-verbruik alsdeproduktielageruitvallendanbijeenjuiste
berekening vandefotosynthese.
b.Berekeningen aanC02
Gekoppeld aanhetoptimaliseren vanC02zijndiverseberekeningenaanC02uitgevoerd,ondermeeromvasttestellenwelkemaatregelenenwelkregimevoorC02doseringgeadviseerdmoet wordenaandepraktijk.Dealgemenekonklusievande
kwantitatievebenaderingwasdat hetvolgensberekeningen,rendabelismeerte
doserendannugebeurt.
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Dedoseerkapaciteit zoutweetotviermaalzogrootmogenzijnalsnugangbaaris
(nukanveelalperhaperuurhetrookgasvan25m'aardgasgedoseerdworden).
Voorhetoptimaliseren vanhetC02-niveau (ziea)iseengroteredoseer-kapaciteit
zelfseenvoorwaarde.Bovendien iseenruimewarmte-opslagtank aantebevelen
(zieprojektE6).
VooringenieursburoHASKONING teNijmegen iseenschattinggemaaktvanhetmogelijkeC02-verbruik indekomendetienjaren,i.v.m.C02-levering vanuithetindustrieinRijnmond.Devolgendeaannames zijngedaan:
1.zuivereC02wordtalleentoegepastalshetgoedkoper isdanC02uitaardgas
(uit1m3 aardgaskomtbijverbrandingca.1,8kgC02vrij);
2.indetoekomstzalopdeglastuinbouwbedrijven meerheteconomischoptimale
niveaunagestreefdworden;
3.dedoseerkapaciteit zalindetoekomst tweetotdriekeerzogrootzijnals
detegenwoordigekapaciteit;
4.hetprijspeilzalnietaltesterkveranderen
Deberekeningen zijngemaaktvoorC02-prijzen van10,20en30centperkgC02.
Gekonkludeerdwerd (zeerglobaleprognose)dathetC02-verbruik indenegentiger
jarenmaximaalongeveer 260ton/haperjaarkangaanbedragen (bijeenC02-prijs
van10ct/kg).
OminhetvervolgdevelevragenoverC02metenigenauwkeurigheid tekunnenbeantwoorden,zoueensimulatiemodel voorC02ontwikkeldmoetenworden.Hierinmoeteneengewasgroei-model,eenkas-model,eneenenergiemodelgeïntegreerdzijn.
Ümditmodeltekunnenmaken,isfinanciëleondersteuning vanhetNE0Maangevraagd.
c.Fotosynthesemetingen
Inhetkadervanhetvaliderenvansimulatiemodellen zijninhetnajaarvan1986
metingengedaanaandenetto fotosyntheseendenachtelijke respiratievaneen
paprikagewasineenkas.DecultivarwasBolero,deplantenwerden15juliin
dekasgezet,delokatievandemetingenwasdeenergiekas,afdeling2en4.Er
zijn13geslaagdemeetdagengeweestinoktober-novembermetverschillendeweersomstandigheden.Demethodeisgebaseerd ophetbepalenvandeveranderingvan
deC02-concentratie indekaslucht.Deventilatie,dievanbelangisvoordeuitwisselingvanC02metdebuitenlucht,werdgelijktijdig gemetenmetlachgas (N20).
V/oordezemetingenwarennieuwegasanalysatorenaangeschaft (URAS3G,Hartmann
enBraun).
Zijzijnvooraanvangvandemetingenuitvoeriggeijktengetest.
Tijdensdefotosynthesemetingenwerdkontinudelichtintensiteit (PAR-energie
buiten)gemetenendekasluchttemperatuur.Degemeten fotosynthesesnelhedenzijn
gerelateerd aandeC02-concentratie,lichtintensiteit enkasluchttemperatuur.
Hiertoezijnderesultatenvanallemeetdagensamengevoegd ineengegevensbestand
endaarnaverdeeld ineenaantalklassen.
Defotosynthesemetingen bijongeveer gelijkeC02-concentratieentemperatuurzijn
vervolgensuitgezettegenhetgemetenlichtniveau.Doordedatazijnnegatieve
exponentiëlekurvengefit,waarbijhogecorrelatieswerdengevonden.
Degemeten fotosynthesewaarden zijngebruiktomtweefotosynthesemodellenvanhet
CAB0tevalideren:hetmodel"sucros"eneen"rijenmodel".
Bijbeidemodellenwerdendegemetenwaardenvoorlicht,temperatuurenC02ingevoei
(gemiddeldenvoor5-of10-minuutintervallen)waarnadetweemodellendefotosynthesesnelheden perintervalberekenden.Degesimuleerde fotosynthesewaardenvan
detweemodellen verschildenweinigvanelkaarmaarzewarenca.50%lagerdande
gemetenwaarden.SamenmethetCAB0wordtgezochtnaardeoorzaakvandediskrepanties.Eenmogelijkeoorzaak iso.a.datdefotosynthesevanvruchtdragendepaprika
afwijktvandefotosynthesevananderegewassen.Naderonderzoekmoetuitwijzenof
hetmodelaangepastmoetworden.
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Invoorjaar1987wordendefotosynthesemetingenbijpaprikavoortgezet.Indien
mogelijkwordtlatervanmeerderegewassendefotosynthetischeaktiviteitbepaald.Voorversterkingvanditonderzoek isbijhetLandbouwschapeenaanvraagingediend.
d.Lichtmetingenbijbeweegbaregewasdraden
In1985en1986bestond indepraktijk veelbelangstelling voorhetgebruikvanbeweegbaregewasdradenvooro.a.tomatenenpaprika.Naastdegewasdraadwerdeenextradraadaangebracht dieopzijgeschovenkonworden.Doelwaseenbeterelichtonderschepping teverkrijgen (d.m.v.soortvolvelds-stuktuur).Omdewaardevandeze
investering tebeoordelenzijnwaarnemingen gedaanaanproduktie,kwaliteit engroei
(zieonderprojektBI)enaanlicht.
Delichtmetingenzijnuitgevoerd opeenaantaldagenmetbewolktweer (diffuuslicht).
In1986isgemetenopdriebedrijven:vleestomatenaanhogedraad('s-Gravenzande),
rondetomaat (Wateringen)enpaprika (Naaldwijk).
Erwerdgemetenmetzeslichtmeters (PAR-metersmeteenlengtevan1m), aangesloten
opeendatalogger.Tweemeterswarenopgesteld inhetgewasmetdubbele draden,
tweemetersopeenovereenkomstigeplaatsinhetgewonerijengewasentenslotte
tweemetersookopovereenkomstigepositiemaarbovenhetgewas.Delichthoeveelheidbovenhetgewaswerdalsreferentielichthoeveelheid bepaald (100 %niveau)
vervolgenswerdderelatievelichthoeveelheid bepaald (in %t.o.v.dereferentie)
hetgewonerijengewaseninhetgewasmetbeweegbaredraden.Erwerdgemetenzowel
metdebeweegbaredraden"dicht"(geslotengewastoestand)alsmetdedraden"open"
geschoven (rijenstruktuurweerhersteld).
Deresultatenwarendathetgewasmetdebeweegbaredraden (metdraden"dicht")
steedsduidelijkmeerlichtopving danhetgewonerijengewas.
Hetverschilvarieerdevan2totll?ó,gemetenonderinhetgewas (% vanhetreferentielichtniveaubovenhetgewas).Lageverschilpercentages inlichtonderschepping
werdengevondenbijrondetomaat,toendekop (metweinigblad)pasoverdedraad was
gehangen.Later inhetseizoenwerdhetverschilookinditgewasgroter (9%met
draden "dicht").
Hetgrootstwasheteffektbijvleestomaten:hetgewasmetdedraden"dicht"ving
11%meer lichtdanhetgewonerijengewas.Bijpaprikawerdeenredelijkverschil
gevonden:8?ómeerlichtonderschepping bijhetgewasmetbeweegbaredraden (dicht)
t.o.v.rijengewas.Hierwerdechterookmetdebeweegbaredradenin"open"toestand
(rijenstruktuur)eenverschil inlichtopvangstgevonden (van 6%)t.o.v.hetcontrôle
veldmetgewonedraden.
Ditwerdveroorzaaktdoorhetfeitdatbijdebeweegbaredradendestengelsinhet
padhingen,ookalsdedraden"open"geschovenwaren.Hierdoorwerdhetwerkenin
gewasbemoeilijkt enwerdveelschadeaanhetgewastoegebracht.
Deresultatenvanwaarnemingenaangroei,produktieenkwaliteittoondengeenverschillenaan.Degemetenextralichtonderschepping inhetbeweegbaredradensysteem
kwamdusniettotuitinginproduktieverhoging.Enkelemogelijkeverklaringen:
1.degewasdradenwarennaarschatting ruimeenkwartvandetijdoverdaggeopend
vanwegewerkzaamheden inhetgewas;
2.hetregelmatigbewegenvanhetgewasisnadelig endatkanwellichtdepotentiëleproduktiestijging tenietdoen;
3.delichtmetingenzijnsteedsgedaanonderdiffuselichtomstandigheden.
Bijdirektzonlichtvaltbijeenrijeengewasveellichtopdezijkantvanderijen.
Hetismogelijk datlichtmetingenonderdiffuuslichtgeenrepresentatiefbeeldgeven
vanhetwerkelijkeverschilinlichtontvangst.
Deresultatenvandeproduktiewaarnemingenwarenzoduidelijkdatvoor1987geenvervolgonderzoekaanbeweegbaregewasdradengeplandis.
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e.Praktijkproefassimilatiebelichtinqbijrozen
Indebloemisterijsektorneemtdebelangstelling voorassimilatiebelichting sterkt
enerzijneenaantalpositieveervaringenbekend.Vanuithetonderzoekwordtmeest
skeptischaangekekentegenbijbelichting,vooralvanwegedezeerhogekosten.Tegen
dezeachtergrond isinhetnajaareenpraktijkproefvanstartgegaan,gerichtop
assimilatiebelichting bijrozen.
Eengroepvan18rozentelerswasbegonnenvergelijkendeproduktiewaarnemingenteve
richtenaanbelichteenonbelichterozen,innauwesamenwerkingmetdeFirmaPoot
Lichtenergie.VanuitprojektB32wordenmetingengedaan,o.a.aandeontvangenlieh
hoeveelheid inbelichteenonbelichtevelden.Deresultaten (relatievelichtsommen)
vaneenaantalmeetdagen indec. '86opeenrozenbedrijfin 's-Gravenzandewarenal
volgt:

van

tot

20/12 00 00 20/12 23 59*
19/12 12 00 24/12 16 00
30/12 10 00 31/12 23 00

onbelicht onder-lamp tussen-lampen belicht

100
100
100

0'
/O
0'
/0
0'
/O

696
278
238

0'

/0

0'

/O

0'

/O

149
112
128

0'
/O
0'
/O
0'

'0

422
195
183

Hetgrootsteverschilwerdgevondenopeendonkeredag (*).Indedonkersteperiode
vanhetjaarontvingendebelichteplantendusongeveertweekeerzoveellichtals
debelichteplanten (kunst-endaglichtbijelkaar,PAR).
Demetingenzullenwordenvoortgezet totinhetvoorjaar.Ookzaldelichtverspreidinggemetenworden.
Tevenszijnmetingengedaanaan de gewastemperatuur, 'savondsbijbewolktweer
(5nov.). Integenstelling totwatverwachtwas,werdengeenverschillen ingewastemperatuurgevondentussenplantenonderdelamp,naastdelampofinhetonbelich
veld.Demetingenzullenherhaaldwordenopeenheldereavond (metveeluitstraling
enookzaldeverdampinggemetenwordenbijrozeninpotten.
f.Diversen
1.Eriseensamenwerkingsgroepopgezet,bestaandeuit (ineersteinstantie)
medewerkersvanCAB0enLU-vakgroepNatuur-&Weerkunde.
Degroepheeftzichtotdoelgesteldeengeavanceerdekasklimaatregelingteontwikkelengebaseerd,opfysischeenfysiologischemodellen.
2.SamenmetH.ChallavanhetCAB0werdeenworkshop (inEG-verband)georganiseerd
overhetsimulerenvanenergiegebruik enlichtbenutting bijkasteelten.
3.VoordeEG-workshopwerdeenbijdragegeleverdovereenvalidatievaneenmodel
voorlicht (verhoudingdirektendiffuuslicht,lichtdoorlating vanhetkasdek,
lichtonderschepping doorgewas).Erisbegonnenmeteen publikatie.
4.Infebruari1986werdeenstudiereisgemaaktnaar Israël,gefinancierd doorhet
Energiefonds,methetdoelkennistenemenvannieuweontwikkelingenopgebied
vankasklimaatbesturingenoptimalisering.
5.SekretariaatverzorgdvoordeContactgroepLichtindeKas (CLIK).

0/
/O

0'

/O

0'
/O
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Publicaties
-Nederhoff,E.M.,J.A.M,vanUffelen (1986).C02dosereninhetvoorjaar:hoelager
deconcentratie,hoegroterhetdoseereffect.
Tuinderij66(8):pp.27-34
-Nederhoff,E.M.,J.A.M,vanUffelen (1986). InvloedvanC02opzettingenproduktie
vanherfstpaprika.GroentenenFruit42(1):pp.28-29.
-Nederhoff,E.M. (1986).C02doserenbijhuidigeprijszeersnelterugverdiend.
Tuinderij66(18):pp.16-18.
-Nederhoff,E.M. (1987).Koolzuurgas indejuistehoeveelheidophetjuistemoment.
Tuinderij67(3):pp.52-54
-Nederhoff,E.M. (1987).C02-doseringbijdiverseteelten:waarom,hoeveelenwanneei
Vakblad voordeBloemisterij42 (4):pp.36-39.
-Nederhoff,E.M. (1987).RegelingC02-doseringm.b.v.computermodel.
GroentenenFruit42 (indruk).
-Nederhoff,E.M.,bijlage IenII.In:Haskoning.Haalbaarheidsonderzoek C02leverini
aantuindersinhetWestland doorKemiraenUKF.
-Nederhoff,E.M. (1986).C02research1986atglasshousecropsresearchandexperimentstation.In:MortensenL.M.,C02-newsletter 1986.
-Nederhoff,E.M. (1986).Lichtmetingen ingewasmetbeweegbaregewasdraden.
Internverslag28,ProefstationNaaldwijk.
-BuitelaarK.,A.Timmerman,H.vanHoek, (1986).Beweegbaregewasdraden:verder
zoekennaaroorzakenteleurstellenderesultaten.
GroentenenFruit42(14):pp.47-49.
-Nederhoff,E.M., (1986).Klimaatregeling voordetoekomst.
BoerenTuinder41 (2017):pp.50-51
-Challa,H.,E.M.Nederhoff (1986).ReportoftheCEC-workshoponoptimaluseof
lightandenergy inprotectedcropsandtherelateddevelopmentofmodels.
Delft,TheNetherlands,16-18sept.1986(19p).
-Bot,G.P.A.,H.Challa,E.M.Nederhoff,P.A.Th.J.Werry (1987)
VerslagvaneenstudiereisnaarIsraëlvan2tot11febr.1986(25 p).
-Bot,G.P.A.,H.Challa,E.M.Nederhoff (1986).Werkgroep kasklimaatbesturing
vandejaren '90.(14november 1986)(8 p.).
-Houter,B. (1987).Metingenaandefotosynthesevaneenpaprikagewasineenkas.
Stageverslag,Vakgroep Tuinbouwplantenteelt,LU,Wageningen (indruk).

vervolgblad nr6
OndefzoekinsteHing
Projectnummer

vat.projectbeschri]ving/projectverslag 19.8£.
:ProefstationNaaldwijk
.B32

Registratienr.
134

1
Plannenvoor1987
B32zalgesplitstwor

deninB32enB38.

InB32:
».„1^4-i; i , „ ~ „ „ f r,~„ U i ; k » i ; » k t ; „ - .,„„ „ . W.,.,-4-^,.4-4-i.-.„ ..„,, r.
a:
Voortzetting v/anpraktijkproef
aanbijbelichting vanrozen.
Verschillendewaarnemingenenmetingen zullenwordenuitgevoerd dooreenstagiair
(indienstvanPoot,begeleidvanuitditprojekt).
InB38::
br'VoortzettingtestenvanoptimalisatievanC02-concentratie,ditmaalbijpaprika,
intweeafdelignevandeenergiekas.
c:Fotosynthesemetingen bijpaprikagewas (voorjaar),zomogelijk laterinhetjaar
bijanderegewassen.
d:Aanvangennieuwprojekt,samenmethetCABO,ondervoorbehoud van financiëlemedi
werkingvanhetNEOM.Doel:ontwikkelenvaneenmodelwaarmeedeC02-behoefte,afhankelijkvanomstandigheden,berekend kanworden.
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B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1986

a.Chrysantseptember '85-januari'86
Invloedvanbuisliggingennetschakeling opdegroei,bloeienkwaliteitvanchrysantindeherfst-winterperiode.
Op11-13septemberwerdgeplanteninjanuarigeoogst.
Proeffactoren:buisliggingenschakeling vandeverwarmingsnetten.
Behandeling
buisligging
schakeling
1
16laag
serie
2
16hoog
serie
3
8laag8hoog
serie
4
8laag8hoog
primairensecundairnet
buizenlaag=netbovendegrond
buizenhoog=hoogtevanhetgaas.
Binnendeafdelinqen4rassen (Cassa,Daymark,Delta,Snapper)bij2plantdichtheden
(56/men72/m bed), intweevoud.
Resultaten:
Doortemperatuur-enluchtvochtigheidsmetingen werdenreedsineerderonderzoek
(G. vanHolsteijn)gevondenresultatenbevestigd. Indedirekteomgevingvandeverwarmingsbuizenwasdetemperatuurhethoogsteenderelatieve luchtvochtigheidhet
laagste.Verdervandeverwarmingsbuizenaf,metnamenaarbeneden,wasdetemperatuurlager.Erwerdengeenverschillen inhetabsolutevochtgehalte invertikale
richtinggevonden.Deabsolutevochtigheid,zowelbovenhetgewasalsopgaashoogte,wasbijdebehandelingmetallebuizendichtbijdegrond ietshogerdan
bijdebehandelingwaarbijallebuizenopgaashoogtelagen.Ditwijstopeengrotereevapotranspiratie bijdeeerstgenoemdebehandeling.Deinvloed vandebuisliggingophetvertikaletemperatuur-enrelatieveluchtvochtioheidspatroon was
groternaarmateerhardergestooktwerd.
Hoeweldeverschillen intakgewichtenhoeveelheid bruinbladgeringwaren,gafde
behandeling metallebuizenopgaashoogtezonderuitzondering deslechtsteresultaten.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgblad gebruik»
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Daternauwelijksverschillen ingroeizijnwaargenomen tussendediversebehandelingenkanveroorzaaktzijndoordaterindegroeiperiodenietveelgestooktwerd.
Dehogeplantdichtheid gafeenlagertakgewicht,eenhoger totaaltakgewicht perm2,
enmeerbruinbladdandenormaleplantdichtheid.
Bijhetinrekeningbrengenvanextrastek-enarbeidskosten isde hogeplantdichtheid financieelnietaantrekkelijk.
Tussenderassenwerdenduidelijkeverschillen intakgewichtengevoeligheidvoor
bruinbladgevonden.
b.Tomatenteeltvoorjaar1986
Deinvloed vanhetdag-/nachttemperatuurregiem opdegroei,ontwikkeling enproduktie
vantomaat.
Dezeproefwaseenherhaling vandeproefin1984/1985.
Plantdatum30-1-86,rasCounter.
Startdatum klimaatbehandelingen3-2-86
Einddatum klimaatbehandelingen1-5-86
Proeffactor:Dag-/nachttemperatuurregiem
Behandelingen
1
hogedag-enlagenachttemperatuur
2
gelijkedag-ennachttemperatuur
3
lagedag-enhogenachttemperatuur
4
constantebuistemperatuur
Bijdevierdebehandeling (constantebuistemperatuur)werdd.m.v.hetregelennaar
eengemiddeldetemperatuuropmiddellange termijngetrachtdebasislastvande
warmtevraagtevergrotentenkostevanpiekbelasting.
Resultaten.
Bijdebehandelingen 1en3werdenm.b.v.verdampingsbakkendeverdampingvan4
plantenperbehandelinggemeten.Tussendezetweebehandelingenwerdengeenverschilleninverdamping gevonden.MethetvochtafvoermodelvanJ.Bakkerwerdgetrachtde
vochtafvoer bijbehandeling 1en3teberekenen.Ditgafmoeilijkheden i.v.m.vorst,
hetschermenenhetoptredenvanmeetstoringen.
Degevondeneffectenvandehetdag-/nachttemperatuurregiem opdegroei,ontwikkeling
enproduktie indezeproefzijnvolledig inovereenstemming metdeindevorigeproel
(1984/1985)gevondenresultaten.Delengtegroeivandestengelendetrosstelenwerd
geremddoorhetomkerenvanhettemperatuurregiem.Doordestevigeretrosstelen
kniktendezemindernaarmatedenachttemperatuur hogerendedagtemperatuurlager
was.Ontwikkelingssnelheid werdnietbeïnvloed doordeverhoudingtussendedag-en
nachttemperatuur.Deeindproduktie (t/m27/6)washogernaarmatededagtemperatuur
lagerendenachttemperatuur hogerwas.Dehogereproduktiewerdbereiktdooreen
hogergemiddeldvruchtgewicht.Hetdag-/nachttemperatuurregiem hadgeeninvloedop
deuit-eninwendigekwaliteitvandevruchten.
Hetgeschatteenergieverbruik gafeenbesparingvanongeveer 10?óvoordebehandeling
metdegelijkedag-ennachttemperatuur enhetomgekeerderegiemt.o.v.hetnormale
regiem.Ditisberekend overdemaanden februari,maartenapril.
Debehandelingmetdeconstantebuistemperatuur gafgeenverschillen ingroei,ontwikkelingenproduktiet.o.v.decontrole.
Hetgeschatteenergieverbruik bijdezebehandelingkomtovereenmethetenergieverbruikbijdebehandelingmetdehogedag-endelagenachttemperatuur.Hetaandeel
vanhetprimairenetindetotaalgeleverdewarmtebedroegbijdedag-/nachttemperatuurregiembehandelingentussende60en65?óenbijdebehandelingmetdeconstantebuistemperatuur74?ó.
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Tabel
Deinvloedvanhetdaq-/nachttemperatuurreqiemopdegroei,ontwikkelingenproduktie
vantomaat
dag-/nachttemperatuur

hoog/laag

gemiddeldeluchttempperatuur van9/2 tot 1/5
;
10.00-16.00
uur
18.7
22.00-06.00uur
21.3
00.00-24.00uur
16.9

gelijk

laag/hoog

10'
1/0

18.7
20.6
18.0

18.5
19.8
18.6

17.2

16.1

2.5

2.0

bloeieerstetros
15/2
bloeisnelheid(trossen/w) 0.95

15/2
0.92

oogsteerstetros
17/4
oogstsnelheid(trossen/w) 1.01
cumulatieveproduktie
(kg/m2)
t/m25/4
23/5
27/6

Lengtegroei (cm/w)
aantalkniktrossen
tros4t/m 7

19.3
2.9

1.8
5.9
12.2

gemiddeld vruchtgewicht
(gram)
t/m 25/4
73
23/5
71
27/6
69
vruchtkwaliteit
doorkleurig (dgn)
3.8
uitstalleven (dgn)
10.0
EC (mS/cm)
6.6
zuurgehalte(mmol/100ml) 8.1
refraktie (?ó)
4.7

LSD

0.9

1.4

15/2
0.91

1.6
0.02

2.6
0.03

20/4
1.00

20/4
0.99

1.2
0.07

2.0
0.11

1.5
5.9
12.9

1.5
6.1
13.1

0.4
0.4
0.5

0.6
0.6
0.8

76
74
73

75
75
74

6
3
4

6.5
7.9
4.7

'10
5
7

3.9
9.7
6.6
7.9
4.6

c. Ijsbergslanovember 1986-maart1987
afdeling 1t/m4
Doel:ervaringopdoenmethetlage-watertemperatuur-verwarmingssysteembijeenvolveldsgeteeldgewas.
Plantdatum:31/10
Proeffactor:afbouwentemperatuur,zieprojectB5
d.Chrysantenteeltnovember1986-maart1987
afdeling5t/m8
Invloedbuisligging opgroei,ontwikkeling enkwaliteitvanchrysant indewinterperiode.
Plantdatum:13-14/11
Behandelingen
1
16buisjesbijhetgaas
•2

8 h n i s i R R 10 cm hnv/en rlp n r n n r l pn fl hi l i «=s TPQ h i i h o f

naaa
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Binnendeafdelingen:3rassen (Cassa,Delta,Pennylane)in4plantdichtheden(48,
56,64en72plantenpermbed)
Hetregelprogrammaiszodanigaangepastdathetprimairenet (bijbehandeling 2op
gaashoogte)bijwarmtevraag verwarmdwordttot30C,vervolgenswordtbijtoename
vandewarmtevraaghetsecundairenet (bijbehandeling 210cmbovendegrond)verwarmd tot38C. Alslaatstewordthetprimairenetvan30naar38C verwarmd.
d.Publicaties:
KoningA,N.M.de.Temperatuuronderzoekbijtomaat:Invloedtemperatuurregimeop
groei,ontwikkeling enproduktie:GroentenenFruit,41(27)1986p.30-34.
KoningA.N.M.de.Temperatuuronderzoek bijtomaat:Invloedetmaaltemperatuuren
temperatuurverdelingopgroei,ontwikkeling enproduktie:GroentenenFruit41(27)
1986p.35-37.
KoningA.N.M.de.Omkerendag-ennachttemperatuur.Welk temperatuurregiemvoor
stooktomaten?:Tuinderij66(20)1986p.20-21.
KoningA.N.M.de.Invloed vangrondverwarmingendag-/nachttemperatuurregiem op
degroei,ontwikkeling enproduktievantomaat.Stookteelt 1984/1985lagewatertemperatuurkas.Internverslagnr.33PTGNaaldwijk.
KoningA.de,A.v.d.Hoeven,G.v.Holsteijn.Invloedvanbuisligging ennetschakelingopdegroei,bloeienkwaliteitvanchrysantbijtweeplantdichthedenen4
rassen.Herfst-winterteelt 1985/1986lagewatertemperatuurkas.Internverslagnr.49
PTGNaaldwijk.
KoningA.de.Invloedvanhetdag-/nachttemperatuurregiem opdegroeiontwikkeling
enproduktievantomaat.Stookteelt 1986,lagewatertemperatuurkas. Internverslag
nr66.PTGNaaldwijk.
B.Plannenvoor1987:
a.Klimaatwaarnemingen enverwerkingklimaatdataijsbergsla1986/1987.
b.Klimaat-engewaswaarnemingen enverwerkingchrysant1986/1987.
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J.M.Freriks(IMAG-gestationeerde)
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Afdelingshoofd

C.M.M,vanWinden (funktioneel)
Besteding over het afgelopen jaar (1966 )

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

Tijdbesteding van direct bl) het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
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f

Middelbaar personeel
Lager personeel

f

—
—

mandagen
mandegen

f
f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1986 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1986

Probleemendoelvanhetonderzoek:
Inkassentredenvaakgrotehorizontale (envertikale)temperatuurgradiëntenop.
Hierdoorontstaanduidelijkeverschillen ingroeisnelheid enproduktie.
Doorhetanalyserenvanklimaatmetingenopeenheteluchtbedrijfwordtgepoogdeen
beter inzichtindeproblematiek tekrijgen.
1986:
Hetverloopvandehorizontaleenvertikaletemperatuurverdelinggedurendedetomatenteelt isin1986opnieuwbepaald.
Dehorizontaletemperatuurverdeling wordtmeteen40-puntsmeetnetgeregistreerd.
Demeetpuntenzijngelijkmatigopeenhoogtevan1.50moverdekasverspreid.De
vertikaletemperatuurverdeling wordtopachtplaatsenmeteen32-puntsmeetnetbepaald.
Deluchtstromingspatronen zijnmetbehulpvaneenzogenaamde "bellengenerator"
waargenomen.
Dekaswordtmetbehulpvanzgn."staande"heteluchtkachelsverwarmd.De"hetelucht"wordtop2.50mhoogteingebracht.De"koude"kasluchtwordtopca.0.5m
afgezogen.
Detemperatuurverdelingenzijnvoordiversesituatiesinbeeldgebrachtinvorm
vancontour-plotsenfrequentie-diagrammen Erisinzichtverkregen indegedurendedeteeltoptredendemaximale/minimale/gemiddelde temperatuurverschillen.
Deresultatenvan1986zijnmetdievan1985vergeleken. In1986isindezelfde
tijdmeerverstooktdaninhetjaarervoor.Hetgasverbruik laghogervanwegeeen
wathoger ingestelderuimte-temperatuur envooraleenlagerebuitentemperatuur.
Degemiddeldehorizontaletemperatuurverschillen (opdemeethoogtevan1.50m)wijkenechternagenoegnietvandievan '85af.Degrootte vanhetgemetenhorizontale
temperatuurverschil wordtinsterkematedoordemeethoogteendegewashoogtebepaald.
Dekopvanhet (tomaten)gewasisalgauwde1.50mgepasseerd,enzalvervolgenseen
bufferendewerkingopdeluchttussengewasuitoefenen.Hierdoor isheteffectvanhet
harderstokennietterugtevindenindegroottevanhetgereqistreerdehorizontale
temperatuurverschil.
Devertikaletemperatuurverschillen zijnin1986gemiddeld 1 hoger.Dathethardere
stokenhierweldegrootte vandetemperatuurgradiëntbeïnvloedt,isteverklaren
uithetfeitdatdehoogstemeetpunten zichopresp.2.10en2.90mbevinden.
Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbled gebruikei
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Hetgewaszalnietde2.10 tebovengaan.Hierdoorheeftdehetelucht,dievannaturedeneigingheeftomtestijgen,eendirekteinvloedopdebovenstetemperatuursensoren.
B.Plannenvoor1987
In1987zaleenlucht-recirculatiesysteemgeïnstalleerd wordenmethetdoeldetempe
ratuurverschillen teverkleinen.Erzullenweertemperatuur-enluchtstromingsmetingenverrichtworden.
Publicatie:
Freriks,J.M. (1986)Temperatuurverdelingheteluchtteelthorizontaleenverticale
temperatuursverschillen.Tuinderij66(8)p.44-46.

