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VOORWOORD

Voor uligt hetjaarverslag 1991van het Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland (PBN).Het poogt eenoverzicht tegevenvandeactiviteiten dieophet Proefstation plaatsvinden ten behoeve van de Nederlandse bloemisterij.
De instellingen die betrokken zijn bij het onderzoek ten behoeve van de sectoren
Glasgroenteen Bloemisterij gevennunogafzonderlijke jaarverslagen uit;het onderzoekprogramma is reeds geheel geïntegreerd en tot één totaal-overzicht van het
praktijkonderzoek Glasgroente en Bloemisterij gebundeld.
Wellicht komtopkorte termijn hierverandering in,wanneer deorganisatie voorhet
praktijkonderzoek Glasgroente-Bloemisterij tot stand is gebracht.
Het milieuinalzijn factoren endekwaliteit vanhet produkt door deketen heen zijn
belangrijke pijlers voor de sector Bloemisterij en derhalve ook voor het onderzoek.
Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren moeten forse investeringen worden gedaan
inmensen enmaterialen. Inhet verslagjaar kon het nieuwe kassencomplex Kastanjelaan ingebruik worden genomen. Tevens werden voorbereidingen getroffen voor
de nieuwbouw van een groot deel van het Linnaeuslaancomplex.
Toch dient de zorg te worden uitgesproken of er voldoende middelen beschikbaar
blijven omdevaste entijdelijke medewerkers indegelegenheid testellenhunwerkzaamheden naar behoren uit te laten voeren ten behoeve van de bloemisterijkolom.
Tot slot, mijn dank aan alle medewerkers van het PBN. In het jaarverslag zijn de
resultaten van hun gezamenlijke inspanning vermeld.
Dr. Tj. Reitsma
directeur
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De afdeling T E E L T heeft als hoofd Dr.Ir. G.A. van den Berg
De afdeling PRODUKTKWALITEIT bestaat uit de kerngroepen UITGANGSMATERIAAL, GEWASBESCHERMING en NAOOGST.
Afdelingshoofd van deze afdeling is Dr.Ir. C. Vonk Noordegraaf.
De afdeling BEDRIJFSKUNDE heeft als hoofd Dr. A.J. Dop.
De afdeling BEDRIJF bestaat uit de secties Teelttechniek en Bedrijfstechniek en
een Assistentengroep.
Afdelingshoofd van deze afdeling is J.W. de Vries.
De stafafdeling INFORMATICA heeft als hoofd Ing. F. Steinbuch
De afdeling ALGEMENE ZAKEN heeft als hoofd A. van der Linden.

Situatie per 1 april 1992.

Deminister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Drs. P. Bukman, opendehetcomplex aan de Kastanjelaan op 3 september 1991
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Rozendal-Ouwerkerk, T.
Tolsma, J.
Wurff, A.A.M, van der

(vanaf 1september 1990)
(tot 1april 1992)
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Hoofd: A. van der Linden
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10

(vanaf 1augustus 1991)

ONDERZOEKERS P R O E F T U I N E N (REGIONALE ONDERZOEK
CENTRA)
Driessen, Ing. B.
Noort, Ing. F. van
Krijger, D.
Leeuwen, G. van
Beer, Ing. C. de
Wiel-van Son, Ing. A. van de

(ROC Vleuten, tot 1 mei 1991)
(ROC Vleuten, vanaf 1 juli 1991)
(ROC Rijnsburg)
(ROC Klazienaveen)
(ROC Lent)
(ROC Horst)

De eerstepaal voorde uitbreiding van de houdbaarheidsruimte
werd op 11 september 1991 geslagen
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HOOFDLIJNEN VAN HET ONDERZOEK IN 1 9 9 1
J. Blauw
In 1991is in het bloemisterij-onderzoek veel aandacht besteed aan de haalbaarheid
van milieu-eisen. Dit vergt onder meer het ontwikkelen van nieuwe teeltmethoden,
waarbij bestaande teeltsystemen moeten worden aangepast of vervangen. Gezond
uitgangsmateriaal zal een absolute noodzaak worden.
Daarnaast zal er een strikte bedrijfshygiëne moet worden toegepast. Hierbij speelt
het voorkomen en met nieuwe methoden bestrijden van ziekten een belangrijke rol.
Het ontwikkelen van geavanceerde toetsmethoden zalmoeten leiden tot een betere
beheersing van de kwaliteit.
Het onderzoekprogramma van het PBN wordt jaarlijks samengesteld op basis van
vragen uit de praktijk: de leveranciers van uitgangsmateriaal, de telers, handel en
afzet envanuithet beleidvanhet ministerievanLandbouw, Natuurbeheer enVisserij envervolgens doorhet bestuur vastgesteld. Derichtingvanhet onderzoek wordt
aangegeven doorhoofdlijnen betreffende deverbeteringvandekwaliteitvanhetprodukt, van het produktieproces en van het ondernemerschap.
Kwaliteit produkt:
1. Verbetering van kwaliteit en bruikbaarheid van het uitgangsmateriaal.
2. Verbreding en verbetering van het sortiment door gebruikswaarde-onderzoek.
3. Verbetering van de kwaliteit van het geoogste produkt.
Kwaliteit produktieproces:
4. Sturing, operationeel en planmatig, van het teeltproces.
5. Ontwikkeling en verbetering van gewasbeschermingstechnieken.
Kwaliteit ondernemerschap:
6. Bedrijfskundige, technische en economische aspecten van de bloemisterij.
De inzet van onderzoekers op de hoofdlijnen in 1991 is in figuur 1weergegeven.
In het onderzoekprogramma van 1991zijn volgens deze hoofdlijnen de diverse onderzoekprojecten gedefinieerd. Binnenelkproject wordendoorverschillende onderzoekers diverse proeven gedaan, zowel op het PBN zelf als op de ROC's.
Naoogst

Sortiment

Kwaltei
Uitgangsmateriaal
10%

Bedrijfskunde
14%
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Gewasbescherming
16%

Verdeling vande totale
onderzoekcapaciteit in
1991 over de hoofdlijnen

AFDELING TEELT
Dr. Ir. G.A. van den Berg
In 1991werd er binnen de afdeling Teelt aan de volgende drie grote reguliere projecten gewerkt: 'Klimaat engroei', met alsprojecthouder Ir. J.V.M. Vogelezang en
onderzoeker Ing. L.H.M. Cuypers; 'Waterhuishouding en bemesting', met alsprojecthouder Dr.Ir.R.Baasenalsonderzoekers N.A.Straver enM.G. Warmenhoven;
'Bloeienontwikkeling', metalsprojecthouder Dr.T. Blacquièreenonderzoeker Ing.
M.T. de Graaf-van der Zande.
Behalveophet Proefstation Aalsmeer vond een deelvanhet onderzoek binnen deze
projecten plaats opderegionale onderzoekcentra te Horst, onderzoeker Ing.A.van
deWiel-van Son;te Klazienaveen, onderzoeker G.vanLeeuwen; te Lent, onderzoeker Ing. C. de Beer; te Rijnsburg, onderzoeker D. Krijger en te Vleuten, onderzoeker Ing. B.K.J. Driessen, die per 1juli werd opgevolgd door Ing. F.R. van Noort.
Naast debovengenoemde, meerthematischgeoriënteerde PBN-onderzoekers werkten opdeafdeling Teelt zesgewasonderzoekers. Dezelaatsten hebben eenmeergewasgerichte oriëntatie en vertegenwoordigen de volgende gewasgroepen:
A.A. Brandts
:perkplanten, Azalea en Poinsettia
Ing. B. Mulderij
:groene en bonte planten
Ing. H. Verberkt
:bloeiende potplanten
Ing. J. de Hoog
:roos, Bouvardia en houtige gewassen
Ing. P.C. van Os
:Gerbera, Alstroemeria en orchideeën
H. Nijssen
:anjer, Gypsophila, Anthurium en zomerbloemen
Naasthunonderzoekvervullendezegewasonderzoekers eenbrugfunctie naardepraktijk en hebben ondermeer zitting in de landelijke commissies van de NTS.
Behalveaan degenoemde driereguliereprojecten werd in 1991aanvier extra, door
derden gefinancierde projecten gewerkt en wel: 'Nevenaspecten van assimilatiebelichting', met als onderzoeker Ir. J.A. Bakker; 'Ontwikkeling en kwaliteit potplanten', met als onderzoeker Ir. M. Dijkshoorn-Dekker; 'Water-, nutriënten- en
zuurstofmodel potplanten', met als onderzoeker Ir. W. Otten en 'Optimalisering
substraatloos eb/vloedsysteem voor snijbloemen', met als onderzoeker Drs. F.
Buwalda.
Devier onderzoekers diedezevier laatste projecten uitvoeren zijn speciaal voor het
betreffende project op tijdelijke basis aangesteld.
Project 'Klimaat en groei'
Dit project is er op gericht om middels het sturen van de kasklimaatfactoren licht,
temperatuur, koolzuur en luchtvochtigheid, de groei van de gewassen te beheersen
en het teeltproces zodanig te sturen, dat het gewenste eindprodukt wordt verkregen.In 1991laghet zwaartepunt vanhet onderzoekbinnen ditproject bij devolgende deelprojecten:
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Substraat- en kastemperatuur
Bij potplanten werd het onderzoek met verhoogde pottemperaturen voortgezet. In
Aalsmeer enLent werd opverwarmde tafels geteeld eninKlazienaveen opeenverwarmde betonvloer.
Opde ROC'ste Horst en Klazienaveen werd een uitgebreid onderzoek gestart naar
de invloed van de bodemtemperatuur in relatie met de kasluchttemperatuur bij Alstroemeria.Doorgrondkoelingbleek deproduktie endekwaliteit duidelijk teverbeteren. Het effect van de grondtemperatuur is echter afhankelijk van de cultivar en
de kastemperatuur.
InHorst werd bij Freesia onderzoek gedaan naar derelatie tussen de bodemtemperatuur en debloei, en het optreden van duimen. Er werd geen duidelijke relatiegevonden tussen bodemtemperatuur en het optreden van duimen.
Optimalisering assimilatiebelichting
InLent werd het onderzoek met assimilatiebelichting bijpotplanten voortgezet met
onder meer Begonia, Campanula, Dieffenbachia, Nephrolepis, potroosen Reichsteineria.InAalsmeer werd intwaalf nieuwgebouwde kassen eenuitgebreid onderzoek
gestart omtot een optimalisering van het gebruik van assimilatiebelichting bij potplanten te komen. Gewerkt werd met verschillende belichtingstrategieën van bijbelichting, namelijk 3, 6 en 9Watt fotosynthetisch aktieve straling per m2 bij onder
meer Begonia, Saintpaulia, potroos, Hydrangea macrophylla, HibiscusenNephrolepis.
Met assimilatiebelichting blijkt produktieversnelling enkwaliteitsverbetering tebehalenindewinter.Ofditvoorallegewassen economisch rendabeliszaldeeconomische evaluatie aan het einde van het onderzoek moeten uitmaken.
In Horst en Klazienaveen is de 'tweelingproef' met assimilatiebelichting van snijrozen voortgezet. Bij een jong rozengewas blijkt de extra produktie niet opte wegen
tegen de kosten die belichting met zich meebrengt. Alleen in combinatie met een
TE-installatie (eigen stroomopwekking) kanhet lonend zijn delampentelaten branden.Deproef looptnogéénjaar door,waarna eendefinitieve economische evaluatie
kan plaatsvinden.
Temperatuurstrategieën
Door het aanhouden van een hogere dag-dan nachttemperatuur (negatieve DIF)of
een tijdelijke sterke temperatuurverlaging rond zonsopkomst blijkt dat bij een aantal pot- en perkplanten de lengtegroei is te verminderen. Hierdoor zou dus via een
teelttechnische methodehetgebruik vanchemische remstoffen teruggedrongen kunnen worden. Het onderzoek naar de mogelijkheden van deze methodiek voor potenperkplanten werd voortgezet inAalsmeer, LentenKlazienaveen. Bij perkplanten
waren de resultaten van een kortdurende kouval teleurstellend.
Bij dit onderzoek wordt samengewerkt met onderzoekinstituten inNoorwegen, Denemarken enDuitsland.Dezesamenwerkingheeft geleidtotonderlinge afstemming
vanhet onderzoek enhetgelijktijdig opzettenvandezelfde proeven opverschillende
plaatsen in Europa.
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Zomerklimaatpotplanten
Door het werken met zonweringsschermen met verschillende schermingspercentageseneenhogedruk (120bar)nevelinstallatie wordt voorgroeienkwaliteit hetoptimale kasklimaat in de zomer nagestreefd. In Lent is het onderzoek voortgezet en
indetwaalf nieuwe potplantenafdelingen inAalsmeer opgrotere schaalgestart.Gewerkt werd onder meer met Codiaeum, Cordyline, Dieffenbachia, Ficus benjamina,
Guzmania, Nephrolepis, Phalaenopsis en Spathiphyllum. Hoge lichtintensiteiten en

5Ç*PW

Verschillende schermingspercentages bijdiverse soorten potplanten
lage luchtvochtigheden leidden in het algemeen tot gedrungener planten met stugger blad, dat lichter van kleur is. Het gebruik van de nevelinstallatie leidde tot een
verhoging van de luchtvochtigheid en een verlaging van de kastemperatuur onder
zomerse omstandigheden. Verrassend was dat de kwaliteit door het nevelen negatief werd beïnvloed. Ertrad duidelijk meer bladvergeiingenbladval opdanbijplanten afkomstig van de behandelingen zonder nevel.
Fysiogene afwijkingenin relatie tothetklimaat
Het onderzoek naar deoorzaakvanhet ontstaan vanzogenaamde 'witte bloemetjes'
bijKalanchoëwerd voortgezet. Gekekenwerdnaardemogelijke invloedvanderuimtetemperatuur, de worteltemperatuur en de bemesting. Een duidelijke aanwijsbare
oorzaakisnietgevonden,maardoorrustigertetelenmeteenhoge Ca:Mg-verhouding
inde voedingsoplossing kan de schade worden verminderd. Er iseen groot verschil
ingevoeligheid voorhet optredenvan 'wittebloemetjes' tussenverschillendecultivars.
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Project 'Waterhuishouding en bemesting'
Eenoptimalevoorzieningvanhetwortelstelsel met voeding,waterenzuurstof isonontbeerlijk voor een goede groei en ontwikkeling. Doel van dit project is te komen
tothet sturen vandecondities inhetwortelmilieu, gericht opeenoptimale groeivan
het gewas. Een belangrijk deelvan het onderzoek isgericht opde ontwikkeling van
teeltsystemen waarbij het drainagewater wordt hergebruikt en emissie van voedingsstoffen naarhetmilieuwordtvoorkomen. Erwerdin1991aandevolgendedeelprojecten gewerkt:
Lucht-en waterhuishouding vanhet wortelmilieu
Dit onderzoek dat met name inAalsmeer en Vleuten plaatsvindt, heeft tot doel het
verkrijgen van inzicht inde effecten van delucht/waterhuishouding inhet substraat
op het gewas. Onderzocht wordt hoe de optimale lucht/waterhuishouding in een
substraat tijdens degeheleteeltgerealiseerd kanworden.Gewerkt werd met substraten diebij eenzelfde gietstrategie eenverschilindewater/luchtverhoudingvertonen,
onder meer steenwol, Oxygrow, perliet, kleikorrels en veen. De substraten werden
onderworpen aan verschillende gietfrequenties. De volgende gewassen werden geteeld: anjer, Bouvardia, roos, Gerbera, Alstroemeria.
Uitdeproevenblijkt datoponderzoekschaal (kleinschalig)deviergenoemdegewassen goed opeen of meerdere van degebruikte substraten iste telen opeen systeem
waarbij de voedingsoplossing wordt gerecirculeerd.
Ookwerd gewerkt aaneenbetrouwbare methode ommetbehulpvaneensnellechemischeanalyse eventueel zuurstofgebrek indewortels direct aan tetonen. Eenaanvang is gemaakt met het bestuderen van het effect van de temperatuur in het
wortelmilieuophetoptredenvanzuurstofgebrek bijondermeeranjer. Ookwerdgewerkt aan een methode om met behulp van een biochemische analyse eventueel
zuurstofgebrek in de wortels direct aan te tonen.
Bij Gerbera werd gevonden dat zuurstofgebrek in het wortelmilieu (nat substraat)
eennadeligeffect opdebloemproduktie heeft. Aandeandere kant bleekdatbijBouvardia, anjer en Alstroemeria, substraten met een relatief hoogluchtgehalte (droog
substraat) snel tot produktieverlies aanleiding geven als gevolg van watergebrek.
Streefwaarden-onderzoek
Doelvanditonderzoek isomnategaanofdeontwikkeldebemestingsschema's voor
potplanten voldoen en, waar nodig, ze bij te stellen. Ook het onderzoek gericht op
de optimalisering van de bemestingsadviezen valt hieronder. In Aalsmeer werd onderzoekgedaannaar deinvloedvanbemestingmetSiliciumopdekwaliteit vanPoinsettia. In de proef traden geen verschillen op in kwaliteit tussen de verschillende
Siliciumniveaus. In Vleuten werd de fosfaattrappenproef bij op substraat geteelde
snijrozen voortgezet. Erbleek eenaanzienlijke tolerantievooruiteenlopende fosfaatniveaus bij roos te bestaan.
EC (totaal zoutgehalte)-onderzoek vond plaats bij Ficus en Cymbidium in Aalsmeer
en inKlazienaveen bij Azalea, Hortensia, Poinsettia, Saintpaulia en de perkplanten
Pelargonium enImpatience.Verdervonderbemestingsonderzoek plaatsbijpotchrysant in Klazienaveen en bij buitengeteelde Solidago en Delphinium in Rijnsburg.
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InKlazienaveen werd eenproef gestart met verschillende substraten bijdeteelt van
palmenopverwarmdeeb/vloed-betonvloeren.Onderzoek naardeinvloedvandegietfrequentie op de groei van Saintpaulia vond plaats in Aalsmeer en in Lent.
Een eerste proef omdooreenbeperking vandefosfaatbemesting delengtegroei van
perkplanten te beperken, vond plaats in Aalsmeer. De resultaten waren bemoedigend.
Als de streefwaarden bekend zijn is het zaak ze ook te realiseren. Dit isin de praktijk niet altijd eenvoudig. In Aalsmeer is daarom onderzoek gestart om na te gaan
hoede streefwaarden, c.q. voedingstoestand het best in depot zijn te realiseren gedurende de teelt. Tevens wordt in dit onderzoek een nieuwe methode om bodemvochtmonsters teverkrijgen (metbehulpvan 'kunstwortels')uitgeprobeerd enwordt
gekeken in hoeverre deze methode correleert met de bestaande 1:1,5 volumeextractmethode.
Zoutgevoeligheid (NaCljbij snijbloemen
Planten nemen inhet algemeen zeer weinigNaClopuit devoedingsoplossing. Omdat NaCl in vrijwel al het gietwater in min of meerdere mate aanwezig is, kan dit
zich in gesloten teeltsystemen met recirculatie van voedingsoplossing ophopen tot
voor deplant schadelijke niveaus. Hierdoor isspuienvan tenminste een deelvan de
oplossing noodzakelijk.

Anjer: verschillende zoutconcentraties in de voedingsoplossing
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Het onderzoek binnen dit deelproject heeft tot doel inzicht te verkrijgen in deze zoutophoping, waarna grenswaarden kunnen worden aangegeven waarboven schade aan
de verschillende gewassen optreedt. Het onderzoek is in de tweede helft van 1991
gestart in drie nieuwe kassen bij roos, Gerbera en anjer. In de proeven worden zoutconcentraties in de voedingsoplossing meegegeven van 0tot 16mmol/liter. Eind december waren er nog geen duidelijke groei- en produktieverschillen te zien.
Project 'Bloei e n o n t w i k k e l i n g '
Om groei, ontwikkeling en bloei van de gewassen te sturen zodat het gewenste eindprodukt ontstaat, is kennis van de stuurmechanismen in de plant en hun werking onontbeerlijk. Het onderzoek binnen dit project is er op gericht deze kennis te vergaren
en praktisch bruikbaar te maken voor de teelt van potplanten en snijbloemen.
Binnen het project werd in 1991 gewerkt aan de volgende deelprojecten:
Mechanische beïnvloeding
Onder mechanische beïnvloeding worden teelthandelingen verstaan zoals: snoeien,
toppen, afmaaien enz. Ook onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van afdekmaterialen, plastic tunnels en rolkassen valt onder dit deelproject. In Rijnsburg werd
onderzocht hoe met behulp van planttijdstip, plantdichtheid en toppen de bloemproduktie van Gypsophila en Boltonia beinvloed kan worden. Ook vond er een proef plaats
met verschillende planttijdstippen en plantleeftijden bij Trachelium en Aster ericoïdes, en met plantdichtheden bij Achillea.
Beïnvloeding door temperatuur
In dit deelproject wordt onderzocht hoe met behulp van de temperatuur de bloei en
ontwikkeling van de gewassen kan worden gestuurd. Ook het verlengen van het teeltseizoen door afdekken met folie, tunnels en rolkassen valt onder dit deelproject.

