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VOORWOORD

Het jaarverslag 1990van het Proefstation voor de Bloemisterij, zoalsdat nu voor u
ligt, is in zekere zin een historische uitgave. Na afsluiten van het verslagjaar, infebruari 1991, isdoorhet Proefstation voordeBloemisterij inNederland (PBN)enhet
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas (PTG) gezamenlijk een nieuw onderzoekprogramma glasgroente en bloemisterij uitgebracht. In het verlengde hiervan zal
ook een vorm van gezamenlijke verslaglegging plaatsvinden.
Per afdeling van het PBN en de betrokken ROC's (Regionale Onderzoek Centra)
vindt uinditverslag een samenvatting inhoofdlijnen van de werkzaamheden inhet
afgelopen jaar. Hierna volgt dan een overzicht van derapporten, publikaties enverslagen die gepubliceerd zijn in 1990. Deze zijn gerangschikt op naam van gewas,
trefwoord ennaam van de auteur. Voor degenen diemeer gedetailleerde informatie
over de diverse onderzoekactiviteiten wensen, wordt naar deze publikaties verwezenofnaarhet InterneJaarverslag 1990,waarindeprojectverslagen zijn gebundeld.
In overleg met ons bedrijfsleven hebben wij gekozen voor twee hoofdlijnen: kwaliteit van het produkt en kwaliteit van het produktieproces.
Deeerstehoofdlijn wordt ondersteund dooreenonderzoekapparaat opons proefstation dat de diverse schakels in de keten onder de loep neemt en de effecten op de
kwaliteit zoalsdiebijdeconsument totuitingkomt,onderzoekt.Afgaande opdediscussiesdieinhet afgelopen jaar hebben gewoed rond ditkwaliteitsbegrip, isdat een
uitermate belangrijk punt van aandacht.
Detweede hoofdlijn, dekwaliteit van het produktieproces, omvat zowelde bedrijfsinternezaken(bedrijfsplanning, arbeidskunde, bedrijfs- enteelttechniek),alsdewisselwerkingtussenbedrijf enomgeving.Watditlaatstebetreft wordtdooronderzoek
naar de optimale afstemming van de diverse handelingen in de bedrijfsvoering de
praktijk ondersteund bij het zich aanpassen aan de verscherpte eisen op milieugebied.
In het verslagjaar is de nodige vooruitgang geboekt met de renovatie van ons kassencomplex; met name het pot- en perkplantenonderzoek zal hierdoor op het PBN
eennieuweimpulskrijgen in 1991. Het ligtindebedoelingomdevaart er intehouden en in 1991de renovatie van het complex Linnaeuslaan, de uitbreiding van het
houdbaarheidsgebouw en de renovatie van het hoofdgebouw in gang te zetten.
Rest mij tenslotte omdegenen diebijgedragen hebben aan derealisatie van dit verslag mijn dank uit te spreken.
Dr. A.J. Dop
adjunct-directeur
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De afdeling TEELT heeft als hoofd Dr.Ir. G.A. van den Berg
Deafdeling 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 PJ. Kersch.
De afdeling ALGEMENE ZAKEN heeft als hoofd A. van der Linden.
* Situatie per 1juni 1991.

Ir. J.E.C.Spithoven (rechts), vertegenwoordigervan helProduktschap voorSiugewassen
(PVS)namafscheidvan hetAlgemeenBestuurvan hetProefstation voordeBloemisterij.
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AFDELING TEELT
Hoofd: Dr.Ir. G.A. van den Berg
Kerngroep Teeltoptimalisering
Baas, Dr.Ir. R.
Bakker, Ir. J.A.
Beuzenberg, Ing. M.P.
Blacquière, Dr. T.
Boogers, Ing. K.A.L.
Buwalda, Drs. F.
Cuijpers, Ing. L.H.M.
Dijkshoorn-Dekker, Ir. M.W.C.
Graaf-van der Zande, Ing. M.T. de
Os, Ing. P.C. van
Otten, Ir. W.
Straver, N.A.
Vogelezang, Ir. J.V.M.
Warmenhoven, M.G.

(vanaf 15juli 1990)
(tot 1december 1990)
(tot 14 februari 1990)
(vanaf 1september 1990)
(vanuit PVS, vanaf 1september 1990)
(vanuit AIO/LUW)

Groep Gewasonderzoek
Brandts, A.A.
Hoog, Ing. J. de
Mulderij, Ing. G.E.
Nijssen, H.M.C.
Os, Ing. P.C. van
Verberkt, Ing. W.C.H.