PROJECTVERSLAG

Projecttitel

ProefstationNaaldwijk
B35
Dewaterhuishouding vankasgewassen

Onderzoeker(s)
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Projectleider
Afdelingshoofd

C.M.M,vanWinden
Besteding over Kat afgelopen jaar (19 86)

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

Tijdbesteding van direct bij het project betrekken personeel

Seml-dlreete kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

Hoger personeel

—

mandagen

Middelbaar personeel
Lager personeel

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Pian komende jaar
A. Veralag over 1986

1.Verdampinqsonderzoek/aanpassingenrenovatielysimeterkas.
Gedurendedeperiode10januaritotenmeteindjuni1986werd,vooruitlopend opde
installatievandenegenmeetopstellingen (drieperafdeling)voortranspiratieonderzoek indelysimeterkas,eenelectronischeweegschaal ineenkasafdelingopgestelden
opzijnbruikbaarheidgetest.
Bijdeproefopstellingwerdgebruikgemaaktvaneen"eenvoudige"EpsonHX20microcomputer.
Uitdemeetresultatenkoneenwater-ofvochtbalanswordenopgesteld.Eenaantalvoorlopigeconclusieskondenhierreedsuitwordengetrokken.
Zoweldemeetopstellingalszodanigalshetcomputerprogramma hebbeninhetalgemeen
goedvoldaanaandegesteldeeisenenverwachtingen.Metnamegegevensverzameldover
relatiefwatlangereperioden (dag-ennachtperioden),zienerbetrouwbaaruit.Gegevensoverkorteperioden (enkeleminutentotenkeleuren)warendoornogaanwezige
onnauwkeurighedenvandemeetopstelling enkleineonvolkomenheden inhetcomputerprogrammanogwatminderbetrouwbaar.Hetprogrammavoordedefinitievecomputer zalop
eenaantalpuntenmoetenwordenaangepast.Hetisteverwachtendatdeelectronische
weegopstelling naenkelekleineaanpassingen indetechnischeuitvoeringenbijhetgebruikvaneenanderecomputerookgoedemogelijkhedenbiedtomoverkorteperioden
(10à60minuten)betrouwbaremetingenteverrichten.
Deervaringenmetdeproefopstelling in1986 zijnzodanigdatinstallatievandeoverigeachtelectronischeweegschalenmetenigekleineaanpassingen,opdezelfdewijze
kanplaatsvinden.
Reedsuitdeoriënterendegegevensvanéénmeetopstelling kanwordengeconcludeerd
datderelatiestraling-transpiratie voorperiode (30tot60minuten)andersverloopt
danvoordagperioden.
Derelatiestraling-transpiratie isoverkorteperiodengeenrechtlijnigverband,
zoalsbijdagperiodenhetgevalis,maarwordtnaastdestralingookbepaalddoor
dekasluchttemperatuur(vochtdeficit).Zokanbijeengelijkehoeveelheid stralingmet
eengroottemperatuurverschil(vochtdeficit)detranspiratie verschillenmeteenfactorvier.Zulkesituatiesdoenzichbijvoorbeeld voorindeochtendtenopzichtevan
delatemiddag.
Geconstateerd werdookdatbijeenbepaalde ingesteldehoeveelheiddraindewerkelijke
drain,doorvochtbergingsverschillen inhetgewasen/ofindemat,voorkorteperioden
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimt« vervolgblad geeruikei
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sterkkanverschillen.
Voorrelatieflangeperiodenvanééntotmeerderedagenkunnenmetdemeetopstelling
bruikbaregegevensvoorgroeivanhetgewaswordenverkregen.Voorkorteperioden
zalhet, watnauwkeurigemetingvandeopnamevanwater inhetgewasvoorgroeibetreft,noodzakelijk zijn om geïnformeerd tezijnvoordevochttoestand vande
steenwolmat.
2.Onderzoeknaardewaterverspreiding enmestverdeling bijdruppelbevloeiing bij
teeltenindegrond
Déverslaggeving vanditonderzoekwerd in1986afgerond.Hetonderzoekwordtbinner
ditprojectnietverdervoortgezet.
3.Automatisering vanwatergevenbijteeltenopsubstraatindepraktijk.
Indepraktijkbestaatenblijvendebelangstelling voorautomatisering vanhetwatergevenbijteeltenopsubstraat.Nieuweontwikkelingen indepraktijk vanapparatuuropditgebiedgaandoor.Naastontwikkeling vanduregeavanceerde reken-enmee
methoden (bv.D.W.C.-systeemvanBrinkman)worden "eenvoudige"startsystemenontwikkeldofverbeterd. (Enthoven, Brinkman,Priva,Hoogendoorn,B.E.e.a.).
Geenvandesystemenwerktnogoptimaalendepraktischebruikbaarheid isnietvoor
allesystemengelijk.Bovendienspelenandere factorenzoalsverschilleninwaterafgiftevandruppelaars,verdampingsverschillen ineenkasenverdampingsverschillen
tussenplantenonderling,ookeengroterol bijdeautomatisering vanhetwatergeven.
Naardepraktijk toewordtgeadviseerd omkritischenmetenigevoorzichtigheidapparatuur aanteschaffen.
4.AutomatiseringwatergevenopsubstraatProefstationNaaldwijk.
Deplannenomin1986opvierplaatsen ineenkasafdeling (Bil)dedrainafvoerte
meteninverbandmetautomatisering vandewatergift,zijnomtechnischeredenen
uitgesteld naar1987.
Publicatie
Graaf,R.de.Toetsingelectronischeweegopstelling voortranspiratieonderzoek in
delysimeterkas.
ProefstationvoorTuinbouwonderGlas,augustus1986.
Graaf,R.de.Deverspreiding vanwaterenmestbijdruppelbevloeiing opdegrond.
Proefstation voorTuinbouwonderGlas.
B.Plannenvoor1987
1.Verdampingsonderzoek lysimeterkas
Hetisdebedoelingomdeaanpassingvandelysimeterkasvoor verdampingsonderzoek
bijteeltenopsubstraat in1987daadwerkelijk uittevoeren.
Deinstallatievandeweegschalen,deanderemeetopstellingen endedaaropvolgende
inregelingenentestenzulleneengrootdeelvandetijdin1987inbeslagnemen.
Inhoeverre
erin1987reedseeneerstetestmeteen (herfst)-gewaskanplaatsvindenisnogonzeker.
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2.Automatisering vanwatergevenbijteeltenopsubstraat indepraktijk
Debestaandesystemenendein1987nieuwontwikkeldeofverbeterdesystemen
zullendoorhetproefstationop"bescheiden"wijzeindepraktijkwordennagegaanenwordenbegeleid.
3.AutomatiseringwaterqevenopsubstraatproefstationNaaldwijk.
Zodradebestaandeplannentechnischgerealiseerd zijnzalhieraandachtaanbesteedgaanworden.
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Buitelaar,D.Klapwijk
deLint
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—
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—
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1986

In1986werdditgezamenlijkeprojectvandeonderzoeksafdelingen TeeltenKasklimaat
enFysiologiegestart.Hetdoel isombeschrijvend groeimodel teontwikkelenvantomaat.Hetmodelzalbestaanuiteensamenhangendeverzameling relatiestussenplantparametersengroeiomstandigheden.Hetmodelmoetzodoendeeen produktievoorspelling
kunnengevenopgrondvaningegevenklimaatsdata.
Ditjaarwerdeeneersteopzetvanhetmodelgemaakt.Binnenenkeleandereprojecten
werdenwaarnemingen verrichtdiegoedbijdeontwikkeling gebruiktkunnenworden.
BinnenprojectB33werdvan32groepenvan6plantenwekelijksm.b.v.weegklokken
hetplantgewichtbepaald.Samenmetdeoogstgeeftditdewerkelijkeproduktieper
week.Ronddeoogstvandetweedetroswasdeplantbelasting (plantgewichtgecorrigeerdvoorstengelenbladgewicht)maximaal,3.0kg/plant.Laterstabiliseertdeplant
belastingzichop2.6kg/plant.
AandeuniversiteitvanHannover (Institut für Gartenbau)heeftmenreedseentienta]
jarenervaringmethetontwikkelenvanbeschrijvendegewasmodellen.Tijdenseen5daagsbezoekaanhetInstitut für Gartenbauwerdkennisgenomenvandeontwikkelingsmethodiekentoepassingsmogelijkheden vanbeschrijvendemodellen.
b.Publicaties.
Heuveling,E.,M.Ruys,A.deKoning:Verslagvaneen5-daagsbezoekaanhetInstitut
für Gartenbau,UniversiteitHannover.Internverslagnr.26PTG Naaldwijk.
B. Plannenvoor1987.
a.Ontwikkelen vanhetmodelaandehandvanliteratuurgegevensengegevensuiteerdereproeven.
b. Stookteelttomaten.
proeffactoren:etmaaltemperatuurinverschillendegewasfasen.
kas211/2,4,6,8
plantdatumhalfdecember1986
Indeafdelingenzalvanafbloeieenetmaaltemperatuur vanresp.17,19,21en23c
gerealiseerd worden.2,4en6wekennabloeivandeeerstetroswordenplantenovei
gezetnaareenanderetemperatuur.

mandagen
mandagen

PROJECTVERSLAG
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Besteding over het afgelopen jaar (1986)
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

a) Literatuuronderzoek
b)Tussentijdsverslagoverliteratuurenbestaandetheoretischeopzetm.b.t.kasventilatie. (titel:Greenhouseventilation)
c)Operationeelmakenvanopstellingvoorventilatiemetingen.(IJking,programmatuur etc.)
d)Ventilatiemetingen ophet IMAG.Bestuderingeffectvanwindrichting opdeventilatie.
e)Ventilatiemetingen ophetPTG.Vergelijkingtussentweemeet-technieken ni.de
constant flowmethodeendedecay-ratemethode.
Gebleken isdatdeopstellingnietbedrijfszeker genoegwasvoormetingenonder
praktijkomstandigheden.Dezeopstelling zalvnl.gebruiktwordenvoor(laboratorium)metingenvandeluchtuitwisseling alsgevolgvantemperatuurverschillenbinnen
enbuitendekas.
f)Opzetten tweedemeetopstelling plusnieuwerandapparatuur voorpraktijkmetingen.
g)Zoekenvangeschikte locatiesinenrondhetWestland voorventilatiemetingenin
depraktijk.
BPlannnenvoor1987
Denatuurlijkeventilatie ishetgevolg
denalsgevolgvandewindenhettemper
Inhetbeginvan1987zalhetonderzoek
vanhetraamtype.Daarnaastzalhettemp
studeerdwordend.m.v.metingenaaneen
timent opwaregrootte (indeloopvan
Ookzalinditjaarbegonnenwordenmet
omheteffectvandegevelafmeting t.o.v
Daarnaastzalbekekenwordenwatvoorin
energieschermheeftopdeventilatie.

vandrukverschillen overderamendieoptreatuursverschilbinnenenbuitendekas.
zichrichtenopdebepalingvandeinvloed
eratuureffectopdeluchtuitwisselingbemodelkas (begin1987)enaaneenkascompar1987).
metingen inkassenvanverschillendegrootte
dedekafmetingnategaan.
vloeddeaanwezigheid vaneengewasen/of

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolobled gebroikei
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ProjectC2.Heteffectvankoolzuurvoorziening opstofproduktie
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a.Deinvloed vanGA3 viadewortelstoegediend opde
produktievankomkommers
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c.Bewaringcourgette-stuifmeel
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Invloedoverplantenen2.4.D
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c.Waarnemingenaandegroeivankomkommer-entomateplanten
deeerstedagennaopkomst.
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Besteding over Kat afgelopen jaar (19 8(}
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Besteding In geld
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—
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f
f
f
f
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar ( 1 9 8 6 > n e t vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1 ^ 8 6

a. Invloedvanhetseizoenopgroeienbladaanleqbijjongechrysanteplantenonder
langedagomstandigheden.
Dewaarnemingenaanchrysantenwaarvaninhet InternJaarverslag 1984,p.134en1985
p.155isgesprokenzijnafgewerkt.
Degegevenswerdenverzameld inhetkadervanhetonderzoeknaarhetseizoeneffect
opdeplantegroei.Behalvevanzeersnelleplantenzoalstomaatenkomkommerwarenal
gegevensverzameld vandezeerlangzaamgroeiendeanjer.Hetonderzoekwerdafgeslotenmetdoormetingvandechrysantwaarvandegroeisnelheid ongeveerhetmiddenhoudt
tussenbovengenoemdegewassen.Chrysantwerdookgekozenomdatvandezesoortzeer
veelgegevensbestaanmetbetrekking totdebloemaanleg,maarbijnanietoverdevegetatievegroei.
Gedurende2jaarwerden30maalchrysantengeteeldvanafbeworteld stektotongeveer
20g.versgewicht.Dekaswaarin dit gebeurdelietmaximaal60?óvanhetnatuurlijke
lichtdoor.Deplantenwerdenvegetatiefgehoudendoornachtonderbrekingmetgloeilamplicht.Alsraswerdgebruiktdecv "BrightYellowMay Shoesmith",omdatdaarvan
bekendwasdatheteenzeerhoog"longdayleafnumber"hadendaardoorgemakkelijk
vegetatieftehoudenzouzijn.Deplanten werdenbeschikbaargestelddoorFidesB.V.
engekweekt inbakkendieineenlaagjevoedingsoplossing stonden,bijtemperatuur
enC0_ -voorziening zoalsdatindepraktijk gebruikelijk is.Degroeiendebladaar
legwerdengemetendoorperiodiekebemonsteringenwaarbijhetaantalbladerentotin
hetgroeipuntmicroscopischwerdvastgesteld.
1.Groei-enaanlegsnelheden
Gedurendedeperiodehalfapriltothalfaugustuswasderelatievegroiesnelheidconstanten25?óperdagenwerdconstant1bladperdagaangelegd.Degroei-enbladaanlegsnelheid namendaarnalineairoftotmidden indewintereenminimumwerdbereikt
van 6%perdagbij0.3 bladperdag.Daarnanamenbeidesnelhedenweerlineairtoe
totdeconstantezomersnelheid.
Alsderelatievegroeisnelheidwerdomgerekend indegroeiduurtussen1en10g.vers
gewicht,danbleeknadeconstantegroeiduurvan10dagengedurendedezomer,degroe
duurlineairtoetenementot35dageninhetmiddenvandewinter.
Delengtevandeplanttotdeaanlegvan30 blad reageerdeopdezelfdemanierop
hetseizoenalsderelatievegroeisnelheid endebladaanlegsnelheid nl.constant 18c
vanapriltotaugustus,daarnatoenemendnaareenmaximum inaprilmet2cmperdag.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervoloblad gebrulke*
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Ditnamdaarnavrijregelmatig aftoteenminimumvan0.8cmperdagmiddeninde
winter,omdaarnaweertoetenementotapril.Hetaantalbladerenbij10g.vers
gewichtwashetgehelejaardoorconstantca.30.
2.Rasverschillen
Inéénvandeproevenwerdeenzg.snelgroeiendecultivarvergelekenmethetstandaardras indeproef.Het"snellere"rasbleekgrotereplantentegeven.
Ditwerdechternietveroorzaakt dooreengroteregroeisnelheid,maardoordatde
plantenvluggeruitliepen.Ditvaltechter inhetbeginhelemaalnietopomdatde
scheutjesdannogergkleinzijn.
Derelatievegroeisnelheidwasgelijk.Bijeenzelfdeplantgewichtbleekooknogde
lengtevanhet"snellere"rasgroterzijn,waardoornogsterkerdeindrukvaneen
snelleregroeiwerdverkregen.
Overgroeisnelhedenkunnenmoeilijkconclusieswordengetrokkenzonderexactemetingen.
3.Vergelijkingmetanderegewassen.
Dechrysantvertoonde midden indewinterongeveerdezelfderelatievegroeisnelheidalstomaat,nl.ca.8?óperdag.Bijbeideplantennamdatlineairtoetoteen
constantemaximum snelheid indezomer.Bijtomaatisdezomersnelheid5maanden
langgemiddeld40?óperdagmeteenuitschieter tot60?ó.Bijdechrysantwashet
gedurende4maanden25?óperdagmeteenuitschieter van28?ó,endusveellagerdan
bijtomaat.Anjervertoonteenlineairetoenamevan 2%perdagmiddenindewinter
watzeer langzaam is,totca.8?óinhetmiddenvandezomer.Daarmeeisdemaximale
snelheid vandeanjerongeveergelijkaandeminimumsnelheidvanchrysantentomaat.
Eenverschil isookdatbijanjergeenperiodemetconstantegroeisnelheid indezomervoorkomt.Deoorzaakhiervanisdatdeanjergeenaanpassingvandebladdikte
vanhettoenemendelichtvertoontwatbijtomaatenchrysantweloptreedt..Deze
plantenwordendaardoorminderefficientbijtoenemendelichthoeveelheden.
Publicaties:
Klapwijk,D. (1987)(?).Effectofseasonongrowthanddevelopmentofchrysanthemum in thevegetativephase.I.S.H.S.Working-partyongreenhouse
Chrysanthemum,Naaldwijk,TheNethetlands1986.
ActaHortic, (inpress)
Klapwijk,D.enC.F.M.Wubben (1986)Zonlichtheeftgroteinvloedopvegetatieve
groeichrysant.VakbladvoordeBloemisterij41 (35):44-45
Klapwijk,D(1986)Productionoftomatotransplants inTheNetherlands.ActaHortic.
190:505-510
Lint,P.J.A.L. deandD.Klapwijk (1986)Physiology oftomatorootswithrespect
tosubstrateculture.ActaHortic.190:467-469.
b.Bijenalsbestuiversvandetomaat
Deinvloedvanbijenopdebestuivingenopbrengstvandetomaat isditjaarvervol
Vergelekenzijndrieafdelingen,tweemetenéénzonderbijen.
Inelkeafdelingzijntweebehandelingenvergeleken,teweten 3xperweektrillen
ofniettrillen (ditgeldtvooralletrossen.In1985werd trosbijalleplanten
getrild.
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Debeginbloeivielgemiddeld inweek 5(alle3afd.). Hetbijenbezoekbegonin
week7of9(invloedverschillendebijenvolken?)enhield stand totweek 15meteer
optimum omstreeksweek11.Dezeperiodekomtgoeddeelsovereenmetdein1985
gevondenperiode.
Deoogstisbepaald inweek 15t/m23.
Doorniettrillenwordtdeoogstverlaat,deze verlating is 'tgrootst indeafdelingzonderbijen.Deberekende financiëleopbrengst isbijniettrillen indeafdeling zonderbijenca50?ólagert.o.v.weltrillen.Indeafdelingenmetbijenis
dereductie5tot8?ót.o.v.trillen.
Niettrillengeeftmeer "kriel"danweltrillen.Indeafdelingzonderbijengeeft
niettrillen20xzoveelkrielalsbijtrillen.Indeafdelingenmetbijenwordt
2xzoveelkriel gevondenbijdeniet getrildeplatnent.o.v.weltrillen.
Conclusie:bijenkunnen 'ttrillennietgeheelvervangen,hoogstenseenkorte
periode.
Nog openstaandevragenzijn:
1.Inhoeverregeefttrillen H- bijen eenhogereopbrengstdanalleentrillen.
2. Inhoeverrekunnenanderebestuiversvoortomatenwordeningezet.
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a.C0 ? doseerschadebijgerbera
Indeplasticbehandelcellen inA3warendefactorenlichtentemperatuursteedsgekoppeld.Daarom isgebruikgemaaktvanvier kunstlicht-klimaatcellen omdeinvloeden
vanveellichtenvanhoge ruimtetemperaturenbijhetoptredenvandoseerschade
bijgerberatescheiden.
Erwerdenviertemperaturen ingesteld;22,27,32en37°C,bij2000.ppmC0„eneen
lichtniveauvan45W/m2 (Philips-HPI/T400W.Lampen).Eenhogerlichtniveaukon
nietingesteldworden,daardetemperaturen anderstehoogopliepen.Degerealiseerde
temperaturen kwamennietsteedsovereenmetdeingesteldewaardenenheerstenalleen
tijdensdelichtperiode (0500uurtot1900uur). Denachttemperatuurwas14-18C.
Het raswasMarleen.
Achtereenvolgenswerdentweeseriesplanteningezet.Eenoriënterendeseriemet
1plantpercelvan22meitot17junieneentweedeseriemet3plantenpercelvan
20junitot17juli.
Indeeersteseriewarendegerealiseerde temperaturenca24,28,32en36C,de
luchtvochtigheid overdagca.80?óen 'snachtsca100?ó.Bijallebehandelingentrad
enigegeelverkleuring opaandejonge,volgroeidebladeren.Bijdetweelaagste
temperaturenwaserwatmeergeelverkleuring danbijdehogeretemperaturen.
Bijdetweedeserie waren degerealiseerdeceltemperaturenca.30,30,35en40C,
deluchtvochtigheid overdagrond95?óen 'snachts100?ó.
Erwasenigegeelverkleuring,maarerwarengeenverschillen tussendetemperatuurbehandelingen.Erwarengeenlageretemperaturen tebereikendan24Cbijdeeerste
endan30Cbijdetweedeserie.Ditkwamdoorhetontbrekenvaneenregelingvande
vandekeldertemperatuur.
Waarschijnlijkwasde instralingvan45W/m2 tegeringom incombinatiemeteenhog
C0_-concentratieenhogetemperaturenduidelijk verschillen ingeelverkleuringte
geven.Inzijnhuidigevormisdekelderapparatuurongeschiktomcombinatiesvanhoge
lichtintensiteitenmettemperaturen rond20Cintestellen.