Produktie Bouvardia bij verschillende kastemperaturen
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In Aalsmeer werd gewerkt met verschillende orchideeën. Het geven van een koele
periode tijdens de teelt bleek een methode om tot bloeispreiding te komen. Bij Bouvardia werd de invloed van de kastemperatuur op het bloeiverloop bestudeerd.
In Horst werden de mogelijkheden van plastic afdekking en plastic tunnels nagegaan
om tot een betere bloeispreiding bij zomerbloemen te komen. Gewerkt werd met Campanula, Trachelium en Veronica.
In Rijnsburg werd het gebruik van de rolkas bij de teelt van zomerbloemen verder
onderzocht bij Achillea en Phlox.
Chemische beïnvloeding
Binnen dit deelproject vindt onderzoek plaats naar het gebruik van groei-en remstoffen
bij het sturen van een gewas, In Aalsmeer werd onderzoek gedaan naar het tijdstip
van toediening van remstoffen bij perkplanten en het reguleren van de bloei bij Spathiphyllum.
Beïnvloeding door lichtkleur
De kleur van het licht (golflengte) dat de planten ontvangen kan van invloed zijn op
bloemaanleg, strekkingsgroei en kleur van de plant. In Aalsmeer is het onderzoek
met betrekking tot het lichtspectrum (kleur) en de belichtingsintensiteit bij fotoperiodische belichting (daglengte-onderzoek) voortgezet bij Gypsophila paniculata en Matricaria. Gebruik werd gemaakt van acht lamptypen, elk met zijn eigen lichtspectrum:
gloeilamp (400-800 nm), SL (400-650 nm), TL33 (300-700 nm), SOX (590 nm), Blauw
TL (400-500 nm), LED (659 nm), Verrood (700-800 nm) en Rood + Verrood (600-800
nm).

Matricaria: strekkingsgroei bij diverse lamptypen
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Daglengte-onderzoek werd uitgevoerd bij Ranunculus asiaticus in Aalsmeer en in
Rijnsburg.
In Aalsmeer is verder nog onderzoek gedaan naar de invloed van verschillende lamptypen en lichtsterktes op de groei en bloei van Callistephus chinensis (zaaiaster, LDplant) en Euphorbia pulcherrima (Poinsettia, KD-plant). Door de dag gedurende vier
weken te verlengen met een lamptype met een hoog aandeel rood licht, lijkt het mogelijk om -zelfs bij belichting met zeer lage lichtsterktes -van Callistephus chinensis
een nieuwe potplant te maken, zonder het gebruik van chemische groeiremming.

Project nevenaspecten van assimilatiebelichting
Bij het gebruik van assimilatiebelichting kunnen bij-effecten optreden met betrekking tot de morfologie, onder meer kleur, scheutvorming, takopbouw en houdbaarheid, die samenhangen met de belichtingsduur en het lichtspectrum van de gebruikte
lampen. Deze bij-effecten zijn onderwerp van studie binnen dit project dat in Aalsmeer
wordt uitgevoerd. Als toetsgewassen worden in dit onderzoek gebruikt: roos, aster,
chrysant en tomaat.
Buurmanlicht
Bij toepassing van assimilatiebelichting straalt een deel van het licht door het kasdek en de gevels naar buiten. Dit uittredend licht kan in veel gevallen de gewassen
in de kas van de buurman bereiken ('buurmanlicht'). In hoeverre dit gevolgen kan
hebben voor de gewassen is punt van onderzoek. In het onderzoek werd gewerkt
met twee lichtbehandelingen: 4 en 20 lux (SON-T). Het licht werd in de eerste helft
of in de tweede helft van de nacht gegeven.

Callistephus: gevolgen van licht in de nacht
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Uithet onderzoek met degewassen Poinsettia (KD-plant),chrysant (KD-plant),Fuchsia(LD-plant),Callistephus (zaaiaster, LD-plant)enkomkommer (dagneutraal), blijkt
dat onderdeproefomstandigheden eenniveauvan4luxSON-Tdeontwikkelingvan
de gewassen al kan beïnvloeden. De gevoeligheid is afhankelijk van plantesoort en
cultivar. Licht in de tweede helft van de nacht vertoont een groter effect dan licht
in de eerste helft van de nacht.
Project 'Water-, nutriënten- en zuurstofmodel potplanten'
Indepotplantenteelt wordtveelgebruikgemaaktvanhet eb/vloed-fertigatiesysteem.
Met dit systeem wordt voedingsoplossing van onderaf aan de potgrond toegediend.
Het project is gericht op het formuleren en valideren van een simulatiemodel voor
de water-, nutriënten- en zuurstofhuishouding in de pot, bij potplanten geteeld op
het eb/vloedsysteem.
Alstoetsgewasword Ficusbenjamina gebruikt.Hetproject iseensamenwerkingsprojecttussenhet PBN(Aalsmeer),het Instituut voorBodemvruchtbaarheid (Haren)en
de Vakgroep Tuinbouwplantenteelt van de Landbouwuniversiteit (Wageningen).
Project 'Ontwikkeling en kwaliteit potplanten'
Doelvan het project 'Ontwikkeling enkwaliteit potplanten' iste komentot deplanmatige produktie van een produkt van een gestandaardiseerde kwaliteit (vorm, gevuldheid e.d.), zo mogelijk jaarrond. Dit vereist een nauwgezette teeltplanning en
sturing van degroei, met name de vorm van de plant, in de richting van dat gedefinieerde produkt. Momenteel is zo'n planning nog niet mogelijk.

Ficus: planmatige produktie van
een produkt vaneen gestandaardiseerde kwaliteit
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Het onderzoek wordt uitgevoerd met Ficus benjamina 'Exotica' en verloopt in drie
fasen:
1. Het vaststellen van de visuele (uitwendige) kwaliteit;
2. Het 'vertalen' van deze visuele kwaliteit naar meetbare (objectieve) plantkenmerken;
3. Het sturen van de plant in de richting van het gedefinieerde produkt.
In 1991 is fase 1afgesloten en isgewerkt aan fase 2 en 3. Getracht wordt om subjectieve waarden (rapportcijfers van telers) te koppelen aan objectieve waarden, zoals
met de hand gemeten waarden en met behulp van beeldverwerking automatisch vastgelegde waarden. De objectieve kwaliteitscriteria moeten leiden tot een getalmatige
definiëring van de kwaliteit van Ficus.
Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met de Vakgroep Tuinbouwplantenteelt van de Landbouwuniversiteit in Wageningen.
Project 'Optimalisering substraatloos eb/vloedsysteem voor snijbloemen'
Binnen dit project wordt gewerkt aan het optimaliseren van een substraatloos, recirculerend eb/vloedsysteem voor de teelt van snijbloemen. Als proefgewas wordt chrysant gebruikt. Het teeltsysteem bestaat uit een brede (115 cm) kunststof goot van
in het midden 4 cm diep. Op de goot ligt een deksel met daarin taps toelopende plantgaten, waarin in plantpluggen bewortelde stekken worden gestoken.
De resultaten van een jaar telen op het systeem zien er gunstig uit. Er is sprake van
teeltversnelling die resulteert in een produktieverhoging van ca. 10% op jaarbasis.
Vermindering van energiegebruik wordt nagestreefd door een vloedfrequentie op basis
van instraling en buistemperatuur te minimaliseren.

Chrysant: proeven met 'substraatloos' recirculerendeb/vloedsysteem.
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AFDELING PRODUKTKWALITEIT
Dr. Ir. C. Vonk Noordegraaf
Doordat er in het verslagjaar geen belangrijke personele veranderingen binnen de
afdeling zijn geweest, kon het onderzoek bijna geheel volgens planning worden uitgevoerd. Ophetgebied vanweefselkweekonderzoek heeft erbinnenhet COWTeen
wijzigingvandeprojectstructuur plaatsgevonden, datheeft geleid tot eenanderegroepering van onderzoek. Het aantal projecten is teruggebracht tot enkele meer algemene projecten, waarbinnen gewerkt wordt aan problemen die voor meer dan één
sectorvanbelangzijn. Daarnaastblijft erookaantakgericht onderzoekgewerktworden, maar in beperktere mate.
Uitgangsmateriaal
Roos
Bij roos zijn in een teelt op steenwol veertien onderstammen onderling vergeleken
wat betreft produktie en kwaliteit. Als cultivar is Sonia gebruikt. Het ging hier om
geselecteerde onderstammen dievegetatief vermeerderd waren.Soniaopeigenwortel
diendealsreferentie indezegebruikswaarde-vergelijking. Deonderstammen metde
hoogste produktie gaven niet de beste kwaliteit. Wel bleek dat goede kwaliteit en
goede produktie samen kunnen gaan.
DeSTUR (StichtingUitgangsmateriaal Rozen)heeft insamenwerkingmethet PBN
een tweede selectieproef opgezet op een praktijkbedrijf. In deze proef worden van
Rosacanina eenaantalandere klonendan 'Inermis' met elkaarvergeleken. Dezeselectie vindt plaats met 'Escimo' geteeld insteenwol en met gebruik van assimilatiebelichting.
Het onderzoeknaarverbeteringvanhet slagingspercentage bijdevermeerderingvia
stenten is verder voortgezet. Vermeerderen met bovengronds materiaal omhet gevaarvanoverdracht vanbodempathogenen enaaltjes tevoorkomen blijft belangrijk.
Hierbij isaandacht geschonken aan invloed van cultivar, takkwaliteit en plaats aan
de tak van het stenthout, gebruik van fungiciden en groeistoffen. Hoewel er in afzonderlijke proeven duidelijke behandelingseffecten optraden, blijft het moeilijk om
de verschillen in slagingspercentage in de tijd te verklaren.
Er is ook gewerkt aan het verbeteren van stekken van de onderstam 'Inermis', om
met behulp van die kennis mogelijk tot een beter stentresultaat te komen. Hieruit
blijkt dat bladkwaliteit, licht, C02, snijmethode enstekpositie het resultaat kunnen
beïnvloeden.
Potplanten
Voor teeltplanning enautomatisering isuniformiteit van plantmateriaal een belangrijkevereiste.Hiermee samenhangtdevraagaanwelkeeisenuitgangsmateriaal dient
tevoldoen omaan het eind vandeteelt eenuniform gewaste kunnen oogsten. Door
onderzoek in de praktijk (met de NTS) en op het proefstation is nagegaan wat de
invloed is van herkomst, tuinder (lees teeltomstandigheden) en steksortering opde
homogeniteit van het eindprodukt.
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BijBegoniawordt dehomogeniteit vanhetgewasbij deoogst verbeterd doornahet
oppotten de plantjes op grootte te sorteren. Vroeg bloeiende, grote planten waren
afkomstig vandezwaarste stekken. Deherkomst had enige invloed op bloeitijdstip,
evenals de teeltmethode.
Bij Yucca 'Elephantipes' kon een duidelijke invloed van de herkomst van de stammen ophet aantal scheuten worden aangetoond. Deteler heeft eveneens invloed op
het resultaat, maar niet zo dat daardoor het herkomsteffect teniet wordt gedaan.
BijNephrolepisbleek steksortering eenpositief effect tehebben opdehomogeniteit
van het eindprodukt. De invloed van de teler is veel groter dan van de herkomst.
Bij Ficus isnagegaan of stek van gewone moerplanten verschilt ineindprodukt van
stek van weefselkweek-moerplanten. Eerder ophet PBN verkregen resultaten werdenbevestigd, namelijk stek vanweefselkweek-moerplanten geeft eengedrungener
plant met meer zijscheuten.
Bij Saintpaulia heeft er zowel ophet PBN alsinde praktijk onderzoek plaatsgevondennaarderelatietussen stekgewicht endevormingvanmeerdererozetten perplant
en devormingvanzijscheuten bij rozetplanten. Ophet Proefstation washet percentage goede rozetplanten hoger naarmate het stekgewicht lager was. In de praktijk
kongeenduidelijk verbandtussenstekgewicht endubbelehartenworden aangetoond,
maar de zwaarste stekken vormden welmeer zijscheuten. Deuniformiteit inbloeitijd neemt af als er meer dubbele harten of zijscheuten gevormd worden.
Sering
Insamenwerking methet Proefstation voordeBoomteelt endeseringentelers wordt
er optwee manieren gewerkt aan het verbeteren van het uitgangsmateriaal voor de
seringenteelt.Enerzijdswordtnagegaanwathetverschilisingroeienproduktietussen
weefselkweekplanten en normale geënte planten en anderzijds gaan een aantal onderstammen vergeleken worden.
Weefselkweek
Op het COWT is binnen het project 'Uniformiteit en kwaliteit bij in vitrovermeerdering' eenbegingemaakt metonderzoek naar beheersing vandegroeivan
top- en okselmeristemen. Het proefgewas is roos, waarbij gekeken wordt naar de
rol van diverse hormonen op het uitlopen van okselknoppen.
Bijdemethodiekontwikkeling ishet onderzoek aan Cyclamenvoortgezet. Omderegeneratie uit bladstukjes te verbeteren zijn uitgangsplanten bij verschillende lichtperioden inklimaatkasten gezet omtekijken ofdevoorbehandeling effect heeft. Dit
bleek niet het geval. Een juiste hormoon-concentratie is belangrijker. Daarnaast is
er ook geprobeerd de vermeerdering via de okselknopmethode te verbeteren. Ook
hierbij bleven zich problemen voordoen.
Gebruikswaarde
Hetgebruikswaardeonderzoek kanintweeonderdelen opgesplitstworden. Enerzijds
debeoordelingvanrassen inopplantingenzowelbijonderzoekinstellingen alsopbedrijven. Dit heeft plaatsgevonden bij de snijbloemen Alstroemeria, anjer, Anthurium,aster, Eustomaenroos.Bijdepotplanten Saintpaulia,Poinsettia enSpathiphyllum
heeft deteeltopbedrijven plaatsgevonden envan Saintpaulia enPoinsettia isdaarna
de transportgevoeligheid en houdbaarheid op het Proefstation beoordeeld.
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Anderzijds het ontwikkelen van methoden om nieuwe rassen op specifieke (kwaliteits)eigenschappen te kunnen beoordelen. Zoiser ditjaar gewerkt aan het ontwikkelenvaneenreferentietoets omdetransportgevoeligheid enhoudbaarheid vanroos
en Freesia te bepalen.
Opverzoek van deVBNzijn devijftig belangrijkste Gerberarassen dieworden aangevoerd,getoetstvolgensdeeerderontwikkelde referentietoets voorditgewas.Voor
31rassen koneen positief adviesworden uitgebracht. Momenteel worden ooknieuwe rassen aan de referentietoets onderworpen.
Gewasbescherming
Detectie
In het verslagjaar is het onderzoek naar het ontwikkelen van een methode om aan
te tonen ofjonge planten van Cyclamen en anjer besmet zijn met Fusarium oxysporumsuccesvolafgerond. Hetblijkt mogelijkommetbehulpvanelektroforese deschim-

Detectie vanFusarium oxysporum door middelvan elektroforese
meiineenvroegstadium nainfectie inplanten tedetecteren opbasisvan verschillen
inenzymproduktie. Dezemethode wordt nudoor deNAKSverder bedrijfsklaar gemaakt en kan daarna bij hun keuringswerkzaaamheden gebruikt worden.
Bestrijding
Hetonderzoeknaardebestrijdingsmogelijkheden vandenerfmineervlieg Liriomyza
huidobrensis met behulpvan selectieve middelen heeft aangetoond welke middelen
bij chrysant, Gerbera en Gypsophila effectief waren.
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Het bestrijden van Cyclamenmijt levert in de praktijk problemen op doordat in 1987
het meest effectieve middel uit de handel werd genomen. Om na te gaan of er goede
vervangende middelen zijn, is onderzocht welke van de potentiële middelen het meest
effectief is. In de onbehandelde veldjes werden roofmijten aangetroffen, die niet uitgezet waren. Mogelijk biedt ook biologische bestrijding perspectief.
Biologische bestrijding
In een driejarig onderzoek is de ontwikkeling van Californische trips op de roos Frisco bestudeerd. Hierbij werd een verband gevonden tussen het aantal volwassen tripsen gevangen op vangplaten en de tripsen in rozenknoppen. Bij lage aantallen blijft
de schade beperkt tot de kelkbladeren en komen de bloemen normaal open. Bij grotere aantallen treedt er wel schade op aan de bloembladen. Roofmijten (Amblyseius
cucumeris) hebben wel effect op de populatieontwikkeling van trips, maar gedurende de zomer ontstaat toch nog te veel schade. Roofwantsen (Orius insidiosus) zijn
geen goede natuurlijke vijanden tegen trips in roos. In chrysant daarentegen bleek
in dit najaar dat roofwantsen de trips volledig onder controle kunnen houden. Het
lijkt erop dat de activiteit van deze natuurlijke vijand gewasafhankelijk is. Dit zal
nog nader onderzocht worden.
Oriënterend onderzoek met biologische bestrijding van wittevlieg op Poinsettia toonde
aan dat hier mogelijkheden liggen. Naast de sluipwesp (Encarsia formosa) blijken
ook twee entomopathogene schimmels perspectief te bieden.
Bij Saintpaulia is het onderzoek naar mogelijkheden van biologische bestrijding van
Californische trips met Orius insidiosus voortgezet. De tripspopulatie werd door Orius aanzienlijk gereduceerd, maar het aantal bleef toch nog te hoog.
De bestrijding van varenrouwmuglarven met insektenparasitaire aaltjes is onderzocht
bij anjerstekken. Deze bestrijdingswijze biedt goede perspectieven mits de temperatuur van het substraat ligt tussen 14 en 27°C.
Epidemiologie
In 1991 is een tweejarig onderzoek begonnen naar de ontwikkeling en verspreiding
van Botrytis en echte meeldauw in een kas van 300 m2 met de roos Sonia. Er wordt
gekeken naar relaties tussen klimaatfactoren, aantasting, verspreiding en snelheid
van aantasting, schadedrempels en dergelijke. Het doel van dit onderzoek is om door
meer kennis van de factoren die een aantasting beïnvloeden, te komen tot een betere
bestrijdingsstrategie.
De laatste jaren treden er bij de teelt van rozen in kunstmatig substraat problemen
op met twee nieuwe wortelziekten, namelijk Gnomonia radicicola en een tot nu toe
niet gedetermineerde Phytophthora-soort. In infectieproeven is nagegaan hoe planten geïnfecteerd kunnen worden, welke inoculumdichtheid daarvoor nodig is en welke symptomen dit geeft.
De teelt van Spathiphyllum ondervindt in de praktijk vrij veel problemen met wortelrot. Om de pathogeniteit van de schimmels die deze wortelrot kunnen veroorzaken te onderzoeken en tevens de daarbij behorende symptomen te beschrijven, zijn
er infectieproeven uitgevoerd. Hierbij bleek dat Cylindrocladium spathiphylli de plan26
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Spathiphyllum: Cylindrocladium tast planten voor100% aan, Phytophthora voor 42%

ten voor 100% aantastte, Phytophthora spp. gaf een aantasting van 42% en Pythium
sp. veroorzaakte in deze proef geen aantasting.
Gezien de problemen die er bij de teelt van Cyclamen optreden om Nectria radicicola
te bestrijden, is er onderzoek begonnen om een aantal chemische middelen te toetsen op hun bestrijdingseffect.
Aaltjes
Onderzoek naar de schadegevoeligheid van roos op steenwol voor Pratylenchus vulnus gaf aanvankelijk een sterke toename van de aaltjespopulatie te zien, gevolgd door
een niet te verklaren continue afname. Enkele maanden na het bereiken van de maximale populatie daalde de bloemproduktie bij het veldje met de hoogste infectie in
het begin. Het bloemgewicht werd bij alle infecties negatief beïnvloed, met het grootste
gewichtsverlies na de populatietop.
Bij Alstroemeria is nagegaan welke schade het aaltje Pratylenchus bolivianus aanricht wat betreft produktie en kwaliteit. Alleen bij de hoogste begindichtheid trad
in het tweede teeltjaar produktieverlies op. De kwaliteit, gemeten in lengte en gewicht werd bij alle dichtheden vanaf het begin negatief beïnvloed.
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Schadebeeld als gevolg vanhetaaltje Pratylenchus bolivianus, tweejaarna
oppotten in besmettegrond. Links controle;2,3 en4respectievelijk vanafde
start besmet met24, 119 en468 P. bolivianus/100 ml grond
Gesloten teeltsystemen
Het onderzoek naar deverspreiding van schimmelziekteningesloten teeltsystemen
is voortgezet. Water van een tafel met Fusarium besmette Cyclamenplanten werd
gebruikt voordebevloeiingvan een tafel met onbesmette planten. Bijna ingeen en-

Cyclamen: snelheid vanverspreiden vanFusarium ingesloten teeltsystemen
werd nagegaan
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keigeval trad er uitval op. In twee van de drie niet besmette behandelingen trad echter wel uitval op door Fusarium. In een andere proef zijn verschillende sporenconcentraties verschillende malen via eb/vloed toegediend. Frequenter toedienen en een
hogere sporenconcentratie leidden ertoe dat symptomen sneller optreden en er meer
planten doodgaan.
Naoogst
Bloemknopopen ing
Een aantal snijbloemen wordt verhandeld in knopstadium of met nog een deel van
de bloemen in knop. Het openkomen van bloemknoppen op de vaas is daarom een
belangrijk proces. Vandaar dat er zowel bij een enkelbloemig gewas (roos), als bij
een meerbloemig gewas (Freesia), onderzoek plaatsvindt naar factoren die dit proces beïnvloeden.
In het onderzoek naar de bloemknopopening bij Freesia is gekeken of de haken negatief werken op het openkomen van de bloemknoppen aan de hoofdtak. Dit bleek
niet het geval te zijn. Door het verwijderen van bloemknoppen in verschillende posities op de kam is nagegaan hoe het staat met de onderlinge concurrentie tussen de
knoppen. Door knoppen van de 2e, 3e, of 4e positie te verwijderen verschoof de
bloemknopopening naar boven.
Bij roos blijkt er concurrentie op te treden tussen de kroonbladen binnen een knop
om de beschikbare suikers. Bij onderzoek naar de rol van steel en bladeren op het
openen van de knoppen bleek dat de opening bij hele korte stelen of stelen zonder
blad slecht verloopt. Blad en/of steel zijn dus belangrijk.
Waterhuishouding
Voor snijbloemen is het in evenwicht zijn van opname van water en verdampen tijdens de vaasperiode essentieel voor een goede houdbaarheid. Iedere verstoring van
de wateropname zal leiden tot beëindiging van het vaasleven.
Uit anatomisch onderzoek bij de Landbouwuniversiteit in Wageningen, dat in samenwerking met het PBN plaatsvond, bleek dat bij sering de houtvaten verstopt kunnen
worden door thyllen. Dit zijn uitgroeisels van cellen die na verwonding ontstaan om
verder uitdrogen te voorkomen. Voorbehandeling met HQS of pectinase verminderde deze thylvorming in vergelijking met water.
Reeds eerder is vastgesteld dat belichte rozen meer water verdampen dan niet belichte. Dit kon grotendeels worden verklaard door verschillend gedrag van de huidmondjes. Ook de wateropname van belichte rozen bleek minder te zijn.
Onderzoekresultaten tonen aan dat de doorstroomcapaciteit van de steel van belichte rozen lager was dan van niet belichte.
Kwaliteitsmeting
Binnen de bloemisterij bestaat grote behoefte aan methoden om bepaalde aspecten
van inwendige kwaliteit te kunnen meten. Per gewas dient bepaald te worden welke
factoren van belang zijn en hoe deze eventueel gemeten kunnen worden.
Bij lelie is het zetmeelgehalte van grote en kleine knoppen gemeten en bekeken of
dit samenhangt met het percentage knoppen dat openkomt op de vaas. Een eerste
onderzoek toonde een duidelijk verband aan tussen het zetmeelgehalte van de grote
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knoppen en het percentage openkomende knoppen. Er zal bekeken worden of dit
ook klopt voor een langere periode en meerdere cultivars.
Een aantal cultivars van Hibiscus zijn onderzocht op hun gevoeligheid voor knopval
door ze met ethyleen te begassen of door ze in het donker te plaatsen. Door ethyleen
vallen de grootste knoppen het eerst af, terwijl donker de kleine knoppen doet vallen. Ethyleenbegassing is dus niet voldoende als toets op gevoeligheid voor knopval
tijdens transport.
Samen met het RIKILT wordt gezocht naar een mogelijkheid om met behulp van
NIR-metingen (Nabij Infra Rood) een voorspelling te doen over de bloemknopopening van Freesia De eerste resultaten waren bemoedigend. Toetsing op grotere schaal
zal aan moeten tonen of dit tot een bruikbare methode kan leiden.
Uitbloeiproeven vinden plaats ingeconditioneerde ruimten, waarin licht en temperatuur gestandaardiseerd zijn en zoveel mogelijk overeenkomen met huiskamercondities. Zij vragen veel ruimte en tijd en daarom wordt er gezocht naar mogelijkheden
om dit te versnellen, waarbij behandelingseffecten hetzelfde blijven.
In samenwerking met LBO en CABO is op verzoek van de VBN een serologische
toets ontwikkeld, waarmee op de veiling aangetoond kan worden of Alstroemeria
voldoende isvoorbehandeld met GAbevattende voorbehandelingsmiddelen tegen bladvergeling.
Teeltinvloeden bij potplanten
Verschil in voorraadbemesting en overbemesting bij potchrysant gedurende de laatste
vier weken van de teelt gaf geen invloed op transportgevoeligheid en houdbaarheid
te zien. Een langere transportduur werkt negatief op het aantal knoppen dat openkomt.
Ficus benjamina 'Exotica' is geteeld bij drie verschillende frequenties van water geven en twee EC-niveaus om na te gaan of dit invloed had op de mate van bladval
in de naoogst-periode. Dit bleek niet het geval. Alleen bewaring in het donker gedurende twee weken verhoogde de mate van bladval.

PARTIJ 1

Ficus: bewaring in donker gedurende twee weken verhoogdede bladval
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AFDELING BEDRIJFSKUNDE
Dr. A.J. Dop
Het onderzoek van de afdeling Bedrijfskunde is gericht op de bestudering van de
gehelebedrijfsvoering indesector bloemisterij. Het doel hierbij isom instrumenten
te ontwikkelen voorhet optimaliseren vandebedrijfsvoering, zowelopdekorte termijn (verhoging van efficiency bij inzet van produktiemiddelen) als opde lange termijn (strategische bedrijfsplanning).
In het bedrijfskundig onderzoep ophet PBN zijn een viertal hoofdthema's te onderscheiden: bedrijfseconomie, bedrijfsplanning, arbeidskunde en bedrijfstechniek. In
kort bestek wordenhieronder devoornaamste ontwikkelingen opdezeterreinen geschetst.
Bedrijfseconomie
Het bedrijfsvergelijkend onderzoek van potplantenbedrijven werd verlegd van Ficusnaar Azalea, diealsmodelgewas voordebloeiende potplanten zalfungeren. Conclusie van het onderzoek aan Ficus was onder andere dat bedrijfsvergelijkend
onderzoek op partijniveau het eenvoudigst is te realiseren en al veel inzicht in het
potplantenbedrijf kan verschaffen. Inhetverslagjaar werd ookgewerkt aan bedrijfseconomischeevaluatievanenkelebelichtingsproeven inhetteeltgerichte onderzoek
van PBN en ROC's (belichting bij roos), en werd een bijdrage geleverd aan eenbeleidsadvies aan het Ministerie van LNV inzake assimilatiebelichting.
Verder werd inhet bedrijfsgerichte economisch onderzoek eenbijdrage geleverd aan
het werk aangesloten bedrijfssystemen. Zowerd het beeld van de potplantenbedrijvenverdergedetailleerd (invervolgopvorigjaaruitgevoerdestudies)meteenmilieuonderzoek waarinhetverbruikvanwater, voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen wordt vastgelegd.
In een breder, meer bedrijfstakgericht onderzoek werden bedrijfsstructuur enproduktiemethoden in de potplantenteelt onderzocht. Deze studies van de potplantenteelt werden uitgevoerd onder leiding van de vanuit het LEI gestationeerde
onderzoeker.
Bedrijfsplanning
Bijhet onderzoek naar automatisering vandelogistiek werd verder gewerkt aan het
simulatiemodel voor de planning van nieuwe bedrijven; dit werk gebeurt in een internationaal samenwerkingsverband met onderzoekers uit de V.S.
Inhet kadervanbedrijfsplanning werdookeenbijdrage geleverd aanhetvooraf analyseren en evalueren van bedrijfssystemen die los van de ondergrond functioneren
enwaarbij emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar de bodem
wordt voorkomen.Tevenswordt bijdezesystemen demilieubelastinginbrederezin
onderzocht doorgerichtemateriaalkeuze, waarbijhergebruik, duurzaamheid eneventuele schadelijkheid voor het milieu (PVC bijvoorbeeld) belangrijke overwegingen
zijn.
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In het verslagjaar is een begin gemaakt met een project waarin de mogelijkheid van
integratie van bedrijfsregistratie en tactische planning wordt onderzocht, in eerste
instantie op potplantenbedrijven. In dit project wordt samengewerkt met het IMAG
en de LUW.
Arbeidskunde
In samenwerking met PTG en IMAG wordt voor de potplantenteelt de mogelijkheid
van gebruik van geregistreerde arbeidsgegevens voor het opstellen van een bewerkingensysteem onderzocht. Dit kan dan als alternatief voor de 'klassieke' wijze van
opstellen van bewerkingen door middel van taaktijden-onderzoek dienen. Een
registratie-groep rond het gewas Kalanchoë verleent medewerking door het beschikbaar stellen van gegevens.
Bedrijf s t e c h n i e k
Voor een aantal gewassen (en gewasgroepen) werden in werkgroepverband ontwerpen gemaakt voor gesloten (recirculerende) teeltsystemen, los van de ondergrond.
Dit zijn enerzijds systemen die op de kasgrond worden aangebracht als afwisselende
looppaden en lekdichte brede goten, waarin het substraat wordt aangebracht.
Anderzijds gaat het om systemen die op verrolbare tabletten gebruikt kunnen worden. Met dit laatste systeem zijn er ontwikkelingen mogelijk naar een substraatloze
teelt op water en een geheel mobiele teeltwijze, waarbij bewerkingen als oogsten centraal kunnen worden uitgevoerd.
Op gebied van de potplantenteelt werd verder gewerkt aan opneembare betonvloeren die geschikt zijn voor hergebruik, en aan verdere automatisering van het transport door automatisch gestuurde voertuigen of een portaalkraan. Ook hier is het doel
om bepaalde plantgebonden bewerkingen centraal uit te kunnen voeren.

Dr. Tj. Reitsma geef aan minister Bukman uitleg overgesloten teeltsystemen
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AFDELING BEDRIJF
J.W. de Vries
Er is een groeiende aandacht om het milieu minder te belasten. Ook in het onderzoek is in 1991 veel aandacht besteed om onnodige belasting te voorkomen. Eisen
dievanuit dezeproblematiek aanteeltsystemen enonderzoekruimten worden gesteld,
werden zoveel mogelijk toegepast. Om dit mogelijk te maken is er nauw samengewerkt met toeleveringsbedrijven. Ook de samenwerking met de verschillende afdelingen binnen het Proefstation is geïntensiveerd om maximaal gebruik te kunnen
maken van de reeds aanwezige kennis. Dankzij de zeer intensieve begeleiding van
eentoeleveringsbedrijf ishet mogelijk geweest omin 1991geïntegreerde bestrijding
van ziekten en plagen, een ontwikkeling waarmee in 1990 op het Proefstation is
gestart, voorttezetten. Doordezebegeleidingisveelkennisverkregen overbiologischebestrijding. Een grote spelbreker bij eenaantalgewassenblijkt steedsweer de
Californische trips, zodat wisselende resultaten werden bereikt en chemische correcties nodig bleken.
Hetintensiveren vanhetgebruik vanonderzoekruimten, hetaanleggenvanmeerdereproefvelden, meerdere gewassen enhetbuitenbedrijf stellenvaneengroot aantal
afdelingen vanhet kassencomplex aan deLinnaeuslaan, heeft dedruk opdeoverige
onderzoekruimten en dus het werk doen toenemen. Hierdoor was de werkdruk in
de afdeling Bedrijf op een aantal momenten zeer hoog.
Dankzij deinzetvaneeniederishetuiteindelijk allemaalgelukt enkunnen wetevreden terugkijken.
Het technisch beheer en onderhoud aan kassen en gebouwen isvoor eengroot deel
toevertrouwd aan de Stichting Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw.
We kunnen terugkijken op een jaar waarin veel projecten zijn gerealiseerd in een
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Kastanjelaancomplex: 22 zeergeavanceerde onderzoekruimten
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zeer goede samenwerking. Met de realisatie van het kassencomplex aan de Kastanjelaan heeft het Proefstation de beschikking gekregen over 22 zeer geavanceerde onderzoekruimten. Een woord van dank aan diegenen die een bijdragen hebben geleverd
aan de bouw van dit complex is zeker op zijn plaats. Spectaculair is het werk dat
is verzet om tot nieuwe teeltsystemen te komen. Deze worden met name in de
snijbloemen-afdelingen gebruikt.
Het fototron, Enerkas 4 en het koudwater-aggregaat hebben een ingrijpende renovatie ondergaan. De voorbereidingen voor de vervanging van het kassencomplex aan
de Linnaeuslaan zijn in volle gang. Verwacht mag worden dat de nieuwbouw in 1992
wordt gerealiseerd. Tevens zijn plannen gemaakt voor het renoveren van de oude
school van de RMTuS. Deze zal tot kantoorruimten worden verbouwd, zodat het ernstige tekort aan kantoorruimten voor het Proefstation is opgelost. Daarnaast zal het
IKC, de DLV en het AOC hier kantoor gaan houden. Met het vervangen van de oude
klimaatcellen is een start gemaakt. Het nieuwe klimaatcellen-complex zal bestaan
uit tien klimaatcellen en twee uitbloeiruimten. Met name het ontwikkelen van referentietoetsen voor houdbaarheid en toetsen voor de gevoeligheid voor ziekten en plagen heeft dringend behoefte aan dit nieuwe klimaatcellen-complex.
Diep tragisch was het plotselinge overlijden op 27 maart van Daniël Aypassa op het
werk. In hem hebben we een zeer gewaardeerd collega verloren.
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STAFAFDELING INFORMATICA
Ing. F. Steinbuch
Destafafdeling Informatica heeft alsbelangrijkste aandachtsterreinen de statistiek,
deprogrammering vanhetonderzoek entevens detotalekantoor- en procesautomatisering.
Voor de stafafdeling Informatica was 1991een turbulent jaar. Niet alleen opmaterieel gebied, maar ook oppersoneel gebied bleven veranderingen niet uit. Het toch
nog onverwachte vertrek van P. Kersch als hoofd van de afdeling deed vanaf oktober eenforse aanslagopdedaadkracht vandeafdeling. Door inzetvanR.de Koster
(afkomstig uit de assistentengroep) konden een groot aantal lopende werkzaamheden ook na 15 oktober ongestoord worden voortgezet.
Kantoorautomatisering
Op materieel gebied was een belangrijke gebeurtenis de hoogst noodzakelijke vervangingvandeoudeVAX11/750computerendeMicrovaxIIdooréénVAX4000/300
machine. Knelpunten in verwerking van data werden hiermee voorlopig opgelost.
Naast dezenieuweapparatuur kreeghet PBNhetbeheeroverdeVAX3100computer vanhet IKC.Naast delasten bracht ditvoorhet PBNdemogelijkheid vanmedegebruik van Agronet met zichmee, een computernetwerk met mogelijkheden voor
computergebruikerstothetleggenvannationaleeninternationalecontactenvanachter
de computerterminal.
Statistiek
De door A. Verlind geleverde statistische ondersteuning is ook in 1991 onmisbaar
geweestbijeenverantwoordeopzet,uitvoeringenverwerkingvandeophet Proefstation en ROC's uitgevoerde proeven.
In het afgelopen jaar is een nieuwe versie van het statistisch programma Genstat 5
in gebruik genomen. Hierin zijn een aantal uitbreidingen en verbeteringen aangebracht. Een belangrijke uitbreiding is het interactief werken via een menu, waarbij
het nietmeernodigisdeGestat-'taal' tekennen. Ookisdeprocedurebibliotheek uitgebreid. Een minder aangename bijkomstigheid wasdat dereeds bestaande, zelfgemaakte procedures herschreven moesten worden.
Voordemensen metvoldoendevaardigheid inGenstat isereeninterne cursus 'anova' (analysisofvariance)gegeven.Zestienpersonen hebben aan deze cursusdeelgenomen.
Na de vernieuwing aan de Kastanjelaan zijn tijdens een inregelteelt inacht afdelingen metingen aan de planten gedaan om er achter te komen hoe de plaatsinvloed
indeze nieuwe ruimten is.Een rapport hierover isinde maak. Naar aanleidingvan
devoorwaarden voor statistische toetsing, namelijk onderlinge onafhankelijkheid van
deproefeenheden, iseendiscussiegevoerdmetstatisticivanGLW(GroepLandbouw
Wiskunde) enonderzoekers vanNaaldwijk enAalsmeer overherhalingen en schijnherhalingen. Ditheeft geresulteerd indeGLW-notitieAJA-91-93vanir.A.A.M.Jansen en M. Stapel: Enkele kanttekeningen bij proeven met voedingsoplossingen.
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Procesautomatisering
Op het gebied van procesautomatisering, een belangrijke hulpmiddel voor het onderzoek, stonden de ontwikkelingen niet stil. In 1991werde de derde substraatunit
in gebruik genomen. De tweede unit (eind 1990)was al een unicum met zijn mogelijkheid om46bakken metvoedingsoplossingterecirculeren, dederdeunitdeed daar
nogeen schepje bovenop. Een geintegreerd eb/vloedsysteem van 72 eb/vloedtafels,
72terecirculeren bakken metvoedingsoplossing endemogelijkheid omtwaalf vloeibare meststoffen volautomatisch tecombineren tot eengebruiksklare oplossing, geeft
het onderzoek vele nieuwe mogelijkheden.
Ook in 1991werd voortgang geboekt met de gefaseerde vervanging van deprocescomputerapparatuur. Doordat eriederjaar slechtsdelenvanhettotalesysteem wordenvervangen isditeenminderopvallend gebeuren danbijvoorbeeld de vervanging
van de VAX, maar desalniettemin van het grootste belang voor de continuiteit en
de betrouwbaarheid van het totale regelsysteem.
Onderzoekprogrammering
De steeds intensiever wordende samenwerkingsverbanden tussen de Proefstations
inNaaldwijk enAalsmeerhebbenin1991 geleidtoteengezamenlijk produkt: PRINS
(PRoject INformatie Systeem).Gedurendehetjaar iszowelhet ontwerpalsdebouw
van de applicatie afgerond. De opzet is het gezamenlijke onderzoekprogramma in
PRINSwordt opgenomen ener opdezemanier een gegevensbank ontstaat met alle
komende, lopende en afgeronde proeven en projecten. In 1992zullen de problemen
dieuitvoering van dit informatiesysteem onvermijdelijk met zichmeebrengen, moeten worden opgelost.
Een dankbare taak voor H. Blauw en de collega's in Naaldwijk.

DeafdelingInformaticawerd versterkt
metRenéde Koster
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AFDELING ALGEMENE ZAKEN
A. van der Linden
Ookin 1991hebben demedewerkers(sters)vandeafdeling AlgemeneZaken, meestal
op de achtergrond maar daardoor niet minder belangrijk, hun steentje bijgedragen
aan het functioneren van het Proefstation.

De directiesecretaresse Thea Kock-Legerstee ontving opdesecretaressedag een boeket
bloemen

De financiële administratie was nagenoeg het gehele jaar door, geheel bij. Uit oogpunt van begrotingsbewaking, ineen tijd van krappe budgetten, een niet onbelangrijk gebeuren. De financiële verslagen over dejaren 1989 en 1990 konden worden
uitgebracht.
Het toenemende aantal, buiten de 50/50-regelingomgefinancieerde projecten, legt
eenextra druk opdefinanciële administratie oméénenander inzichtelijk tehouden.
Het personeelsbestand vanhet Proefstation isvrijstabiel. In 1991verlieten viermedewerkers(sters) het P.B.N, en traden zes medewerkers(sters) in dienst van het
Proefstation.
Gedurende hetjaar 1991hebben weer een groot aantal leerlingen van diverse scholen stage gelopen op het Proefstation gedurende korte of langere tijd.
37

De huishoudelijke dienst heeft ook in 1991 een bijdrage geleverd in de verzorging
van vele vergaderingen, gewasmiddagen en feestelijkheden ter gelegenheid vanjubilea en bij de officiële opening door de Minister van L.N.V. van de kassen aan de
Kastanjelaan.
Demediatheek vervult eenbelangrijke functie ter ondersteuningvanhet onderzoek.
Naast deonderzoekersmakenonderwijs, voorlichting enbedrijfsleven veelvuldiggebruik van de informatie die in de bibliotheek aanwezig is. De toegankelijkheid van
de bibliotheek kon worden vergroot doorhet operationeel worden vanhet Cardboxsysteem op de VAX-computer.
Onderzoekers kunnen nuvanaf hun werkplek de catalogus van de bibliotheek raadplegen.Debibliotheek isin1991 uitgebreid met 112nieuweboeken. In 1991werden
375boeken aan 205personen en 1390 dia's aan 70personen uitgeleend. Via het interbibliothecair leenverkeer werden 304aanvragen verwerkt vooronderzoekersvan
het P.B.N, en werden 49aanvragen, via hetzelfde systeem, van buiten de eigen organisatieverwerkt. Telefonisch enschriftelijk werden 165vragen ominformatie behandeld.
Tenbehoevevandedoelgroepenvanhet P.B.N,werden in 199182artikelen vanuit
het onderzoek bewerkt en fotografisch ondersteund voor plaatsing in het Vakblad
voor de Bloemisterij. In toenemende mate maken de onderzoekers gebruik van de
geboden mogelijkheden om lezingen te completeren met foto- en diamateriaal en
sheets. Ter gelegenheid van de opening van het Kastanjelaancomplex werden 45
posters met onderzoekresultaten vervaardigd.