Achteriljde niet beschrijven. Bit onvoldoend« ruimte vervolgWed gebruike
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A. Verslag over 1 9 8 6

a.DeinvloedvanGA-,viadewortelstoegediend opdeproduktievankomkommers.
Uitdeliteratuur isbekend,datGA,viadewortelstoegediend,defotosyntheseverbetert.Indezeproefisnagegaanofhierdoordeproduktie-stagnatiekanwordenvoorkomen,devruchtbeginselssnelleruitgroeienenmindervrouwelijkebloemenwordengevormd.
Deteeltisinsteenwoluitgevoerd.Perplant is1xindeweek100ml.watergegeven
of100ml.GA-,oplossingindeconcentratievan25mg/lof100mg/l.
Ditis8xuitgevoerd.
GA,heefteengeringeoogstreductiegegeven (6à7?ó).Het gemiddeld vruchtgewicht
isnietbeïnvloed.
b.Deinvloed vantetrahydrocortison (THC)enindolboterzuur (IBA)opdebeworteling
vanchrysantenindewinter.
Omdebeworteling indewinterteverbeteren isnagegaandeinvloedvanIBA0.0 -0.2
en0.4gew.%al.dannietgecombineerdmet0-20en40mg/lTHC.Gebruiktzijnoplossingen,destekkenzijnca.2cm.hierin geplaatst gedurende5of10minutenoferis
evengedoopt.
Erzijntweecv'sgebruikt,tewetenCassaenRegoltime.
IBAheeftoverdoseringsverschijnselen gegeven,vooralbijdecvCassa.
THCbevordertdebeworteling.DoordeoverdoseringvanIBA isgeensynergistischeffectvanTHCbij 'tgebruik vanIBAvastgesteld kunnenworden.
IndekomendeproefwordtIBAinlagereconcentratiestoegepastgecombineerdmetdezelfdeTHCconcentrateisalsindezeproef.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgblad gebrulkei
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c.Bewaringcourqette-stuifmeel
Omperiodenmetstuifmeeltekortoptevullen,isbegonnenmethetonderzoeknaar
bewaringvancourgette-stuifmeelovereenlangereperiode.
Hetstuifmeelisinseptember 1985verzameld.Erzijn-4behandelingen vanbewarini
onderzocht,tewetenstuifmeelofbloemenbewaren,beidealdannietgecombineerd
met "drogen"d.m.v.silicagel.
Debewaringvondinplasticzakjesineendiepvries (ong.-18°C)plaats.
Injuni1986isditbewaardestuifmeelenversstuifmeelgebruiktombloemente
bestuiven.
Deresultatenmetbewaard stuifmeelwarenduidelijkminderdanvanversstuifmeel
Degeschatte produktievermindering t.o.v.versstuifmeel (100?ó)ligtgemiddeld
tussen 38en83?ó.Verhoudingsgewijs voldeed 'tbewarenvanbloemenbeterdanhet
bewarenvan"los"stuifmeel.Deinvloedvanhet "drogen"wasbijlosstuifmeel
gunstig,bijbewaardebloemenongunstig.
Suggestiesvoorverderonderzoek.
1.Plasticzakjesvervangendoorpotten (i.v.m.minderstuifmeelverlies)
2.Hetvergelijkenvanlosstuifmeelenmeeldraden (bloemenbewarengeeftveelsti.
meelverlies)
3."Drogen"doorgroterehoeveelhedensilicagelofanderehygroscopischestoffen.
4. Invloedherkomstvanhetstuifmeelnagaan (rassen,teelt,ouderdom gewas,momer
vandedag).
5.Gassamenstellingbewaarruimte.
d.Stuifmeelkieming invitrovancourgette
Inverbandmetvruchtzettingsproeven isnaareenmethodegezochtomdevitaliteit
vancourgette-stuifmeel ineencijferuittedrukken.
Hetstuifmeel isinvanTieghemcellenin6-voudtekiemengelegd in5verschillenc
media,teweten5-10-15-20of25?ósaccharosewaaraansteeds300mg/l
Ca (N0,)2.4H20en100mg/lH,B03 wastoegevoegd.Dekiemduurwas5u.,detemp. 11
endekieming issteedsinhetlichtuitgevoerd.Debepalingenzijninseptember
uitgevoerd.Bijallegebruiktemediaisstuifmeelkieming opgetreden.Aangeziende
uitkomstenperinzetdatum (5stuks)sterkvarieerdenisdeinvloed vandeconcentr
tienietduidelijk,hoeweldehoogsteconcentratiegemiddeld dehoogstekieming
(ca.49?ó)heeftgegeven.
Suggestiesvoorvervolgonderzoek.
1.Naderonderzoekt.a.v.desaccharoseconcentratie.
2. Invloed lichtendonkeropdekieming.
3.Invloed vloeibaarenvastmedium.
4.Invloedanderesuikersdansaccharose.
5.Invloedgroeiregulatoren.
e.Invloed vanEthrelenTomatotoneopdeproduktievaneenvroegecourqette-teelt
Ethrelisinheteersteloofbladstadium (21januari)verspoten,omdeproduktiete
vervroegenenteverhogenviavervroegde inductievanvrouwelijkebloei.
Ombestuivingsarbeid uittesparenzijntweezettingsmethoden vergeleken,teweten
1)destandaardbehandeling (6xperweekhandbestuiving toepassen)en2)eenalter
natievebehandeling (4xperweekhandbestuiving toepassenenlxperweek,opmaandag,groeistoftoepassen.
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AlsgroeistofisTomatotonegebruikt ineenconcentratie van50ml/l.Ditkomtovereenmet100mg/l4chloorfenoxyazijnzuur.
Debeidezettingsmethoden zijnbijwelennietmetEthrelbespotenplantenuitgevoerd.
Gezaaid is4januari,geplantop14februari.Bijhetuitplantenwerdenbijdemet
Ethrelbespotenplantenbijna3,5xzoveelvrouwelijkebloemknoppenenvrouwelijke
bloemprimordiagevonden.Ditisindezeproefnietomgezetineenverbeterdevroege
en/oftotaleopbrengst.
Tomatotonekanhetbestuiven zovroeginhetjaarnietvervangen (minderzettingen
eengroterekansopvrucht-enplantafwijkingen t.o.v'.uitsluitendbestuiving).
Suggestiesvoorvervolgonderzoek.
1.Parthenocarperassentesten
2.GoedeParthenocarpe rassen,welketesterkstrekkenmetremstoffeneengoede
habitusgeven.
f.Vegetatievevermeerdering vansnijgroen invitro,Invloedoverplantenen2.4.D
Nagegaan isdeinvloedvanhetoverplanten (hoofdscheutlengteca.4cmopeenwortelinducerendmediummet0-1-2of4mg/l2.4D.Deexplantatenstondenhierop3-7of14
dagen,waarnaisovergezetopeenwortelvormendmedium.
Scheutvorming isverkregenopeenM+Smediummet25g/l fructose,1g/laktieve
koolstof,PVP405g/l, kinetine1mg/len IAA0.01mg/l.
Hetwortelinducerendemediumwasgelijkuansamenstelling,maarhieraanwerdgeen
IAAenkinetine toegevoegd,maarwel2,4D(zieboven).Desamenstellinqvan 'twortelvormendemediumbevatgeengroeireçulatoren,MenSindehalveconcentratieenfructose,aktievekoolstofenPVP40indehierbovengenoemdeconcentraties.
AllemediahebbeneenpHvan5,9.Demediazijngestoldmet8g/lagar.
Vrijwelalleexplantatenhebbenzijscheutengevormd.Hierbijisgeeninvloed vande
2.4Dendeduurvanvaninwerking tezien.
Wortelvormingis(nog)niet opgetreden,maardeexplantaten zijnhiervoornogtekor<
incultuur.
g.Trosooqstbijcherrytomaten
Omarbeiduittesparenisnaarmethodengezochtombijcherrytomaten tot hetoocsten
pertrostekomeninplaatsvanhetooçstenvandeafzonderlijkevruchten.
Hiertoezijnditjaartweeproevengenomen.
Proef I(eenzeervroegeteelt)
Indezeproefzijnalletrossenop15bloemengesnoeid. Tenopzichtevanonbehandeld
(weltrossnoei)isnagegaandeinvloed vanCCCopdetrossenspuiten (kortere trosstelen,beterekwaliteit),heteffectvan Tomatotoneopdepuntbloemenspuiten (snellereuitgroeienrijpingvandelaatstebloemenineentros)en Ethrelopdetrossen
spuitenbij 'tbeginvanderijping.
CCCgeeftkorteretrossen.Dekansopenkelekleinevruchten indetrosneemthierdoortoe.Synchronisatievanderijpingwordtnietverkregen.
Tomatotonewasteweinigeffectiefombruikbaar tezijn.Alleen Ethrelgafeengoede
synchronisatie vanderijping,maarhierbijnamdekansopvruchtvaltoe.
ProefII(herfstteelt)
Indezeproefisdematevanoogstdervingdoortrossnoeinagegaanendeinvloedvan
eenalternatiefvoorzilveralleenofincombinatiemet Ethreltoegepast.
Hetgewichtaangoed rijpevruchtenisbijtrossnoeientrosoogst33?ót.o.v.niet
snoeienenperstukoogsten.Wordtalleen 'talternatiefvoorzilvertoegepast,dan
isdeoogstderving evengroot,maardeoogstwordtgemiddeld 4dagenuitgesteld.Bij
degecombineerdetoepassingvan 'talternatiefvoorzilveren Ethrelwordt60?ógoed
rijpevruchtengeoogstt.o.v.decontrôle.Ditishoofdzakelijk 'teffectvanEthrel.
Dooralleingrepenneemt 'tgemiddeldevruchtgewicht toe(34tot40?ó).
Aangeziendeproduktieendekwaliteitduidelijkwordtbenadeeld,wordtditonderzoekvoorlopigafgesloten.
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bijenvolk indekasgezet.Vergelekenzijn1xperweekdebloemenofjongevruchtbeginselenspuitenmetFulset (37.5mg/lBNOA)ofGA3 (100mg/len5xperweekde
bloemkroontjesverwijderent.o.v.onbehandeldebloemen.Doorhetbijenbezoekwasde
zettinggoed.Dediversebehandelingen gavengeenbeterezettingdanonbehandeld.
Vandezeproefzijngeenoogstbepalingenverrichtwantdoorhetspringenvaneenvei
warmingsbuiszijnveelplantenvoortijdigafgestorven.
Suggestiesvoorvervolgonderzoek.
Hetstimulerenvandevruchtgrootte inplaatsvandezettingdoor:
1)Plantbespuitingmetpolyaminesgedurendedebloei.
2)GA3 opdejongevruchtbeginselsspuiten.
3)Combinatievan1en2
4)Toepassenvanmorfactine.
i.Verbeteringvan hetsuikergehaltevanmeloendooruitstelvanderijping.
Getracht isderijpingvanmeloenenuittestellendoordebloemkroontjesgedurende
debloeiteverwijderen (hetwegnemenvaneenethyleenbrofl),GA3 100mg/lopjonge
vruchten tespuiteninde3eof5eweeknahetbeginvandebloeiofinde5eweek
nahet.beginvandebloeitespuitenmeteenalternatiefvoor"zilver"(iseenmengse
bestaandeuit10mg/lGA3+2mg/lkinedine+1600mg/lCCC+450mg/lamino-oxyazijnzuur).
Hetsuikergehaltevandeonbehandeldevruchtenwasgemiddeld 11,1%.Na 'tverwijdere
vandekroontjeswashetgemiddeldesuikergehalte 11,7%.
HettoepassenvanGA3 geeftookenigeverbetering vanhetsuikergehalteenhetvroec
toepassen (gem.11,5 %suiker)isietsgunstigerdanhetlatertoepassen (gem.11,3°
suiker).Hetalternatiefvoorzilvergafevenzoet-evruchten (11,3%)alsGA3.
Hetchemisch inducerenvanzoeterevruchten isnieteffectiefgenoeg.Indekomende
proefzalwordenonderzochtofhetkoelenvanvruchtenoogstuitstelenverhogingvar
hetsuikergehaltegeeft.
j. Produktieverbeterinqbijbroccolimetbehulpvanqroeirequlatoren.
ProefI.InvloedBAbespuitingen.
Gespoten isop23/4en1/5met25-50en100mg/lBA metuitvloeier.Deeerstebespi
ting isvlakvóórdeeersteoogstuitgevoerd,detweedebespuiting istoegepasttoen
goeddeelsdehoofdkolenwarenafgeoogst.
DoordeBAbespuitingen neemt hetaantalgevormdezijkolen (gemiddeldmet6,5?„tot
16,0?ó)enook hetgemiddeld zijkoolgewichtneemttoe (gemiddeld tussen2en7,5?ó).
Hierdoorwordtdetotaleproduktie t.o.v.spuitenmet6tot15?óverhoogd.
Deresultatenmetdeeerste bespuitingverkregenzijnietsbeterdanbijdetweebespuiting.
Vandegebruikteconcentratiesvoldoetglobaalgenomendemiddelsteconcentratie(50
mg/l)hetbeste.
Suggestiesvoor verderonderzoek:BA50mg/ltoepassenopdiversetijdstippenaldan
nietgecombineerd meteenherhaaldebespuiting.
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Proef II.InvloedPromalinenGA3.
Oriënterend isdeinvloedvanPromalinenGA3,nagegaanopdeproduktieverbeteringvar
broccoli.Eénweekvóórdeeersteoogst is5,5ml/1Promalin (=99mg/lGA. _+
99mg/lcytokinine)of100mg/lGA3 opdeplantenverspoten.
Promalinisnadeligvoordeproduktie(lagerhoofdkoolgewicht,minderzijkolenenlagerzijkoolgewicht).
GA,isvanweinig invloedophethoofdkoolgewicht,geeftmeermaarlichterezijkclen
danonbehandeld,waardoordeproduktiegelijk isaandievanonbehandeld.DoorGA,
wordtechterdekwaliteitsterkbenadeeld (lichtervankleurensterkgestrektestengels).
k.Verbeteringvandewortel/loofverhoudingbijpeen.
Hetdoeliskwaliteitsverbetering bijwortelen,gegroeid ineenlichtarmeperiode.
Gezaaid isinweek4(cvZoeteAmsterdamseBak).Gespoten isinweek 12-14en16
2ml/lEthrel (=960mg/la.st.Ethephon).Inweek 14istevens1ml/len4ml/l
Ethrel (480mg/len1920mg/lEthephonverspoten.Deplantenzijnmaximaal1xbespoten.Devroegste bespuitinr;3ndelageconcentratierevendebestewortel/loof
verhouding zonderverliesaanwortelproduktie.
Naderbepaaldmoetworden:
1.Hetjuistetijdstipvanspuiten.
2.Demeestgeschikteconcentratie.
3.Dehoeveelheid tegebruikenspuitvloeistofperm2 insamenhangmetdeconcentratie.
1.Verbeteringvandelatezettingmetbehulpvangroeistofbijherfstpaprika's.
Onderzocht is,ofdelateproduktievanherfstpaprika's teverbeterenvaltviaplantbespuitingenmet Tomatotone(0,625-1,25 -2,5ml/l=resp.1,25 -2,5en5,0mg/la.
st4chloorfenoxyazijnzuur).Geplantishalfjuni .Debespuitingenzijn21/8-30/8
en9/9 uitgevoerdmetalleconcentraties.Decontroleszijnonbespotengebleven.Er
zijn10behandelingenvergeleken.
Doordeslechtegroeiindekas (telagetemp.)isgeengoedbeeldvanheteffectvan
debespuitingen verkregen.Globaalgenomenheeft indezeproef Tomatotonevervroeging
vandeoogstgegeven,vooralbijdehogeconcentratie.Ditgaattenkostevandelateproduktie.
Deproefherhaleneneventueel lateronderzoekenofdeconcentratie,hetmomentvan
spuitenofdetegebruiken middelen verbetering vanderesultatenkangeven.
m.Ethrelbespuitingen terverbeteringvandelateproduktievanherfstpaprika's
Bijeenlatepaprika-teelt isdeprijsvandelaatgeoogstevruchtenfinancieel
aantrekkelijkst.Daaromisgetrachtdevroegeproduktieteverminderen tengunstevan
delateproduktiedoormiddelvanbloem-enbloemknopvalgeïnduceerd doorEthrel.
Erzijn10behandelingenvergeleken,tewetenallecombinatiesvan3spuitdata(24/6
-4/7 -16/7)en3concentraties (0,125- 0,25 -0,50ml/lEthrel=resp.60-120
-240mg/l).Deeerstebespuiting is10dagenna 'tplantenuitgevoerd.Decontroleplantenzijnonbehandeldgelaten.
Doorde Ethrelbespuitingen isdevroegeoogstingewichtmetbijna40?óverminderd
t.o.v.nietspuiten.Degemiddeldeconcentratieinvloed wasresp.bijna20?ó,ruim
30?óenbijna65?óvoordeopeenvolgendeconcentraties.Detweedebespuitingwas't
meesteffectief,delaatstebespuiting isvermoedelijk telaatuitgevoerd.
Delateoogstvanderodevruchtenisvooraldoordezebespuitingverbeterd (ruim50?ó
Deconcentratieinvloed washierbijminderduidelijk.
Detotaleoogstingewicht isdoorspuitenverminderd,vooralbijdehogeconcentrationdelaatstebespuiting.
Definanciëleopbrengst isnognietberekend.Plannenvoorkomendeproeven:
Naderebepalingspuitmomentenconcentratie.
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Beknopt9 weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (IQ 8 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

a.Hetoptredenvanneusrot intomaatnakopbreuk
Indepraktijkwerdwaargenomen datneusrot inreedslangproducerendetomateplantenmeeroptrad alsdehoofdscheutgebrokenwasendaarnawerdvervangendooreen
zijscheut.Devruchtenvandezezijscheutvertoondenduidelijk veelmeerneusrot
dandevruchtenaannormaleplanten.In1985werdvanenkeleplantenopzettelijk
dehoofdscheutopverschillende tijdstippenuitdeplantgebroken.Vooralalsde
vervangendescheutzichuiteenadventiefknopmoestontwikkelen,trad inzeer
ernstigemateneusrotop.Behalveneusrot indevruchten vertoondenookdebladeren in zeerernstigematekalkgebrek.
Naverloopvantijdwerdendeproblemenkleinerenontstondweerongeveerhetnormalepatroon.Alsdekopvandeplantvroeginhetjaar uitdeplantwerdgebrokei
ofalseenvlezige trosdiefdefunctievandehoofdscheut konovernemen,traddeze
afwijking nietofinveelgeringeremateop.
Vermoedelijk moetdeoorzaakvanhetverhevigdeoptredenvanneusrot (kalkgebrek)
wordengezocht ineenremmingvanhetkalktransportbijdeaansluitingvande
houtvatenvandehoofdscheutopdievandevervangendezijscheut.Dezeaansluiting
wordtdankennelijkopdenduurverbeterd.
Publicatie
Klapwijk,D. (1986)Meerneusrotnakopbreuk.Tuinderij66 (6):46-47

Achtenljde niet beschrijven. Bit onvoldoende) ruimte vervoloWed gebruikt
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Besteding over hat afgelopen Jaar (1986)
Besteding in geld
Directe kotten-personeel f
„
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kotten f
Totaal
f

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
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—
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B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

a.Invloedvanhetseizoenopgroei,bloemaanleqenbloeivantrosanjer.
\/anhetonderzoekbeschreven inhetInternJaarverslag 1985p.167zijnin1986
4artikelenverschenen indevakpers.
In1987zullen2artikelen uitkomen inNetherlands JournalofAgriculturalScience.
Publicaties;
Klapwijk,D. (1987).Effectofseasonal radiationanddaylenothshiftsongrowthand
developmentofspraycarnation I.Vegetativegrowth.Neth.J.ofagricScience,
35(inpress).
Klapwijk,D. (1987). Idem II.Flower initiation.Neth.J.ofagricScience,35
(inpress).
Klapwijk,D. (1986).Trosanjergroeitinwinternauwelijks.Vakblad voordeBloemisterij41(1):42-43.
Klapwijk,D. (1986).Bladaanleg trosanjergevoeligvoor straling.Vakbladvoorde
Bloemisterij 41(2):46-47.
Klapwijk,D. (1986).Groeiduur totbloemaanleg varieertperseizoensterk.Vakblad
voordeBloemisterij41(3):42-45.
Klapwijk,D. (1986).Seizoenenlichtbepalenbloei.Vakblad voordeBloemisterij
41(4):82-83.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgblad gebruikt»
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Besteding in geld
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„

Tijdbesteding van direct bij het proleet betrokken personeel:
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—
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„ -materieel, f

Seml-dlrecte kosten

Middelbaar personeel
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f

—
—

mandagen
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Omslag algemene kosten f
Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (19 86) met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1 9 8 6

a.Invloedvanlichtonderscheppingenbelichtingopgroeienontwikkelingvan
jongekomkommerplanten.
In1984.en1985werdeenserieproevengenomenomheteffectvanlichtvermindering
enlichtverhoging opdegroeivanjongekomkommerplanten tebepalen.Ditonderzoek
werdgedaaninhetkadervanenergiebesparendemaatregelen dievaakgekoppeldzijn
aanlichtverlies.Deproefruimtebestonduit24overdekasverspreideproefveldjes.
Bovenelkproefveld kondenaaneenverplaatsbaar frameschermenoflampenwordenopgehangen.
Delichtniveau'swerdengecreëerd dooréénofmeerschermdoekenofhogedruknatrium
lampennetbovendeplantenoptehangen.Deschermenwarenvanzonsopkomsttotzons
ondergangbovendeplantenaanwezig.Indezomerwerdbijeenaantalbehandelingen
ookgeschermd bovenbepaaldestralings-setpoints (meestal200,100en50J/cm2/uur).
Indewintermaandenwerdeenaantalbehandelingenbijbelicht alshetstralingsniveau
buitendekasboveneenbepaald setpointsteeg (meestal20J/cm2/uur).Ditbetekent
datervooralinhetmiddenvandedagbijbelichtwerd.Deproefperiodenomvattenhe
aantaldagenvanafopkomsttothetmomentdatdeplanteneenversgewichtvan10g.
haddenbereikt.Vooreenverdereomschrijving vandeproefopzetwordtverwezennaar
het InternJaarverslag 1984en1985.Deresultatenvandegroeianalysewordenbesproken.Perproefveldwerddelichtintensiteit overééndaggemetenengesommeerd.
Degroeiresultatenwordenmetdegemetengemiddelde lichtdagsomvergeleken.
Degemiddelde relatievegroeisnelheid (RGR).
Omdatdetoenameingewicht
enbladoppervlakte exponentieelverliepwerd
deRGRoverdeperiodevannaopkomsttot10g.versgewichtberekend.Uitgezettegendelichtdagsom namendeRGR-waardentoebijtoenemend lichtvanwinternaar
zomermeteen faktor3terwijldelichthoeveelheid meteen factor15toenam.Devers
endrooggewichtRGR-waardenvandeonbehandeldeplantengavenvergelijkbareverzadigingskrommen.Deoorzaakwaswaarschijnlijk devergrotingvanbladdiktebijde
hogerelichtniveau's.
Devolgendeverbandenwerdengevonden:
Y=Ymax*(l-exp(-alpha*R/Ymax))waar
Y=RGR
YMax=RGRmax
Alpha=hellingvandekrommeophetpuntwaarbijgeldtR=0.
R=gemiddeldeontvangenstraling
Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgblad gebruik«
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IndetabelzijndeAlphaenRGRmax waardenvoordeverschillendebehandelingengegeven.Hetlichtverzadigingspunt werdgevondenrond4MJ/m2/dagwatovereenkomtmet
hetlichtniveauvaneindmaarteneindaugustus.Tussendezetijdstippenreageerden
jongekomkommerplantennauwelijksopverschillen inlichtniveau.DeRGR-waardenvan
geschermdeplantenuitgezet tegendegemetenlichtdagsom gafookeenverzadigingskromme,maarbijdelagelichtintensiteiten weekdekrommeafvandeonbehandelde.
PerproefwasdeRGRvandeonbehandeldeplantenhogerdanvangeschermdeplanten.
Maarvoordezelfdehoeveelheid lichtwarendeRGR-waardenvandegeschermdeplanten
hogerdanonbehandelde.Ditkomtwaarschijnlijk doorhetwegschermenvanstralingspiekendietochminderefficientgebruiktwordendoorjongeplanten.
De behandelingmetschermenbijbepaaldestralingssetpointsgafeenverzadigingskrommedievergelijkbaarwasmetschermentijdensdeheledag.DeRGRvandebijbelichteplantenwasperproef hoger danbijonbelichteplanten.Maarbijdezelfde
hoeveelheid lichtwarendeRGR waardenvandeonbelichteplantenhoger.Bijlage
lichtintensiteitenwasdeRGR vandebijbelichte plantenongeveer 6%lagerdanonbehandeldbijhetzelfdeJichtniveau.Hierisdemaniervanbijbelichtenwaarschijnlijkwee
deoorzaak.Doorbijb^.lichtenwerdendelichtpieken juistverhoogd.Ditisextralicht
heeftkennelijk eenlaagrendementvoordegroei.DeRGR ishetproduktvandenetto
assimilatiesnelheid (NAR)endeleafarearatio (LAR).DeRGRvandegeschermde
plantenbleekvooralbeinvloed tezijndoordeNARdievooreenbepaaldelichthoeveelheidhogerwasdanbijdeonbehandeldeplanten.AnderzijdsbleekdeRGRvande
bijbelichteplantenbeinvloed tezijndoordeLAR,dieietslagerwasdandeonbehandelde.V/oorallebehandelingenwasereenduidelijke toenameinbladdikte
(specific leafweight)mettoenemendelichthoeveelheid.Dezeaanpassingvandebladdikt
zorgtervoordatdetoenameinRGRbijtoenemendelichtniveau'sbeperktblijft.
Tabel.DeAlphaenRGRmaxwaardendiewerdengevondenbijdeberekeningvande
kromme,
behandelingen
Alpha
RGRmax
controle
0.255
0.315
schermoverdag
0.352
0.307
schermbijstraling 0.288
0.318
bijbelichting
0.234
0.313
b. Invloedvanlichtonderscheppinqopgroeienproduktievantomateplanten.
Indezelfdeproefruimtealsbeschrevenondera.zijnIn1986tweeproevengenomenmet
pootbaretomatepiantenomheteffectvanlichtverliesopdeproduktievastteleggen.
Erwerdgekozenvoorgroteverschilleninlichtverliesni.28,40en60?óomdebetrouwbaarhied vanheteffectvandeverschillende lichttrappenopdeproduktiete
bepalen.Delichttrsppenwerdengecreëerd doormiddelvaneenaantallagenvanAcryl
schermdoek.Rondelketafelhingeengroennetdathetzijdelingse lichtverliesin
eengewassimuleerde.Ditnet"groeide"omhoogmethetgewas.Metingenvanlichtniveau'sbinnenhetnetenbinneneengewasvertoondeneengoedeovereenkomst.
Alleendeeersteviertrossenwerdengeoogst.Hetnatuurlijkeverloopvande tomateproduktiestijgtinhetbeginvandeteelttotdateenpuntvanoverbelastingin
devruchtenaandeplanten isbereikt (naruim4weken).
Hiernaneemtdeproduktieaftoteenpuntvanevenwichtisbereikt.Deplantdichtheid
was2.14pl./m2.
Tabel1geeftdegroeiduur totdebloeivandetiendetrosendeplantlengtebijde
tiendetrosvoordetweeproeven.Debloeisnelheidwerdnauwelijksbeïnvloeddoor
lichtverlies.Degroeiduur isvoorbeideproevenongeveer60dagenmeteengemiddelde
bleeisnelheid vanongeveer 1.2 tros/week.Deplantlengtewerdduidelijkbeïnvloed
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doorhetschermennamtoemettoenemend lichtverlies.
Tabel2geeftdeproduktieperweekendetotaleproduktievandeeersteviertross
Hetoogstenisindetweedeproef2wekenlangeruitgevoerdomtezorgendatde
vierdetrosvollediggeoogstwerd.Deoogstbegonongeveergelijkvoorallebehande
lingen.Deproduktiepiek tradopindevierdeweekvoordeonbehandeldeplantenen
indederdeweekvoordegeschermdeplanten.Detotaleproduktienamafmettoeneme
lichtverlies.Intabel 3wordendepercentagesproduktieverliesvoor1percentlietverliesgegeven.Deopbrengstvermindering ligttussen0.4en0.6?óperl?óminderlic
Plannenvoor1987:Deproevenzullenin1987herhaaldworden.Deeersteproefwordt
geplant indeeersteweek injanuari.Delichtverliespercentages zullenkleiner
wordenomdat,gebaseerdopdeeersteresultaten,metingenvanproduktieverschillen
ookdannogmogelijk lijken.Bovendien ishetmogelijk datdevruchtzettingnegatie
beinvloed zalwordendooreentegrootlichtverliesindewinter.
Tabel1.Hetaantaldagentotdebloeivandetiende trosendeplantlengtebijde
tiendetrosvoordeverschillendelichttrappen,
a.proef1
%lichtgroeiperiode
%verschil
plantlen gte
verlies
totbloeitros
t.o.v.de
bijtros 10
10(dagen)
controle
(cm)

0
28
40
60

61.7
63.2
64.0
66.1

+1.5
+2.3
+4.4

213
218
220
234

59.3
60.0
59.7
61.0

+1.2
+0.67
+2.9

196
206
212
227

%versch

t.o.v.c
controle

+5
+7
+21

b.proef2

0
28
40
60

+5
+8.2

+16

Tabel2.Deproduktieperweekvoordeeersteviertrossenvantomaatvoorde
verschillendelichttrappen.
produktie (g/plant/week)
weekno.

a.Proef1
%lichtverlies

0
28
40
60

1

2
8.13 614
21.5 471
34.8 450
23.8 356

3
672
644
626
530

4
675
591
497
324

5

370
337
282
234

477
409
388
359

544
489
389
340

335
272
249
145

6
.