TergelegenheidvandeopeningvanhetKastanjelaancomplexwerden45postersvervaardigd
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Ookin 1991wasdevraagnaar brochures, rapporten enverslagen uitbinnen-enbuitenland groot en voorziet dit nog steeds ineen grote behoefte. De reeds in 1990geconstateerde stagnatie in het herschrijven van met name de teeltbrochures is niet
opgelost.Geletopdebelangstelling dieervoordeteeltbrochures is,zouhet eengoede zaak zijn dat de verwoordelijken, voorlichting en I.K.C. tot besluitvorming komen. Een volledige lijst van nog aanwezige actuele brochures en rapporten treft u
elders in dit Jaarverslag aan.
Derubriek Onderzoekvaria verscheen dertigmaalinhetVakbladvoordeBloemisterij en werd door medewerkers van de afdeling Algemene Zaken gecoördineerd en
verwerkt.
Debelangstellingvoorhetonderzoekvanhet Proefstation voordeBloemisterij,vanuit binnen- en buitenland, is groot te noemen. Alleen al tijdens de Vaktentoonstelling werden 601bezoekers uit 18landen rondgeleid, waaronder 216 Nederlanders.
Verspreid over derest vanhetjaar werden, meestal ingroepsverband, 1.670 bezoekersuit26landengeregistreerd. Eenstijging, tenopzichtevan 1990,met470persoDehierbovengenoemdeactiviteitenvanhetP.B.N,werdendoordemedewerker(sters)
van de afdeling Algemene Zaken met grote inzet uitgevoerd en begeleid.
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VERSCHENENRAPPORTEN,VERSLAGENEN
PUBLIKATIESOVER1991
Deverschenen rapporten verslagen enartikelen over 1991zijn opdrie manierenopgenomen:
1. Op naam van het gewas
2. Op naam van de auteur
3. Op trefwoord
Gewas

Titel publikatie en soort rapportage

Achillea

Bestrijding dierlijke belagers in buitengeteelde gewassen
voor snijbloemenproduktie (Achillea, Aster, Gypsophila, Scabiosa)
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Alchemilla: bloeivervroeging in een rolkas
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Geïntegreerde bestrijding vraagt verandering van mentaliteit
Vakblad voor de Bloemisterij 2, p. 60
Industrialisatie zorgvuldig voorbereiden: strategie bij bloemisterijbedrijf
Vakblad Bloemisterij 4, p. 42
Lampspectrum van belang: ook assimilatielicht stuurt
Vakblad Bloemisterij 4, p. 104
Schimmels en bacteriën als natuurlijke vijanden: biologische
bestrijding van bodemschimmels
Vakblad Bloemisterij 17, p. 60
Belichting niet alleen maar positief (1): assimilatiebelichting
en milieu
Vakblad Bloemisterij 33, p. 37
Wolken kaatsen veel licht terug (2):uitstoot via kasdek
Vakblad Bloemisterij 33, p. 38
Schade moeilijk aantoonbaar (3): effect buurmanlicht leidt
tot claims
Vakblad Bloemisterij 33, p. 40
Hinder niet alleen visueel beoordelen (5): hinder assimilatiebelichting
Vakblad Bloemisterij 34, p. 50
Schoon produktiebedrijf: de bedrijfsopzet bij een schone
produktiewijze
Rapport 105
'Fifth international symposium on postharvest physiology of
ornamentals: importance of cold in ornamental horticulture'.
Nice, Frankrijk
Reisverslag
Natuurlijke vijand blokkeert schimmel
Groenten en Fruit. Glasgroenten 1, nr. 15, p. 24

Alchemilla
Algemeen
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Gewas

Alstroemeria

Anjer

Titel publikatie en soort rapportage
Luchtig substraat belangrijker dan belucht water
Groenten en fruit, Glasgroenten 1, nr. 27, p. 30
Gesloten bedrijfssystemen in de tuinbouw
Programma PHLO-cursus Wageningen
Differential arrestment of the Minute Pirate Bug, Orius insidiosus on two plant species
Med. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent 56/2a, p. 273
Closed business systems for less pollution from greenhouses
Acta Horticulturae, nr. 294, p. 49
Epidemiology of Fusarium crown and root rot in artificial
substrate systems
Meded. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent 56(2b), p. 423
Reflected additional lighting can affect the crops of
neighbours
Abstract third joint Symp. of the belgium & dutch plant
physiologists; Utrecht
Photomorphogenesis in Horticulture
Abstract fourth Congress of the European Society for
Photobiology, Amsterdam
Reflected additionallightingcanaffect the cropsof neighbours
Abstract Symposium Photomorphogenisis in Plants, U.S.A.
Survival of spores of Aschersonia aleyrodis exposed to high
temperatures
IOBC/WPRS Bulletin XIV (7), p. 49
Possibilities of biocontrol of soilborne fungi by Trichoderma
harzianum in dutch glasshouse crops
Petria 1(2), p. 144 (Abstract)
Neue hydroponische Verfahren in den Niederlanden: Ziel:
Wettbewerbsfähiger Gartenbau mit geringer Umweltbelastung
Gartenbau 38, nr. 9, p. 14
Voorlopige resultaten lucht/waterhuishouding substraat: Alstroemeria in een recirculerend systeem
Vakblad Bloemisterij 17, p. 72
Lagere kastemperatuur beter voor Alstroemeria: tussentijds
verslag proeftuin Horst
Vakblad Bloemisterij 35, p. 24
Telen van Alstroemeria in een recirculerend systeem: vergelijking van substraten met een verschillende water/luchtverhouding
Rapport 133
Gebruikswaardeproef Alstroemeria 1990-1991: vergelijking
van verschillende cultivars
Rapport 134
Twintig grootbloemige anjers getoetst in de praktijk
Vakblad Bloemisterij 12, p. 38
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Gewas

Titel publikatie en soort rapportage

Asplenium

Kwaliteit helpt teler kiezen uit anjersortiment
Vakblad Bloemisterij 16, p. 41
Gebruikswaarde-onderzoek standaardanjer in de praktijk
1989-1990
Rapport 104
Gebruikswaarde-onderzoek anjer: voorjaarsplanting 1989-1990
Rapport 106
Effect van zuurstofbeschikbaarheid in het wortelmilieu op
trosanjer 'Adelfie'
Rapport 109
Effects of oxygen deficiency on spray carnation (Dianthus
caryophyllus) grown in artificial substrates
Acta Horticulturae 294, p. 233
Biological control of Fusarium wilt of carnation with nonpathogenic Fusarium isolates
Meded. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent 56(2a), p. 179
Interaction between level of resistance of carnation cultivars
and biological control of Fusarium oxysporum f. sp. dianthi
Proceedings of the first conference on the European
foundation for Plant Pathology, p. 172
Distribution of amino-oxyacetic acid in cut carnation flowers
after pretreatment
Scientia horticulturae 47-3/4, p. 327
Bemestingsproeven bij Asplenium en Nephrolepis
Rapport 103
Kritische daglengte ligt bij Aster rond veertien uur: 'Monte
Cassino', 'Dark Pink Star' en 'Butterfly' vergeleken
Vakblad Bloemisterij 15, p. 42
Daglengte bij Aster 'Monte Cassino': samenhang takgewicht
en bloei variabel
Vakblad Bloemisterij 21,p. 48
Mogelijkheden late harttakteelt: proeven met winterteelt
Aster 'Monte Cassino'
Vakblad Bloemisterij 33, p. 45
Houdbaarheid Aster ericoïdes
Proefverslag
Aster ericoïdes 'Monte Cassino' kastemperatuur en lichtintensiteit
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Bestrijding dierlijke belagers in buitengeteelde gewassen
voor snijbloemenproduktie (Achillea, Aster, Gypsophila,
Scabiosa)
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Gietfrequentie en substraatsamenstelling bij Azalea 'Hellmut
Vogel'
Proefverslag 24 proeftuin 'Noord Nederland'

Aster

Azalea
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Begonia

Invloed belichtingsduur verschillend
Vakblad Bloemisterij 47, p. 46
Welke verpakking past het best bij begonia's?
Vakblad Bloemisterij 48, p. 56
Bemestingsproeven bij Begonia
Rapport 110
Onderzoek uitgangsmateriaal potplanten op praktijkniveau
(Begonia, Yucca, Ficus, Dieffenbachia, Nephrolepis, Saintpaulia)
Rapport 115
Invloed verpakkingsmateriaal op de kwaliteit van begonia
Rapport 125

Boltonia

Boltonia astéroïdes, bloeivervroeging onder glas
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90

Bouvardia

Bloeibeïnvloeding Bouvardia een duistere zaak: nog veel onderzoek nodig
Vakblad Bloemisterij 15, p. 45

Cambria

Houdbaarheid Vuylstekeara Cambria 'Plush' verlengd: voorbehandelen met uitvloeier
Vakblad bloemisterij 8, p. 58
Remmen bloemsteel Cambria heeft groot effect
Vakblad Bloemisterij 11, p. 52
Bloeispreiding Cambria 'Plush' nog niet mogelijk
Vakblad Bloemisterij 12, p. 66

Campanula

Laat planten kost produktie bij Campanula glomerata
Vakblad Bloemisterij 23, p. 64
Campanula: medium, plantleeftijd en belichting voor bloeivervroeging
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90

Carthamus

Stikstofbemesting in buitengeteelde gewassen voor snijbloemenproduktie (Carthamus, Delphinium, Limonium, Lysimachia, Solidago)
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90

Chrysant

Wortelbesproeiing bij chrysant lijkt veelbelovend: ervaringen proeftuin Horst
Vakblad Bloemisterij 15, p. 38
Aanleg bloemknop afhankelijk van cultivar: gebruikswaardeonderzoek herfstbloeiende chrysanten
Vakblad Bloemisterij 17, p. 52
Effecten van zuurstofgebrek en NaCl-overmaat in substraatloze teeltsystemen bij chrysant
Rapport 123
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Titel publikatie en soort rapportage
Invloed van voorraadbemesting en bijmesten aan het einde
van de teelt op transportgevoeligheid en houdbaarheid van
potchrysant
Proefverslag
Teelt van chrysant los van de ondergrond: wortelbesproeiing geplant in maart 1990
Verslag 17 proeftuin Noord-Limburg
Teelt van chrysant los van de ondergrond: wortelbesproeiing geplant in juni 1990
Verslag 18 proeftuin Noord-Limburg
Voorraadbemesting en overbemesting bij potchrysant
Proefverslag 26 proeftuin 'Noord Nederland'

Codiaeum
Cyclamen

Cymbidium

Dieffenbachia

Delphinium

Euphorbia
pulcherrima

44

Bemestingsproeven bij Codiaeum
Rapport 108
Besmetting voorkomen van groot belang: Fusarium kan zich
bij Cyclamen verspreiden in eb/vloed
Vakblad Bloemisterij 5, p. 72
Op zoek naar nieuwe wapens tegen Cyclamenmijt
Vakblad Bloemisterij 48, p. 52
Bestrijding Cyclamenmijt (Phytonemus pallidus Banks) in
Cyclamen
Proefverslag
Verspreiding van Fusarium-sporen in een eb/vloedsysteem
Proefverslag
Onderzoek naar effecten bij Cymbidium op termijn: lage EC
geeft goede kwaliteit en hoge produktie
Vakblad Bloemisterij 25, p. 52
Assimilatiebelichting bij Cymbidium afgeraden: minder takken én minder bloemen per tak
Vakblad Bloemisterij 29, p. 54
Invloed belichtingsduur verschillend
Vakblad Bloemisterij 47, p. 46
Onderzoek uitgangsmateriaal potplanten op praktijkniveau
(Begonia, Yucca, Ficus, Dieffenbachia, Nephrolepis, Saintpaulia)
Rapport 115
Stikstofbemesting in buitengeteelde gewassen voor snijbloemenproduktie (Carthamus, Delphinium, Limonium, Lysimachia, Solidago)
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Teelteigenschappen, transportgevoeligheid en houdbaarheid:
sortiment Poinsettia op de proef gesteld
Vakblad Bloemisterij 45, p. 52
Bemestingsproeven bij Euphorbia pulcherrima (Poinsettia)
Rapport 107

Gewas

Exacum

Ficus

Titel publikatie en soort rapportage
Sortimentsvergelijking Euphorbia pulcherrima, november
'90-'91
Rapport 117
Invloed van voedingsniveau en nitraatVsulfaatverhouding bij
afkweek van Poinsettia
Proefverslag 21 proeftuin 'Noord Nederland'
Vervroeging Exacum en Sinningia cardinalis met behulp van
assimilatiebelichting
Proefverslag
Hoge voedingscijfers remmen groei 'Exotica': gunstig effect
nat telen wellicht verklaard
Vakblad Bloemisterij 28, p. 40
Zoeken naar oorzaken voor grote verschillen: bedrijfsvergelijkend onderzoek Ficus (1)
Vakblad Bloemisterij 40, p. 46
Kwaliteit is niet alles: bedrijfsvergelijkend onderzoek
Ficus (2)
Vakblad Bloemisterij 40, p. 48
Geen samenhang licht en opbrengst: bedrijfsvergelijkend onderzoek Ficus (3): licht, watergeefsysteem en uitgangsmateriaal
Vakblad Bloemisterij 41,p. 48
Verschillen in opbrengst grotendeels verklaard: bedrijfsvergelijkend onderzoek Ficus (4)
Vakblad Bloemisterij 42, p. 44
Bedrijfsvergelijking Ficus, dl. 1. Bio-economische analyse op
partijniveau
Rapport 111
Ficus benjamina 'Exotica'
Rapport 114
Onderzoek uitgangsmateriaal potplanten op praktijkniveau
(Begonia, Yucca, Ficus, Dieffenbachia, Nephrolepis, Saintpaulia)
Rapport 115
Bedrijfsvergelijking Ficus dl. 2. Bio-economische analyse op
cultivarniveau
Rapport 130
Bedrijfsvergelijking Ficus dl. 3. Bio-economische analyse op
bedrijfsniveau
Rapport 131
Invloed van de lichtintensiteit direct na afzet op de mate
van bladverbruining en bladval bij Ficus benjamina
'Starlight'
Proefverslag
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Freesia

Gerbera

Gypsophila
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Titel publikatie en soort rapportage
Invloed van de watergeeffrequentie en de EC tijdens de
teelt op de mate van de bladval na transport bij Ficus benjamina 'Exotica'
Proefverslag
Voedingsniveau en gietfrequenties bij Ficus 'Exotica'
Proefverslag 22 proeftuin 'Noord Nederland'
Effect of root-zone and air temperature on growth, ornamental value and keepability of Ficus benjamina and Schefflera arboricola 'Compacta'
Scientia horticulturae 46 nr. 3-4, p. 301
Oogstspreiding mogelijk met grondkoeling en styromul
Vakblad Bloemisterij 5, p. 66
'Alwina', Blue Lady en Castor aanvulling op voorjaarssortiment gebruikswaarde-onderzoek freesia's
Vakblad Bloemisterij 8, p. 47
Groot verschil in teeltsnelheid: gebruikswaarde-onderzoek
Freesia herfstbloei 1990
Vakblad Bloemisterij 34, p. 38
Bloemknop Freesia: knopconcurrentie; invloed van droogtestress op bloemknopopening
Proefverslag
Invloed van vier grondtemperatuur-regimes op de bloemaanleg en de kwaliteit van de bloeiwijze bij 3 Freesiarassen
Verslag 20 proeftuin Noord-Limburg
Resultaten NTS-systeemproef Gerbera na een jaar: hoger
vochtgehalte geeft hogere produktie
Vakblad Bloemisterij 1, p. 24
Pokken veroorzaakt door combinatie klimaatfactoren: model
voor Botrytis cinerea in Gerbera
Vakblad Bloemisterij 27, p. 37
Achtergronden, opzet en resultaten: referentietoets bij
gerbera's
Vakblad Bloemisterij 36, p. 42
Volzetten matten belangrijk voor hoge produktie
Vakblad Bloemisterij 46, p. 58
Modelvorming Botrytis cinerea in Gerbera
Rapport 101
Referentietoets voor de top van het Gerbera-sortiment
Rapport 119
Verrassende resultaten bij Gypsophila: lampenvergelijking
stuurlicht
Vakblad Bloemisterij 4, p. 100
Gloeilamp zorgt ook in voorjaar voor hogere produktie Gypsophila: lampenvergelijking stuurlicht
Vakblad Bloemisterij 49, p. 50

Gewas

Hibiscus
Hippeastrum

Hortensia

Impatiens

Kalanchoë

Lelie

Limonium

Lysimachia

Matricaria

Narcis

Titel publikatie en soort rapportage
Bestrijding dierlijke belagers in buitengeteelde gewassen
voor snijbloemenproduktie (Achillea, Aster, Gypsophila,
Scabiosa)
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Uitgifte nieuwe Hibiscuscultivars: in korte tijd veel bereikt
Vakblad Bloemisterij 18, p. 57
Micropropagation of Hippeastrum hybrids
Proceedings of a symposium held from 10-14 nov. 1990;
Wageningen CPO, 1991
Meer koppen door zwaarder bemesten Hortensia: aluminiumgehalte in blad als maat voor blauwe kleur
Vakblad Bloemisterij 50, p. 38
Invloed EC-gift, fosfaat en aluminiumfosfaat op Hortensia
Proefverslag 25 proeftuin 'Noord Nederland'
Sortiment breder en beter: veel nieuwe Impatiens New Guinea op de markt
Vakblad Bloemisterij 2, p. 44
Oorzaak ligt wellicht in teeltsnelheid en bemesting: witte
bloemetjes bij Kalanchoë onderzocht
Vakblad Bloemisterij 6, p. 64
Zetmeelgehalte als maat voor de uitbloeikwaliteit bij lelie
Proefverslag
Leliepraktijktest 1989
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Limonium sinuatum 'Kampfs Blue': Botrytisbestrijding in de
buitenteelt
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Stikstofbemesting in buitengeteelde gewassen voor snijbloemenproduktie (Carthamus, Delphinium, Limonium, Lysimachia, Solidago)
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Stikstofbemesting in buitengeteelde gewassen voor snijbloemenproduktie (Carthamus, Delphinium, Limonium, Lysimachia, Solidago)
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Matricaria: lengtegroeiregulatie tijdens een zomerteelt onder
glas
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Narcis: sortiment kistenbroei
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Narcis 'Carlton': het effekt van de knolmaat bij de broeierij
op kisten
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
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Nephrolepis

Invloed belichtingsduur verschillend
Vakblad Bloemisterij 47, p. 46
Bemestingsproeven bij Asplenium en Nephrolepis
Rapport 103
Onderzoek uitgangsmateriaal potplanten op praktijkniveau
(Begonia, Yucca, Ficus, Dieffenbachia, Nephrolepis, Saintpaulia)
Rapport 115
Kalium-, Calciumbemesting bij palmen: Chrysalidocarpus
(Areca), Howeia (Kentia)
Rapport 120
Gietfrequenties bij Chrysalidocarpus (Areca lutescens) op
eb/vloed
Proefverslag 23 proeftuin 'Noord Nederland'
Bloeispreiding Paphiopedilum onderzocht: jaarrondaanvoer
King Arthur 'Bourgogne' mogelijk
Vakblad Bloemisterij 7, p. 48
Uitbreiding bloeiperiode Paphiopedilum door sturen temperatuur: aanvoer Amerikaanse hybriden rond moederdag mogelijk
Vakblad Bloemisterij 9, p. 46
Kwaliteit Phalaenopsis in winter verder te verbeteren
Vakblad Bloemisterij 23, p. 44
Oriënterende vervolgproef Phalaenopsis: assimilatiebelichting en lagere temperatuur voorkomen knopval
Vakblad Bloemisterij 24, p. 58
Sterke fosfaatbeperking remt Petunia en Pelargonium: alternatieve methoden groeiregulatie perkplanten
Vakblad Bloemisterij 30, p. 48
Groeiregulatie bij Pelargonium
Proefverslag 27 proeftuin 'Noord Nederland'
Beheersing lengtegroei perkplanten met Dif
Vakblad Bloemisterij 5, p. 48
Stuurlicht nog geen alternatief voor remstoffen: test dagverlenging bij perkplanten met verschillende lampen
Vakblad Bloemisterij 6, p. 68
Temperatuur als alternatieve groeiregulator: Dif en kouval
uiteengezet
Vakblad Bloemisterij 50, p. 40
Perkplanten laten zich (nog) niet remmen door kouval
Vakblad Bloemisterij 50, p. 41
Beheersing lengtegroei perkplanten door omgekeerde dagnachttemperatuur
Rapport 99

Palmen

Paphiopedilum

Pelargonium

Perkplanten
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Titel publikatie en soort rapportage
Groeibeheersing bij de teelt van perkplanten
Verbondsnieuws voor de Belgische sierteelt 20, p. 1104

Petunia

Sterke fosfaatbeperking remt Petunia en Pelargonium: alternatieve methoden groeiregulatie perkplanten
Vakblad Bloemisterij 30, p. 48

Pieris japonica

Pieris japonica 'Debutante' voor kerst in bloei: mogelijkheden vervroeging
Vakblad Bloemisterij 31,p. 43
Mogelijkheden vervroeging: Pieris japonica 'Debutante' voor
kerst in bloei
De boomkwekerij 30/31, p. 15
Nevelinstallatie verhoogt RV en verlaagt temperatuur: effect
op groei potplanten gering
Vakblad Bloemisterij 23, p. 50
Nieuwe mogelijkheden binnen het potplantenonderzoek
Vakblad Bloemisterij 35, p. 52
Dif beperkt gedeeltelijk lengtegroei bloeiende potplanten:
onderzoek naar omgekeerde dag/nachttemperaturen
Vakblad Bloemisterij 40, p. 56
Temperatuur als alternatieve groeiregulator: Dif en kouval
uiteengezet
Vakblad Bloemisterij 50, p. 40
Gebruikswaarde-onderzoek Anthurium andreanum op
proefstation Aalsmeer '88-'90
Rapport 116
Omgekeerde dag/nachttemperatuur bij bloeiende potplanten
voor beheersing van de strekkingsgroei
Rapport 118
Gebruikswaarde Anthurium andreanum in de praktijk
1988-1991
Rapport 129
Potplantenteelt in Denemarken
Reisverslag
Invloed belichtingsduur op groei en kwaliteit van potplanten
II
Proefverslag
Opzet en inrichting van een potplantenbedrijf
IKC Akker- en Tuinbouw, afd. Bloemisterij
Inventarisatie van wensen en knelpunten bij het gebruik van
registratie en planningssystemen op potplantenbedrijven
Stichting Informatieverwerking Tuinbouw
Sortimentsbeoordeling Primula obconica II
Proefverslag

Potplanten

Primula
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Roos

Hoog slagingspercentage STUR-klonen: stekken rozenonderstam 'Inermis' onderzocht
Vakblad Bloemisterij 2, p. 55
Water en koolhydraten mede bepalend voor opening
bloemknop: inzicht knopopening roos groeit
Vakblad Bloemisterij 6, p. 58
Zetlingen en wortelenten bronnen van ziekteverwekkers: enquête Phytophthora bij rozen op substraat
Vakblad Bloemisterij 7, p. 50
Bewaren en doorrijpen geoogste rozen meestal aantoonbaar:
zetmeeltoets geen universele kwaliteitstoets
Vakblad Bloemisterij 7, p. 57
'Multic' en 'Inermis' even gevoelig: schade door wortellesieaaltje bij kasroos in grond
Vakblad Bloemisterij 15, p. 62
Beperkte aanvulling op huidig sortiment: gebruikswaardeonderzoek roos
Vakblad Bloemisterij 22, p. 20
Temperatuur lijkt belangrijkste oorzaak: literatuurstudie
platknoppen bij roos
Vakblad Bloemisterij 27, p. 56
Hoge produktie ten koste van kwaliteit: rozenonderstammen
in steenwol vergeleken
Vakblad Bloemisterij 38, p. 36
Meer licht niet altijd beter: assimilatiebelichting bij een jong
rozengewas (1)
Vakblad Bloemisterij 46, p. 58
Platknoppen bij roos: literatuurstudie
Rapport 112
Gebruikswaarde-onderzoek kasrozen 1989-1990
Rapport 113
Assimilatiebelichting en onderstammen bij roos 'Madeion'
Proefverslag
Waterbalans belichte rozen III
Proefverslag
Onderzoek naar de oorzaak van tuinders- en seizoenverschillen in het optreden van bent-neck bij rozen
Proefverslag
Stekken 'Inermis' goed mogelijk
De boomkwekerij 7, p. 25
Fysiologie van de groei en bloemknopopening van de roos
CABO-Agrobiologische Thema's 5, p. 47
Simulated transport, postproduction irradiance influence
postproduction performance of potted roses
Hort Science 26, nr. 11,p. 1401
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Saintpaulia

Titel publikatie en soort rapportage
Osmotic potential and carbohydrate contents in the corolla
of the rose cv. 'Madelon'
Acta Horticuiturae 298 (in press)
Kwart van cultivars voldoet aan eisen: sortimentsvergelijking Saintpaulia
Vakblad Bloemisterij 33, p. 28
Stekgewicht weegt mee in plantvorm Saintpaulia
Vakblad Bloemisterij 46, p. 52
Onderzoek uitgangsmateriaal potplanten op praktijkniveau
(Begonia, Yucca, Ficus, Dieffenbachia, Nephrolepis, Saintpaulia)
Rapport 115
Kalium-, Calciumbemesting bij Saintpaulia
Rapport 121
Invloed uitgangsmateriaal op plantvorm bij Saintpaulia
Rapport 124
Invloed van verschillende hoogten hijsverwarming op Botrytis cinerea in Saintpaulia
Proefverslag

Scabiosa

Bestrijding dierlijke belagers in buitengeteelde gewassen
voor snijbloemenproduktie (Achillea, Aster, Gypsophila, Scabiosa)
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90

Schefflera

Effect of root-zone and air temperature on growth, ornamental value and keepability of Ficus benjamina and Schefflera arboricola 'Compacta'
Scientia horticuiturae 46 nr. 3-4, p. 301

Sering

Uitgangsmateriaal voor trekseringen
Proefverslag
Post-harvest studies on Syringa vulgaris
Acta Horticuiturae 298 (in press)
Sortimentsbeoordeling Sinningia: duidelijke verschillen in
ruimtebehoefte en teeltduur
Vakblad Bloemisterij 3, p. 94
Vervroeging Exacum en Sinningia cardinalis met behulp van
assimilatiebelichting
Proefverslag
Solidago 'Golden Shower': bloeispreiding onder glas
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Stikstofbemesting in buitengeteelde gewassen voor snijbloemenproduktie (Carthamus, Delphinium, Limonium, Lysimachia, Solidago)
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90

Sinningia

Solidago
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Spathiphyllum

Duidelijk onderscheid tussen Cylindrocladium en Phytophthora: onderzoek naar schimmels bij Spathiphyllum
Vakblad Bloemisterij 29, p. 46
Kalium-, Calciumbemesting bij Spathiphyllum
Rapport 122

Trachelium

Tunnel biedt mogelijkheden voor Trachelium: resultaten
proeftuin Horst
Vakblad Bloemisterij 22, p. 52
Trachelium: bloeispreiding
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90

Tulp

Tulp van de toekomst wellicht uit laboratorium: vijf jaar
weefselkweekonderzoek bij COWT
Vakblad Bloemisterij 42, p. 54
Tulp: lengtegroei bij pottulpen voor broei in december t/m
maart
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Onkruidbestrijding in buitengeteelde vaste planten voor snijbloemenproduktie
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Bloeiinductie Vriesea in winter moeilijk
Vakblad Bloemisterij 6, p. 60
Onderzoek uitgangsmateriaal potplanten op praktijkniveau
(Begonia, Yucca, Ficus, Dieffenbachia, Nephrolepis, Saintpaulia)
Rapport 115
Verslagen zomerbloemen 1990
Verslag 19 proeftuin Noord-Limburg

Vaste planten

Vriesea
Yucca

Zomerbloemen
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Titel publikatie en soort rapportage
Zetlingen en wortelenten bronnen van ziekteverwekkers: enquête Phytophthora bij rozen op substraat
Vakblad Bloemisterij 7, p. 50
'Multic' en 'Inermis' even gevoelig: schade door wortellesieaaltje bij kasroos in grond
Vakblad Bloemisterij 15, p. 62
Duidelijk onderscheid tussen Cylindrocladium en Phytophthora: onderzoek naar schimmels bij Spathiphyllum
Vakblad Bloemisterij 29, p. 46
Sterke fosfaatbeperking remt Petunia en Pelargonium: alternatieve methoden groeiregulatie perkplanten
Vakblad Bloemisterij 30, p. 48
Effect van zuurstofbeschikbaarheid in het wortelmilieu op
trosanjer 'Adelfie'
Rapport 109
Effecten van zuurstofgebrek en NaCl-overmaat in substraatloze teeltsystemen bij chrysant
Rapport 123
Effects of oxygen deficiency on spray carnation (Dianthus
caryophyllus) grown in artificial substrates
Acta Horticulturae 294, p. 233
Lampspectrum van belang: ook assimilatielicht stuurt
Vakblad Bloemisterij 4, p. 104
Hinder niet alleen visueel beoordelen (5): hinder assimilatiebelichting
Vakblad Bloemisterij 34, p. 50
Reflected additional lighting can affect the crops of
neighbours
Abstract third joint Symp. of the belgium & dutch plant
physiologists; Utrecht
Nevelinstallatie verhoogt RV en verlaagt temperatuur: effect
op groei potplanten gering
Vakblad Bloemisterij 23, p. 50
Invloed belichtingsduur op groei en kwaliteit van potplanten
II
Proefverslag
Vervroeging Exacum en Sinningia cardinalis met behulp van
assimilatiebelichting
Proefverslag
Sortimentsbeoordeling Primula obconica II
Proefverslag
Zoeken naar oorzaken voor grote verschillen: bedrijfsvergelijkend onderzoek Ficus (1)
Vakblad Bloemisterij 40, p. 46

53

Auteur

Titel publikatie en soort rapportage

Kwaliteit is niet alles: bedrijfsvergelijkend onderzoek Ficus
(2)
Vakblad Bloemisterij 40, p. 48
Geen samenhang licht en opbrengst: bedrijfsvergelijkend onderzoek Ficus (3): licht, watergeefsysteem en uitgangsmateriaal
Vakblad Bloemisterij 41,p. 48
Verschillen in opbrengst grotendeels verklaard: bedrijfsvergelijkend onderzoek Ficus (4)
Vakblad Bloemisterij 42, p. 44
Bedrijfsvergelijking Ficus, dl. 1. Bio-economische analyse op
partijniveau
Rapport 111
Bedrijfsvergelijking Ficus dl. 2. Bio-economische analyse op
cultivarniveau
Rapport 130
Bedrijfsvergelijking Ficus dl. 3. Bio-economische analyse op
bedrijfsniveau
Rapport 131
G.A. van den Berg Gesloten bedrijfssystemen in de tuinbouw
Programma PHLO-cursus Wageningen
Tj. Blacquière
Verrassende resultaten bij Gypsophila: lampenvergelijking
stuurlicht
Vakblad Bloemisterij 4, p. 100
Bloeiinductie Vriesea in winter moeilijk
Vakblad Bloemisterij 6, p. 60
Stuurlicht nog geen alternatief voor remstoffen: test dagverlenging bij perkplanten met verschillende lampen
Vakblad Bloemisterij 6, p. 68
Kritische daglengte ligt bij Aster rond veertien uur: 'Monte
Cassino', 'Dark Pink Star' en 'Butterfly' vergeleken
Vakblad Bloemisterij 15, p. 42
Daglengte bij Aster 'Monte Cassino': samenhang takgewicht
en bloei variabel
Vakblad Bloemisterij 21,p. 48
Schade moeilijk aantoonbaar (3): effect buurmanlicht leidt
tot claims
Vakblad Bloemisterij 33, p. 40
Mogelijkheden late harttakteelt: proeven met winterteelt
Aster 'Monte Cassino'
Vakblad Bloemisterij 33, p. 45
Gloeilamp zorgt ook in voorjaar voor hogere produktie Gypsophila: lampenvergelijking stuurlicht
Vakblad Bloemisterij 49, p. 50
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Reflected additional lighting can affect the crops of
neighbours
Abstract Symposium Photomorphogenisis in Plants,
U.S.A.
Photomorphogenesis in Horticulture
Abstract fourth Congress of the European Society for
Photobiology, Amsterdam
Opzet en inrichting van een potplantenbedrijf
IKC Akker- en Tuinbouw, afd. Bloemisterij
Op zoek naar nieuwe wapens tegen Cyclamenmijt
Vakblad Bloemisterij 48, p. 52
Bestrijding Cyclamenmijt (Phytonemus pallidus Banks) in
Cyclamen
Proefverslag
Sterke fosfaatbeperking remt Petunia en Pelargonium: alternatieve methoden groeiregulatie perkplanten
Vakblad Bloemisterij 30, p. 48
Sortimentsvergelijking Euphorbia pulcherrima
Rapport 117

A.E.E. Bulle

Invloed van voorraadbemesting en bijmesten aan het einde
van de teelt op transportgevoeligheid en houdbaarheid van
potchrysant
Proefverslag

F. Buwalda

Luchtig substraat belangrijker dan belucht water
Groenten en fruit, Glasgroenten 1, nr. 27, p. 30
Beheersing lengtegroei perkplanten met Dif
Vakblad Bloemisterij 5, p. 48
Oorzaak ligt wellicht in teeltsnelheid en bemesting: witte
bloemetjes bij Kalanchoë onderzocht
Vakblad Bloemisterij 6, p. 64
Dif beperkt gedeeltelijk lengtegroei bloeiende potplanten:
onderzoek naar omgekeerde dag/nachttemperaturen
Vakblad Bloemisterij 40, p. 56
Perkplanten laten zich (nog) niet remmen door kouval
Vakblad Bloemisterij 50, p. 41
Beheersing lengtegroei perkplanten door omgekeerde
dag/nachttemperatuur
Rapport 99
Omgekeerde dag/nachttemperatuur bij bloeiende potplanten
voor beheersing van de strekkingsgroei
Rapport 118
Micropropagation of Hippeastrum hybrids
Proceedings of a symposium held from 10-14 nov. 1990;
Wageningen CPO, 1991

L.H.M. Cuijpers

M.W.C. Dekker
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Distribution of amino-oxyacetic acid in cut carnation flowers
after pretreatment
Scientia horticulturae 47-3/4, p. 327

J J . Fransen

Geïntegreerde bestrijding vraagt verandering van mentaliteit
Vakblad voor de Bloemisterij 2, p. 60
Survival of spores of Aschersonia aleyrodis exposed to high
temperatures
IOBC/WPRS Bulletin XIV (7), p. 49
Differential arrestment of the Minute Pirate Bug, Orius insidiosus on two plant species
Med. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent 56/2a, p. 273

A. de Gelder

'Alwina', Blue Lady en Castor aanvulling op voorjaarssortiment gebruikswaarde-onderzoek freesia's
Vakblad Bloemisterij 8, p. 47
Aanleg bloemknop afhankelijk van cultivar: gebruikswaardeonderzoek herfstbloeiende chrysanten
Vakblad Bloemisterij 17, p. 52
Beperkte aanvulling op huidig sortiment: gebruikswaardeonderzoek roos
Vakblad Bloemisterij 22, p. 20
Kwart van cultivars voldoet aan eisen: sortimentsvergelijking Saintpaulia
Vakblad Bloemisterij 33, p. 28
Groot verschil in teeltsnelheid: gebruikswaarde-onderzoek
Freesia herfstbloei 1990
Vakblad Bloemisterij 34, p. 38
Achtergronden, opzet en resultaten: referentietoets bij gerbera's
Vakblad Bloemisterij 36, p. 42
Teelteigenschappen, transportgevoeligheid en houdbaarheid:
sortiment Poinsettia op de proef gesteld
Vakblad Bloemisterij 45, p. 52
Gebruikswaarde-onderzoek kasrozen 1989-1990
Rapport 113
Sortimentsvergelijking Euphorbia pulcherrima, november
'90-'91
Rapport 117 Referentietoets voor de top van het Gerberasortiment
Rapport 119

R. van Gorsel

Fifth international symposium on postharvest physiology of
ornamentals: 'importance of cold in ornamental horticulture'
Reisverslag
Verrassende resultaten bij Gypsophila: lampenvergelijking
stuurlicht
Vakblad Bloemisterij 4, p. 100

M. de Graafvan der Zande
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Titel publikatie en soort rapportage
Beheersing lengtegroei perkplanten met Dif
Vakblad Bloemisterij 5, p. 48
Stuurlicht nog geen alternatief voor remstoffen: test dagverlenging bij perkplanten met verschillende lampen
Vakblad Bloemisterij 6, p. 68
Gloeilamp zorgt ook in voorjaar voor hogere produktie Gypsophila: lampenvergelijking stuurlicht
Vakblad Bloemisterij 49, p. 50
Beheersing lengtegroei perkplanten door omgekeerde dagnachttemperatuur
Rapport nr. 99
Groeibeheersing bij de teelt van perkplanten
Verbondsnieuws voor de Belgische sierteelt 20, p. 1104

J. de Hoog

A. Kerssies

Bloeibeïnvloeding Bouvardia een duistere zaak: nog veel onderzoek nodig
Vakblad Bloemisterij 15, p. 45
Beperkte aanvulling op huidig sortiment: gebruikswaardeonderzoek roos
Vakblad Bloemisterij 22, p. 20
Temperatuur lijkt belangrijkste oorzaak: literatuurstudie
platknoppen bij roos
Vakblad Bloemisterij 27, p. 56
Platknoppen bij roos: literatuurstudie
Rapport 112
Zetlingen en wortelenten bronnen van ziekte-verwekkers:
enquête Phytophthora bij rozen op substraat
Vakblad Bloemisterij 7, p. 50
Pokken veroorzaakt door combinatie klimaatfactoren: model
voor Botrytis cinerea in Gerbera
Vakblad Bloemisterij 27, p. 37
Modelvorming Botrytis cinerea in Gerbera
Rapport 101

R. de Koster

Kritische daglengte ligt bij bij Aster rond veertien uur:
'Monte Cassino', 'Dark Pink Star' en 'Butterfly' vergeleken
Vakblad Bloemisterij 15, p. 42
Daglengte bij Aster 'Monte Cassino': samenhang takgewicht
en bloei variabel
Vakblad Bloemisterij 21,p. 48
Mogelijkheden late harttakteelt: proeven met winterteelt
Aster 'Monte Cassino'
Vakblad Bloemisterij 33, p. 45

A. Kromwijk

Hoge produktie ten koste van kwaliteit: rozenonderstammen
in steenwol vergeleken
Vakblad Bloemisterij 38, p. 36
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Stekgewicht weegt mee in plantvorm Saintpaulia
Vakblad Bloemisterij 46, p. 52
Invloed uitgangsmateriaal op lengtegroei en vertakking bij
Ficus benjamina 'Exotica'
Rapport 114
Invloed uitgangsmateriaal op plantvorm bij Saintpaulia
Rapport 124

D. Krijger
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Narcis 'Carlton': het effekt van de knolmaat bij de broeierij
op kisten
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Narcis: sortiment kistenbroei
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Tulp: lengtegroei bij pottulpen voor broei in december t/m
maart
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Leliepraktijktest 1989
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Alchemilla: bloeivervroeging in een rolkas
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Aster ericoïdes 'Monte Cassino' kastemperatuur en lichtintensiteit
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Astilbe 'Washington' bloemknoprustdoorbreking door warmtebehandeling
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Boltonia astéroïdes, bloeivervroeging onder glas
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Campanula: medium, plantleeftijd en belichting voor bloeivervroeging
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Matricaria: lengtegroeiregulatie tijdens een zomerteelt onder
glas
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Solidago 'Golden Shower': bloeispreiding onder glas
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Trachelium: bloeispreiding
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Stikstofbemesting in buitengeteelde gewassen voor snijbloemenproduktie (Carthamus, Delphinium, Limonium, Lysimachia, Solidago)
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Bestrijding dierlijke belagers in buitengeteelde gewassen
voor snijbloemenproduktie (Achillea, Aster, Gypsophila, Scabiosa)
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90

Auteur

G. van Leeuwen

A. Marissen

Titel publikatie en soort rapportage
Limonium sinuatum 'Kampfs Blue': Botrytisbestrijding in de
buitenteelt
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Onkruidbestrijding in buitengeteelde vaste planten voor snijbloemenproduktie
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Hoge voedingscijfers remmen groei 'Exotica': gunstig effect
nat telen wellicht verklaard
Vakblad Bloemisterij 28, p. 40
Meer licht niet altijd beter: assimilatiebelichting bij een jong
rozengewas (1)
Vakblad Bloemisterij 46, p. 58
Meer koppen door zwaarder bemesten Hortensia: aluminiumgehalte in blad als maat voor blauwe kleur
Vakblad Bloemisterij 50, p. 38
Invloed van voedingsniveau en nitraat-/sulfaatverhouding bij
afkweek van Poinsettia
Proefverslag 21 proeftuin 'Noord Nederland'
Voedingsniveau en gietfrequenties bij Ficus 'Exotica'
Proefverslag 22 proeftuin 'Noord Nederland'
Gietfrequenties bij Chrysalidocarpus (Areca lutescens) op
eb/vloed
Proefverslag 23 proeftuin 'Noord Nederland'
Gietfrequentie en substraatsamenstelling bij Azalea 'Hellmut
Vogel'
Proefverslag 24 proeftuin 'Noord Nederland'
Invloed EC-gift, fosfaat en aluminiumfosfaat op Hortensia
Proefverslag 25 proeftuin 'Noord Nederland'
Voorraadbemesting en overbemesting bij potchrysant
Proefverslag 26 proeftuin 'Noord Nederland'
Groeiregulatie bij Pelargonium
Proefverslag 27 proeftuin 'Noord Nederland'
Assimilatiebelichting en onderstammen bij roos 'Madeion'
Proefverslag
Water en koolhydraten mede bepalend voor opening
bloemknop: inzicht knopopening roos groeit
Vakblad Bloemisterij 6, p. 58
'Fifth international symposium on postharvest physiology of
ornamentals: importance of cold in ornamental horticulture'.
Nice, Frankrijk
Reisverslag
Osmotic potential and carbohydrate contents in the corolla
of the rose cv. 'Madelon'
Acta Horticulturae 298 (in press)
Fysiologie van de groei en bloemknopopening van de roos
CABO-Agrobiologische Thema's 5, p. 47
59