Totaal
1969
1728
1608
1234

?óverschil

-12
-18
-38

b.proef2.

0
28
40
60

91.6

115
67.1
96.3

77.4
46.3
53.7
51.9

1895
1668
1429
1226

-12
-25
-35
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Tabel 3. %p r o d u k t i e v e r l i e s per 1%l i c h t v e r l i e s voor de v e r s c h i l l e n d e l i c h t t r a p p e n .

Proef
1
2

0
—
—

28
0.43
0.48

% lichtverlies
40
0.45
0.62

60
0.63
0.59

c. Waarnemingen aandegroei vankomkommer-entomateplanten deeerste dagenna
opkomst.
Dewaarnemingen genoemd inhetIntern Jaarverslag 1985,pag.154zijn indewinter
van 1986voortgezet. Eenaantal malen werd gezaaid.Hetversendroog gewichten
bladoppervlakte werden bepaald deeerste paar dagen naopkomst.Vers gewichten
bladoppervlakte groeipercentages indewinter namen toemet133en 162%resp.bij
komkommer en127en262?óresp.bijtomaat.Ditwasiets lager danhetgroeipercentage
gedurende deeerste dagindezomer.Hetdroog gewicht groeipercentage tijdensde
eerste dagwasrond 100?óvoor beide gewassen.Hetdroog gewicht gehaltewas17.5?ó
opdag1voor tomaaten29.7?óvoor komkommer.Opdag5washetdrooggewicht gehalte
5.3?óvoor tomaat en6.0?óvoor komkommer.Netalsindezomerproevenwaserna
dag4eengoede overeenkomst tussen RGR vanversendroog gewicht enbladoppervlakte
voor komkommer ennadag5voor tomaat.
Publicaties:
Tooze,S.A.1986.Invloed lichtopgroei jonge komkommerplanten. Groentenen
Fruit. 42(24): 34-36
Tooze,S.A.1986.Lichtverlies inzomer heeft weinig invloed opgroeisnelheid.
Bloemisterij. 41(17): 56.59.
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Besteding over het «{gelopen jaar (1936 )
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Betteding in geld
Directe kosten-personeel
„
„ -materieel
Seml-dlreete kosten
Omslag algemene kosten
Totaal

f
f
f
f
f

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

Beknopt« weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1986 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1986

InNaaldwijk vondonderzoekplaats:
1)naarheteffectvanNO ,diebijhetCo2 -doserenvanuitdecentraleketelinstallatieindekaskomt,opgroeienontwikkeling vantomaat;
2)naarheteffectvandegassenN0 2 ,0 3enS02(dievanbuitenafdoordeopenluchtrame
dekasbinnenkomen)insamenwerkingmetdeNO uitderookgassen,dievoorhet
C0 2 doserenwordengebruikt.
1.Opgrondvandemetingenin1985gedaan (InternJaarverslag 1985,p.174)werdgeschatdatbij1G0GppmC02 afkomstig uitdeketelinstallatie eengehalteaanNOaanwezigzalzijnvan150-200ppb (delenpermiljard),eengehaltedatmisschien
groeiremminogeeftbijeengevoeliggewasalstomaat.
Omdiegroeiremmingnategaanwerdintweeafdelingenvaneenkasketel-C02,intwee
andereafdelingenzuivereC02 toegediend toteengehaltevan1000ppm.Defaktoren
temperatuurenC02-gehaltedieookeeninvloedopdegroeihebbenwerdenzogoedmogelijkgelijkgehouden.Erwerdentweerassengebruikt,TurboenCounter.
Spoedignadestartvanhetonderzoek injanuariwerd indevierafdelingenNOwaargenomen,dienietafkomstigkonzijnvandeketel.Alsaanheteindvandemiddagna
eenkorteventilatieperiodedeteeltruimtevrijwasvanallegassenendeluchtramen
werdengesloten,begon hetN0-gehalteweeroptelopen.Rondmiddernachtwerdde
hoogstewaardebereikt.Hetgehaltebleefdanconstantenhandhaafdezichoverdag,op
dagenwaaropnietwerdgeventileerd.
Hetbleek,datdeNOuitdebodemkwam.
Verreweg demeesteNOkwamvrijindebeideafdelingenwaarzuivereC0 2 werdgedoseen
OverdagalsC0 2 werdtoegediendkwamindeafdelingenmetketel-C02ernogeensketelbij.Desomvanketel-N0enbodem-N0bleefevenwelsteedslagerdanhetN0-gehaltein
deafdelingenmetzuivereC0 2 .Deproduktievanbodem-N0gingdoorindeheleperiode
waarinnietwerdgeventileerd (tot23februari)enooknoglangetijddaarna.In
meiveranderdehetbeeld.Toenkwamdegrootstehoeveelheidbodem-N0vrijineenvan
deafdelingenwaarvanketel-C02 gebruikwerdgemaakt.
Omwatmeeraandeweettekomenisopeenaantalplaatsenineenafdelingdebodemluchtonderzocht.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimt« vervdgblad gebruiket
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Vatenvanruim701.inhoud werden daartoemetdeopeningnaarbenedenopdekasbodemgezet.Debodemwerdopeenaantalplaatsentot20cmdiepteaangepriktende
vrijkomende luchtgedurendeeennachtopgevangen.
Viaeenmeetstationwerddesamenstelling vande opgevangen luchtgeanalyseerd.
Hetbleekdatdehoeveelhedenvandevrijgekomengassenvanplaatstotplaatsbinnen
eenafdelingsterkverschilden.Groefmendebovenstesteek (30cm)grondweg,dan
kwamvrijwelgeenNOmeeruitdeonderliggendegrond vrij.Hetafdekkenvande
bodemmetwit folie,dieookbijdeteeltopsteenwolgebruiktwordt,voorkwamhet
vrijkomenvanNO.Gassendiegemetenkondenworden,C0 2 ,NO,N02 enS02 kwamen
alleuitdebodem vrij.
Dezegassenmoetenontstaanzijndoorhetprocesvandenitrificatie,eenproces
waarbijorganischmateriaalennitratenwordenafgebroken totondermeerSO en
stikstofoxyden (N0?,NO,N„0)terwijlzelfsookvrijestikstof (N„)kanontstaan.
Voor ditproceszijneenvochtigebodem,plaatselijk zuurstofgebrek (dichtegrond)
enaanwezigheid vanorganischmateriaalennitratenvereist.Deafbraakvindtplaats
doorbacteriën.
Degroteverschillen inhoeveelhedenNO,dieuitdebodemvrijkwamen,hetzijtussen
plekkenbinneneenafdeling,hetzijtussenafdelingenonderling,moetentewijten
zijnaanéénofmeer factoren,dieopdedenitrificatie vaninvloedzijn.
Doorhetoptredenvandebodem-NOkwamvandeoorspronkelijke doelstelling,het
vaststellenvanheteffectvanNOuitdeketelnietsterecht.Inplaatsdaarvan
isgekekennaarheteffectvandehogeconcentratiesNO,vrijkomend uitdebodem.
Reedsinweek4warendeNO-gehaltenindeafdelingen 3en4(metzuivereC02)veel
hoger (250ppb)danindeketel-C02-afdelingen1en2(150ppb).Een watsterker
beeldgafweek5,toeninafdeling3360(maximum 560),inafdeling4:290ppbenin
deafdelingen 1en2190ppbwerdgemeten. Inweek8warendegehaltenhethoogst:
inafdeling 3580ppb (maximum 1100), inafdeling4350ppbendeafdelingen1en
2340ppb.Vanafweek9daaldendegehaltensneldoorventileren.Meetgegevens
vandeweken6en7ontbrekenwegenshettussentijds ijken vanhetNO-meettoestel,
maardegehaltenmoetenhooggeweestzijndaarnognietwerdgeventileerd.
Inafdeling 3tradernstigebeschadiging opvandeonderstebladerenvandeplanten,
inafdeling4inminderemateenindeketel-C02-afdelingentradgeennoemenswaardige
schadeop.Tellingenvandeaangetastedeelblaadjes (7stuksperblad)
w
leverdenhetvolgende resultaatop (tabel1)
Tabel 1.Aangetastedeelblaadjesperplantinde4afdelingen
1

Counter
Turbo .

0,1
0,4

2

0,2
0,6

3

36,2
43,6

4

9,2
14,9

]
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DehogeNO-gehaltenhaddengeeninvloedopdelengtegroeienevenminopdebloei
vandeplanten.
Welwasereeninvloed opdegroeivandedieven.Metnameinafdeling3bleefbij
Turboeninminderemateinafdeling4dediefgroeiachter.Eensoortgelijkeffect
werdwaargenomenmetbetrekking tothetbladgewicht.
BijCounterwasheteffectwatgeringer.
Voortswasereenduidelijkeinvloed vanNOophetgemiddeld vruchtgewicht (tabel2)
Tabel2.Vruchtgewichten (gpervrucht)tijdensdeoogstperiodebijtweetomaterassenTurbo (T)enCounter (C)inverschillendeafdelingen.
Afdeling

tot25/4
T

28/4-23/5
C

T

24/5-20/6
C

T

C~

82
77
87
81
85
82
1
88
82
89
78
76
82
2
87
82
79
70
67
84
3
83
87
69
75
92
82
4
UitbovenstaandeblijktdatzodanigehoeveelhedenN0uitdebodemkunnenvrijkomen,
dathogeNO-concentratieshiervanhetgevolg zijn.Deconcentratieskunnenbij
gesloten luchtramenzohoogoplopendatbladbeschadiging enremmingvandief-,
blad-envruchtgroeikanoptreden.
Debladbeschadigingsbeelden zijnmoeilijkte
onderscheiden vanbeschadiging doorhogeC02 -concentraties (>2000ppm.).
DoorhetvrijkomenvanNOuitdebodemkunnennuwaarschijnlijk ookdegevallenvan
"doseerschade"wordenverklaard,diebekend zijnvanbedrijvenwaarnooit C02 wordt
gedoseerd.
2.Metbetrekking tothetgezamenlijk effectvandegassen N0 2 ,0 3enS02-,diedoor
deopenluchtramendekasbinnenkomen,endeNOenN0 2 dieviaderookgassenbijhet
C02 -doserendekasbinnenkomenvaltweinig temelden.
Alsgevolgvandebinnenkomende0 3 wordtvandeketel-NOgeoxideerd tot N0 2 .
DestijgingvanhetN02 -gehaltewasgering,enbedroegcirca10?ó.
TegelijkdaaldehetC0 2 -gehalteenigszinstenopzichtevandeafdelingenmetzuivereC0 2 . Vandezeveranderingen vielnauwelijkseeneffect teverwachten.Ditbleek
ookuitdeopbrengsten vanvijfreeksenweegbree-planten (Plantagomajor)dieinde
perioden 21februaritot19maart;20maarttot17april;18apriltot15mei;
15meitot12junienvan12junitot18juli indevierafdelingenstonden:erwerdengeenbetrouwbareverschillen inopbrengstgevonden,diehetgevolgkondenzijn
vaneeninteractietussendeketel-NO endebovengenoemdevanbuitennaarbinnenkomendegassen.,terwijlweegbreejuistgevoelig isvoordeinvloedvandezegasmeng
sel.Dezeuitkomstenwarenmederedenomdeproefmettomatentestaken.
Geziendegeringeverandering vandesamenstelling vandedoor luchtramenbinnenkomendegassendooraanwezigketel-NO behoeftmenzichgeenzorgentemakenoverhe
C02 -doserenvanuitdeketelindezomer-endelatevoorjaars-maanden.
Welblijftdevraaginteressanthoesterkoppraktijkbedrijvendegroeiremmendeinvloedvanhetviadeluchtramenbinnenkomendepakketvangassenkanzijn.
Daartoemoetinvergelijkend onderzoekbijeendeelvandeafdelingendebinnenkomendebuitenluchtvanverdachtegassengezuiverdworden.
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Publicaties:
1.H.Wolting,E.vanRemortelenN.vanBerkel
NO-concentratiesbijhetdoserenvanC0 2 . GroentenenFruit42 (22)1986:27-29
2.N.vanBerkel,H.WoltingenE.vanRemortel
EffectNOopdegroeivantomaat.GroentenenFruit42 (23)1986:28-29
3.H.Wolting,E.vanRemortelenN.vanBerkel
Samenstelling kaslucht indezomer.GroentenenFruit42(24):37-39
4.N.vanBerkel,1986.
C02 enrichmentintheNetherlands,p.17-53
in:CarbondioxideenrichmentofGreenhouseCrops.
Volume I:StatusandC02 sources,edsEnoch,H.ZandKimball,B.A.
CRC Press Inc,BocaRaton,Florida:181pp.
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Op7januari1986werdendoorgeheelNederlandmeerdan180plantmonstersgenomen
vanstooktomaten.
DemonsterswerdendirektnaarNaaldwijk vervoerd.Dezeoperatieisvoorbeeldiguitgevoerdmetmedewerking vantuinders,studieclubwerkgroepen enbedrijfvoorlichters.
Vandemonsterswerdbepaald:versgewicht,aantalbladerenenaantalaangelegde
trossen(microscopisch).
Laterwerdenproduktiegegevensverzameld.Degegevenszijnnogmaargedeeltelijkbewerkt.
De verdeling vandemonstersoverNederlandwasalsvolgt:Westland 66,DeKring44,
Utrecht13,N.Brabant30enLimburg31.Ongeveerdehelftbetrofrondetomaten,waar^
van70%Counter.Vandevleestomatenwas90?óDombito.
Hetplantmateriaalop7januari
Degewichten vandeverschillendemonstersvarieerden tussen10en140g.perplant.
Wanneerdatgewichtwerduitgezettegendezaaidatumbleekeenenormespreidingin
hetmateriaal voortekomen.
Bijeenzaaidatum vanbijv.4november varieerdehetgewichtop7januaritussen17
en84gram.
Ditwordtookgedemonstreerd doorhetleeftijdsverschil bijeenplantgewichtvan50g.
op7januari,watvarieerdevan59tot71dagen,terwijleenplantindewinterineer
weekingewichtkanverdubbelen.Waardoordegroteverschillenwerdenveroorzaaktis
onduidelijk.Ookinhetaantalaangelegdetrossenperplantop7januariwasdevariât
groot.Hiervoor isweleenoorzaakaantevoeren.
Alsgevolg vanzeertijdelijkelicht-entemperatuurverschillen kandepositievande
eerstetrosnl.sterkverschuiven.Hetaantalbladerenonderdeeerstetrosvarieerde
van6tot12.Bij6bladerenheeftdeplanttheoretisch 2trossenvoorsprong invergelijkingtot12 bladerenonderdeeerstetros.
VanCounterenDombitowasdesituatiealsvolgt:
AantalbladerenonderIetros(?ó)
Counter
Dombito
minderdan8
14
8-10
78
79
meerdan10
8
21

Achtenljdo met botchrljven. Bij onvoldoende) rulmio vorvolçbled gobruike*
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BijDombito komt de eerste tros duswat hoger voor,maar dat kan het gevolg zijn van
wat hogere opkweektemperaturen.
Verband met de produktie
De produktie werd uitgezet tegen deplantgrootte op 7januari.Daarbijwerd een
splitsing aangebracht tussen ronde en vleestomaten. Als peildata werden aangehouden
de produktie tot enmet week 16,20en 28.Er was in alle gevallen een positief verband tussen plantgrootte en produktie.De produktievermeerdering isuitgedrukt in
g per m voor eent
.oenamevan 1g
PJLanl:gewicht.
Produktie
tot enmet week 16

Alle monsters

20
28

19
19
22

Ronde tomaten

Vleestomaten

19
22
30

21
17
16

Ruwweg kan dusworden gezegd dat per 1g toename van plantgewicht, de produktie toenam met 20gper m 2 .Deze meerproduktiewerd al gehaald op 18april (einde week 16)
en bleef daarna min ofmeer constant.
Dat bijde ronde tomaten deproduktievergroting tot enmet week 28 lijkt toe tenemen, kan zijn veroorzaakt doordat van de grootste planten de teelt werd beëindigd.
Toepassing van Ethrelgeeft dan een produktiepiek.
Discussie
Uit deze gegevens is af te leiden dat de vroege produktie met 2 kg.per m 2 kan worden
verhoogd door op 7januari het plantgewicht op te voeren van ca. 20naar 120 g.
Dat het plantgewicht nog hoger zou kunnen zijn ligt niet voor dehand omdat een verdere teeltvervroeging vanwege de geringe lichthoeveelheid in dewinter niet teverwachten is.
Deze uitkomsten geven wel een grote verbetering te zien t.o.v.de resultaten van
rond 1980.Toen werd door 100gplantgewichttoename wel de vroege produktie met ca.
1 kg per m 2 verhoogd,maar in de zomer bleek dat om teslaan ineen produktievermindering van ca. 3 kg.per m 2 .
De spreiding in de produktie als gevolg van verschillen en plantgewicht bedroeg
in 1986 ca. 2kg.per m 2 . Bijde produktie tot en met week 28was de spreiding in
de produktie voor alle plantgewichten echter bijna 10kg per m 2 . De produktieverschillen als gevolg van andere faktoren dan het plantgewicht bijde start,zijn dus
veel groter.
Publicaties:
Klapwijk,D. (1986). Vroege produktie hoger bijgrotere planten. Tuinderij 66 (20):57
Klapwijk,D. (1986). Hoeveel trossen op 7januari 1986? Groenten en Fruit 41 (32):44-<
Klapwijk,D. (1986). Grote verschillen in plantgewicht bij eenzelfde zaaidatum
Tuinderij 66 (4):39
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Vande12behandelingen vandeproefgenoemd inInternJaarverslag 1985,p.153zijn
naderegegevensbekendworden.Zezijnvermeld inonderstaande tabelberekendover
deproduktieperiodetot1november1985.
Behandeling
Extrakoppen
ofwortelstelsel

Stengels
+blad
(kg/plant)

Vruchten

1.3koppen
2. 2koppen
3.1kopbij8etros
4. 1kopbij13etros
5.1kopbij18etros
6.controle
7. 1w.stelselbij3etros
8.1w.stelselbij8etros
9.1w.stelselbij13etros
10. 2wortelstelsels
11. 3wortelstelsels
12. 3koppen+3w.stelsels

4.65
4.55
4.10
4.03
3.66
3.63
3.49
3.92
3.44
3.40
4.11
5.31

21.1
21.4
20.6
18.2
17.1
15.3
16.8
18.1
16.6
16.7
20.1
24.0

%vruchten

(kg/plant)

gemidd.
vruchtgew

(g)
82
83
83
82
82
81
82
82
83
83
83
83

62
64
69
70
73
79
79
80
84
82
87
67

Opvallend isdatondanksdezeerverschillendebehandelingen indezeproef,deverhoudingtussengroei (blad+stengels)enproduktie (vruchten)zeerconstantwas
(81-83?óvruchten).Meergroeibetekendedusmeerproduktie.
Duidelijk isdathetaanhoudenvanmeerdaneenextrakopweinigbijdroegtotgroei
enproduktie.
Welbleekdatdeextrakopnietlaterdande13etrosmoestwordenaangehouden.Met
3extrakoppenwasdeproduktiehethoogst.
Hetinstallerenvanextrawortelstelselsaandeplantviaaanaardenverliepniet
vlekkeloos.Ditblijkt uitdewatonregelmatigecijfersvangroeienproduktie.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgWed gobruike»
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Wel werd dehoogste produktie gevonden bij 3extra wortelstelsels.
Werden aan deplant zowel 3wortelstelsels als 3extra koppen aangehouden, danwas
de opbrengst nog aanmerkelijk groter. Hierbijwerden de stengels echter bijde potten
doorgesneden zodat 4afzonderlijke plantenontstonden,diewel gedwongen warenwortels temaken.
Als inhet algemeen zou gelden dat bijzeer uiteenlopende groei het percentage
vruchten gelijk zou blijven, dan houdt dat in dat bijmeer groei ook de produktie
toeneemt. Het zou dan aanbeveling verdienen eens na•te gaan ofer rasverschillen
bestaan met betrekking tot de scheut/vrucht verhouding. Verhoging van het percentage zou misschien door veredeling kunnen worden bereikt.
Dit jaar werd weer een soortgelijke proef genomen. De gegevens daarvan zijn nog maar
zeer gedeeltelijk verwerkt. Nu werd ook nogmet twee temperatuurregimesgewerkt .
Ook nuweer werd duidelijk de indruk verkregen dat het vruchtpercentage constant is,
zijhet misschien 1à 2%lager dan in de proef van 1985.
Uit de gegevens werd ookafgeleid dat mogelijk niet hetwortelvolume in de eerste
plaats de groei beïnvloedt,maardat ook de vorming van nieuwe wortels invloed heeft
op degroei van de spruit.
Publicatie;
Klapwijk,D. (1986). De lange weg naar verhoging zomerproduktie.
Tuinderij 66 (20) :64-66
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PLANNEN1987
BC36
D.Klapwijk enC.F.M.Wubben
In1987zalwordenmeegewerktaaneenonderzoek naardeinvloedvandetemperatuur
opdeproduktievantomaat.
Daarbijzaldetemperatuurwordengevarieerd van17to23C gedurende4verschillend
periodentussenhalfjanuarienhalfmaart.Doordeafd.Fysiologiezullendewaarnemingenwordenverrichtdiebetrekkinghebbenopdesnelheid vanbloeienoogst.
D.KlapwijkenC.F.M.Wubben
Voortzetting vandeverzamelingvangegevensomvasttestellenhoegroeienprodukti
vantomaatverlopen onderpraktijkomstandigheden.
C13
D.Klapwijk enC.F.M.Wubben
Injanuari1987zullenplantmonstersvandeteeltvanpaprikauitdepraktijkworden
verzameldomderelatievasttestellentussenplantgrootteopeenbepaaldedatumen
hetverloopvandeopbrengst.
Cll
D.KlapwijkenC.F.M,dubben
In1987wordthetonderzoekvoortgezetnaarheteffectvanlichtonderschepping opde
produktievantomaat.Hiervoorwordengegevensverzameld inhetzelfdefysiologische
stadiumalsin1986,namelijkdeproduktievandeeerste4trossen.
CAB14
D.Klapwijk
In1987zalonderzoekwordenverrichtmetbetrekkingtotdevraagwatbeïnvloedingvai
hetwortelstelselbetekentvoorgroeienproduktiebijtomaat.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervofgblad gebruikei
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a. Virusziekten bij freesia
Het bewijs dat bladnecrose van freesia wordt overgebracht door de bodemschimmel
Olpidium brassicae is,door moeilijkheden na tussem.'aardplantpassagesom de schimmel
virusvrij temaken en vervolgens weer te herbesmetten,nog steeds niet geleverd kunnen
worden. Het virusvrij maken van de schimmel gebeurde door de schimmel drie passages
over de tussenwaardplanten Solanum villosum en sla te geven.De virusvrijgemaakte
schimmel dient dan herbesmet teworden op freesia'smet bladnecrose.Deze herbesmettingen gelukken niet omdat de schimmel na de tussenwaardplantpassages niet meer in
freesiawortels totvermeerdering komt,ook niet na herhaalde pogingen.
Nu wordt naar een andere tussenwaardplant gezocht o.a. in de familie der Iridaceae
waarbij herbesmetting misschien wel mogelijk is.Zolang deze plant niet gevonden is,
kan geen exact bewijs geleverd worden.

b. Virusziekten in sla
De laatste jaren heeft een
Vooral kringnecrose vormt
weken van september isgez
januari. Van de slarassen
Video isnagegaan of er ve
Ineenpottenproef werd
geplant.
Ten aanzien van kringnecro
bedroeg dit 50-85?ó.Ten
voor 33?óaangetast. Bijd

uitbreiding plaats van bobbelbladvirus enkringnecrose.
een probleem voor die slateelten waarvoor inde eerste drie
aaid enwaarvan de oogst valt in november,december en
Astor, Claret,Columbus,Nanda,Pascal,Saffier, Telamonen
rschillen ingevoeligheid zijn voor deze ziekten,
inbesmette grond gezaaid en opgekweekt en inpotgronduitsewerd Columbus voor 75?óaangetast. Bijde overige rassen
aanzien van bobbelbladvirus werd Nanda voor 20?óen Pascal
e overige rassen bedroeg dat 47 -89?ó.