Auteur
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N.M. van Mourik

Jaarrondaanvoer King Arthur 'Bourgogne' mogelijk:
bloeispreiding Paphiopedilum onderzocht
Vakblad Bloemisterij 7, p. 48
Voorbehandelen met uitvloeier: houdbaarheid Vuylstekeara
Cambria 'Plush' verlengd
Vakblad Bloemisterij 8, p. 58
Aanvoer Amerikaanse hybriden rond moederdag mogelijk:
uitbreiding bloeiperiode Paphiopedilum door sturen temperatuur
Vakblad Bloemisterij 9, p. 46
Remmen bloemsteel Cambria heeft groot effect
Vakblad Bloemisterij 11, p. 52
Bloeispreiding Cambria 'Plush' nog niet mogelijk
Vakblad Bloemisterij 12, p. 66
Kwaliteit Phalaenopsis in winter verder te verbeteren
Vakblad Bloemisterij 23, p. 44
Assimilatiebelichting en lagere temperatuur voorkomen
knopval: oriënterende vervolgproef Phalaenopsis
Vakblad Bloemisterij 24, p. 58
Hoge produktie ten koste van kwaliteit: rozenonderstammen
in steenwol vergeleken
Vakblad Bloemisterij 38, p. 36
Invloed uitgangsmateriaal op lengtegroei en vertakking bij
Ficus benjamina 'Exotica'
Rapport 114
'Fifth international symposium on postharvest physiology of
ornamentals: importance of cold in ornamental horticulture'.
Nice, Frankrijk
Reisverslag
Beheersing lengtegroei perkplanten met Dif
Vakblad Bloemisterij 5, p. 48
Stuurlicht nog geen alternatief voor remstoffen: test dagverlenging bij perkplanten met verschillende lampen
Vakblad Bloemisterij 6, p. 68
Invloed van de lichtintensiteit direct na afzet op de mate
van bladverbruining en bladval bij Ficus benjamina
'Starlight'
Proefverslag
Invloed van de watergeeffrequentie en de EC tijdens de
teelt op de mate van de bladval na transport bij Ficus benjamina 'Exotica'
Proefverslag
Potplantenteelt in Denemarken
Reisverslag IKC en proefstation
Twintig grootbloemige anjers getoetst in de praktijk
Vakblad Bloemisterij 12, p. 38

G.E. Mulderij

H.M.C. Nijssen
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P.C. van Os
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Kwaliteit helpt teler kiezen uit anjersortiment
Vakblad Bloemisterij 16, p. 41
Gebruikswaarde-onderzoek standaardanjer in de praktijk
1989-1990
Rapport 104
Gebruikswaarde-onderzoek anjer: voorjaarsplanting
1989-1990
Rapport 106
Gebruikswaarde-onderzoek Anthurium andreanum op
proefstation Aalsmeer '88-'90
Rapport 116
Gebruikswaarde Anthurium andreanum in de praktijk
1988-1991
Rapport 129
Resultaten NTS-systeemproef Gerbera na een jaar: hoger
vochtgehalte geeft hogere produktie
Vakblad Bloemisterij 1, p. 24
Bloeispreiding Paphiopedilum onderzocht: jaarrondaanvoer
King Arthur 'Bourgogne' mogelijk
Vakblad Bloemisterij 7, p. 48
Houdbaarheid Vuylstekeara Cambria 'Plush' verlengd: voorbehandelen met uitvloeier
Vakblad bloemisterij 8, p. 58
Uitbreiding bloeiperiode Paphiopedilum door sturen temperatuur: aanvoer Amerikaanse hybriden rond moederdag mogelijk
Vakblad Bloemisterij 9, p. 46
Remmen bloemsteel Cambria heeft groot effect
Vakblad Bloemisterij 11,p. 52
Bloeispreiding Cambria 'Plush' nog niet mogelijk
Vakblad Bloemisterij 12, p. 66
Voorlopige resultaten lucht/waterhuishouding substraat:
Alstroemeria in een recirculerend systeem
Vakblad Bloemisterij 17, p. 72
Kwaliteit Phalaenopsis in winter verder te verbeteren
Vakblad Bloemisterij 23, p. 44
Oriënterende vervolgproef Phalaenopsis: assimilatiebelichting en lagere temperatuur voorkomen knopval
Vakblad Bloemisterij 24, p. 58
Onderzoek naar effecten bij Cymbidium op termijn: lage EC
geeft goede kwaliteit en hoge produktie
Vakblad Bloemisterij 25, p. 52
Assimilatiebelichting bij Cymbidium afgeraden: minder takken én minder bloemen per tak
Vakblad Bloemisterij 29, p. 54
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Volzetten matten belangrijk voor hoge produktie
Vakblad Bloemisterij 46, p. 58
Telen van Alstroemeria in een recirculerend systeem: vergelijking van substraten met een verschillende water/luchtverhouding
Rapport 133
Gebruikswaardeproef Alstroemeria 1990-1991: vergelijking
van verschillende cultivars
Rapport 134

H. Rattink

Schimmels en bacteriën als natuurlijke vijanden: biologische
bestrijding van bodemschimmels
Vakblad Bloemisterij 17, p. 60
Natuurlijke vijand blokkeert schimmel
Groenten en Fruit. Glasgroenten 1, nr. 15, p. 24
Tomaat: resistentie voetziekte niet doorbroken
Groenten en Fruit. Glasgroenten 1, nr. 35, p. 11
Tomaat: Trichoderma toedienen biedt mogelijkheden
Groenten en Fruit. Glasgroenten 1, nr. 38, p. 11
Interaction between level of resistance of carnation cultivars
and biological control of Fusarium oxysporum f. sp. dianthi
Proceedings of the first conference on the European
foundation for Plant Pathology, p. 172
Possibilities of biocontrol of soilborne fungi by Trichoderma
harzianum in dutch glasshouse crops
Petria 1(2), p. 144 (Abstract)
Epidemiology of Fusarium crown and root rot in artificial
substrate systems
Meded. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent 56(2b), p. 423
Biological control of Fusarium wilt of carnation with nonpathogenic Fusarium isolates
Meded. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent 56(2a), p. 179

E. van Rijssel

Belichting niet alleen maar positief (1): assimilatiebelichting
en milieu
Vakblad Bloemisterij 33, p. 37
Wolken kaatsen veel licht terug (2): uitstoot via kasdek
Vakblad Bloemisterij 33, p. 38
Schoon produktiebedrijf: de bedrijfsopzet bij een schone
produktiewijze
Rapport 105
Inventarisatie van wensen en knelpunten bij het gebruik van
registratie en planningssystemen op potplantenbedrijven
Stichting Informatieverwerking Tuinbouw

S. Schreuder

Bloeiinductie Vriesea in winter moeilijk
Vakblad Bloemisterij 6, p. 60
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G. Slootweg

F. Stelder

N. Straver

W. Sytsema

Titel publikatie en soort rapportage
Bewaren en doorrijpen geoogste rozen meestal aantoonbaar:
zetmeeltoets geen universele kwaliteitstoets
Vakblad Bloemisterij 7, p. 57
Onderzoek naar de oorzaak van tuinders- en seizoenverschillen in het optreden van bent-neck bij rozen
Proefverslag
Zetmeelgehalte als maat voor de uitbloeikwaliteit bij lelie
Proefverslag
Waterbalans belichte rozen III
Proefverslag
Besmetting voorkomen van groot belang: Fusarium kan zich
bij Cyclamen verspreiden in eb/vloed
Vakblad Bloemisterij 5, p. 72
Verspreiding van Fusarium-sporen in een eb/vloedsysteem
Proefverslag
Bemestingsproeven bij Asplenium en Nephrolepis
Rapport 103
Bemestingsproeven bij Euphorbia pulcherrima (Poinsettia)
Rapport 107
Bemestingsproeven bij Codiaeum
Rapport 108
Effect van zuurstofbeschikbaarheid in het wortelmilieu op
trosanjer 'Adelfie'
Rapport 109
Bemestingsproeven bij Begonia
Rapport 110
Kalium-, Calciumbemesting bij palmen: Chrysalidocarpus
(Areca), Howeia (Kentia)
Rapport 120
Kalium-, Calciumbemesting bij Saintpaulia
Rapport 121
Kalium-, Calciumbemesting bij Spathiphyllum
Rapport 122
Hoog slagingspercentage STUR-klonen: stekken rozenonderstam 'Inermis' onderzocht
Vakblad Bloemisterij 2, p. 55
Pieris japonica 'Debutante' voor kerst in bloei: mogelijkheden vervroeging
Vakblad Bloemisterij 31,p 43
Stekken 'Inermis' goed mogelijk
De boomkwekerij 7, p. 25
Mogelijkheden vervroeging: Pieris japonica 'Debutante' voor
kerst in bloei
De boomkwekerij 30/31, p. 15
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Uitgangsmateriaal voor trekseringen
Proefverslag

E. Ch. SytsemaKalkman

Bloemknop Freesia: knopconcurrentie; invloed van droogtestress op bloemknopopening
Proefverslag
Houdbaarheid Aster ericoïdes
Proefverslag
Post-harvest studies on Syringa vulgaris
Acta Horticulturae 298 (in press)

HJ. van Telgen

Tulp van de toekomst wellicht uit laboratorium: vijf jaar
weefselkweekonderzoek bij COWT
Vakblad Bloemisterij 42, p. 54

CG.T. Uitermark

Zoeken naar oorzaken voor grote verschillen: bedrijfsvergelijkend onderzoek Ficus (1)
Vakblad Bloemisterij 40, p. 46
Kwaliteit is niet alles: bedrijfsvergelijkend onderzoek Ficus
(2)
Vakblad Bloemisterij 40, p. 48
Geen samenhang licht en opbrengst: bedrijfsvergelijkend onderzoek Ficus (3): licht, watergeefsysteem en uitgangsmateriaal
Vakblad Bloemisterij 41,p. 48
Verschillen in opbrengst grotendeels verklaard: bedrijfsvergelijkend onderzoek Ficus (4)
Vakblad Bloemisterij 42, p. 44
Bedrijfsvergelijking Ficus dl. 1: Bio-economische analyse op
partijniveau
Rapport 111
Bedrijfsvergelijking Ficus dl. 2: Bio-economische analyse op
cultivarniveau
Rapport 130
Bedrijfsvergelijking Ficus dl. 3: Bio-economische analyse op
bedrijfsniveau
Rapport 131

H. Verberkt
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Sortiment breder en beter: veel nieuwe Impatiens New Guinea op de markt
Vakblad Bloemisterij 2, p. 44
Sortimentsbeoordeling Sinningia: duidelijke verschillen in
ruimtebehoefte en teeltduur
Vakblad Bloemisterij 3, p. 94
Nevelinstallatie verhoogt RV en verlaagt temperatuur: effect
op groei potplanten gering
Vakblad Bloemisterij 23, p. 50

Auteur

Titel publikatie en soort rapportage
Duidelijk onderscheid tussen Cylindrocladium en Phytophthora
Vakblad Bloemisterij 29, p. 46
Nieuwe mogelijkheden binnen het potplantenonderzoek
Vakblad Bloemisterij 35, p. 52
Invloed belichtingsduur verschillend
Vakblad Bloemisterij 47, p. 46
Welke verpakking past het best bij begonia's?
Vakblad Bloemisterij 48, p. 56
Invloed verpakkingsmateriaal op de kwaliteit van begonia
Rapport 125
Potplantenteelt in Denemarken
Reisverslag
Invloed van verschillende hoogten hijsverwarming op Botrytis cinerea in Saintpaulia
Proefverslag

A.L. Verlind

Modelvorming Botrytis cinerea in Gerbera
Rapport 101

J.V.M. Vogelezang Beheersing lengtegroei perkplanten met Dif
Vakblad Bloemisterij 5, p. 48
Oorzaak ligt wellicht in teeltsnelheid en bemesting: witte
bloemetjes bij Kalanchoë onderzocht
Vakblad Bloemisterij 6, p. 64
Dif beperkt gedeeltelijk lengtegroei bloeiende potplanten:
onderzoek naar omgekeerde dag/nachttemperaturen
Vakblad Bloemisterij 40, p. 56
Temperatuur als alternatieve groeiregulator: Dif en kouval
uiteengezet
Vakblad Bloemisterij 50, p. 40
Perkplanten laten zich (nog) niet remmen door kouval
Vakblad Bloemisterij 50, p. 41
Omgekeerde dag/nachttemperatuur bij bloeiende potplanten
voor beheersing van de strekkingsgroei
Rapport 118
Effect of root-zone and air temperature on growth, ornamental value and keepability of Ficus benjamina and Schefflera arboricola 'Compacta'
Scientia horticulturae 46 nr. 3-4, p. 301
C. Vonk Noordegraaf

Uitgifte nieuwe Hibiscuscultivars: in korte tijd veel
bereikt
Vakblad Bloemisterij 18, p. 57
Simulated transport, postproduction irradiance influence
postproduction performance of potted roses
Hort Science 26, nr. 11, p. 1401
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P.A. van Weel

Industrialisatie zorgvuldig voorbereiden: strategie bij bloemisterijbedrijf
Vakblad Bloemisterij 4, p. 42
Effect van zuurstofbeschikbaarheid in het wortelmilieu op
trosanjer 'Adelfie'
Rapport 109
Effecten van zuurstofgebrek en NaCl-overmaat in substraatloze teeltsystemen bij chrysant
Rapport 123
Neue hydroponische Verfahren in den Niederlanden: Ziel:
Wettbewerbsfähiger Gartenbau mit geringer Umweltbelastung
Gartenbau 38, nr. 9, p. 14
Closed business systems for less pollution from greenhouses
Acta Horticulturae, nr. 294, p. 49

A. van de Wiel

Oogstspreiding mogelijk met grondkoeling en styromul
Vakblad Bloemisterij 5, p. 66
Wortelbesproeiing bij chrysant lijkt veelbelovend: ervaringen proeftuin Horst
Vakblad Bloemisterij 15, p. 38
Tunnel biedt mogelijkheden voor Trachelium: resultaten
proeftuin Horst
Vakblad Bloemisterij 22, p. 52
Laat planten kost produktie bij Campanula glomerata
Vakblad Bloemisterij 23, p. 64
Lagere kastemperatuur beter voor Alstroemeria: tussentijds
verslag proeftuin Horst
Vakblad Bloemisterij 35, p. 24
Meer licht niet altijd beter: assimilatiebelichting bij een jong
rozengewas (1)
Vakblad Bloemisterij 46, p. 58
Teelt van chrysant los van de ondergrond: wortelbesproeiing geplant in maart 1990
Verslag 17 proeftuin Noord-Limburg
Teelt van chrysant los van de ondergrond: wortelbesproeiing geplant in juni 1990
Verslag 18 proeftuin Noord-Limburg
Verslagen zomerbloemen 1990
Verslag 19 proeftuin Noord-Limburg
Invloed van vier grondtemperatuur-regimes op de bloemaanleg en de kwaliteit van de bloeiwijze bij 3 Freesiarassen
Verslag 20 proeftuin Noord-Limburg

M. de Wilde
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Onderzoek uitgangsmateriaal potplanten op praktijkniveau
(Begonia, Yucca, Ficus, Dieffenbachia, Nephrolepis, Saintpaulia)
Rapport 115
Invloed uitgangsmateriaal op plantvorm bij Saintpaulia
Rapport 124

Trefwoord

Titel publikatie en soort rapportage

Bedrijfskunde

Schoon produktiebedrijf: de bedrijfsopzet bij een schone
produktiewijze
Rapport 105
Inventarisatie van wensen en knelpunten bij het gebruik van
registratie en planningssystemen op potplantenbedrijven
Stichting Informatieverwerking Tuinbouw

Bedrijfsuitrusting

Industrialisatie zorgvuldig voorbereiden: strategie bij
bloemisterijbedrijf
Vakblad Bloemisterij 4, p. 42
Opzet en inrichting van een potplantenbedrijf
IKC Akker- en Tuinbouw, afd. Bloemisterij

Bedrijfsvergelijking

Zoeken naar oorzaken voor grote verschillen:
bedrijfsvergelijkend onderzoek Ficus (1)
Vakblad Bloemisterij 40, p. 46
Kwaliteit is niet alles: bedrijfsvergelijkend onderzoek Ficus
(2)
Vakblad Bloemisterij 40, p. 48
Geen samenhang licht en opbrengst: bedrijfsvergelijkend onderzoek Ficus (3): licht, watergeefsysteem en uitgangsmateriaal
Vakblad Bloemisterij 41, p. 48
Verschillen in opbrengst grotendeels verklaard: bedrijfsvergelijkend onderzoek Ficus (4)
Vakblad Bloemisterij 42, p. 44
Bedrijfsvergelijking Ficus, dl. 1. Bio-economische analyse op
partijniveau
Rapport 111
Bedrijfsvergelijking Ficus dl. 2. Bio-economische analyse op
cultivarniveau
Rapport 130
Bedrijfsvergelijking Ficus dl. 3. Bio-economische analyse op
bedrijfsniveau
Rapport 131

Bemesting

Onderzoek naar effecten bij Cymbidium op termijn: lage EC
geeft goede kwaliteit en hoge produktie
Vakblad Bloemisterij 25, p. 52
Meer koppen door zwaarder bemesten Hortensia: aluminiumgehalte in blad als maat voor blauwe kleur
Vakblad Bloemisterij 50, p. 38
Bemestingsproeven bij Asplenium en Nephrolepis
Rapport 103
Bemestingsproeven bij Euphorbia pulcherrima (Poinsettia)
Rapport 107
Bemestingsproeven bij Codiaeum
Rapport 108

67

Trefwoord
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Titel publikatie en soort rapportage
Bemestingsproeven bij Begonia
Rapport 110
Kalium-, Calciumbemesting bij palmen: Chrysalidocarpus
(Areca), Howeia (Kentia)
Rapport 120
Kalium-, Calciumbemesting bij Saintpaulia
Rapport 121
Kalium-, Calciumbemesting bij Spathiphyllum
Rapport 122
Invloed van voedingsniveau en nitraat-/sulfaatverhouding bij
afkweek van Poinsettia
Proefverslag 21 proeftuin 'Noord Nederland'
Voedingsniveau en gietfrequenties bij Ficus 'Exotica'
Proefverslag 22 proeftuin 'Noord Nederland'
Gietfrequenties bij Chrysalidocarpus (Areca lutescens) op
eb/vloed
Proefverslag 23 proeftuin 'Noord Nederland'
Gietfrequentie en substraatsamenstelling bij Azalea 'Hellmut
Vogel'
Proefverslag 24 proeftuin 'Noord Nederland'
Invloed EC-gift, fosfaat en aluminiumfosfaat op Hortensia
Proefverslag 25 proeftuin 'Noord Nederland'
Voorraadbemesting en overbemesting bij potchrysant
Proefverslag 26 proeftuin 'Noord Nederland'
Invloed van voorraadbemesting en bijmesten aan het einde
van de teelt op transportgevoeligheid en houdbaarheid van
potchrysant
Proefverslag
Oogstspreiding mogelijk met grondkoeling en styromul
Vakblad Bloemisterij 5, p. 66
Bloeiinductie Vriesea in winter moeilijk
Vakblad Bloemisterij 6, p. 60
Bloeispreiding Paphiopedilum onderzocht: jaarrondaanvoer
King Arthur 'Bourgogne' mogelijk
Vakblad Bloemisterij 7, p. 48
Uitbreiding bloeiperiode Paphiopedilum door sturen temperatuur: aanvoer Amerikaanse hybriden rond moederdag mogelijk
Vakblad Bloemisterij 9, p. 46
Bloeispreiding Cambria 'Plush' nog niet mogelijk
Vakblad Bloemisterij 12, p. 66
Kritische daglengte ligt bij bij Aster rond veertien uur:
'Monte Cassino', 'Dark Pink Star' en 'Butterfly' vergeleken
Vakblad Bloemisterij 15, p. 42

Trefwoord

Titel publikatie en soort rapportage
Bloeibeïnvloeding Bouvardia een duistere zaak: nog veel onderzoek nodig
Vakblad Bloemisterij 15, p. 45
Daglengte bij Aster 'Monte Cassino': samenhang takgewicht
en bloei variabel
Vakblad Bloemisterij 21, p. 48
Laat planten kost produktie bij Campanula glomerata
Vakblad Bloemisterij 23, p. 64
Pieris japonica 'Debutante' voor kerst in bloei: mogelijkheden vervroeging
Vakblad Bloemisterij 31,p. 43
Mogelijkheden late harttakteelt: proeven met winterteelt
Aster 'Monte Cassino'
Vakblad Bloemisterij 33, p. 45
Mogelijkheden vervroeging: Pieris japonica 'Debutante' voor
kerst in bloei
De boomkwekerij 30/31, p. 15
Alchemilla: bloeivervroeging in een rolkas
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Astilbe 'Washington' bloemknoprustdoorbreking door warmtebehandeling
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Boltonia astéroïdes, bloeivervroeging onder glas
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Solidago 'Golden Shower': bloeispreiding onder glas
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Trachelium: bloeispreiding
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Verslagen zomerbloemen 1990
Verslag 19 proeftuin Noord-Limburg
Invloed van vier grondtemperatuur-regimes op de bloemaanleg en de kwaliteit van de bloeiwijze bij 3 Freesiarassen
Verslag 20 proeftuin Noord-Limburg

Dierlijke
belagers

Geïntegreerde bestrijding vraagt verandering van
mentaliteit
Vakblad voor de Bloemisterij 2, p. 60
'Multic' en 'Inermis' even gevoelig: schade door wortellesieaaltje bij kasroos in grond
Vakblad Bloemisterij 15, p. 62
Op zoek naar nieuwe wapens tegen Cyclamenmijt
Vakblad Bloemisterij 48, p. 52
Bestrijding Cyclamenmijt (Phytonemus pallidus Banks) in
Cyclamen
Proefverslag
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Bestrijding dierlijke belagers in buitengeteelde gewassen
voor snijbloemenproduktie (Achillea, Aster, Gypsophila,
Scabiosa)
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Survival of spores of Aschersonia aleyrodis exposed to high
temperatures
IOBC/WPRS Bulletin XIV (7), p. 49
Differential arrestment of the Minute Pirate Bug, Orius insidiosus on two plant species
Med. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent 56/2a, p. 273

Fysiogene
afwijkingen

Oorzaak ligt wellicht in teeltsnelheid en bemesting: witte
bloemetjes bij Kalanchoë onderzocht
Vakblad Bloemisterij 6, p. 64
Temperatuur lijkt belangrijkste oorzaak: literatuurstudie
platknoppen bij roos
Vakblad Bloemisterij 27, p. 56
Platknoppen bij roos: literatuurstudie
Rapport 112

Gebruikswaarde

Sortiment breder en beter: veel nieuwe Impatiens New Guinea op de markt
Vakblad Bloemisterij 2, p. 44
Sortimentsbeoordeling Sinningia: duidelijke verschillen in
ruimtebehoefte en teeltduur
Vakblad Bloemisterij 3, p. 94
'Alwina', Blue Lady en Castor aanvulling op voorjaarssortiment gebruikswaarde-onderzoek freesia's
Vakblad Bloemisterij 8, p. 47
Twintig grootbloemige anjers getoetst in de praktijk
Vakblad Bloemisterij 12, p. 38
Kwaliteit helpt teler kiezen uit anjersortiment
Vakblad Bloemisterij 16, p. 41
Aanleg bloemknop afhankelijk van cultivar: gebruikswaardeonderzoek herfstbloeiende chrysanten
Vakblad Bloemisterij 17, p. 52
Uitgifte nieuwe Hibiscuscultivars: in korte tijd veel bereikt
Vakblad Bloemisterij 18, p. 57
Beperkte aanvulling op huidig sortiment: gebruikswaardeonderzoek roos
Vakblad Bloemisterij 22, p. 20
Kwart van cultivars voldoet aan eisen: sortimentsvergelijking Saintpaulia
Vakblad Bloemisterij 33, p. 28
Groot verschil in teeltsnelheid: gebruikswaarde-onderzoek
Freesia herfstbloei 1990
Vakblad Bloemisterij 34, p. 38
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Achtergronden, opzet en resultaten: referentietoets bij
gerbera's
Vakblad Bloemisterij 36, p. 42
Teelteigenschappen, transportgevoeligheid en houdbaarheid:
sortiment Poinsettia op de proef gesteld
Vakblad Bloemisterij 45, p. 52
Gebruikswaarde-onderzoek standaardanjer in de praktijk
1989-1990
Rapport 104
Gebruikswaarde-onderzoek anjer: voorjaarsplanting
1989-1990
Rapport 106
Gebruikswaarde-onderzoek kasrozen 1989-1990
Rapport 113
Gebruikswaarde-onderzoek Anthurium andreanum op
proefstation Aalsmeer '88-'90
Rapport 116
Sortimentsvergelijking Euphorbia pulcherrima, november
'90-'91
Rapport 117
Referentietoets voor de top van het Gerbera-sortiment
Rapport 119
Gebruikswaarde Anthurium andreanum in de praktijk
1988-1991
Rapport 129
Gebruikswaardeproef Alstroemeria 1990-1991: vergelijking
van verschillende cultivars
Rapport 134
Leliepraktijktest 1989
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Narcis: sortiment kistenbroei
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Sortimentsbeoordeling Primula obconica II
Proefverslag

Groeibeïnvloeding

Beheersing lengtegroei perkplanten met Dif
Vakblad Bloemisterij 5, p. 48
Stuurlicht nog geen alternatief voor remstoffen: test dagverlenging bij perkplanten met verschillende lampen
Vakblad Bloemisterij 6, p. 68
Remmen bloemsteel Cambria heeft groot effect
Vakblad Bloemisterij 11,p. 52
Nevelinstallatie verhoogt RV en verlaagt temperatuur: effect
op groei potplanten gering
Vakblad Bloemisterij 23, p. 50
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Hoge voedingscijfers remmen groei 'Exotica': gunstig effect
nat telen wellicht verklaard
Vakblad Bloemisterij 28, p. 40
Sterke fosfaatbeperking remt Petunia en Pelargonium: alternatieve methoden groeiregulatie perkplanten
Vakblad Bloemisterij 30, p. 48
Dif beperkt gedeeltelijk lengtegroei bloeiende potplanten:
onderzoek naar omgekeerde dag/nachttemperaturen
Vakblad Bloemisterij 40, p. 56
Temperatuur als alternatieve groeiregulator: Dif en kouval
uiteengezet
Vakblad Bloemisterij 50, p. 40
Perkplanten laten zich (nog) niet remmen door kouval
Vakblad Bloemisterij 50, p. 41
Beheersing lengtegroei perkplanten door omgekeerde
dag/nachttemperatuur
Rapport 99
Omgekeerde dag/nachttemperatuur bij bloeiende potplanten
voor beheersing van de strekkingsgroei
Rapport 118
Matricaria: lengtegroeiregulatie tijdens een zomerteelt onder
glas
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Tulp: lengtegroei bij pottulpen voor broei in december t/m
maart
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Groeiregulatie bij Pelargonium
Proefverslag 27 proeftuin 'Noord Nederland'
Groeibeheersing bij de teelt van perkplanten
Verbondsnieuws voor de Belgische sierteelt 20, p. 1104
Effect of root-zone and air temperature on growth, ornamental value and keepability of Ficus benjamina and Schefflera arboricola 'Compacta'
Scientia horticulturae 46 nr. 3-4, p. 301

Houdbaarheid
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Bewaren en doorrijpen geoogste rozen meestal aantoonbaar:
zetmeeltoets geen universele kwaliteitstoets
Vakblad Bloemisterij 7, p. 57
Houdbaarheid Vuylstekeara Cambria 'Plush' verlengd: voorbehandelen met uitvloeier
Vakblad bloemisterij 8, p. 58
Kwaliteit Phalaenopsis in winter verder te verbeteren
Vakblad Bloemisterij 23, p. 44
Oriënterende vervolgproef Phalaenopsis: assimilatiebelichting en lagere temperatuur voorkomen knopval
Vakblad Bloemisterij 24, p. 58

Trefwoord

Titel publikatie en soort rapportage
Water en koolhydraten mede bepalend voor opening
bloemknop: inzicht knopopening roos groeit
Vakblad Bloemisterij 6, p. 58
Welke verpakking past het best bij begonia's?
Vakblad Bloemisterij 48, p. 56
Invloed verpakkingsmateriaal op de kwaliteit van begonia
Rapport 125
'Fifth international symposium on postharvest physiology of
ornamentals: importance of cold in ornamental horticulture'.
Nice, Frankrijk
Reisverslag
Fysiologie van de groei en bloemknopopening van de roos
CABO-Agrobiologische Thema's 5, p. 47
Invloed van voorraadbemesting en bijmesten aan het einde
van de teelt op transportgevoeligheid en houdbaarheid van
potchrysant
Proefverslag
Bloemknop Freesia: knopconcurrentie; invloed van droogtestress op bloemknopopening
Proefverslag
Houdbaarheid Aster ericoïdes
Proefverslag
Onderzoek naar de oorzaak van tuinders- en seizoenverschillen in het optreden van bent-neck bij rozen
Proefverslag
Zetmeelgehalte als maat voor de uitbloeikwaliteit bij lelie
Proefverslag
Waterbalans belichte rozen III
Proefverslag
Invloed van de lichtintensiteit direct na afzet op de mate
van bladverbruining en bladval bij Ficus benjamina
'Starlight'
Proefverslag
Invloed van de watergeeffrequentie en de EC tijdens de
teelt op de mate van de bladval na transport bij Ficus benjamina 'Exotica'
Proefverslag
Simulated transport, postproduction irradiance influence
postproduction performance of potted roses
Hort Science 26, nr. 11, p. 1401
Distribution of amino-oxyacetic acid in cut carnation flowers
after pretreatment
Scientia horticulturae 47-3/4, p. 327
Post-harvest studies on Syringa vulgaris
Acta Horticulturae 298 (in press)
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Osmotic potential and carbohydrate contents in the corolla
of the rose cv. 'Madelon'
Acta Horticulturae 298 (in press)

Licht
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Verrassende resultaten bij Gypsophila: lampenvergelijking
stuurlicht
Vakblad Bloemisterij 4, p. 100
Lampspectrum van belang: ook assimilatielicht stuurt
Vakblad Bloemisterij 4, p. 104
Stuurlicht nog geen alternatief voor remstoffen: test dagverlenging bij perkplanten met verschillende lampen
Vakblad Bloemisterij 6, p. 68
Assimilatiebelichting bij Cymbidium afgeraden: minder takken én minder bloemen per tak
Vakblad Bloemisterij 29, p. 54
Belichting niet alleen maar positief (1): assimilatiebelichting
en milieu
Vakblad Bloemisterij 33, p. 37
Wolken kaatsen veel licht terug (2): uitstoot via kasdek
Vakblad Bloemisterij 33, p. 38
Schade moeilijk aantoonbaar (3): effect buurmanlicht leidt
tot claims
Vakblad Bloemisterij 33, p. 40
Hinder niet alleen visueel beoordelen (5): hinder assimilatiebelichting
Vakblad Bloemisterij 34, p. 50
Nieuwe mogelijkheden binnen het potplantenonderzoek
Vakblad Bloemisterij 35, p. 52
Meer licht niet altijd beter: assimilatiebelichting bij een jong
rozengewas (1)
Vakblad Bloemisterij 46, p. 58
Invloed belichtingsduur verschillend
Vakblad Bloemisterij 47, p. 46
Gloeilamp zorgt ook in voorjaar voor hogere produktie Gypsophila: lampen vergelijking stuurlicht
Vakblad Bloemisterij 49, p. 50
Campanula: medium, plantleeftijd en belichting voor bloeivervroeging
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Aster ericoïdes 'Monte Cassino' kastemperatuur en lichtintensiteit
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Invloed belichtingsduur op groei en kwaliteit van potplanten
II
Proefverslag

Trefwoord
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Vervroeging Exacum en Sinningia cardinalis met behulp van
assimilatiebelichting
Proefverslag
Assimilatiebelichting en onderstammen bij roos 'Madeion'
Proefverslag
Reflected additional lighting can affect the crops of
neighbours
Abstract third joint Symp. of the belgium & dutch plant
physiologists; Utrecht
Reflected additional lighting can affect the crops of
neighbours
Abstract Symposium Photomorphogenisis in Plants,
U.S.A.
Photomorphogenesis in Horticulture
Abstract fourth Congress of the European Society for
Photobiology, Amsterdam

Onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding in buitengeteelde vaste planten voor
snijbloemenproduktie
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90

Schimmels

Besmetting voorkomen van groot belang: Fusarium kan zich
bij Cyclamen verspreiden in eb/vloed
Vakblad Bloemisterij 5, p. 72
Zetlingen en wortelenten bronnen van ziekte-verwekkers:
enquête Phytophthora bij rozen op substraat
Vakblad Bloemisterij 7, p. 50
Schimmels en bacteriën als natuurlijke vijanden: biologische
bestrijding van bodemschimmels
Vakblad Bloemisterij 17, p. 60
Pokken veroorzaakt door combinatie klimaatfactoren: model
voor Botrytis cinerea in Gerbera
Vakblad Bloemisterij 27, p. 37
Duidelijk onderscheid tussen Cylindrocladium en Phytophthora
Vakblad Bloemisterij 29, p. 46
Natuurlijke vijand blokkeert schimmel
Groenten en Fruit. Glasgroenten 1, nr. 15, p. 24
Tomaat: resistentie voetziekte niet doorbroken
Groenten en Fruit. Glasgroenten 1, nr. 35, p. 11
Tomaat: Trichoderma toedienen biedt mogelijkheden
Groenten en Fruit. Glasgroenten 1, nr. 38, p. 11
Modelvorming Botrytis cinerea in Gerbera
Rapport 101
Limonium sinuatum 'Kampfs Blue': Botrytisbestrijding in de
buitenteelt
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
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Invloed van verschillende hoogten hijsverwarming op Botrytis cinerea in Saintpaulia
Proefverslag
Verspreiding van Fusarium-sporen in een eb/vloedsysteem
Proefverslag
Interaction between level of resistance of carnation cultivars
and biological control of Fusarium oxysporum f. sp. dianthi
Proceedings of the first conference on the European foundation for Plant Pathology, p. 172
Possibilities of biocontrol of soilborne fungi by Trichoderma
harzianum in dutch glasshouse crops
Petria 1(2), p. 144 (Abstract)
Epidemiology of Fusarium crown and root rot in artificial
substrate systems
Meded. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent 56(2b), p. 423
Biological control of Fusarium wilt of carnation with nonpathogenic Fusarium isolates
Meded. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent 56(2a), p. 179

Substraat
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Resultaten NTS-systeemproef Gerbera na een jaar: hoger
vochtgehalte geeft hogere produktie
Vakblad Bloemisterij 1, p. 24
Voorlopige resultaten lucht/waterhuishouding substraat: Alstroemeria in een recirculerend systeem
Vakblad Bloemisterij 17, p. 72
Onderzoek naar effecten bij Cymbidium op termijn: lage EC
geeft goede kwaliteit en hoge produktie
Vakblad Bloemisterij 25, p. 52
Volzetten matten belangrijk voor hoge produktie
Vakblad Bloemisterij 46, p. 58
Luchtig substraat belangrijker dan belucht water
Groenten en fruit, Glasgroenten 1, nr. 27, p. 30
Effect van zuurstofbeschikbaarheid in het wortelmilieu op
trosanjer 'Adelfie'
Rapport 109
Effecten van zuurstofgebrek en NaCl-overmaat in substraatloze teeltsystemen bij chrysant
Rapport 123
Telen van Alstroemeria in een recirculerend systeem: vergelijking van substraten met een verschillende water/luchtverhouding
Rapport 133
Effects of oxygen deficiency on spray carnation (Dianthus
caryophyllus) grown in artificial substrates
Acta Horticulturae 294, p. 233

Trefwoord
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Teeltsystemen

Wortelbesproeiing bij chrysant lijkt veelbelovend: ervaringen proeftuin Horst
Vakblad Bloemisterij 15, p. 38
Tunnel biedt mogelijkheden voor Trachelium: resultaten
proeftuin Horst
Vakblad Bloemisterij 22, p. 52
Nevelinstallatie verhoogt RV en verlaagt temperatuur: effect
op groei potplanten gering
Vakblad Bloemisterij 23, p. 50
Effecten van zuurstofgebrek en NaCl-overmaat in substraatloze teeltsystemen bij chrysant
Rapport 123
Potplantenteelt in Denemarken
Reisverslag IKC en proefstation
Teelt van chrysant los van de ondergrond: wortelbesproeiing geplant in maart 1990
Verslag 17 proeftuin Noord-Limburg
Teelt van chrysant los van de ondergrond: wortelbesproeiing geplant in juni 1990
Verslag 18 proeftuin Noord-Limburg
Gesloten bedrijfssystemen in de tuinbouw
Programma PHLO-cursus Wageningen
Neue hydroponische Verfahren in den Niederlanden: Ziel:
Wettbewerbsfähiger Gartenbau mit geringer Umweltbelastung
Gartenbau 38, nr. 9, p. 14
Closed business systems for less pollution from greenhouses
Acta Horticulturae, nr. 294, p. 49

Temperatuur

Lagere kastemperatuur beter voor Alstroemeria: tussentijds
verslag proeftuin Horst
Vakblad Bloemisterij 35, p. 24
Perkplanten laten zich (nog) niet remmen door kouval
Vakblad Bloemisterij 50, p. 41
Aster ericoïdes 'Monte Cassino' kastemperatuur en lichtintensiteit
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90

Uitgangsmateriaal

Hoog slagingspercentage STUR-klonen: stekken rozenonderstam 'Inermis' onderzocht
Vakblad Bloemisterij 2, p. 55
Hoge produktie ten koste van kwaliteit: rozenonderstammen
in steenwol vergeleken
Vakblad Bloemisterij 38, p. 36
Stekgewicht weegt mee in plantvorm Saintpaulia
Vakblad Bloemisterij 46, p. 52
Stekken 'Inermis' goed mogelijk
De boomkwekerij 7, p. 25
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Invloed uitgangsmateriaal op lengtegroei en vertakking bij
Ficus benjamina 'Exotica'
Rapport 114
Onderzoek uitgangsmateriaal potplanten op praktijkniveau
(Begonia, Yucca, Ficus, Dieffenbachia, Nephrolepis, Saintpaulia)
Rapport 115
Invloed uitgangsmateriaal op plantvorm bij Saintpaulia
Rapport 124
Narcis 'Carlton': het effekt van de knolmaat bij de broeierij
op kisten
Jaarverslag Rijnsburg '89/'90
Assimilatiebelichting en onderstammen bij roos 'Madeion'
Proefverslag
Uitgangsmateriaal voor trekseringen
Proefverslag

Vermeerdering

Tulp van de toekomst wellicht uit laboratorium: vijf jaar
weefselkweekonderzoek bij COWT
Vakblad Bloemisterij 42, p. 54
Micropropagation of Hippeastrum hybrids
Proceedings of a symposium held from 10-14 nov. 1990;
Wageningen CPO, 1991

Zuurstofbeschikbaarheid

Effect van zuurstofbeschikbaarheid in het wortelmilieu op
trosanjer 'Adelfie'
Rapport 109
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PRIJSLIJST BROCHURES EN RAPPORTEN
De volgende brochures en rapporten zijn verkrijgbaar bij de administratie van het
Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer per 22 april 1992:
SNIJBLOEMEN
Bestel
Code
ALSTROEMERIA
Brochure
SBA020 Teelt Alstroemeria
Rapport
R035
Voorbehandeling
R072
Gebruikswaardeonderzoek '87-'88
R088
Kansen en bedreigingen
R091
Gebruikswaardeonderzoek in de
praktijk
R093
Gebruikswaardeonderzoek '88-'89
R133
Telen van Alstroemeria in een
recirculerend systeem
R134
Gebruikswaardeproef Alstroemeria
1990/1991 vergelijking van verschillende cultivars

Laatste
Prijs
Prijs
uitgave b i n n e n l a n d b u i t e n l a n d

1989

f 17,50

f 35,00

1986
1988
1989

- 7,50
- 7,50
- 12,50

- 25,00
- 25,00
- 30,00

1990
1990

- 7,50
- 7,50

- 25,00
- 25,00

1991

- 10,00

- 27,50

1991

- 7,50

- 25,00

- 15,00

- 32,50

AMARYLIS (HIPPEASTRUM)
Diversen
ABA002 Gebruikswaardeonderzoek '85-'88
ANTHURIUM
Brochure
SBA002 Teelt Anthurium andreanum
Voedingsoplossingen
VON009 Teelt Anthurium andreanum
in substraten
Rapport
R050
Gebruikswaardeonderzoek '84-'87
R067
Vergelijking van drie substraten en
twee cultivars bij Anthurium
andreanum
R116
Gebruikswaardeonderzoek
Anthurium Andreanum
1988 - 1990
R129
Gebruikswaarde Anthurium
Andreanum in de praktijk
1988 - 1991

1988

- 17,50

- 35,00

1986

-8,00

-25,50

1988

-10,00

-27,50

1988

-7,50

-25,00

1991

-5,00

-22,50

1991

-7,50

-25,00
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Bestel
Code
BESHEESTERS
Brochure
SBA031 Teelt Besheesters
BOUVARDIA
Brochure
SBA025 Teelt Bouvardia
Rapport
R086 Watergeeffrequentie en substraatsystemen
CHRYSANTHEMUM
Rapport
R123 Effecten van zuurstofgebrek en
NaCl-overmaat in substraatloze
teeltsystemen bij chrysant

Laatste
Prijs
Prijs
uitgave binnenland buitenland

1987

f 15,00

f 32,50

1989

- 17,50

-35,00

1989

1991

CYMBIDIUM
Brochure
SBA026 Teelt Cymbidium
1987
Voedingsoplossingen
VON12 Teelt van Cymbidium in substraten 1988
Rapport
R012
Houdbaarheidsonderzoek Cymbidiuml983
R062
EC en mestloze periode Cymbidium 1988

- 7,50

- 7,50

-25,00

-15,00

-32,50

-20,00

-37,50

-7,50
-12,50

-25,00
-30,00

DIANTHUS (ANJER)
Brochure
SBA010 Teelt anjers (tros- en standaard)
1989
-20,00
Voedingsoplossingen
VON004 Anjer, roos, gerbera in steenwol
1989
-10,00
VON006 Anjers in steenwol
1989
-10,00
Rapport
R021 Voorbehandeling (tros)anjers met
zilverthiosulfaat
1984
-10,00
R023 Overzicht onderzoek van schimmelvaatziekten bij anjer
1984
-12,50
R049
Watergeefstrategie rondom periode
I e snee bij anjers op steenwol
1988
-7,50
R051 Gebruikswaardeonderzoek '86-'87
1988
-7,50
R071 Invloed van uiterlijke en meetbare
eigenschappen van anjerstek op de
uniformiteit van de eerste snee
1988
-7,50
R077
Gebruikswaardeonderzoek
1989
harttakteelt '88-'89
-7,50
R085
Gebruikswaardeonderzoek
(meiplanting)
1989
-7,50
80