B Plannen voor 1987
Vaststellen ofbladnecrose bij freesia door een virus wordt veroorzaakt.
Vaststellen of Olpidium brassicae de vektor in de grond isdie het agens overbrengt.
Vaststellen of bladnecrose verwant aan of identiek met sla-bobbelbladvirus (lettuce
big vein)is.
Vaststellen of bijcomplex necrose,waarbij de freesiaplanten afsterven,het bladnecrose, dat hierbij aanwezig is,verwant isaan de oorspronkelijke bladnecrosevorm.
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Hetzodanig instandhouden vangezondenbesmet freesiamateriaal,datgedurendehet
gehelejaarenopelkgewenstmomentovergeprepareerdeknollenenkralenbeschikt
kanworden.
b.l/aststellenofkringnecrose inslaveroorzaaktwordtdooreenvirusziekte.
Vaststellenofdezeziektewordtverspreid doordezwermsporenvanOlpidium.
VaststellenofderustsporenvanOlpidium inhetoppervlaktewater voorkomenenze
jaofhetoppervlaktewater eenverspreidingsbron isvoorkringnecroseenbobbelbladviruseneventueelhoelangderustsporen inhetwaterinfectieusblijven.
Publicaties
Dorst,H.J.M,van,(1986),Blekevruchtenziekte.GroentenenFruit41
(37):50-51
Dorst,H.J.M,van,(1986). Komkommermozïekvirusinherfst-enwinterslaonderglas.
Gewasbescherming 17(3):77-82.
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a. Paprika
Het aanhouden van een temperatuur van 28 C in de winter bleek bij de vier,voor
waardplantpassage gebruikte ,gele CaMV-stamrnen (Intern Jaarverslag 1985 blz. 182)
de ontwikkeling van geelmozaieksymptomen in Capsicum frutescens "Tabasco" tebevorderen. De hoge temperatuur deed met één van deze stammen ook geelmozaieksymptoen ontstaan in Nicotiana qlutinosa en N. tabacum "Xanthi nc". Hierdoor werd vergelijking mogelijk met een in Hongarije voorkomende gele stam.
Van een,door Dr.M. Tanzi (Bologna, Italië)uit demeest agressieve CaMV- stam
P 1.2.3. verkregen,symptoomloze nitrietmutant M-l werd de kruisbescherming tegen
de stammen PI.2en PI.2.3 (resp. isolaten P8en P14)nagegaan bij drie semi-resistente paprikahybriden (genotype Ll/L.3).Deplantenwerden vóór deeerste bloei
geïnoculeerd met M-l en een maand later met isolaten P8 en P14. Vooral uit de ontwikkeling van duidelijke vruchtsymptomen kon worden afgeleid dat geen beschermende
werking van M-l was uitgegaan.
In 1985 was het vermoeden gerezen dat we temaken zouden hebben met een inwendige
zaadinfectie bijeen "gele"stam uit de praktijk (Intern Jaarverslag 1985,
blz. 182).Om dit vermoeden te onderzoeken werd in 1986 een proef opgezet waarbij
tevens "gele"met "groene"stammen vergeleken werden.Grote paprikaplanten ("Tisana"!
werden geïnoculeerd met de "gele"CaMV-stammen Len A (resp. v.Leeuwen en Ammerlaan)en de "groene"CaMV-stammen PI en PI.2.Een aantal planten bleef onbehandeld.
Van deze planten werd driemaal geoogst enwel inaugustus, september enoktober.
Het hieruit gewonnen zaad werd voor zaadontsmettingsproeven gebruikt. Het niet ontsmette zieke zaad, van de eerste oogst,bleek een hoog virusgehalte te hebben
("groene"stammen hoger dan "gele"stammen). Van dit virusgehalte werd naontsmetting (van het zieke zaad)metNa_,P0, gedurende 2en 4 uur niets teruggevonden en
na eenwarmtebehandeling van 70 Cgedurende 7dagen een enkele lokale vlek.De
toetsing vond plaats op Nicotiana qlutinosa.
Proefwordt in 1987voortgezet,daarbij komen dan de toetsingen van de 2 en 3
oogst aan deorde.
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-CaMV-stammen
Erwerden43buisjes(1mlperbuisje)CaMV-stammen,PO,PI,PI.2enPI.2.3.
geleverdaanveredelingsbedrijven tenbehoevevanresistentieverdeling.
-AYV(pathotypeA)
Erwerdenaan2veredelingsbedrijven plantenmetAYVgeleverdtenbehoevevan
resistentieveredeling.
bAubergine
Bijtoetsingvan24Solanummelongena-herkomstenuitdeAmerikaansegenebankcollektiemetdeaubergine TMV-stamAlblekenallevatbaartezijn.
cTomaat
TMV-stammen
Erwerden410buisjes(1mlperbuisje)TMV-stammen0,12en2 geleverdaanvei
edelingsbedrijventenbehoevevanresistentieveredeling.Voordeinstandhouding
vandeTMV-stammenwerdenerditjaarvijfgezuiverd.
Publicaties:
Rast,A.Th.BenMaat,D.Z.,1986,YellowmosaicstrainsofCapsicummosaicvirus.
Med.Fac.Landbouww.Rijksumv.Gent,51/2b:791-797
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Bestrijding Botrytisen Rhizoctonia insla.
a)Onderzoekmetnieuwemiddelenencombinatiesvanmiddelen.
b)Onderzoek naardemogelijkheid vangebrpik vanplastic-folie bijdebestrijding
vanaanslag.

ada)Inhetonderzoek isgekekennaardemogelijkheden vantweenieuwefungiciden,
SBO8660enSchAA4220,terbestrijding vanhetschimmelcomplexBotrytis/
Rhizoctonia inslaenishetonderzoekmetmepronilen tolclofos-methylvoortgezet (hetlaatste fungicideheeftinmiddelseentoelating insla).
Deinfectiedruk tijdensdeproevenwasgroot,omdatgeengrondontsmettingwas
uitgevoerd.Alleonbehandeldeplantenwarenernstigaangetast.
DeeersteresultatenmetSBO8660enSchAA4220vielentegen.Deresultatenvan
tolclofos-methyl enmepronilzijngelijkaandievanvorigjaar.Beidemiddelen
kunnennietalleen,maarmoetenaltijd incombinatiemetiprodioneofthiram
wordengebruikt.Heteffectopdeaantastingdoordeschimmels,invergelijking
metonbehandeld ,isdanbeter.Ditgeldteveneensvoordecombinatietolclofosmethyl+iprodione ->- thiram.
WanneerechtergeenRhizoctoniawordtverwacht,ishetnietzinvolommepronil
oftolclofos-methyl toetepassen (zieInternJaarverslag 1985,blz.185).Dan
kanvolstaanwordenmeteenstandaardbehandeling vanvinclozoin+thiramofiprodione+thiram.Delaatstecombinatiegaf,ondanksdehogeinfectiedruk debeste
resultaten.
adb)Inhetafgelopen slaseizoenzijnindepraktijk4proevenuitgevoerd,waarinnagegaanwerdwelkeffectplastic-folie,opdegrond,heeftopdebestrijdingvan
BotrytisenRhizoctonia.
Indrieproeven (opveen)iseenzestalobjectenmetelkaarvergeleken:
-0zonderplasticengeenbestrijdingsmiddelen
+0met
en "
- Jzonder
eneen \ doseringbestrijdingsmiddelen.
+ \ met
en "
-1zonder
en " heledoseringbestrijdingsmiddelen.
+1met
en " "
"
"
"
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Inéénproef (opzand)zijndeobjectenmetde£doseringnietuitgevoerd.
Dematevanaantasting (deinfectiedruk)wasoveralgrootondanksdatoptweebedri
van (opveen)eengrondontsmettingwasuitgevoerd.
Opallebedrijvenopveenkwamduidelijk naarvoren,dathetplastic-foliegeenenkeleffecthadopdebestrijdingvanBotrytisen Rmzoctonia.Erwarengeenverschil
lentussendebehandelingenopgrondenopplastic.Wanneerechtermeermiddelwas
gebruikt (dehelei.p.v.dehalvedosering),werdenderesultatenbeter.
Ophetbedrijfopzandbleekdatplastic-folieweleenpositiefeffecthadopdebe
strijding.
Bijdeoogstzijnsteedsopbrengstgegevens verzameld.Hetbleek,datallesladiem
plastic-foliewasgeteeld,zwaarderwasdandiezonder.
Publicaties:
Staay,M.vander,1986,Rizolex toegelaten indeslateelt.GroentenenFruit,
22aug: 4 2 - 4 3
Plannenvoor1987:
1)AandachtzalwordenbesteedaandebestrijdingvanBotrytis/Rhizoctoniabijeen
aantalkleinegewassen.
2)Proevenmetdaarvoor inaanmerkingkomendenieuwefungiciden.
3)Indiendaartoeaanleidingbestaatzalop (nieuwe)ontwikkelingen indepraktijk
wordeningespeeld.
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a)Degevoeligheid vanspint, Tetranychusurticae/cinnabarinus,voorpesticiden
Insemi-laboratoriumproevenzijnvijf,voordegroententeeltonderglas,nieuwe
pesticiden,getoetstopspint.Tweepyrethroïden fenpropathrinenbiphenthrin,
ABG6162 (eenBacillus-prep.),EI3324enNA73(Nissorun).
MetNA73 zijneendrietalproevenuitgevoerd,waarbijisgekekennaarhetdirekte
effectopvolwassenwijfjes,deeieren (1,2,3en4dagenoud)enjongelarven.
Devolwassenspintwijfjesblekengeenzichtbareschadeteondervinden.Deeieren,
onafhankelijk vandeouderdom,komenslechtsvoor- 5%uit,derestisdood,als
dezegespotenzijnmetdedoordefabrikantaanbevolendosering.Bijeenconcentratie-reeksvan50totenmet0,78mgwb/1begondemortaliteit,bijeierenvan1
dagoud,langzaam terugtelopenvanaf3,1mgwb/1 (-85?ódoding).
Jonge larven (6-potertjes),diegespotenzijnmet50,25of12,5mgwb/1gaanvoor
±98?ódood.Dezeproefisherhaaldmetouderelarvenenookdanisdemortalitiet
zeerhoog (-95?ó).Delarvenblijvenstekenineenvervelling.Nissorunheeftdus
eengoedewerkingtegeneierenenlarvenvanspint.
ABG6162 heefteenredelijkewerking tegenspintwijfjes.Ditmiddel isdoordefabrikantteruggetrokken.
EI3324heefteengoedewerking tegenspintwijfjes,maarhetheeftookeenrepellenteffect.Dehelftvanhetaantalopdebladerengezettebeesten (40/blad)isverdwenen. Bijonbehandeld isallesteruggevonden.DeLD50is - 15mgwb/1.
Dit isbepaaldmetdebeesten,diewarenovergebleven.
Fenpropathrinheefteengoedewerkingtegenspint,maarookduidelijkeenrepellenteffect.Hierwerd zelfsminderdandehelftvanhetaantalopdebladerengezette
beestenteruggevonden (bijonbehandeld alles).DeLD50,bepaaldmetderesterende
wijfjes,is-19mgwb/1.
Biphenthrinheefteengoedewerkingtegenspintwijfjeseneieren.Ookditmiddel
heefteenrepellent-effect.DeLD50is-1,5mgwb/1,eveneensbepaaldmetdeovergeblevenbeesten.
Bijeieren,diegespoten zijn,stagneertdeontwikkeling vandelarfjes.Dezekomen
uiteindelijk nietuithetei,alsditwelhetgevalisgaanzedaarnaalsnogdood.
Indezeproefisgewerktmeteierenvan1,2,3 en4dagenoudendriedoseringen (20
40en80mg wb/1)plusonbehandeld.
Naderzalwordenbekekenwatergebeurtmetdespint,diedoorhetrepellent-effect
vanverschillendemiddelen vandebladeren isverdwenen.
Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoend« ruimt« vervolgbled gebruik«
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Ditjaarzijndrie"spint-stammen"uitdepraktijk,afkomstig vantomaat,paprika
enkomkommer,getoetst inverbandmetmogelijk verminderdegevoeligheidvoorfenbutatinoxide. Inalledriedegevallenisditnietduidelijkgeconstateerd.
Totnutoeisverminderdegevoeligheid slechtsinééngevalvastgesteld in1985.
ZieInternJaarverslag 1985,blz.187.
b)Degevoeligheidvanderoofmijt,Phytoseiuluspersimilis,voorpesticiden.
Inlaboratoriumproeven zijntweefungicidenentweeinsecticidengetoetstopeventuelenevenwerking tegenPhytoseinluspersimilis.
De fungicidenpyrifenox (Rc-15-1297)enpropamocarbkunnenzonderproblemenworden
gecombineerd metderoofmijt.
Het insecticide thiocyclam-hydrogeenoxalaatheefteenLD50van*550mgwb/1.
Ditkomtovereenmetdedoordefabrikantaanbevolenpraktijkdosering. Thiocyclamhydrogeenoxalaat isdusnietongevaarlijk voorPhytoseiuluspersimilis.
HetnieuweinsecticideEI3324 heefteenschadelijk effectopderoofmijten.Integratievanditmiddel ineensysteemmetP.persimiliszaldaardoormoeilijkzijn.
c)Degevoeligheid vanderoofmijt,Amblyseiuscucumerisvoorpesticiden.
Insemi-laboratoriumproevenzijneendr
meris.Hetinsecticidethiocyclam-hydro
opderoofmijten.Hetmiddelheefteen
endezeligtdicht indebuurtvande,
Defungicidenpyrifenox (Ro-15-1297)en
meris.Hetlaatstemiddelisnietalleen
maarerisookgekekennaareeneventue
alspropamocarb regelmatigbijdeplant
geennadeligeeffectengeconstateerd.

ietalmiddelengetoetstopAmblyseiuscucugeenoxalaatheefteenmatigschadelijkeffect
LD50voorA.cucumerisvan-700mga.i./l
doorde fabrikantopgegevenpraktijkdosering,
propamocarbhebbengeeneffectopA.cucugetoetstophetdirekteeffect (spuiten),
Ie dampwerkingenheteffectopderoofmijte
enwordtgedruppeld.Ookindezeproevenzijn

d)Degevoeligheid vandesluipwesp,Encarsia formosa,voorpesticiden
Optomateplantenmetwittevlieglarven,diegespotenwarenmettriazofos,isheteffectvanditmiddelopEncarsia formosanagegaan.Dewespenzelfzijnnietgespoten.
Hetgaat hieromeenindirecteffect.
Deeersteinzetvansluipwespenvondplaats,driedagen nadatdebëspuitingwasuitgevoerd (50ml/1001.).
Ditwerdherhaald na6,9,13,20,27,34 en42dagen.
Indeeerstewekennadebehandeling vondnauwelijksparasiteringplaats.Bijonbehandeldwerdtussende65?óen75?óvandelarvenbeparasiteerd.
Daarnabegonhet parasiteringspercentage opdebehandeldeplantenoptelopentothe
niveauvandeonbehandeldeplanten.(Dezeproefliepvan21januaritot25maart).
e)Phytotoxiciteit
Opdejongesla-plantenisdephytotoxiciteit nagegaanvan metalaxyl/zineb(Ridomil
Zeta).
Deproevenzijn zowelindezomer-alsindewinter-periodeuitgevoerd,waarbij
tweeconcentratieszijngebruiktenindewintertweemaalisgespoten.
Indewinterisgeenschadegeconstateerd. Indezomergafdehoogsteconcentratie
(dedubbelepraktijkdosering)een lichte verkleuringaandebladranden.
Ookineennormaleslateeltonderzomerseomstandigheden isgeenphytotoxiciteitgeconstateerd.
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f)Degevoeligheid vandetrips, Frankliniëlla occidentalis, voor pesticiden.
Inhet onderzoekisde effectiviteit vaneenviertal bestrijdingsmiddelen (mevinfos,
dichloorvos, oxamyl enmethomyl)envantwee methoden (spuiten en foggen) nagegaan
tegen Frankliniëlla occidentalis inpaprika.
Dit isgebeurd insamenwerking metP.Ramakers. Eenverslag hiervan istevindenonder ProjectD 7 .
Publicaties:
Runia, W. Th.enM.v.d.Staay, 1986,
Vydate Lindeteelt opsubstraat, Groenten enFruit, 25juli:23

-25

Plannen voor 1987:
1) Proeven naar degevoeligheid vanspint, Tetranychus urticae/cinnabarinus.
2)Idemvoorwittevlieg,Trialeurodesvaporariorum.
3)Idemvoormineervliegentripsen.
4)Idemvoorroofmijten,Phytoseiuluspersimilis,Amblyseiuscucumeris/mckenzieï,
5)IdemvoordesluipwespEncarsia formosaendesluipwespenvanmineervliegen.
6)Idemvoordeschimmel,Aschersoniaaleyrodis
7)Phytotoxiciteitsproeven.
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a. Trips
Praktijktoepassing
Hetareaalpaprika'swaarderoofmijtAmblyseiuscucumeriswerduitgezettegen
Trips,verdubbelderuimt.o.v.hetvorigejaartot140ha (118bedrijven).HetCBT
subsidieerdeopnieuwdebemonsteringen.
Deintroductiesvanderoofmijtenwerdenuitgevoerd vanafmaartenslaagdengewoon
lijkgoed.In12gevallenwerdeenherintroductienoodzakelijk geacht,meestalna
hetgebruik vaneenbreedwerkend insecticide.
Hetmeestopvallendeverschilmet1985washetgroteraantalvroegecomplicaties
(vanafjuni)met"secundaire"plagen:Thripsfuscipennisen/ofAphisgossypii.
Bijmassale immigratievanvolwassen tripsen (b.v.T.fuscipennis)vergtreductie
vandepopulatieenigetijd,omdatalleenopdelarvenwordtgepredeerd.
HetprobleemmetA.gossypiiisernstiger:Populatiesvandezebladluisreageren
vaakonvoldoendeophetselectievemiddelpirimicarb.Eenenanderhadtotgevolg
datbeginaugustusbijna4C?Óvandetuinders (in1985'minderdan20?ó)debiologischebestrijding hadbeëindigd door ingreepmeteenbreedwerkendmiddel.
VolgensdebijhetCAD-Gewasbescherming binnengekomenmeldingenzoudenproblemen
metdemoeilijk tebestrijdennieuwetripsFrankliniellaoccidentalisoppaprika
vooralzijnopgetredenbijdietelers,diedetripsbestrijding uitsluitendchemischuitvoerden.
Pollen
NadataanhetLEEwasvastgesteld datvan drieonderzochteAmblyseiusspp.,te
wetenA.cucumeris,A.mckenzieienA.aurescens,alleeneerstgenoemdeopuitsluitendpollenkanwordengekweekt (A.van Zon),werdgetrachthetfeitelijkbelang
vanpollenvoordezeroofmijt inhetgewasaantetonen.Ineenpaprika-gewaswerden ervaneendeelderplantencontinudebloemknoppen verwijderd.Ondanksde
aanwezigheid vanspintmijten(ookeenmogelijkealternatievevoedselbron)resulteerdebloemverwijderingineenaanzienlijk verschilinderoofmijtpopulatie;het
aantalroofmijtenineenmonster,dat25dagennaintroductievanderoofmijten
wasverzameld,bedroeg:
Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgbJed gebruik
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bloemen
47inrijA,met
bloemen,éénhaagvormendmetC
16inrijB,met
9 inrijC,zonderbloemen,éénhaagvormendmetB
2inrijD,zonderbloemen
roefmetaubergine (weinigbloemen,moeilijk vrijkomendstuifIneensoortgelijkepi
Ljkverschilnietgevonden,enontstondslechtseengeringe
meel)werdeendergel.
populatiedichtheid (vergelijkbaarmetpaprika'szonderbloemen).
Frankliniella
In1986hadvoorheteersteenaanzienlijkaantal (tientallen)groentebedrijvente
kampenmetdegeïmporteerde tripsscortFranKiiniellaoccidentalis.Vooralopkomkommer
enpaprika-gewassenwerdeneenaantaloriënterendewaarnemingenverricht,envergelijkingengemaaktmetdetweemeestvoorkomendeinheemsesoortenThripstabacien
T.fuscipennis:
1.Hoewelook T.tabaciregelmatigbloemenbezoekt,isdezeneigingbijT.fuscipennisenF.occidentalisveelsterkervoorhanden.
2.Debloeiduurvandeafzonderlijkebloemenisbijpaprikaenvooralbijkomkommerzokort,datdetripsenregelmatigvanbloemnaarbloemmoetenmigreren.
3.Eiafzettingvindtplaatsinbladenindeblijvendedelenvandebloem(bloemsteel,kelk,onderstandig vruchtbeginsel vankomkommer).
4.Ondanksdeaanwezigheid vansomstientallen larvenenadultenvanF.occidentalis
perbloem,werdbijpaprikageenschadeaanbloemofvruchtbeginselwaargenomen.
Welkandeuitgroeiendevruchtwordenbeschadigd doorlarvenvandediversesoorten.Bijkomkommerswerdwelbeschadiging vandebloemorganenvastgesteld,maar
hetisminstenstwijfelachtigofdaardoorschadeaandevruchtontstaat.Rechtstreeksvruchtbeschadiging kanwelontstaandoorzowelF.occidentalisals
T.tabacibijhogedichtheid; T.fuscipennisisopditgewaszeldentalrijk).
5.Ookniet-bloeiendegewassenkunnenwordenaangetastdoorF.occidentalis (enuiteraard T.tabaci).
6.TerwijlpopulatiesvanT.tabaciuitsluitend uito_o_bestaan,komenzowelbijT.
fuscipennisalsF.occidentalisookoVvoor.
Inhetveldzijnzijteonderscheidenaandegeringereafmetingen (vooralduidelijkbijdedonkereT.fuscipennis)lichterekleur.
7.AdultenvanF.occidentaliswerdengevangenmetblauwekleefvallen,speciaalvoor
hetvangen (bestrijden ?)vantripsen (T.palmi,F.intonsa)ontwikkeld inJapan.
Volgensonzewaarnemingwaren"gewone"gelevallenvandezelfde firmaoverigens
nogattractiever.
8.Ineenlegekaswerdenmetdergelijkekleefvallenço.encfo*vanF.occidentalis
gevangenindeverhouding5 :1.Boveneen(bloeiend)gewaswerdenoverwegendoo
gevangen,hoewelindebloemeninmeerderheid oowerdenaangetroffen.
9.Debeidez.g.popstadiawordenbijT.fuscipennisveelvuldig,bijF.occidentalis
zeldenenbijT.tabacivrijwelnooitophetgewasaangetroffen.Poppenvan
F.oocidentaliswerdengevonden ingrond,onderrottendblad,insteenwol,opplasticonderde steenwolmat,entussentegels;oppaprikawerdafentoeeenpopgevondenonderdevruchtkelk,eennichewaarwelvaker "bodemfauna"(mijten,collembolen,larvenvanDipteren)wordtaangetroffen.
IC.TerwijlbijT.fuscipennis (indezomervrijalgemeenoppaprika)vermoedelijk
sprakeisvanimmigrerendebuitenpopulaties,handhaven zowelT.tabacials
F.occidentaliszichgedurendehetgehelejaaronderglas.
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Insecticiden
Voorchemischebestrijdingv/anF.occidentaliswierdendevolgendemiddelenentechr
kenverqeleken:spuiten (3.0001oplossing/ha)met:
dichloorvos 50?óvloeibaar (Dedevap);1ml/l
oxamyl25?óvloeibaar (Vydate L); 3ml/l
methomyl20?óvloeibaar (Lannate L); 1,25ml/l
mevinfos14,5?óvloeibaar (Phosdrin MO); 1ml/l
ruimtebehandeling viapulsfogmet
dichloorvos50?óvloeibaar (Dedevap);0,3ml/m2
methomyl20?óvloeibaar (Lannate L); 0,25ml/m2
mevinfos4,5?óvloeibaar (PhosdrinSFK);0,5ml/m2
Debestrijdingen,diewerdenuitgevoerd ineenpaprika-gewas inoktober,werden2x
herhaald inderuimteen4xindetijd.
Deruimtebehandelingenmetdichloorvosbijwindstilweergavenuitstekenderesultati
terwijlderesultatenvanspuitenmetdichloorvosenoxamylalsgoedkondenworden
gekwalificeerd.Eenmatigeffecthaddenmethomylenmevinfosinbeidetoepassingswi,
zen.Bijallemiddelenwasfrequentgebruikvereist.Bijeengemiddeldeetmaaltemperatuurvan19Cbleekmet4wekelijksebehandelingen eenpopulatie-reductie totongi
veer 5% mogelijk.
AanhetLEEwerdonderzoek verrichtaandegevoeligheid vanA.mckenzieienA.cucumerisvoor fosforesters,endebiochemischeachtergrond daarvan(esterase-typerini
esterase-remmingdoorparaoxon).DetolerantievanA.mckenzieitegendezemiddelen
werdbevestigd,endeverwachtinggeformuleerd datdezesoortzalreagerenop(verdere?)selectie (W.Overmeer,L.vanderGeest,F.Bakker).
b.Mineervlieq
Biologischebestrijding vandetomatemineerderendeFloridamineerder.
Indriewarenhuizenmettomaatwerdenvanafdewinterwaarnemingengedaanaanmineei
ders,vooraldetomatemineerder.
IndeeerstewarenhuiswerdChrysocharisparksi (Eulophidae)losgelateninjanuari
enmaart.Erwerdennadeloslatingenergweinigparasietenteruggevonden.Bovendier
warenopsommigeplanteninjanuarial5mijnentevinden.
Hetwasnodigomdeplaagopeenlagerniveautebrengendoorenkelemalenoxamyl
tedruppelen.
InhettweedewarenhuiswerdenOpiuspallipes(Braconidae)en Chrysocharisparksigevondenwelkealspopuitdevorigeteeltwarenovergebleven.Hetparasiteringspercentagebleefgedurendejanuarienfebruari laag.Intussenwerden5 - 1 0 mijnenper
plantgevonden.Hetwasnodigomdeplaagopeenlagerniveautebrengendoorenkele
malenoxamyltedruppelen.
Inhetderdewarenhuiswasinjanuarialeeninfectievandetomatemineerderaanwezig.Deaantastingbleeflaagtotjuni. InjuniwerdenOpiuspallipes,Dacnusasibii
(Braconidae)enDiglyphusisaea (Eulophidae)vastgesteld.
VanafjulikwamdeFloridamineervlieghetwarenhuisbinnen.Beidesoortenbladmineei
derswerdendoorhetparasietecomplexbestreden.
Zoekvermogenvanmineerderparasietenbijlagegastheerdichtheden.
Inhettomategewasdatvrijwasvanmineerderswerdenenkeletomateplantengeplaatst
metFloridamineerderaantasting. TegelijkertijdwerdendeparasietenDacnusasibiric
Opiusdimidiatus,ChrysocharisparksienDiglyphus issealosgelaten.Allenbehalve
Diglyphus isaeawareninstaatomdegeïnfecteerdeplantentevinden. Dacnusasibir
wasalgedurendedewinteractief.ActiviteitvanChrysocharisparksienOpiusdimidiatuswerdvanafapril/meivastgesteld.
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Larveconcurrentie vanmineerderparasieten binnen degastheermade.
Mineerderswerden aanverschillende soorten parasieten,naelkaar,aangeboden.
De bedoeling wasnate gaan oferinsituatiemetverschillende soorten parasietelarven inééngastheer eréénparasietesoort iswelke tenkoste vandeandere parasietesoort hetadulte stadium bereikt. Indeproefopzet werd pergastheer één o_
van iedere parasietesoort gebruikt.Eengedeelte vandemineerders werd uitgekweekt
eneengedeelte werd tercontrôle opengemaakt. Hieruit bleekdatdeparasieten lang
niet iniedere gastheer eeneihadden gelegd.Omaandehand vandeuitgekweekte
exemplaren eenconclusie tekunnen trekken ishetechter noodzakelijk datiedereparasietesoort 100?óvandegastheren parasiteert.
Om ineenvervolg 100?óparasitering tebereiken ishetnoodzakelijk meerdere oovan
iedere parasietesoortpergastheer lostelaten.
Publicaties:
Klerk,M.L.de&P.M.J.Ramakers -1986
Monitoring population densitiesofthephytoseiid predator Amblyseieuscucumeris
and itsprey after large scale introductions tocontrol Thrips tabaci onsweet
pepper.
Med. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent,51/3a: 1045-1048
Linden,A.vander-1986
Additionoftheexotic leafminer parasites Chrysocharis parksi andOpius dimidiatustotthenative Dutch parasite complex ontomato.
Med. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent,51/3a: 1009-1016
Linden,A.vander-1986
Biologisch bestrijden bladmineerder.
Groenten enFruit41 (26):24-25
Linden,A.vander-1986
Mineervliegbestrijding eindigt nooit.
Tuinderij66(26):34-35
Ramakers,P.M.J.-1986
Bestrijding vantripsmetderoofmijt Amblyseiuscucumerisopeenvijftigtal paprikabedrijven; nabeschouwing vanheteerste seizoen indepraktijk.
Gewasbescherming 17(1):11-12
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Betteding over net afgelopen Jaar (1986)
Besteding in geld

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

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

f
f
f
f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (IQ8 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

a)Druppelgrootteeneffectiviteit
Inhetkadervandeoptimalisering vantoedieningstechnieken inkasteelten,wordt
ophetProefstation onderzoek verrichtnaarderelatiedruppelgroootte eneffectiviteit.Hetapparaatdathiervoor doorhet IMAGisontwikkeld bleekechternietaande
gesteldeeisentevoldoen.Debenodigdedruppelgrootteswerdennietgemaaktende
bedekkingspercentagesperbladwarenzeervariabel.
Hetdruppelgrootte-apparaat isteruqqebracht naarhetIMAG.waarhetzalwordenaangepast.
b)Vergelijkingeffectiviteitvanverschillendemethoden.
1)Vergelijking spuitenenfijnvernevelen.,
Insemi-laboratoriumproevenisonderzoek verrichtnaardeeffectiviteitvanfijnvernevelen invergelijkingmetspuiten.
Ditisgedaan insamenwerkingmethetIMAG.
Erisqekekennaarheteffectvan dieracariciden,amitraz,diënochloor enfenbuta
tinoxide, opspint,Tetranyclusurticae.
Hetspuitengebeurdemet20001.water/ha,hetfijnvernevelenmet501.water/ha.
Dehoeveelheidwerkzaambestanddeelperha.wasbijbeidemethodenpermiddelgelijk (depraktijkdosering).
Deresultatenmetspuitenwarenbijallemiddelengoed.Bijfijnvernevelen,zoals
datindezeproevenisgebeurd,vielenderesultaten tegen.Eenoorzaakhiervoor
isdatmetdeapparatuurdietotnutoeisontwikkeld,alleendebovenkantvande
bladerenwordtgeraakttijdenshetfijnvernevelen.spintzitvrijwelaltijdaan
deonderkantvanhetbladenkomtdaardoornietofnauwelijksinaanrakingmetde
bestrijdingsmiddelen.
Dezemethodevan fijnvernevelen zalnoggetoetstwordenopmeeldauw (Sphaerotheca
fuliginea,eenschimmel,dievooralopdebovenkant vanhetbladgroeit.
Onnatec?anofdehoeveelheden'-erkzaambestandeelbijbeidemethodengelijkwas
isresiöuonderzoekuitgevoerd met fenbutatinoxide endiënochloor. (zieprojectD]
2)Vergelijking spuitenenstuivenmetspuitpoeders
Inditonderzoekisgewerktmetspint,Tetranychusurticaeendemiddelenfenbutatinoxideendiënochloor.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgWad gebruik*
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Bijbeide methoden isdehoeveelheid werkzaam bestanddeel per oppervlakte eenheid
gelijk gehouden. Dit isgecontroleeerd met residuonderzoek (zie projectD10).
De proeven zijn semi-laboratoriumschaal uitcevoerd, daardoor waren de hoeveelheden
middel zo gering dat ze gemengd met tolylfluanide of talk moesten wordengestoven.
De resultaten met stuiven en spuiten waren vergelijkbaar en goed. De bestrijding
van spint met fenbutatinoxide was iets beter dan met diënochloor tijdens deze
proeven.
Tolylfluanide heeft ook een effect,maar veel minder dan beide andere middelen
(ditwas reeds bekend).
Tussen demethoden isgeen verschil ineffectiviteit geconstateerd.
Naast proeven met spint isook nagegaan welke effecten het stuiven van spuitpoeders heeft op de roofmijt Phytoseiulus persimilis.
fenbutatinoxide isongevaarlijk voor roofmijt gespoten zowel alsgestoven.
Diënochloor gespoten coodt -5C?Óvan de roofmijtpopulatie,maar heeft gestoven geen
enkel nadelig effect,evenals talk en tolylfiuanide.
Plannen voor 1987:
Onderzoek zal worden gedaan naar demogelijkheid tot vermindering van dehoeveelheden middel en spuitvloeistof bijdiverse methoden. Het zoeken naar een doelmatig
gebruik van pesticiden.
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M.v.d.Staay
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L.Bravenboer
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Besteding over hat afgelopen Jaar (1986)
Besteding In geld
Directe kotten-personeel f
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f

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

Omslag algemene kosten f
Totaal
f
Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

a)Residuonderzoek opsla
Ineennormaleslat
renuitgevoerdrnet
(0,8qw.b./m2)ofv
(Ophetplantenbed
voerd).
Zowelzinebalsthi
denresiduproblemen
Debehandelingenwe
eenmonstervan5k
behandelingen.Uit
gen1weeknahetu
DeCS2-gehaltesvan
warenbijdeoogst
laxyl/zinebwasgeb

eeltwerdhetresiduverloopnagegaanvanCS2,nadatbepuitingenw;
metalaxyl/zineb (0,024/0.19g.w.b./m2)incombinatiemetthiram
inclozolin/thiram (0,17/0,54gw.b./m2.
zijnookalbehandelingenmetzineben/ofmetalaxyl/zinebuitgeramwordenalsCS2bepaald.Doorbeidemiddelentegebruikenzoukunnenontstaan.
t
rden1en4wekennahetuitplantenuitgevoerd enomde14dagenwe
roppenperobjectgenomen,deeerstedirectnahetuitvoerenvanc
deresultatenvanhetresiduonderzoek blijkt,datalsdebehandel]
itplantenwordenuitgevoerd,geenresiduproblemenontstaan.
debehandelingendievierwekennahetuitplantenzijnuitgevoerc
hogerdandetolerantie-grens,zelfsindeobjectenwaaralleenme
ruikt.

b)Residuonderzoek inhetkadervanprojectD9:
Toepassingswijzevanbestrijdingsmiddelen.
1)Vergelijking spuitenenfijnvernevelen.
Uithetresiduonderzoek bleekdatbijspuitenenfijnvernevelengelijkehoeveelheden
strijdingsmiddelophetgewaswarengebracht.
2)Vergelijking spuitenenstuivenmetspuitpoeders
Ookbijdezeproevenbleekdatgelijkehoeveelhedenbestrijdingsmiddel ophetgewas
warengebracht.
c)Residuonderzoek oppaprikanavergassingmetmethylbromide.
Hetbegassenvanpaprika'smetmethylbromide isuitgevoerd,omdaterexportproblemen
naarAmerikawareni.v.m.gevondenbeestjesopdevrucht.
Nahetbegassen ishetbromide-gehalteopdepaprikavruchten (6kleuren)bepaald.
Indeeersteproefwerdenhogegehaltesbromideaangetoond,inéénmonster zathetre
siduzelfsbovendetolerantie-grensvan30ppm.Indetweedeproefwarendegehaltes
i s t s ISQGT
Achterjljde met beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervofgbfad gebruike
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Inonbehandelde vruchten isgeen bromide aangetoond.
Het effect van begassing op de kwaliteit isbekeken door J. Janse,afd. Teelt (zie
projectB19).
Alle residubepalingen zijn uitgevoerd door het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek teZeist.
Plannen voor 1987:
Het verrichten van residuonderzoek met daarvoor inaanmerking komende pesticiden.

PROJECTVERSLAG
Onderzoekinstelling
Pro|ectnummer
Pro|tctmel

Proefstation Naaldwijk
Dil
Corynebacterium-verwelkingsziekte bij tomaat

Onderzoeker(s)

N.A.M, van Steekelenburg enIM.v.d. Sar

Registratiertr..
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Projectleider
Afdelingshoofd

L. Bravenboer
Betteding over hat afgelopen jaar (19 86)

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

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

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1986

"Irat L3"en "Okitsu Sozai"zijn partieel resistent (zie Intern Jaarverslag 1981,bl2
.140). Ook na hernieuwde inoculatie vertoonden de syiüDtoomlozeplanten geen verwelkingsverschijnselen. Dit was eveneens het qeval na inoculatie van stekken van neïnnci
leerde symptoomloze planten.
Jonge planten van aubergine,paprika en komkommer zijn verschillende malen geïnoculeerd door op de verse wond van een afgeknipte bladsteel een druppeltje bacteriesuspensie aan tebrengen.
In tegenstelling tot resultaten elders ishet niet gelukt om aantasting te verkrijger
De bacterie kon ook niet inde geïnoculeerde planten worden aangetoond.
Plannen voor 1987
-Ontwikkelen van een kiemplantentoets ten behoeve van de resistentieveredeling.
-Nagaan welke glasgroentegewassen alswaardplant op kunnen treden.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte rervolgblad gebruik«
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D i d y m e l l a - a c h t i g e schimmels b i j tuinbouw/gewassen
onder g l a s

Onderzoeker(j)
Projectleider

N.A.M, van Steekelenburg en M. v.d.

Afdelingshoofd

L.Bravenboer
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Sar

Besteding over het afgelopen jaar (1966)
Besteding m geld
Directe kosten-personeel f
,,
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten

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

f

—
—

mandagen
mandagen

Omslag algemene kosten f

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Versiag algeloper, jaar (1986 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

Didymella bryoniae (Mycosphaerslié

bijkomkommer

Inwendig vruchtrot.
Na infectie van verwelkende in plaats van open bloempjes treedt inwendig vruchtrot
minder op (zie jaarverslag 1985,blz. 201).Daarom isgetracht debloeiduur teverkorten door ethefon of ACC in een lanolinepasta op de stempel aan tebrengen.De
vruchtjes stierven echter vroegtijdig af,zowel bij een concentratie van 1als0,l?ó
van deze produkten.
De ethyleenproduktie bijbewaring van gezonde en inwendig aangetaste vruchten isop
het Sprenger Instituut bepaald. De eerste dag was de ethyleenproduktie vanaangetaste vruchten twee keer zo hoog als van gezonde vruchten. Inde dagen daarna was dit
10 tot 20maal zohoog.
Resistentie-veredeling.
Materiaal dat door het IVT inEgypte was verzameld bleek onder de omstandigheden in
het potplantstadium even vatbaar,ofnog vatbaarder te zijn dan de standaardcultivar
Farbio.
Aan veredelingsbedrijven werden 84schalen inoculatiemateriaal geleverd.
Chemische bestrijding
Wan de 52 isolaten die in de praktijk werden verzameld, bleken er negen resistent
te zijn tegen benzimidazool-fungiciden. De resistente isolaten vertoonden geen verminderde radiale groei in vitro of verminderde pathogeniteit in vivo.Een verminderde gevoeligheid voor dicarboximiden of ergosterolbiosyntheseremmers (EBR's)werd
niet geconstateerd.
Demiddelen nitrothal-isopropyl en pyrifenox,die echte meeldauw bestrijden, werden
beproefd op hun werking tegen D. bryoniae op jonge planten. Zij vertoonden wel enig
effect, maar minder dan het standaardmiddel tolylfluanide.
b. Didynella lycopersici (kanker)bij tomaat
De curatieve werking van een aantal fungiciden werd getoetst door plekken op destengel, die ongeveer 2cm lang waren, in te smeren met een papje van deze middelen.
Uitbreiding van een eenmaal ontstane aantasting bleek moeilijk tevoorkomen.De beste resultaten werden verkregen met fenarimol aangelengd met water ofminerale olie
en benomyl en iprodion aangelengd met minerale olie.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgblad gebruikei
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Voorveredelingsdoeleinden werden86schalen inoculatiemateriaalgeleverd.
Publicaties:
Steekelenburg,N.A.M,van,1986,Factorsinfluencing internal fruitrotofcucumber
causedbyDidymellabryoniae.Neth.J.PI.Path.
92:81-91
Steekelenburg,IM.A.M.van,1986,Didymellabryoniaeonglasshousecucumber.
Dissertatie:105pp.
Steekelenburg,N.A.M.van,1986,Komkommerteeltenziekten;eenhistorie.
GroentenenFruit41(29):38-39
Steekelenburg,N.A.M.van,1986,Kankeralleenpreventiefeninvroegstadium tebe
strijden.Tuinderij66(9):22-23.
Steekelenburg,N.A.M,van,1986,Opdegoedewegindestrijd tegenMycosphaerella.
Tuinderij66(27):54-55.
Plannenvoor1987
Projectwordtafgesloten.Deactiviteiten tenbehoevevanderesistentieveredeling
zullenwordenvoortgezetonderProjectD14.
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Besteding in geld
Directe kotten-personeel f
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Seml-dlreete kosten
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
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—
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—
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—
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1986 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1986

a.Phytophthorabijgroentegewassen
Erzijn30schalenPhytophthoracapsicigeleverd aanveredelingsbedrijven tenbehoeve
vanresistentieveredeling.
b. Fusarium solaniinglasgroenteqewassen
Eris11.Fusarium solani f.sp.Cucurbitaegeleverd aaneenveredelinçsbedrijften
behoevevanresistentieveredeling.
c.VerticilliuenFusariumbijtomaatenaubergine
Besmettingsbronnen vanglasgroentegewassen opsteenwolmetbodempathogenen.
Uit20?óvandemiljoenpotendieindeproefbeschreven inhetverslagvan1985(blz.2C
inhetwater terechtwarengekomen,isVerticillium ofFusarium geïsoleerd.Uitde
plantendiebijhetbeëindigenvandeproefgeensymptomenvanVerticilliumofFusariur
vertoondenkondendezeschimmelstocheenenkelemaalgeisoleerdworden (blz. 108).
Ditresultaatveroorzaakte geenwezenlijkeveranderingen inderesultaten in1985beschreven.
Eindmei1986zijnbijuitpootbareaubergineplanten opsteenwolmiljoenpotenuitgezet.
Demiljoenpotenhadden2maandeninbakkengelopenmetrespectievelijk gestoomdegrond
grondvaneentuinwaargedurendeeenteelternstigeaantastingvanplantendoorVerticulliumwasgeconstateerd envoornoemdegrondwaardoor doorVerticillium aangetast
plantmateriaalwasgemengd.VerderwerdeenaantalplantenaangegotenmeteensporensuspensievanVerticillium. IndeherfstwasnoggeenaantastingdoorVerticilliumgeconstateerd enisdeproefbeëindigd.Deschimmelkonooknietuithetplantmateriaal
geherisoleerd worden.Ditnegatieveresultaatiswaarschijnlijk tewijtenaanhetfeit
datdeproefindezomerisgedaan.VanhetvoornoemdezwaardoorVerticilliumbesmetb
bedrijfisgetrachtdeschimmelteisolerenvanmieren,uitstofophethoofdpadenui
grond.ErwerdsomsU.tricorpusgeisoleerd.Dezeisolatenwarennietpathogeenoptomatenenaubergineplanten.Andereresultatenvanisolatieswarennegatief.
EriseenisolaatvanfusariumoxysporumafkomstigvandePDdoorgetoetstophetvoorko
menvaneennieuw fysio.Ditbleekniethetgevaltezijn.
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Omnategaanwatdeinvloed isvanhetbesmettingstijdstip ophetverloopvanVerticilliumaantasting bijvleestomatenzijnbijeendeelvandetomateplantenbijhe
planteninbegin febr.enbijeendeelvandeplanten inbeginmaartsporensuspensi
vanVerticilliumgegoten. Inanderdeelvandeplantenwerdnietaangegoten.Omde
invloedvantrossnoeiophetverloopvanVerticilliumaantasting nategaanisaan
eendeelvandeplanten inhetbeginvandeteelt1vrucht later 2vruchtenpertro
aangehoudenenbijeenanderdeelvandeplanten2respectievelijk 4vruchten.
Na2maandenwas100%vandeplantendieinfebruarigeinoculeerdwarenziekongeact
feitofertrossnoeiwastoegepastofniet.Vandeplantendieinmaartgeinoculeer
warenwasna2maandenals2vruchtenpertroswerdaangehouden63%ziekenals4
vruchtenpertroswerdaangehouden92%.Opdattijdstipwasbijallebehandelingen
ongeveer 50%vandeplantenafgestorvenbehalvebijdebehandelingwaarinmaartge
inoculeerd wasen vruchtenpertroswerdenaangehouden,daarwas7,5%vandeplantendood.
Na3jmaandwarenalleplantendieinfebruarigeinoculeerdwarendood.Vandeplar
tendieinmaartgeinoculeerd warenenwaar4vruchtenpertroswerdenaangehouden
was50%dood,waar2vruchtenwerdenaangehoudenwasdit 7,5%.
BijdeonbehandeldeplantenwerdenvanafhalfaprilplantengevondendiedoorVerticilliumwarenaangetast.
IndeproeftradveelBotrytisop.Omnategaanofdediversebehandelingeninvloe
haddenopBotrytisaantasting zijndelesiesopdehoofdstengelsgeteld.Erwerden
geenverschillen inaantastingsniveau tussendediversebehandelingengeconstateerc

Erwerd921.Verticillium uittomaaten|1.Verticillium uitauberginegeleverd
aanveredelingsbedrijven tenbehoevevanresistentieveredeling.
Verder is241.Fusariumoxysporum f.sp.lycopersici flvantomaat,94^1.f2en
111.Fusariumoxysporum f.sp.melongenaeuitaubergineaanveredelingsbedrijvenge
leverd.
Publicatie:
-Paternotte,S.J. (1986).Eenschonekasentochsnelbesmetting.
Tuinderij66(23):pp26-27.
Plannenvoor1987
-ProductievaninoculumvanPhytophthoranicotianae,P.capsici,Fusariumoxysporun
f.sp.lycopersici flenf2,F.oxysporum f.sp.melongenae,F.solani f.sp.cucurbi
Verticillium albo-atrum,V.dahliae,Didymellabryoniae (Mycosphaerella)enlycopersici (kanker)voorveredeiingsbedriivent.b.v.resistentieveredeling.
- Toetsing vanpathogenenophetvoorkomen vaneennieuwfysio.
- ToetsingenvoordeRaadvoorhetKwekersrechtenvoorgebruikswaardeonderzoek.
-Opsporenvanvaatparasieten inanderemogelijkebesmettingsbronnen dangrond.
- ToetsenofdoorhettoedienenvanfluorescerendePseudomonassoorten aanradijszas
opbrengstverhoging tebewerkstelligen.
-Nagaanofbijvleestomatendoortrossnoeideernstvandeaantasting doorVerticilliumbeperktkanworden.
-Toetsenofmiljoenpotenvanuitgrondvaatparasietenkunnenoverbrengen.
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Besteding In geld
Directe kostan-personeel f
„
„ -materieel f

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

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
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—
—
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen {aar 1 9 8 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1 9 8 6

a.Bestrijdingsmiddelen insteenwol
1.Fytotoxiciteit vanmetalaxyl.
Het fungicide metalaxylwerdgetestbijkomkommer (Corona)entomaat (Turbo).
Eenweeknahetuitplanten werdperplant500mlvoedingsoplossingtoegediend,
waarnaééndervolgendeconcentratiesmetalaxylwastoegevoegd:0,7,14,28en
56ppmaktievestof (a.s.).Voortswerdeenconcentratievan14ppma.s.ook
toegevoegdaan40mlvoedingperplant.Inhetvruchtstadiumwerdnogmaal14en
28ppm.a.s.toegediend in500mlvoedingperplant.Alleconcentraties,m.u.v.
0ppm,gavennatoepassing inhetplantstadiumschade,zowelbijdetomateplanten
alsbijdekomkommerplanten.Hetschadebeeld varieerdevanverbrandebladpunten
totheleverbrandebladeren,afhankelijk vandegedoseerdeconcentraties.
Inhetvruchtstadiumwerd fytotoxiciteit vastgesteld bijbeidedoseringenvantomaatenbijdehoogstedoseringvankomkommer,indevormvanlichteverbranding
vandebladpunten.
2.Concentratieverloop vanmetalaxyl indevoedingsoplossing.
Natoedieningvandiverseconcentratiesmetalaxylinhetplantstadium wordtna1
en3dagen0- 2%vandeuitgangsconcentratie aangetoond indevoedingsoplossing.
Na7dagenisdit 3-ll?ó,na14dagen1- 6%enna3weken isnog 1% aantoonbaa
3.Residugehaltesvanmetalaxylindevruchten.
Naeen1-maligetoedieningvan14ppma.s.bijtomaatwerdgeenresiduaangetroffenindevruchtennaanalysestot3wekennadetoepassing.
Bijtoedieningvan28ppm.werdalshoogstewaardena3dagen0.2ppm.a.s.aangetoond indetomatevrucht. Bijtoepassingvan14ppm.metalaxylbijkomkommer
werdna3dagendehoogstewaardeindevruchtenaangetoond:0.4ppm.
Natoedieningvan28ppm.a.s.werdmaximaal0.6ppm.a.s.aangetroffen,3dagen
natoepassing.

Achterzijde niet beschreven. Bij onvoldoend« ruimt« vervolgbled gebruik*
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b.Bestrijdingsmiddelen invoedinqsfilm
1.Fytotoxiciteit
Het fungicidemetalaxylwerdgetestbijpaprika (Delphin)entomaat (Turbo).
Hetmiddelwerd 1weeknahetuitplantenaandevoedingsoplossing indecirculatietank toegevoegd indevolgendeconcentraties:
0,;7,14en28ppm.a.s.Inhetvruchtstadiumwerdnogmaalseenmalig 14en28
ppmmetalaxylaandevoedingsoplossing toegevoegd.
Natoepassing vanhet fungicide inhetplantstadiumwerdgeen fytotoxiciteit
waargenomen,nochbijdepaprikaplanten,nochbijdetomaten.
Natoedieningvanmetalaxylinhetvruchtstadiumwerdalleen bijdeconcentratievan28ppm.a.s.schadegeconstateerd bijdetomatenindevormvanverbran
debladpunten.
2.Concentratieverloop vanmetalaxylindevoedingsoplossing.
Natoedieningvandiverseconcentratiesmetalaxyl inhetplantstadium wordtna
1en3dagen10-23?óvanaeuitgangsconcentraties aangetoond.Na7dagenis
dat4-14?ó,na14dagen2-6?óenna3wekenwordtnogl?óvanhetfungicide
aangetoond.
3.Residugehaltesvanmetalaxyl indevruchten
Naeen1-maligetoepassing van14en28ppma.s.werdna1,3,7,14en28dagengeenresiduaangetroffen indevruchtenvantomaatenpaprika.
c. Hetontsmettenvandrainwaterbijsubstraatteelten
Tenbehoe vevanhergebruik
ontsmettingsmethodengetes
ling.Als contrôledienden
wateren eenbehandelingz
ontsmetti ngsapparatuurwer
tenziekte n,bestrijdingsmi
Voortswe rdhetontsmette
bruikbij gehouden.Dekomk

vandrainwaterbijsubstraatteeltenwerdendrie
t:verhitting,ultrafiltratie eneenozon-behandeeenbehandelingmethergebruik vanniet-ontsmetdrair
onderhergebruik vandrainwater.Dewerkingvande
dtechnischbekekenendaarnaast tenaanzienvanplan
ddelenendeeventueleinvloedopdeproduktie.
drainwater 2xpermaandgeanalyseerd enhetwaterver
ommerteelt (Corona)werdgestartop15april.

1.Planteziekten
Elkebehandelingbestaatuit4herhalingenHZ,H1,H2,H3vanelk12planten,
waarvan inéénherhaling (HZ)steeds2ongestoomdesteenwolmattenwerdengeplaatst,diebesmetwarenmetkomkommerbontvirusen,naarlaterbleek,ook
hetmeloenenecrosevirus.Mechanischeoverdracht vanhetkomkommerbontvirus
werdgetrachttevoorkomendoorbijalleoogst-ensnoeibehandelingen hetmesjeinmageremelktedompelen.Desondankswerdnaenigemaandenduidelijkdat
dezevoorzorgsmaatregel nietafdoendewerkte;indiverseherhalingenvanalle
behandelingenwerdenenkeleziekeplantenaangetroffen.IndeHZ-herhalingen
werdennagenoeg alleplantenziek.Deeerstesymptomenwerdengeconstateerdop
17juni.
Naterugtoetsing vanwortel-enwatermonstersvankomkommerplantenmetkomkommerbontvirus uitalleHZ-herhalingenbleeknaastditvirusookhetmeloenenecrosevirusaanwezig tezijn.Inhetdrainwater vandiverseherhalingen
(Hl,H2,H3 )vandebehandelingenmetontsmetenniet-ontsmet drainwaterwerd
eveneensmeloenenecrosevirus aangetroffen.AlleenH],H2 enH3vandebehandelim
zonderheraebruikvandr^in^aterblevenvrijvanmeloenenecrosevirus.
Pythiumwerdnauwelijksaangetroffen indezekomkommerteelt.
Dewerkingvandeontsmettingsapparatuurwerddoordezewaarnemingennietduidelijk.
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Voortswerdtabaksmozaiekvirus(TMV-SD)indiverseconcentratiesenhoedanigheden
toeoevoeqdaanhetdrainwater,teneindedeontsmettendewerkingvandeapparatuur
tetesten.Ditleverdehetvolgenderesultaatop,waarbij-geen,en+welinfectievermogenvanhetTMVvoorstelt.

TMV

Verdunning

Behandeling
Verhitting Ultrafiltratie Ozon 1uur Onbehandeld
95-100C
behandelingstijd

gezuiverd
ongezuiverd
gezuiverd
ongezuiverd

1:100000
1:100000
1:1000
1:1000

2 Bestrijdingsmiddelen
Hetfungicidepropamocarbenhetinsecticide/hematicideoxamylwerdendoorde
ontsmettingsapparatuurgeleid.Heteffektvandeontsmettingoppropamocarbis
nognietbekend.Geenderdrieontsmettingsmethodenhadinvloedopdeconcentratieoxamylinhetdrainwater.
3Produktie
Deproduktiegegevens zijnverwerktvoordeperiode9meitot16juni.
Daarnawerdendeplantenaangetastdoorhetkomkommerbontviruswaardoorverdereopbrengstvergelijking onmogelijkwerd.Erwerdoeenverschil inopbrengstgeconstateerd
tussendediversebehandeJinnen. DR nemirldelrinrnriiikt.i.pnprniantvarieerdenan 6.6
tot7.0kgbijeengemiddeld vruchtgewicht van480-500gram.
4Analysedrainwater
Eindjuliwerdgeconstateerd dathetNa-gehalte inhetontsmettedrainwaterbij
alle3behandelingenbovende7mmol/literwasgestegen.Omdieredenwerd1-malig
eenhoeveelheid drainwatervan5literperplantgespuid.
Voortswerdengedurendedeteeltenkeleaanpassingen verrichtwatbereftdetoevoegingvanspoorelementen dooraccumulatiekondendezesomsgeheelofgedeeltelijk
tijdelijkwordenweggelaten.
Dediverseontsmettingen haddengeeninvloedopdesamenstelling vanhetdrainwater.
5.Waterverbruik
Overdeperiodevanhalfapriltothalfoktoberwashetwaterverbruik alsvolgt:
Behandeling
drainwater
onbehandeld
verhitting
ozonbehandeling
ultrafiltratie
geenhergebruik

waterverbruik
inlitersperplant
260
270
290
310
360

vorvolgblad nr3
Onderzoekinstelling
Projectnummer

var, pro]ectbeschri]ving/projectverslag 1986
:ProefstationNaaldwijk
:D15

Registratienr
200

Hetdoorspoelpercentage isderhalve20-25?ógeweest.
Bijdebehandelingmetultrafiltratie isglobaal301.brijnafgevoerd,hetgeen
betekentdatongeveer 501.drainwater voorhergebruik inaanmerking kwam,ofandersgezegd:derecoverywasca.65%
6.Technischeaspecten
Tijdensdeteelthebbenzichbijalledrieontsmettingsapparatentechnischemankementenvoorgedaan,diegrotendeels warentewijtenaandekleinehoeveelhedente
behandelendrainwater.
Bijhetverhittingsapparaat wasdetemperatuur vanhetonbehandeldedrainwater
21- 26C.Tijdensdeverhitting steegdetemperatuur tot90-100°C.Hetteruggekoeldedrainwaterhadeentemperatuur van22C.Na3maandenwerdneerslagvan
meststoffenopdeplatenvandewarmtewisselaar geconstateerd enliephettemperatuurbereik sterkterug.
Publicaties:
-Runia,W.Th.,Onderzoek naardewerkingvan gammastralen tenaanzienvanhet
komkommerbontvirusenhettabakmozaiekvirusinsteenwolmatten.
Naaldwijk,1985,PT0G,InternVerslag16
-Runia,W.Th.,Onderzoek naardewerkingvanozontenaanzienvanenkeleplanteziektenenheteffectopdemeststoffen indevoedingsoplossing
vaneensubstraatttelt,Naaldwijk,1985,PT0G,InternVerslag21
- Runia, W. Th ,BestrijdenPythium inteeltenopsubstraat,GroentenenFruit
(41.45), 16mei1986,pp.29-31
- Runia. W. Th ,Hergebruik drainwaterbijdeteeltopsubstraat,Groentenen
Fruit (41.49), 13juni1986,pp.32-33
- Runia, W. Th enM.vanderStaay,VydateLindeteeltopsubstraat,
GroentenenFruit (42.4),25juli1986,pp.23-25
-Runia,W.Th.,Disinfestationofsubstratesused inprotectedcultivation,
SoillessCulture (2,1),1986,pp.35-44
Plannenvoor1987

1.Hettoetsenvanbestrijdingsmiddelen inaldannietrecirculerendesystemen.
2.Hettoetsenvanverschillendeontsmettingsmethodenvoorsystemenmetrecirlatievandrainwater.
3.Etfectiviteitsproevenzullenwordenuitgevoerd metPnycomycentenmiddelenenbenzimidazolen.
4. D e b r u i k b a a r h e i d v a no n t s m e t t i n g s m e t h o d e n zoals v e r h i t t i n g , u l t r a f i l t r a t i e eno z o n - b e h a n d e l i n a zullen O Ds e m i - p r a k t i j k s c h a a l wnrrlpn rjptest.
Te i n t r o d u c e r e n p a t h o o e n e n : V e r t i c i l l i u m , F u s a r i

urn.
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L. Bravenboer
Besteding over het afgelopen Jaar (1936 )

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
..