-25,00

-37,50
-27,50
-27,50

-27,50
-30,00
-25,00
-25,00

-25,00
-25,00
-25,00

Bestel
Code

Laatste
Prijs
Prijs
uitgave binnenland buitenland

vervolgDianthus
R090
Gebruikswaardeonderzoek
R104
Gebruikswaardeonderzoek
standaardanjer in de praktijk
'89-'90
R106
Gebruikswaardeonderzoek Anjer
Voorjaarsplanting 1989-1990
R109
Effect van zuurstofbeschikbaarheid in het wortelmilieu op
trosanjer 'Adelfie'
EUPHORBIA
Rapport
R032
Houdbaarheid Euphorbia fulgens
R126
Invloed van selectief schermen en
verneveling op de scheutvorming
bij Euphorbia fulgens

1990

f 7,50

f 25,00

1991

- 7,50

-25,00

1991

- 10,00

-27,50

1991

- 5,00

-22,50

1985

- 10,00

-27,50

1992

- 7,50

-25,00

- 6,00

-23,50

FREESIA
Brochure
SBN023 Teelt Freesia -zie lijst uitgaven
IKC- Morfologische veranderingen
groeipunt Freesiablad
1983
Rapport
R017 Voorbehandeling Freesia's
(zilverthiosulfaat)
R069
Effect van ethyleen na voorbehandeling met zilverthiosulfaat
bij verschillende cultivars
1988
FORSYTHIA
Brochure
SBA024 Teelt Forsythia
GERBERA
Brochure
SBA014 Teelt Gerbera
Voedingsoplossingen
VON004 Anjer, roos en gerbera in steenwol
VON007 Gerbera in kunstmatige substraten

- 7,50
- 7,50

-25,00
-25,00

1988

- 17,50

- 35,00

1988

- 17,50

- 35,00

1989
1989

- 10,00
- 10,00

- 27,50
- 27,50

1988

- 12,50

- 30,00

1989

- 10,00

- 27,50

j\.dpporL

R073

R074

Kaliumxalcium-verhouding en
magnesiumgehalte in de voedingsoplossing voor Gerbera geteeld in
steenwol
Invloed dag/nachttemperatuur op
produktie en kwaliteit

81

Bestel
Code
vervolg Gerbera
R081 Referentietoets Gerbera
R083 Invloed van assimilatiebelichting
op produktie, kwaliteit en houdbaarheid
R095
Ontwikkeling en verspreiding van
Botritis cinerea in Gerbera onder
glas
R101 Modelvorming Botrytis cinerea in
Gerbera
RI19 Referentietoets voor de top van
het Gerbera-sortiment

Laatste
Prijs
Prijs
uitgave binnenland buitenland
1989

f 10,00

f 27,50

1989

12,50

30,00

1990

- 12,50

- 30,00

1991

- 5,00

- 30,00

1991

- 10,00

- 27,50

GYPSOPHILA
Rapport
R139
Enquête zittenblijvers in
gypsophila voorjaar 1991

1992

7,50

25,00

NERINE
Brochure
SBA021 Teelt Nerine

1988

PAPHIOPEDILUM
Brochure
SBA034 Teelt Paphiopedilum

1988

15,00

32,50

PHALAENOPSIS
Brochure
SBA035 Teelt Phalaenopsis

1988

17,50

35,00

PRUNUS
Brochure
SBA032 Teelt Prunus en sneeuwbal

1988

17,50

35,00

1988

- 17,50

- 35,00

1989
1989

- 10,00
- 10,00

- 27,50
- 27,50

1984
1986
1987

- 7,50
- 7,50
- 12,50

- 25,00
- 25,00
- 30,00

ROSA
Brochure
SBA004 Teelt Kasrozen
Voedingsoplossingen
VON004 Anjer, roos en Gerbera in
steenwol
VON005 Rozen in kunstmatige substraten
Rapport
R029
Bedrijfsanalyse roos, deel 1
R031
Bedrijfsanalyse roos, deel 2
R042
Kasrozen en hun 'leven'

82

uitverkocht / sold out

Bestel
Code
vervolg Rosa
R044
Roos 'Motrea' in steenwol en
polyfenolschuim met twee snijmethoden
R053
Tien cultivars op eigen wortel
en op onderstam geteeld in
steenwol
R075
Gebruikswaardeonderzoek
kasrozen '87-'88
R076
Rozen telen op steenwolmatten
van verschillende dikte
R078
Bestrijding Botrytis cinerea in
naoogst met luchtionisatoren
R079
Invloed worteltemperatuur en
kasluchttemperatuur bij roos
op steenwol
R080
EC, produktie, kwaliteit en
mineralen-balans bij roos geteeld
in steenwol
R092
Gebruikswaardeonderzoek
kasrozen '88-'89
R097
Verspreiding, populatie-ontwikkeling en bestrijding van Pratylenchus vulnus bij roos, geteeld in
steenwol op eb/vloed
R102
Produktie Sonia op 573 onderstamklonen in kasgrond
R112
Platknoppen bij Roos; literatuurstudie
R113
Gebruikswaardeonderzoek
kasrozen '89-'90
R132
Gebruikswaardeonderzoek
Kasrozen 1990 - 1991
Proefschrift G.v.d. Berg (Engels)
ABA003 Influence of temp. on bud break,
shoot growth, flower bud atrophy
and winter production of
glasshouse roses.
SYRINGA
Brochure
SBA033 Teelt Seringen
Rapport
R043
Na-oogst behandeling Sering

Laatste
Prijs
Prijs
uitgave binnenland buitenland

1987

f 7,50

f 25,00

1988

10,00

- 27,50

1989

7,50

- 25,00

1989

5,00

- 22,50

1989

5,00

- 22,50

1989

- 10,00

- 27,50

1989

- 10,00

- 27,50

1990

- 7,50

- 25,00

1990

10,00

- 27,50

1991

7,50

- 25,00

1991

7,50

- 25,00

1991

7,50

- 25,00

10,00

- 27,50

1992

1987

- 22,50

- 40,00

1988

- 17,50

- 35,00

1987

- 10,00

- 27,50
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Bestel
Code

Laatste
Prijs
Prijs
uitgave binnenland buitenland

VIBURNUM (SNEEUWBAL)
Brochure
SBA032 Teelt Prunus en sneeuwbal

1988

ZOMERBLOEMEN
Rapport
R030
Houdbaarheid zomerbloemen
R036
Eustoma russelianum. Verslag
teeltproeven met Eustoma als
snijbloem
R038 Anemone 'Mona Lisa' ontwikkeling o.i.v. temp. en plantdichtheid
R052
Toetsing werkzame en fytotoxische
grenzen van zilverthiosulfaat
R055 Invloed van daglengte op ontwikkeling bloei vaste planten
R068 Afzetontwikkeling Aster ericoides
POTPLANTEN
DLV001 Gewasbescherming Potplanten
uitgaven van Dienst Landbouw
Voorlichting
Rapport
R135 Zomerklimaat bij potplanten;
teeltonderzoek en houdbaarheid

1984

f 17,50

f 35,00

- 7,50

-25,00

1986

-7,50

-25,00

1986

-7,50

-25,00

1988

-10,00

-27,50

1988
1988

-10,00
-7,50

-27,50
-25,00

1992

-25,00

-42,50

1992

- 10,00

-27,50

1991

- 7,50

-25,00

ARECA (zie onderPalmen)
ASPLENIUM
Rapport
R103 Bemestingsproef bij Asplenium

BEGONIA
Rapport
R065 Verwarmde tabletten.
Teeltonderzoek, houdbaarheid en
kwaliteit
1988
R084
Nutriëntenbalans, potgrond en
gietfrequentie eb/vloed watergeven 1989
R110 Bemestingsproeven bij Begonia
1991
R115 Onderzoek uitgangsmateriaal
potplanten op praktijkniveau:
Begonia e.a.
1991
R125
Invloed verpakkingsmateriaal op
de kwaliteit van Begonia
1991

- 12,50

-30,00

7,50
7,50

-25,00
-25,00

10,00

-27,50

7,50

-25,00
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Bestel
Code

Laatste
Prijs
Prijs
uitgave binnenland buitenland

BELOPERONE
Rapport
R057
Teeltonderzoek Beloperone guttata 1988
BLADPLANTEN
Rapport
R066
Bladplanten op verwarmde
tabletten
BROMELIACEAE
Brochure
PBA006 Teelt Bromeliaceeën
Rapport
R087
Guzmania en Spathipphyllum
op verwarmde tabletten
R137 Bemesting bij Bromeliaceae
Een literatuuroverzicht

1988

f 7,50

- 10,00

f 25,00

-27,50

1988

- 17,50

- 35,00

1990

- 10,00

- 27,50

1992

- 7,50

- 25,00

CHRYSALIDOCARPUS (zie onder Palmen)
CODIAEUM
Rapport
R045 Watergeefmethode en voedingsstoffenbalans bij eb/vloedsysteem
R108
Bemestingsproeven bij Codiaeum
DIEFFENBACHIA
Rapport
R089
Dieffenbachia: onderzoek '87-'88
R115
Onderzoek uitgangsmateriaal
potplanten op praktijkniveau:
Dieffenbachia e.a.
EUPHORBIA pulcherrima (Poinsettia)
Rapport
R107
Bemestingsproeven
R117
Sortimentsvergelijking nov. 90/91
FICUS
Rapport
Rlll
Bedrijfsvergelijking Ficus
deel 1: bio-economische analyse
op partijniveau
R114
Invloed uitgangsmateriaal op
lengtegroei en vertakking bij
Ficus benjamina 'Exotica'

1988
1991

- 10,00
- 7,50

-22,50
-25,00

1990

- 10,00

-27,50

1991

- 10,00

-27,50

1991
1991

- 7,50
- 10,00

-25,00
-27,50

1991

- 10,00

-27,50

1991

- 7,50

-25,00

85

Bestel
Code
vervolg Ficus
RI15
Onderzoek Uitgangsmateriaal
potplanten op praktijniveau:
Ficus e.a.
R130
Bedrijfsvergelijking Ficus,
deel 2: Bio-Economische analyse
op cultivarniveau
R131
Bedrijfsvergelijking Ficus,
deel 3: Bio-Economische analyse
op bedrijfsniveau

Laatste
Prijs
Prijs
uitgave b i n n e n l a n d b u i t e n l a n d

1991

f 10,00

1991

- 10,00

27,50

1991

- 10,00

27,50

FUCHSIA
Rapport
R041
Rassenlijst. Opplanting '86

1987

- 12,50

30,00

GARDENIA
Rapport
R056
Teeltonderzoek Gardenia
jasminoides

1988

HORTENSIA
Brochure
PBA004 Teelt Hortensia

1987

7,50

- 15,00

f 17,50

25,00

32,50

HOWEIA (zie onder Palmen)
KALANCHOË
Rapport
R054
Methoden voor het maken en
gebruik van saldobegrotingen
potplanten
R098
Effect van RV en worteltemperatuur op fysiogene afwijkingen

1988

10,00

27,50

1990

10,00

27,50

KENTIA (zie onder Palmen)
NEPHROLEPIS
Rapport
R103
Bemestingsproeven bij
Nephrolepis
R115
Onderzoek uitgangsmateriaal
potplanten op praktijkniveau:
Nephrolepis e.a.

86

1991

- 7,50

- 25,00

1991

- 10,00

- 27,50

Bestel
Code
PALMEN
R120
Kalium/Calcium-Bemesting bij
Palmen (Chrysalidocarpus, Areca,
Howeia en Kentia)
PELARGONIUM
Brochure
PBA003 Teelt Pelargonium
Rapport
R033
Rassenlijst

Laatste
Prijs
Prijs
uitgave binnenland buitenland

1991

f 7,50

f 25,00

1986

- 7,50

- 25,00

1985

- 12,50

- 30,00

1988

- 7,50

- 25,00

1991

- 10,00

- 27,50

1991

- 7,50

- 25,00

1991

- 7,50

- 25,00

1990

- 10,00

- 27,50

1990

- 10,00

- 27,50

1991

- 7,50

- 25,00

POINSETTIA (zie onderEuphorbia pulcherrima)
SAINTPAULIA
Rapport
R058 Kalkgiften in potgrond
+ NH4/NO0- verhoudingen in de
voedingsoplossingen
R115 Onderzoek uitgangsmateriaal
potplanten op praktijkniveau:
Saintpaulia e.a.
R121 Kalium/Calcium-Bemesting bij
Saintpaulia
R124
Invloed Uitgangsmateriaal op
Plantvorm bij Saintpaulia
SPATHIPHYLLUM
Rapport
R087 Guzmania en Spathiphyllum op
verwarmde tabletten
R098 Effect van RV en worteltemperatuur op fysiogene afwijkingen
R122
Kalium/Calcium-Bemesting bij
Spathiphyllum
YUCCA
Rapport
R115 Onderzoek uitgangsmateriaal
potplanten op praktijkniveau

1991

PERKPLANTEN
Brochure
PBA002 Teelt perkplanten
PBA005 Teelt Violen

1986
1987

- 10,00

-27,50

uitverkocht / sold out
- 7,50
-25,00
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Bestel
Code
vervolgPerkplanten
Rapport
R099
Beheersing lengtegroei
perkplanten door omgekeerde
dag/nachttemperatuur
R128 Optimalisering kouvalstrategieën
bij perkplanten

Laatste
Prijs
Prijs
uitgave binnenland buitenland

1991

f 10,00

f 27,50

1992

- 7,50

-25,00

BROCHURES ALGEMENE SERIE
ABN071 Grondstomen
1981 uitverkocht /sold out
ABN073 Richtlijnen voor de produktie
van potgronden en substraten
1992
-25,00
-42,50
ABN074 Schermen in kassen
1982
- 15,00
-32,50
ABN078 Plantenfysiologie in de
glastuinbouw
1987
-20,00
-37,50
ABN079 Rookgascondensors
1983
- 15,00
-32,50
ABN080 Waterontzouting door
omgekeerde osmose
1983
- 5,00
-22,50
IKCG83 Chemische begrippen voor
bemesting bij plantenteelt
zonder aarde
1990
-15,00
-32,50
ABN085 C0 2 in de Kas
1988
-20,00
-37,50
ABN086 Substraatteelt , tech. economische
en plantenziektenkundige aspecten
1988
-20,00
-37,50
ABN087 Plantenvoeding in de glastuinbouw
1989
-25,00
-42,50
ABN089 Voedingselementen
1986
-20,00
-37,50
VOEDINGSOPLOSSINGEN IN DE GLASTUINBOUW
INBOUW N
VON004 Anjer, roos, gerbera in steenwol
-27,50
1989
-10,00
VON005 Rozen in kunstmatige substraten
-27,50
1989
-10,00
VON006 Anjers in steenwol
-27,50
1989
-10,00
VON007 Gerbera in kunstmatige substraten
1989
-10,00
-27,50
VON008 Voedingsoplossing voor groenten
en bloemen, geteeld in water of
substraten
-27,50
1989
-10,00
VON009 Teelt Anthurium andreanum in
substraten
-25,50
1986
- 8,00
VON010 Berekenen van voedingsoplossing
voor teelt zonder aarde
-10,00
-27,50
1989
VONlOe Idem, engelstalig
1989
-10,00
-24,50
IKCG11 Normen voor waterkwaliteit in de
glastuinbouw
1991
-10,00
-27,50
VON012 Teelt van Cymbidium in substraten
1988
-20,00
-40,00
VON015 Normen voor gehalten aan
voedingselementen, groenten en
bloemen onder glas Ned/Eng.
1990
- 15,00
-32,50

Bestel
Code
DIVERSEN
RIVRO Tweede beschrijvende Rassenlijst
voor siergewassen.
TECHNIEK ALGEMEEN
ABA001 De koelcel voor snijbloemen
Rapport
R018 Bloemisterijgewassen en dubbele
kasdekken
R048 Toepassing verschillende tableten vloerverwarmingssystemen
ECONOMIE ALGEMEEN
Rapport
R025 Prijsvorming bloemkwekerijprodukten op veilingniveau
R027 Prijsanalyse en prijsvoorspelling op veilingniveau
R040
Bedrijfseconomische berekening
meerjarige gewassen
R094 Bedrijfseconomische evaluatie
tabletverwarming
GEWASBESCHERMING ALGEMEEN
Rapport
R024 Bestrijding van Botrytis in
snijbloemen
R070
Bestrijding Botrytis cinerea in
de naoogstfase met behulp van
luchtionisatoren

Laatste
Prijs
Prijs
uitgave binnenland buitenland

1989

f 17,50

f 35,00

1989

- 15,00

- 32,50

1984

- 15,00

- 32,50

1988

- 12,50

- 30,00

1985

- 7,50

- 25,00

1985

- 7,50

- 25,00

1986

- 7,50

- 25,00

1990

- 7,50

- 25,00

1984

- 5,00

-22,50

1988

- 5,00

-22,50

- 7,50

-25,00

- 5,00

-22,50

KWALITEIT EN HOUDBAARHEID ALGEMEEN
Rapport
R022
Onderzoek devitalisatie-effecten op
kwaliteit en houdbaarheid
snijbloemen
1984
R070
Bestrijding Botrytis cinerea in de
naoogstfase met behulp van
luchtionisatoren
1988
ALGEMEEN
Rapport
R026 Levenscyclus van bloemkwekerij
Produkten
R037
Informatiemodel potplanten
Bijlagen informatiemodel
potplanten

1985
1986

- 7,50
- 17,50

- 25,00
- 35,00

1986

- 17,50

- 35,00
89

Bestel
Code

Laatste
Prijs
Prijs
uitgave binnenland buitenland

vervolgAlgemeen
R063 Vervanging van meerjarige
gewassen/plantopstanden
1988
R096
Effect van beschikbaarheid van
zuurstof in het wortelmilieu
bij snijbloemen
1990
R105
Schoon produktiebedrijf De
bedrijfopzet bij een schone
produktie
1991
R105B Schoon produktiebedrijf. Bijlage
bij rapport R105.De milieubelasting van- uit de huidige
situatie en de consequenties ervan
voor nieuwbouw
1991
R118 Omgekeerde dag/nachttemperatuur
bij bloeiende potplanten voor
beheersing van de strekkingsgroei 1991

f 7,50

f 25,00

- 10,00

-27,50

- 5,00

-22,50

- 10,00

-27,50

- 7,50

-25,00

ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF VERZENDKOSTEN
Ukunt dezeboekjes bestellen dooroverschrijving vanhettebetalen bedragmetvermeldingvantitelenbestelcodevanhetgewenste opgirorekening 17 4 8 5 5 ten
name van Proefstation voor de Bloemisterij, Linnaeuslaan 2a, 1431 JV
Aalsmeer.
You can order these books by remitting the amount to the bank account of the Research Station for floriculture, Rabobank Aalsmeer Holland, number
3 0 0 1 . 7 7 . 9 7 6 , mentioning the titles of the book plus number.
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ADRESSEN BLOEMISTERIJONDERZOEK IN
NEDERLAND
Proefstation voor de Bloemisterij, Linnaeuslaan 2a, 1431JV Aalsmeer
Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland, telefoon 02977-52525; telefax 02977-52270
Informatie- en Kenniscentrum voor de Bloemisterij (IKC-B), telefoon
02977-45659, telefax 02977-45699
Vaste Keuringscommissie (VKC) van de Kon. Mij Tuinbouw en Plantkunde,
telefoon 02977-52550; telefax 02977-52205
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas, Kruisbroekweg 5, Postbus 8, 2670 AA
Naaldwijk, telefoon 01740-36700; telefax 01740-36835
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, Vennestraat 16, Postbus 85,
2160 AB Lisse, telefoon 02521-62121;telefax 02521-17762
Proefstation voor de Boomteelt, Rijneveld 153, Postbus 118, 2770 AC Boskoop,
telefoon 01727-19797; telefax 01727-19717
Proeftuin Rijnsburg en omstreken, Laan van Verhof 1, 2231 BZ Rijnsburg,
telefoon 01718-21658
Proeftuin Lent, Vossepelsestraat 28, 6663 KC Lent, telefoon 080-221658;
telefax 080-233607
Proeftuin Vleuten, Alendorperweg 73, 3451 GL Vleuten, telefoon 03406-61326
Proeftuin Noord-Nederland, Gantel 12, 7891 XA Klazienaveen, telefoon
05913-49191; telefax 05913-49176
Proeftuin Noord-Limburg, Dr. Droessenweg 11,Postbus 6077, 5960 AB Horst,
telefoon 04709-99494; telefax 04709-99425
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INTERNE TELEFOONLIJST PER 14 MEI 1 9 9 1
Het ismogelijk rechtstreekszondertussenkomstvandetelefoniste medewerkersvan
het PBNte bellen. Er moetdan eerst 52envervolgenshet toestelnummer gedraaid
worden.
Akse, F.
Amsing, J J .
Baas, R.
Bakker, J.A.
Beelen, C.H.Th.
Benninga, J.
Benschop, J J .
Berg-de Vos, B. van den
Berg, D. van den
Berg, G.A. van den
Blacquière, T.
Blauw, H.
Boer, Cl.
Boer, C.M.M, de
Boogaard, M.
Braamhorst, P.
Brandts, A.A.
Broek, G.J. van der
Bulle, A.A.E.
Buwalda, F.
Cuypers, L.
Dam, K. van
Dop, A.J.
Dijkshoorn-Dekker, M.
Engelen-v.d. Bijl, L. van
Eveleens, B.
Fransen, J.
Gelder, A. de
Gorsel, R. van
Graaf-v.d. Zande, M. de
Groeneveld, W.
Hart, M.J. 't
Hazendonk, A.
Hoog, J. de
Hoope, M. ten
Houwelingen, M. van
Jansen, L.
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