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

„ -materieel f

Middelbaar personeel
Lager personeel

Semi-directe kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (1986 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

a. Pénicillium bii komkommer
Het onderzoek of Pénicillium -soorten de oorzaak
door planten wegvallen isvoortgezet (zie ook Int
een voorjaarsteelt isonderzocht ofmogelijk Fusa
len. Inoculatie vond plaats door op het snijvlak
groeid agarponsje aan tebregen.Noch na inoculât
inoculatie met een combinatie van schimmels trad
het geval bij "Farbio" (vatbaar voor echte meelda
qen echte meeldauw). Ineen herfstteelt werden ge
Penicillium-isolaten qeïnoculeerd. Na injectie me
planten zichtbaar aangetast en na inoculatie met
bleef 7eer beperkt en deciisnter.stierven niet sf
op de hoofdstengels als op de zijscheuten inqeli
oen type keer zovpak aangetast alswonden van 1
Het afdekken van de inoculatieplaats met vochtige
effect op de aantasting. Zowel uit planten meta
worden geherisoleerd uit de vaatbundels van de s

zijn van plekken op de stengel waarern Jaarverslag 1985,blz. 214).In
rium of Botrytis mede een rol spevan een wond een met schimmelsbeiemet alleen Pénicillium,noch na
echter aantasting op.Dit was zowel
uw)als bij "Millio" (resistent teknakte bladstelen met verschillende
t een sporensuspensie was 50% van de
een agarponsje 22?ó.De aantasting
"Farbio" en "Lucinde"'-erdenzo'-el
jke mate aangetast. Verse wonden ^erdag oud.
watten had een zeer sterk negatief
Is zonder symptomen kon Pénicillium,
tengel.

b. Fusarium bij tomaat
Op een aantal bedrijven komen op tomatestengels plekken voor die lijken op eenaantasting door Didymella lycopersici,maar waaruit Fusarium semitectum werd geïsoleerd.
Om de betekenis van deze Fusarium vasttestellen werden jonge en oudere tomateplanten
enkele malen gedurende het groeiseizoen geïnoculeerd. Dit werd gedaan door een met
schimmel begroeid agarponsje met behulp van sellotape op bladwonden tebevestigen.De
lengte van de aangetaste plekken nam toe van 2cm na een week tot meer dan 10cm na
vijfweken. Van de jonge planten stierf 10?óaf en van de oudere 2%. Hoe later inhet
seizoen werd geïnoculeerd, hoe geringer de aantasting was.Oude,opgedroogde bladwonden werden nauwelijks geïnfecteerd. Volgens Engels onderzoek kan Fusarium merismoïdes vergelijkbare symptomen veroorzaken (Plant Pathology 34:443 -445).Dit
bleek inderdaad het geval,maar F. semitectum was agressiever dan F. merismoïdes.
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c.^sistentie van Botrytis cinerea tenen fungiciden
Vanwege demelding van verminderde gevoeligheid van Botrytis cinerea voor fungiciden inbinnen- en buitenland isde situatie in de komkommerteelt onder glasonderzocht. Van bedrijven in het Zuidhollands-glasdistrict werden inhet voorjaar,dezomer en deherfst isolaten verzameld. Van de in totaal 84 isolaten bleken er 39resistent te zijn tegen benzimidazool-fungiciden en 45 verminderd gevoelig voordicarboximiden. De resistentiegraad van de dicarboximide-resistente isolaten lag tussen
4,7 en 24.De resistente isolaten vertoonden een normale radiale groei in vitro en
aen normale pathoqeniteit in vivo. Jonge komkommerplanten bespoten met viermaal de
•praktijkdoserinc vinchlozolin '.-.'erdennoc aangetast door isolaten.die teoendit
fungicide verminderd gevoelig waren.
Plannen voor 1987:
- De ontwikkeling van de resistentie tegen fungiciden in glasgroenten nader vervolgt
- Temperatuurmetingen verrichten en deoverleving van plantpathogenen bij decompostering van tuinbouwafval onder praktijkomstandigheden nagaan (samenwerking vakgroe
fytopathologieLUW).
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Totaal
f

!

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

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Versaag afgelopen jaar (1986 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1986

Meloen
Om een geschikt lokale vlekken toetsplant te vinden voor het uit meloen geisoleerde
"squash mosaic virus" (SqMV)werden 110herkomsten van de kalebas soort Laqenaria
siceraria met niethet virus aetoetst
Van de 110herkomsten vertoonden 71 geen symptomen, 11 reageerden met kleine, lokale
vlekken en één metmozaieksymptomen. De overige 27herkomsten gaven gemengde reacties
te zien. Van twee herkomsten,die uniform met lokale vlekken hadden gereageerd,werden gezonde planten voor zaadwinning opgekweekt.
Zaad van met SqMV geïnfecteerde meloeneplanten cv. Ogen werd voor ontsmetting tegen
inwendig virus gedurende 3,5,7 of 10dagen verhit bij 70Cofwerd onbehandeld gelaten. Uit een zaaiproef werd als eerste indruk opgedaan dat de warmtebehandelingen
geen invloed hadden op dekieming van het zaad,maar zaadovergang van het virus niet
konden tegengaan.

Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolobled gebruiket
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a.Arbeidskundig onderzoek bij de teelt van vleestomaat
Het verzamelen van procesgegevens is voortgezet.
Hieraan hebben dit jaar 9bedrijven met 10afdelingen deelgenomen.
De verkregen info wordt steeds beter.
Vanwege de overgang naar de automatisering van het opnemen/de uitwerking
van taaktijden zijn dit jaar weinig arbeidsstudies gemaakt. Zoook bijde
vleestomaat. Inde laatste fase iseen aarzelend begin gemaakt met het verzamelen van arbeidskundige gegevens.Deze gegevens zijn evenwel nogonvoldoende om een goed inzicht in het geheel te verkrijgen.
B. Plan voor 1987
Het arbeidskundige onderzoek bijde vleestomaat omvat in1987:
- het verzamelen van procesgegevens m.b.v. arbeidsregistraties;
- het verrichten van arbeidsstudies,al of niet geautomatiseerd, vanaf
het begin tot het einde van de teelt.De eerder verzamelde gegevens zijn
door een aantal wijzigingen, andere manier van verpakken van het produkt
en een nauwere plantafstand, waarschijnlijk grotendeels achterhaald,waardoor een aktualisatie noodzakelijk isgeworden.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervoJoWed gebruik*
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Betteding over het afgelopen jaar (1966 )
Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„
., -materieel
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Omslag algemene kotten
Totaal

f
f

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen \»»r (1986 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

b. Taaktijden voorglasgroenten
Enigeaandacht isbesteed aanhetsorterenvanpaprika's.Aangezienhetprototypevandenieuwegewichtssorteerder pasrecentelijk opeenproefbedrijfis
geplaatst,kondengeengegevensmeerwordenverzameld.
Binnenhetkadervanditproject,taaktijdenglasgroenteteelt,isarbeidskundig
onderzoekverrichtbijhetspoelenvanradijs.Hierbijzijnverschillendespoelmethoden,volledighandspoelen totenmetvolledigmachinaalspoelenenalle
tussenvormen,bestudeerd enmetelkaarvergeleken.
Uitdegegevensblijktdatde"spoelmachines"eenbehoorlijke arbeidsbesparing
geven.Dezeisgroterdan8eextraarbeidsbehoeftebijdeoogstbijdezemanier
vanwerken.Waarmetspoelmachineswordtgewerkt,dienen de bossenradijsnl.
direktbijdeoogstinhetveilingfust tewordenverpaktinplaatsvanlosin
krattentewordengelegd.Ditverpakkenkostextraarbeidbijdeoogst.Deze
extraarbeidwordtruimschootsgecompenseerd doordeverkregenarbeidswinst
bijhetspoelen.
Ookbedrijfseconomisch ishetwerkenmetspoelmachines,e'e'nuitgezonderd,aantrekkelijk.Demeerkostenvandeapparatuurwordenmeerdangoedgemaaktdoor
deterealiserenarbeidsbesparing.Eenbijkomend voordeelvandezemachines
isdearbeidsrust.Omdatmetvollekrattenwordtgewerkt,verloopthetgehele
procesveelrustigerdanbijdehandsystemen,waarbijineenhoogtempobossen
moetenwordeningepakt.
TenbehoevevaneenverpakkingsproefvanhetCentraalBureauvanTuinbouwveilingen isgekekennaardearbeidsbehoefte vanverschillendemanierenvan
kistaanduiding.Hierbijkwamdekleinehoekkaartalsbesteuitdebus.
Arbeidskundig onderzoek isverrichtbijdeoogstvanchinesekool.Nagegaan
isdeextraarbeidsbehoefte dieoptreedtbijhet"pellen";ditishetverwijderenvandegroeneombladen,waardooralleendekernoverblijft.Het
pellendoetdearbeidsbeheofte vanhetoogstenmetca. 25%toenemen.Doorde
andereverpakkingswijze (inkratteninplaatsvanindozen)endoordeafname
vanhetgewicht (doorhetpellen)metca.35?ó,kosthettransport inenuit
dekapminder tijd.Detotaleoogst-enverwerkingsarbeid neemthierdoor
"slechts"metca.10?ótoe.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgblad gebroikei
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Publicaties
Hendrix,A.T.M.,Metbuisrailmeerkantenopdanvoor-enachteruit(buisrailbijpaprika)
Hendrix,A.T.M.,Gebruiksvriendelijkheidbelangrijk bijkeuzespoelmethode,
Tuinderij (66.13), 5juni1986,pp.20-22
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Hendrix,A.T.M.,Overschakelen kanniettussenneusenlippendoor,Groenten
enFruit (42.13),26september 1986,pp.44-45
Hendrix,A.T.M.,Tomatoesontherighttrack,Grower (106.15),9oktober1986,
pp.21-25
Hendrix,A.T.M.,Goedehulpmiddelen leidentotminderenlichterwerk,
GroentenenFruit (42.16),17oktober 1986,pp.58-61
Hendrix,A.T.M.,Goedehulpmiddelen leidentotverlichtingenbesparing
vanarbeid,BoerenTuinder (2006),6november 1986,pp.46-47
Hendrix,A.T.M.,Goedhulpmiddelverlichtarbeid inglasgroenteteelt,
DeLandbode (41.44),14november 1986,pp.48-49
Hendrix,A.T.M.,Hogemeerprijsnoodzakelijk bijgepeldeChinesekool,
GroentenenFruit (42.21),21november 1986,pp.36-37
Verslagen
AnnetVink,Berekeningen vantaaktijdenvoordepaprikateelt.Stageverslag,
RHTuSUtrecht1985.
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Besteding over het afgelopen jaar (1986)
Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f
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Totaal
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Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
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A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

c.Het effect van plant/leidsystemen op de fysieke belasting en de arbeidsbehoefte
bijde teelt van komkommer
Het conceptrapport isgereedgekomen. Dit isdoor enige collega's becommentarieerd. Na verwerking van deze opmerkingen zal het ter druk worden aangeboden
aan de afdeling Publicaties (IMAG). Daarmee wordt dit project afgesloten.

Achterzijde met beschrijven. Bi) onvoldoend« ruimt« warvolgWad gebruik«
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Buisink

Betteding over het afgelopen jaar (19 86)
I

1

Besteding in geld

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

Directe kotten-personeel f
„

„ -materieel f

Seml-dlrecte kotten

f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Omslag algemene kotten f
Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgen!
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicatie»
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1986

d.Taaktijden voor de snijbloementeelt
Op deNTV is in de IMAG-stand eenpresentatie verzorgd over deaspecten van
ruimtebenutting bijde snijbloementeelt (roos,chrysant en anjer). Dit heeft
veel belangstelling getrokken. Stagiaires zijn begeleid bij hun stage op
arbeidskundig terrein in de snijbloementeelt.
Ten behoeve van de working party van het I5HS iseen diapresentatie verzorgd
over demechanisatie- en teeltontwikkelingen bij de chrysantenteelt.
Publicaties
Paul de Ridder,Arbeidsproblematiek in de rozenteelt,
Utrecht 1986.

Stageverslag RHTuS

Bedrijfsanalyse Roos, deel 2,Proefstation Aalsmeer rapport nr.31.
Plan voor 1987
Komend jaar zal met behulp van een stagiair een taaktijdenbestand van debelangrijkste snijbloemengewassen opgesteld gaan worden. Alle tot nu toeverzamelde en in diverse vormen gepubliceerde gegevens zullen in een IMAGpublikatie,een taaktijdenboekje,gebundeld worden. Zonodig zullen aanvullende
waarnemingen gedaan worden en zullen reeds eerder verzamelde,maar nog niet
volledig uitgewerkte,gegevens tot taaktijden uitgewerkt worden.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgbled gebruik*
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Besteding over het afgelopen jaar (1986)
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„
.. -materieel
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f
f
f
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—
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A. Verslag algeloper, jaar (1986 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

e.Ontwikkeling vaneenbeoordelingssysteem vanarbeidsongeschiktheid (IMAGprojectgefinancieerd doordeGMD)
Ditprojectwordtsamenmeteenaantalarbeidsdeskundigen vandeGemeenschappelijkeMedischeDienstuitgevoerd.
Begonnenismethetopstellenvanbeschrijvingenvandebedrijfstakken(glasgroente-,glassnijbloemen-,bolbloemen-,bloembollen-enpotplantenteelt).
Daarnazijnperbedrijfstak bedrijfstypen (voorbeeldbedrijven)opgesteld.
Vandezebedrijfstypen zijnrekeninghoudendemetdevoorkomendegewassenen
mechanisatiearbeidsbegrotingen opgesteld.
Totslotzijnvandebelangrijkstegewassenenteeltsystemen(teeltduren,
leid/plantsystemen)arbeidsbegrotingengemaakt.
B.Planvoor1987
Voortzetting vanhetonderzoek (onderanderearbeidsbegrotingenenwerkmethodeprofielen).

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimt« vervolgWad gebruik
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—
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—
mandagen

Beknopt« weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1986

a.Substraatteeltonderzoek
Ontwikkelingen indelichtverwarmdeteelten:
- Indeperiode februaritotenmetaprilwerd in1983nog1100ha.tomaat,
kk,paprikaenauberginesgeplant,in1986bijna900haenin1987naar
verwachting ruim 700ha.Deteruggang inhetareaalisvrijweluitsluitendbijtomaatterugtevindenvan850hain1983via650ha.in1986naar
500hain1987.Hetareaalgeplantvanfebruaritotenmetaprilin1990is
geschatop450ha,waarvan230tomaten.Vooral in1986enin1987ishet
tomatenareaalsterkteruggelopenmetongeveer 140haperjaar.Alsmetdeze
gegevensrekeningwordtgehoudenisdeschattingvoor1990met230haaan
dehogekant.
-Vooralindeplantmaandfebruariwordtrelatiefveelinsubstraatgeplant.
In1986isvantotaal900haruim150hainsubstraatgeplant indeperiode
februaritotenmetapril.Hetareaalinsubstraatneemtabsoluutgezien
nietmeertoe.Van150hainsubstraatwordt100hageplant infebruari.Van
hettotaleareaalvan700hawordt245hainfebruarigeplantof35?ó.
-Doordevroegereaanplantendemassaleoverschakeling naarsubstraatbreidt
hetareaaldatop1meiinproduktieisnoguit.Deaanvoerindeperiode
maarttotenmetmeiblijftdaardoornogtoenemen.
-Doordekleinereaanplantvanlichtverwarmdetomatenindeperiodena
januaridaalthetaandeelvandelichtverwarmdetomatenindeaanvoervanaf
meisnel.Zondereffektenvantoenemendeproduktiebijdevroegestookteelt
zoudeaanvoer (doordekleinereaanplantnajanuari)vanafmeidalen.
Delaatstejarenzienweeenvrijwelgelijkeaanvoer injunienbeginjuli
tenopzichtevanvoorgaandejareneneentoenamevandeaanvoer indeherfstperiodedoorhetlangerinproduktiehoudenvandetomaten.
b.Plantafstandenenkg-produktiebijstooktomaten
~
Vooreenjaarrondteelt aandehogedraadeneenproduktievan40kgperm is
nagegaanwatdeextrakostenzijnalsvanmeerplantenperm kaswordtuitgegaandannormaal.Invergelijkingmeteenplantafstand„van65cmliggende
kostenbijeenonderlingeafstandvan50cmƒ4,50perm hoger.Inditgeval
worden30?ómeerplantengebruiktenverzorgddanbijdeplantafstandvan
65cm.Deextrakostenwordenvoorongeveer60?óveroorzaaktdoorarbeidskosten
envoor25?ódoorextraplantmateriaal.
Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervolgblad gebruik»
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Onderzoekinstelling
Projectnummer

van projectbeschrijving/projectverslag 1986.
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Deoverigekostenwordengemaaktvoorextrasteenwolenextratouwenhaspels.
Debenodigdemeerproduktiekanalsvolgtwordenberekend.Degemiddeldeprijs
voorrondetomatenisƒ1,80perkgalsjaarrondwordtgeteeld.Dekosten
voorhetoogstenenafleverenbedragenƒ0,30 perkg,waardoor hetsaldo
ƒ 1,50perkgrondetomatenwordt.
„
Debenodigdemeerproduktie isdan3kgperm (3xƒ1-50=ƒ4,50),bijeen
plantafstand van50cmzijndemeerkostenƒ4,50 perm.
Voorvleestomatenisdemeerproduktie 2,5kgperm (2,5xƒ1,80 =ƒ4,50
omdatdemiddenprijsƒ2,10perkgbedraagt.
Publicaties
Visser,A.J.de,Tienprocentmeertomaten inhetvoorjaar,GroentenenFruit
(41.36),14maart1986,pp.10-11
Maaswinkel,R.H.M.,enA.J.deVisser,Foliealsbodembedekking bijbotersla;
teeltkundigeenbedrijfseconomische aspecten,GroentenenFruit (42.7),
15augustus1986,pp.30-31
Visser,A.J.de,Watbrengthetop?GroentenenFruit (42.15), 10oktober1986,
p.31.
Visser,A.J.de,Oogstvanslainmaartsterkverliesgevend?,Groentenen
Fruit (42.21),21november 1986,p.39.
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B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1986

c. Begroting van de kosten en opbrengsten van C0?-doseren in het gebruik van
warmte-opslag in de zomer.
Eind 1986 iseen begroting gemaakt van de kosten en opbrengsten van het
gebruik van een warmte-opslag ten behoeve van de CO„-dosering.Door overdag
de warmte voor de komende nacht te produceren en op z te slaan komt extra CO^
vrij voor dosering. Hierdoor kan een aanzienlijke verhoging van het CCLgehalte in de kasbereikt worden.De produktie- en daarmee opbrengststijging
die daarvan het gevolg is,is ruim voldoende om extra kosten van warmte-opslag
geldt ^zowel
^zowel
aardgasprijs
20cent
goed temaken. Dit Dit
geldt
bijbij
een een
aardgasprijs
van van
20cent
alsals
VJ van
pc
40 cent.Een opslag van 90m warm water per ha geeft een beter positief
resultaat dan een opslag van40m warm water perha.
Het hanteren van een Tminimum C0?-gehalte van 340dpm,400 dpm of 500dpm in
ardgasprijsvan 20cent altijd
rendabel._Bijeen gasprijs
de kas isbijeen aai _,__,„
„
van 40 cent is C0 ? doseren tot een minimum gehalte van 400 dpm nog rendabel
zonder gebruik van een warmte-opslag. Met een warmte-opslag van 90m per ha
isdoseren tot 500dpm ook nog rendabel.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimt« vervolflWed gebruik*
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Omslag algemene kosten f
Totaal
f
Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag algeloper, jaar (198 6 met vermelding van publicatie
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1986

Aandevolgendeontwikkelingen isaandachtbesteed:
d.Economischebeoordelingvankastypen
e.Ontsmettenvandrainagewater
f-Hetopheffenvanklimaatverschillen
g.Substraatsystemen

- In1986iserveeloverkastypennagedachtomdatverschillendekassenbouwers
metnieuwetypenkwamen.Dezewijzigingenzatenvooralineengrotere
lichtdoorlatendheidvanwegeanderekasconstructies.Ook
hetgebiedvan
schermen,hetminder lichtwegnemeningeopendetoestand,iserbijbetrokken.

Hetontsmettenvandrainagewaterstaatindebelangstelling.DoordeafdelingPlantenziektenwordtditonderzoekverricht.Debedrijfseconomische
analysevandedrieverschillendesystemenisdooronsonderzocht.De
driemogelijkhedendiewordengetestophunbruikbaarheidzijn:Verhitting^
Ultra-filtratiemembraantechniek enOzon-behandeling.
Bijdetotnutoebekendegegevenslijkthetnietverantwoordeenvandeze
driemethodentoetepassen.De"opbrengsten"(voordelen)zijnlagerdande
temakenjaarkosten (zietabel1).
Bijdebeoordeling isookhetgebruikvangotenmeegenomen.Deconclusie
hiervanisdatwanneerweervanuitgaandatbijhetgotensysteemhetwater
nietwordtgerecirculeerd,devoordelengroterlijkentezijndandenadelen.
Dekostenvandatsysteemwordendusalgoedgemaaktdoordeopbrengstenin
devormvanonderanderebesparingenopwater,meststoffenensteenwol.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimt« vervolgblad gebrul
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Tabel 1:Verschil tussen "opbrengsten"endejaarkostenvandedriemethoden
Opbrengsten
(maximum)
Kosten
(maximum)
Verschil

-ƒ

Verhitting
ƒ6.000,—

Ultra filtratie
ƒ 6.000,—

Ozonbehandeling
ƒ6.000,—

-6.600,—

-10.000,—

-7.400,—

600,—

Opbrengsten
-6.000,—
(maximum)
Kosten
-5.800,—
(verlaagd)
Verschilbij
verlaagde
energieprijzen+ƒ 200,—
Opbrengsten
(minimum)
Kosten
(verlaagd)
Verschil

-ƒ 4.200,—

-ƒ1.400,—

- 6.000,—

_6.000,—

- 9.800,—

-7.100,—

-ƒ 3.800,—

-ƒ1.100,—

-3.000,—

- 3.000,—

-3.000,—

-5.800,—

- 9.800,—

-7.100,—

-ƒ2.800,—

-ƒ 6.800,—

-ƒ4.100,—

-AlsthemavoordeNTV 1987ishetonderwerp "opheffenvanklimaatverschillen"
genomen.Klimaatverschillen komenopbijnaelkbedrijfvoor.Hierdoorontstaanverschillen ingroei,inproduktieenkwaliteit.Ineenartikelis
aangegevenwatdeinvesteringsruimte isvaneenaantalmogelijkhedenomde
klimaatsverschillen optelossen.
- Indeglastuinbouwheefthettelenvangroentenenbloemisterijproduktenin
substraat indeafgelopenjareneengrotevluchtgenomen.Insamenwerking
metdeafdelingteeltisopeenrijgezetwatdeverwachtingen zijnvaneen
aantalsubstraatsystemen.Hierbijisgekekennaar:debenodigde investeringen
enjaarkosten,demogelijkhedenomderuimtebenuttingvandekasteoptimaliseren,deflexibiliteit indeteeltplankeuze,demogelijkhedenomhet
wortelmilieusnelennauwkeurig teregelenafhankelijk vangroeistadiumen
bovengrondsklimaat.
Publicaties
Nienhuis,J.K., NieuweVenlo-varianteneconomischbekeken,Tuinderij (66,3),
23januari 1986,pp65-67.
Nienhuis,J.K., Ontsmettendrainwatereconomisch nognietverantwoord,
GroentenenFruit, (42.17),24oktober,pp46-49.
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Onderioeker(i)
Projectleider

J . C . J . Ammerlaan

Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen jaar (1986)
Besteding in geld
Directe kotten-personeel f
,,
.. -materieel f

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

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f

Totaal

—
—

mandagen
mandagen

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1986

Voor 1986warenergeenplannenvoorhetuitvoerenvanonderzoekopdit
terreinvanwegehetontbrekenvaneenonderzoeker.
B. Plannenvoor1987
Deaanstelling vaneenonderzoeker,eind 1987ofbegin1988,lijkthaalbaar.
Wanneerdaarmeerzekerheid overiszullendeprojectplannen verderworden
uitgewerkt.
Deaanstelling vaneenonderzoeker gebeurtmedetengehoevevanprojectE12
(ontwikkeling vanbedrijfssystemen).
Bijdeinventarisatie in1986 (doordeN.T.S.,deC.A.D.'sendeProefstations)
vanonderzoekwensen zijnophetterreinvandemechanisatieeenaantalproblemenurgentgenoemd.
Hetmeestaktueellijkthetonderzoek gerichtopdeverbeteringvandeproduktkwaliteit.Tenbehoevehiervanmoetvooralonderzoekwordengedaannaarde
toepassing vannieuweoogst-ensorteerprincipesvooreenveelheidvangewassen.

Achterxljd« niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbled gebruike
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P.C.M.Vermeulen,e.a.
P.C.M.Vermeulen
J.C.J.Ammerlaan
Besteding over hat afgelopen Jaar (1986)

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

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

Seml-dlrecte kotten
f
Omslag algemene kotten f
Totaal
f

—
—
—

mandagen
mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Vers'ag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1986

a.Normenbank
In1986iseeneersteaanzetgemaaktmetdeverzameling vangegevensinhet
kadervandeautomatisering vanhetBedrijfseconomische Advies (BEA).In
hetvoorjaarzijninwerkgroepverband voordeglastuinbouw afsprakengemaakt
overdemaniervanverzamelenenvastleggen.Innovemberendecemberzijnals
proefvooreenbeperktaantalteeltendegegevensdienodigzijnvoorhet
makenvaneensaldobegroting indedatabankvanditgeautomatiseerdesysteem
ingevoerd.Eind 1986zijnmetdezegegevensalstestenkelesaldobegrotingen
gemaaktmethetinontwikkeling zijndegeautomatiseerde bedrijfseconomische
advies.
b."Kwantitatieve InformatievoordeGlastuinbouw"
In1986isvoordevierdemaaldeuitgavevanKwantitatieve Informatievoorde
Glastuinbouw verzorgd.Dezeuitgavebevat5hoofdstukken.
1.Management
2. Overheidsmaatregelen
3.Algemeneinformatie
4. Informatieoverproduktiemiddelen
5.Saldobegrotingen
Ditjaarisextraaandachtbesteed aandekostenvanwatervoorzieningenaan
dekostenvantransportnaardeveiling.Verder isvoorruim400teelteneen
saldobegroting eneenbegrotingvandearbeids-enenergiebehoeftegemaakt.
Hetgaathierom 225groente-,180bloemen-en20-potplantenteelten.
Publicaties
Vermeulen,P.,Hulpbijteeltplanenbedrijfsopzet,Tuinderij (66.19),
28augustus1986,p.39.

Achterzijde niet beschrijven. Bl| onvoldoend« ruimte vervolgblad gebruik«
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Hetontwikkelenenimplementeren vaneengeautomatiseerd bedrijfseconomisch adviseringssysteemtenbehoevevan
devoorlichting

Onderzo«ker(s)
Projectleider
Afdelingshoofd

M.Ruijs,P.C.M.Vermeulen
AlgemeenBestuurB.E.A. (o.a.J.C.J.
J.C.J.Ammerlaan

Onderzoekinstelling
Pro|ectnummer

Ammerlaan)

Besteding over het afgelopen Jaar (19 86)
Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f

Tijdbesteding van direct bij het project betrekken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
lager personeel

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Versiag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Pian komende jaar
A. Verslag over 198 6

Inhetbeginvanhetjaarzijndelaatstetestenuitgevoerd enaanpassingen
verrichtaanhetbasissysteem BEA (rentabiliteitsbegroting)tenbehoevevan
deproefimplementatieinhetpilot-consulentschapteLelystad.Deimplementatie, waaraaneenscholingvandegebruikersvoorafging,heeftgedurendede
periodeapril-juliplaatsgevonden.Deervaringenvandeimplementatiegeven
aandatereengrotevraagisnaareenvoudigeenopspecifiekevragengerichte
adviessystemen.
NadienbleefhetBEA-systeem voorhetpilotconsulentschapoperationeel.
LosvandeRentabiliteitsbegroting isdeFinanciering aangepakt.Heteerste
prototypewerdbegin 1986opgeleverd engetest.Inmiddelsishettweedeprototypegetestenwerktmenaanhetderdeprototypewaarinaanpassingenworden
aangebracht eneenkoppelingwordtgelegdmetderentabiliteitsbegroting.
EentussentijdseevaluatievanhetprojectBEAweesuitdatdeontwikkeling
vansystemengesegmenteerddienttegebeurenenbeheersbaar moetzijn.Basis
voordesegmentatievormenduidelijk afgebakendemanagementvragen.Dezeevaluatieheeftertoebijgedragen datdeontwikkelfilosofie vanBEA-systemenis
gewijzigd evenalsdedaarbijgewensteprojectorganisatie.
Begin1986iseenplanvanaanpakgeformuleerd overdeteverrichtenwerkzaamhedentenbehoevevandeglastuinbouw.
Naaraanleiding vandetussentijdseprojectevaluatie isindevoorlichtingsdiensteenenquêtegehoudenomtrentdevraagwelkemanagementvragenonderscheidenkunnenworden.
Opbasisvanhetplanvanaanpak iseenconfrontatieuitgevoerdmethetbasissysteemBEAtenaanzienvandenormgegevens,invoer,glastuinbouwonderwerpen
enderapportage.Eengezamenlijkedatabasestructuur enhetopsplitsenvan
hetBEA-systeem opbasisvandemanagementvragen isterealiseren.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimte vervofgbled gebruiki
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BEA met de Glastuinbouw eg. Rundveeasestructuur opgesteld,
eve van de glastuinbouw -bovenop
- vindt indeelstukken plaats.
volgende deelsystemen geformuleerd:
van het bedrijf
id
ltkeuze en bedrijfsuitrusting
arbeid en bedrijfsuitrusting
lisatie): totale bedrijfsbegroting
(het volledige advies).

Bijhet ontwikkelen en het testen van deze deelsystemen isde voorlichting
nauw betrokken.Daartoe is in december door een tweetal voorlichters een
eerste test uitgevoerd met betrekking tot het deelsysteem "teeltplan",dat
op dat moment nog niet volledig afgerond was.
Om de implementatie van BEA-deelsystemen inde verschillende takken succesvol
te laten verlopen en draaiende te houden zijn acties ingang gezet met betrekking tot het gegevensbeheer (plannen,beheren en aktualiseren), opleiding
van de gebruikers en gebruikersondersteuning bij operationele systemen.
Publicaties
Vermeulen,P., Bedrijfseconomisch Advies vergroot bedrijfsresultaten, Vakblad
voor de Bloemisterij (41.50), 12december 1986,p.49.
Heuvelink, E.,M. Ruijs en A. de Koning,Verslag van een 5-daagsbezoek aan
het Institut für Gartenbau, Universiteit Hannover,Naaldwijk, 1986,PTG.
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praktijk

Onderzoekers)
Projectleider

J.K.Nienhuis

Afdelingshoofd

J.C.J.Ammerlaan
Besteding over het afgelopen Jaar (1986)

Besteding in geld
Directe kosten-personeel f
„

„ -materieel f

Seml-dlrecte kosten

f

Tijdbesteding van direct bij
Hoger personeel
Middelbaar personeel
Lager personeel

project betrokken personeel:
mandagei
mandage
mandag«

Omslag algemene kosten f

Totaal

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Versieg afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

In1986iserveelgebeurd ophetgebiedvandebedrijfsvergelijking inde
praktijk.Devoorbereidingenwarenin1985getroffenomopgroteschaalin
hetWestlandonderde4studieclubsenmetmedewerking vande3groenteveilingen
vergelijkingenmetdeonderdelenopbrengsten,teeltomstandighedenenarbeid,te
kunnendoenplaatsvinden.Dit isgedaandoordecommissieautomatiseringbedrijfs
vergelijking (CAB).
Hetprobleemwaarmenspoedig tegenaanliepwasdesnelheidvandeverwerking
endaaraangekoppelddenoodzakelijkecontrole.
DoormeteenVideotexsysteemtegaanwerkenkonmendezeproblemenoplossen.
Indezomermaanden isditineenproefuitgetestenbijdestartvanhet
nieuweseizoenzulleneen130tuindersverspreid overdehoofdgewassenengedeeltelijk overhetland,meedoenaandevergelijking vanteeltomstandigheden.
Dooreenwerkgroepanalyse,waarinnaasthetonderzoekookhetbedrijfsleven
endevoorlichtingbetrokkenzijn,zijnvoorstellenaandecommissiegedaanom
overzichten,gemiddeldenenspreidingen,regressie-analysesetc.tegaan
berekenendienaardewerkgroepen zullenwordengezonden.Beginvolgendjaar
zalditgeschieden.Daarnaast zijneralweerplannengemaaktomnogeerder,
inhetseizoen,bijvoorbeeld naweek18,aleenrelatieteanalyseren,waarmee
detuinderzijnvoordeelkandoen.Dewerkgroepen zullenhierbijbetrokken
wordenomdatzij,metdevoorlichting,aankunnengevenwatbelangrijkis.
Bijhetopstartenvanhetnieuwevergelijkingsgebeuren isnadegehouden
evaluatie,hetprogrammavoordeteeltomstandigheden enigszinsaangepast.Voor
deandereonderdelen isernietsveranderd.
Dedeelnamevoor1987isvoordeonderdelenopbrengstenenteeltomstandigheden
ongeveer gelijkaanvorigjaar.l/oorarbeidhebbenzichslechts60deelnemers
gemeld (vorigjaarongeveer 150).Debegeleiding isdaarvorigjaarzeermatig
geweest,ditjaarzalmenhetaanpakkenopdemaniervanteeltomstandigheden,
datwilzeggenmetgroepsleidersdiedaninstructiekrijgenvandevoorlichting.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoende ruimte vervolgbled gebrul
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Door een stagiaire isgekeken naar de arbeidsgegevens van 1985 van een bepaald
gebied waar toen via de veiling de gegevens verzameld werden en in overzichten
verwerkt. Naast arbeidsgegevens waren ook beschikbaar de produktiecijfersen
het gasverbruik. 37Bedrijven, ronde tomaat op substraat,die goed vergelijkbaar waren,zijn inhet onderzoek bekeken.De volgende onderzoeksmethoden zijn
gebruikt:Lineaire regressie,multiple regressie en getallen ordenen en
gemiddelden berekenen.
Met lineaire regressie bleek het niet mogelijk te zijn duidelijke resultaten
tebehalen. De externe factoren zijn te groot en het aantal deelnemers te
beperkt. Voor multipele regressie geldt hetzelfde alswat bij lineaire
regressie isgenoemd. Er blijken teveel factoren onbekend te zijn. Alleen
aan het begin van de teelt en aan het einde van de teelt schijnen er duidelijke
correlaties te zijn.Bijhet op volgorde zetten en berekenen van de gemiddelden
blijkt dat de verschillen tussen dediverse bedrijven zeer groot zijn,en dat
geldt voor alle werkzaamheden. Het gemiddelde van de hoogste groep isvaak
1.5 à 2keer zohoog als het gemiddelde van de laagste groep.
Publicaties
Dijk, 3. v., Bedrijfsvergelijking, wat kun je er mee doen. Stageverslag.
Nienhuis, J.K., Bedrijfsvergelijking in de praktijk, Groenten enFruit,
(41.31), 7 februari 1986,pp. 28-29.
Ammerlaan,J.C.J.,J.K. Nienhuis en K. van Rooy, Verslag deelname 9eEAAESeminar "Implementation of farm management information systems", Tune
bij Kopenhagen (Denemarken)4-6 november 1985,Naaldwijk, 1985,PTG/CAD.
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Bedrijfssynthese substraatteeltop
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A.J.deVisser,A.T,
J.C.J.Ammerlaan
J.C.J.Ammerlaan

Projectleider
Afdelingshoofd
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M.Hendrix,G.Welles,E.vanOs

Besteding over hat afgelopen Jaar (1986)
Besteding in geld
Directe kotten-personeel f
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f

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

Omslag algemene kosten f
Totaal
f
Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 198 6

Nadatin1985hetprojectisafgeslotenmeteeninternverslag (Internverslag
nr. 56,december 1985)zijnerin1986watvoorlichtingsaktiviteiten gepleegd.
Publicaties
Welles,G.W.H.,enJ.C.J.Ammerlaan,Perspectiefvoorkleinegewassen(1).
Behoudvansortimentvraagtomnieuwesubstraatsystemen,Tuinderij
(66.2),16januari 1986,p.37.
Hendrix,A.T.M.,Perspectieven voorkleinegewassen (3):Mechanisatieen
arbeidbijnieuweteeltsystemen,Tuinderij (66.5),13februari1986,
pp.34-35.
Visser,A.J.de,enJ.C.J.Ammerlaan,Perspectieven voorkleinegewassen(4).
Kostenenopbrengstenvanteeltcombinaties,Tuinderij (66.6),27februari
1986, pp.52-54.
AmmerlaanJ.C.J.,Perspectievenvoorkleinegewassen (5).Teeltnajuliheeft
meestekansopsucces,Tuinderij (66.7), 13maart1986,pp.32-33.
AmmerlaanJ.,A.Hendrix,E.vanOs,A.deVisser,G.Welles,Bedrijfssynthese
opgroentebedrijven,Naaldwijk 1985,PTG,Intern56.

Achterzijde niet beschrijven. Bij onvoldoend« ruimt« vervolgblad gebruik«
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A.A.vanderMaasenJ.K.Nienhuis
Begeleidingscommissie InfomodelGlastuinbouw (o.a.J.C.J.Ammerlaar)
J.C.J.Ammerlaan
Besteding over Kat afgelopen jaar (1986)

B«tedlng in geld

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel.

Directe kotten-personeel f
„

„ -materieel f

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten f
Totaal
f

Hoger personeel

—

mandagen

Middelbaar personeel
Lager personeel

—
—

mandagen
mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Versieg afgelopen jaar (198 6 met vermelding van publicaties
B. Plan komende jaar
A. Verslag over 1986

Inhetkadervanhetinformaticastimuleringsplan isdoordewerkgroepvan
deproefstationsteAalsmeer,LisseenNaaldwijk endeSITUeeninformatiemodelvoordeglastuinbouwontwikkeld.
Hetinformatiemodel glastuinbouw geefteenglobalebeschrijving vandeactiviteitenendeobjectenopeenglastuinbouwbedrijf.Aldezeactiviteiten(processen)vaneenglastuinbouwbedrijf wordenaangegeveneninschemagebracht.De
processenzijnhierbijingedeeld inplanningsfuncties,operationeelbeheersfunctiesencontrol-functies.
Naastditschema,datprocesmodelgenoemdwordt,isvoorelkbedrijfsproces
aangegevenwelkeinformatienodigis,waardezevandaanmoetkomenenwelke
informatiedoorhetproceswordtopgeleverd.
Alleobjectendieopeenbedrijfvoorkomenenwordengebruikt zijnineen
afzonderlijk schemaweergegeven.Hierbijisookdesamenhangtussendeobjectenaangegeven.Ditnoemtmeneendatamodel.Hetdatamodelgeeftookeenbeschrijvingvandeobjectendiebehorentoteenaantalgebiedennamelijk:
bedrijf,kasenkasklimaat,normen,werkinuitvoering enfinanciën.
Eriseensamenhang tussenhetprocesmodelenhetdatamodel.Ditwordtweergegevenineenzogenaamde interactiematrix.Dezematrixwordtgebruiktals
controleopdeconsistentievanproces-endatamodelenalsafbakeningten
behoevevandeverderedetaillering endebouwvaninformatiesystemen.
Eenoverzichtvandeprocessenendedaarbijmogelijkedienstverleningcq.
externeinformatieiseenkleinonderdeelgeweestvanhetgeheleonderzoek.
Tenslotte isdoorhetbeschrijven vaneenaantalvoorbeeldendetheorieuitgewerktineenaantalpraktijksituaties.
Hetinformatiemodel glastuinbouw verschaftopdezemanierinzichthoehet
bedrijfkanwordenopgesplitst inminofmeerzelfstandigteautomatiseren
bedrijfsonderdelen.
Metbehulpvanhetglobale informatiemodel glastuinbouw zoudenopgestructureerde
wijzeonderzoekbehoeften kunnenwordenbepaald.Ditzouineenvervolgproject
gedaankunnenworden.
Nadezeglobale fasezalperafzonderlijkdeelgebied (cluster)hetmodelgedetailleerdmoetenworden.Begin 1987zalhiermee wordenaangevangen.
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Publicaties
Informatiemodel glastuinbouw.Eindverslag vandewerkgroep,mei1986.
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a.Oriënterend onderzoek naar bedrijfssystemen voor de tomatenteelt

In 1986 iser een kort lopend onderzoek geweest naar bedrijfssystemen v/oorde
tomatenteelt. Aanleiding tot dit onderzoek zijn de ontwikkelingen in degroententeelt en indit geval inhet bijzonder voor de tomatenteelt.Als gevolg
van de autonome ontwikkeling in het aanbod van Nederlandse tomaten en de te
verwachten gevolgen op de prijsvorming van de tomaten lijkt het aannemelijk
dan de rentabiliteit onder druk zal komen testaan.
In reactie hierop zullen er onder andere verschuivingen in het aanbod optreden.
De doelstelling van het onderzoek was om richting aan te geven waarinbedrijfssystemen zich zouden moeten ontwikkelen. Daarbij zijn de relevante factoren
bekeken.
Het onderzoek is in een viertal fasen te onderscheiden:
Rentabiliteitsverwachtingen
Inventarisatie van bedrijfstechnische mogelijkheden
Inventarisatie van teelttechnische mogelijkheden
Conclusies en aanbevelingen
- Ineerste instantie is aangegeven wat de positie isvan de tomatenteelt bij
de huidige aanbodsverhoudingen, daarna isbekeken wat de rentabiliteitsverwachtingen zijn bij andere aanbodsverhoudingen. Dit is gedaan door middel
van begrotingen. Een overzicht van deze begrotingen bijde huidige aanbodsverhoudingen is te zien in tabel 1.
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Tabel1:Begrotingenvooreenzestalbedrijfssituaties
Debedrijfsgrootteisgesteldop15.000m.
Stookteelt
ronde
tomaat
A

Stookteelt
v/lees
tomaat
B

2
Hete- Hete- Hete- Hetelucht lucht lucht
lucht
rond
rond
vlees
vlees
lxsla 2xsla lxsla 2xsla
C
D
E
F

perm
Opbrengsten (kg.tomaat) 39
Opbrengsten (gld.totaal)73
Toegerekendekosten
27
Saldo
46

39
82
28
54

24
55
23
32

21
54
25
29

24
60
24
36

21
59
26
33

800
60

640
60

630
60

640
60

630
60

18
25
4

16
17
3

17
14
3

17
18
3

18
15
3

Arbeidper1000m 2
Teelturen
Alg.uren

800
60

Arbeidkosten
Kostend.p.m.
Algemenekosten
Ondernemersoverschot

17
24
4
+1

-4

-5

-2

-3

Alsbronisgebruikt "Kwantitatieve InformatievoordeGlastuinbouw1986/1987".
Alsveranderinginhetaanbodisdeveronderstellinggemaaktdat300 •heteluchtverwarming optermijnzaloverschakelenopsubstraat.He
vanrondetomatenzaltoenemen,deverwachteprijzenzullendalen,
middelvanprijsflexibiliteiten isditteberekenen.Helaasmoesten
aannamenwordengenomenomdatrecenteprijsflexibiliteitennietbest
waren.Denieuweprijzenzijngebruiktomdebegrotingenopnieuwop
rentabiliteitsverwachtingen wordenlager,zewordenvoorderondeton
Bijdeinventarisatievandebedrijfstechnischemogelijkhedenginghe
volgendeontwikkelingendiezichopkortetermijnkunnenvoordoen:
Kastype,verwarming,CO«,substraatsysteem,transportenmechanisatie.
Aldezeontwikkelingenzijnbekekenopwatvoorinvloedzekunnenhebbe
rentabiliteit,zowelvoorhetstookbedrijfalsvoorhetlichtverwarmde
bedrijf.
Deinventarisatievandeteelttechnischemogelijkhedenheeftzichgericht
variantenvoordejaarrond tomatenteeltenvariantenvoordetomatenteelt
sla.
)econclusies vanhetonderzoekwaren:
•Ermaggeenverschuivingverwachtwordenvanderondetomaatnaardevlee
tomaatinverbandmeteenbetere rentabiliteitsverwachting
Wanneerereenomschakelingkomtzodatermeertomatenaangevoerdworden
zaldetotalerentabiliteitsverwachting negatieverworden.Deverschillen
inderentabiliteit tussendejaarrond tomatenteeltendetomatenteeltmet
slainhetteeltplanwordenkleiner.
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*Doordevoordelenvaneennieuwtebouwenkasuittebuitenkanderentabiliteit indejaarrond tomatenteeltpositiefwordenbeïnvloed,voorde
teeltcombinatietomaat-slaisergeenverbetering teverwachten.
*Aanpassing indeverwarmingheeftvoorhetjaarrond tomatenbedrijfeen
lichtepositieveinvloedopderentabiliteit,voorhetteeltplantomaatslaiserookeenlichteverbeteringvanderentabiliteit teverwachten
doorveranderingvandeverwarming.
*HetgeheleteeltseizoenCCLdoserenisalsuitgangspuntgenomen.Doormet
warmteopslagtewerkenkanhetgehelejaareenhogereconcentratieworden
gegeven.Ditleidttoteenhogererentabiliteit.Tochzijnernogverschillendefactoren,vooralbijdelichtgestooktebedrijven,dienogbekeken
moetenworden.
*Hetlijkteropdathetgotensysteem, ookwanneerhetwaternietwordt
hergebruikt,meervoordelenheeftdannadelen.
*Hetvoedingsfilmsysteembiedt totnogtoegeenperspectiefomdathet
waterontsmettennogtegroteproblemenkent.
*Voorhetteeltplantomaatmetslalijkthetdruppelenvandevoedingsoplossingindegrondderentabiliteit teverhogen.
*Dewaterkwaliteitmoetzeergoedzijn;isditniethetgevaldanmoeter
doorgespoeldworden;ditgeeftverspillingaanmeststoffenenverlaagtde
rentabiliteit.
*Voordejaarrondtomatenteelt zouhethuidigebuisrailsysteemkunnen
blijven,ookalkomeneraanpassingen indeverwarming.Voorhetlicht
gestooktebedrijfiserophetterreinvanhetinternetransporten
hulpmiddelen voordegewasverzorgingnogweinigontwikkeld.
*Indemechanisatieeninhettransportgebeurenophettomatenbedrijf
zijnnogveleonderdelennietuitgekristalliseerd. Vooreennadereuitwerkingvaneventueletoekomstigebedrijfsstructuren (bijvoorbeeld
telenopbeton)zalhierveelaandachtaangeschonkenmoetenworden.
*Erzijnverschillendemogelijkhedenomdehuidigeteeltsystementewijzigen;overinhoeverredezemogelijkhedenderentabiliteit verbeterenisnog
geenuitspraak
gedaan.
Deaanbevelingenvoorhetonderzoekzijn:
-Erbestaatteweinigkennisoverdemarktverwachtingenendeprijseffecten
bijveranderingvanhetaanbodvanglastuinbouwprodukten.Hetbeschikbaar
hebbenvandezeinformatieiseennoodzaakwanneermenderentabiliteit
wilschattenbijveranderingeninhetaanbod.
-Deprijzenvanderonde-envleestomatenzullenindetoekomst,zowordt
vaakverondersteld,opeengelijkniveaukomen.Doortebezienwaterop
demarktaandehandisenwathetconsumentengedrag is,zoudennieuwe
marktenkunnenwordenopgespoordenzoudie"toekomst"misschienkunnen
wordenuitgesteld.
Bedrijfs-enteelttechnischonderzoek
-Klimaatverschillen ineenkaszijnernogsteeds,ookbijrecentgebo
kastypen.Dooreengelijkmatigklimaatkandeproduktieverhoogdworr
Hetonderzoekzalmoetenaangevenvoorbestaandeennieuwekastypen,
welkemogelijkhedenhetbesteresultaatgeven.
-VoorhetCCLdoserenkaneenvergelijkbarevraaggesteldworden.We
CCL-concentratie isoptimaalbijdeverschillendeomstandigheden?
-Ontsmettenvandrainagewater lijktnogteduurtezijnvoortoepa'
DaarombiedtookhetNFT-systeemnoggeenperspectief.Voorcombir
vanteeltenzalonderzoeknodigzijnnaarnieuwesubstraatsysteme'
combinatiesvangrondensubstraat.
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- Er zijn verschillende teeitsystemen tebedenken die de rentabiliteit zouden kunnen verhogen. Het beweegbaar maken van de draden,het veranderen
van de plantafstanden, meer rijen per 6.40 m kap (10 rijen), het zijn
allemaal onderwerpen voor onderzoek.
Publicaties
Nienhuis, J.K., Oriënterend onderzoek bedrijfssystemen voor de tomatenteelt,
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas, Intern verslag nr.59.
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Besteding over h»t afgelopen jaar (1986)
Besteding in geld
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Oriënterendonderzoekbedrijfssystemen (substraatteelt)bijfreesia
Medioditjaariseenoriënterendonderzoekuitgevoerdnaardemogelijkheden
vansubstraat indefreesiateelt inbedrijfsverband.Eenmultidisciplinairsamengesteldewerkgroepheefthieraanuitvoeringgegeven.
Eennegentalbedrijfssystemen zijnnaverkenning vanhetterreinonderzocht:
standaardgrondteelt (4x112,5 cmbedper6,40 m),
standaardgrondteelt (2x112,5 cm+2x125cmper6,40),
eternietbeddenmetstoomzeil,polypropeenbedden,polypropeenbeddenmet
eb/vloed,vastetabletten,roltabletten,roltablettenmetgootjesenroltablettenmeteb/vloed.
Alssubstraatmediazijnsteenwolgranulaatenzandgekozen,behalvebijde
standaardgrondteelt.
Debestaandebedrijfssystemenmetdeteeltvanfreesiaindegrondblijken
economischgezienhetaantrekkelijkst tezijn,metnamedeteeltopbredebedden
(grotereruimtebenutting).Bedrijfssystemenmetsubstraatteelt biedenslechtsdan
perspectievenalsdeproduktiemetminimaal 5%toeneemt.Hetmeestdaarvoor
inaanmerkingkomtheteb/vloedsysteem oproltabletten (hoewelergeenervaring
mee is),gevolgddoordeeternietbeddenmetstoomzeilenpolypropeenbedden,
welkeinpraktijkproeven zijngevolgd.
Alssubstraatmedium komtzandevengoeduitdebusindepraktijkproevenals
steenwolgranulaat,waarbijzandevenwelgoedkoper isenbetereverwerkingsmogelijkhedenvandeknollenenkralenbiedtdansteenwolgranulaat.
Omdetoepassingvansubstraatsystemen indefreesiateelt opgangtedoen
vinden,isvervolgonderzoek gewenstnaardeinvloedsfactoren opaanlegen
uitgroeivanhaken,betereruimtebenutting,gewenstesubstraatsamenstelling,
betereengelijkmatige temperatuurverdelinginhetmedium,goedkopesystemen,
ergonomischeaspectenvandeteeltopbrederebeddenentablettenenmechanisatiemogelijkneden.
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A. Versiag over 1986

Voor 1986warenergeenplannenvoorhetuitvoerenvanonderzoekopditterrein
vanwegehetontbrekenvaneenonderzoeker.
B.Plannenvoor1987
Deaanstelling vaneenonderzoeker,eind1987ofbegin1988,lijkthaalbaar.
Wanneerdaarmeerzekerheid overiszullendeprojectplannenverderwordenuitgewerkt.
Deaanstelling vaneenonderzoekergebeurtmedetenbehoevevanprojectE12
(ontwikkelingvanbedrijfssystemen).
Bijdeinventarisatiein1986(doorN.T.S.,deC.A.D.'sendeProefstations)van
onderzoekwensen zijnophetterreinvandemechanisatieeenaantalproblemen
urgentgenoemd.
Hetmeestaktueellijkthetonderzoek gerichtopdeverbetering vandeproduktkwaliteit.Tenbehoevehiervanmoetvooralonderzoekwordengedaannaarde
toepassingvannieuweoogst-ensorteerprincipesvooreenveelheidvan
gewassen.

Achterzijde met beschrijven. Bij onvoldoende ruimt« vervolgbled geferuika