(vanaf 1november 1990)
(vanaf 16juli 1990)

(vanaf 1september 1990)

AFDELING PRODUKTKWALITEIT
Hoofd: Dr.Ir. C. Vonk Noordegraaf
A. Kerngroep Gewasbescherming
Amsing, Ing. J.J.
Boogaard, M.
Fransen, Dr.Ir. J.J.
Kerssies, Ir. A.
Rattink, Ir. H.
Stelder, Ir. F.C.T.
Verbeek-Everink, Ing. J.T.

(gedetacheerd vanuit het IPO)

B. Kerngroep Naoogst
Bulle, Ing. A.A.E.
Gorsel, Ir. R. van
Marissen, Dr. A.
Meeteren, Dr. Ir. U. van

(vanaf 1oktober 1990)
(vanaf 1februari 1991)
(tot 1maart 1990)

Pluym, Ing. C.H.M, van der
Sytsema-Kalkman, Ing. E.Ch.
Slootweg, G.

(vanaf 1januari 1991)

C. Kerngroep Uitgangsmateriaal
Gelder, Ir. A. de
Hoogeveen, M.
Houwelingen, M. van
Kromwijk, Ing. J.A.M.
Mil-van Vieveen, Ing. M.A.M.
Wilde, Ir. M. de
Sytsema, Dr.Ir. W.
Telgen, Dr.Ir. H.J. van

(tot 1maart 1990)
(gedetacheerd vanuit de NAKS)
(vanuit de NTS; tot 1juni 1991)

AFDELING BEDRIJFSKUNDE
Hoofd: Dr. AJ. Dop

(vanaf 7 mei 1990)

Kerngroep Bedrijfskunde
Benninga, Ir. J.
Uitermark, Ing. C.G.T.
Oprel, Drs.Ing. L.
Ploeger, Drs. C.
Rijssel, Ir. E. van
Weel, Ing. P.A. van

(tot 1januari 1991)
(gedetacheerd vanuit het LEI)
(gedetacheerd vanuit het IMAG)

AFDELING BEDRIJF
Hoofd: J.W. de Vries
A. Sectie Snijbloemen
Aypassa, D.
Beelen, C.H.Th.
Braamhorst, P.
Doorn, S.A. van
Keyzer, P.E.J.
Kerckhoven, J.R.H.M, van
Raissouni-Vreeken, K.
Stammes, J.
Steen, M.A.A. van der
Tolsma, J.
Tuinstra, E.
Uiterwijk, A.

( 127 maart 1991)
(tot 12 februari 1990)
(vanaf 1mei 1991)

(vanaf 1juni 1991)

B. Sectie Potplanten
Akse, F.
Boer, CL
Bok, A.G. de
Broek, G.J. van der
Dam, K. van
Schrama, P.M.M.
Schreuder, S.M.C.
Schüttler, H.

(tot 1juli 1990)
(vanaf 14januari 1991)

Sectie Bedrijfstechniek
Groeneveld, W.
Okkersen, P.
Pannekoek, J.
Pret, R.M.
Stoof, J J .
Zwartendijk, A.P.

(tot 1maart 1991)
(vanaf 1november 1990)

Onderzoekassistenten
Berg, Th. J.M. van den
Berg-de Vos, B. van den
Dil, M.C.
Hoope, M.A. ten
Koster, R. de
Mourik, N.M. van
Rozendal-Ouwerkerk, T.
Wurff, A.A.M, van der

(vanaf 1september 1990)

STAFAFDELING INFORMATICA
Hoofd: P.J. Kersch
Bakema, Ing. F.
Blauw, J.
Steinbuch, Ing. F.
Verlind, A.L.
Westerhof, J.
AFDELING ALGEMENE ZAKEN
Hoofd: A. van der Linden
Benschop, J J .
Boer, C.M.M, de
Engelen-van der Bijl, H.C.H.M. van
Hart, M.J. 't
Kock-Legerstee, Th. J.
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(tot 15januari 1990)
(vanaf 14 mei 1990)
(gedetacheerd vanuit AT)

Linde, D. van der
Oorde, M.S. van
Sloot, F.M. van der
Stephan, H.
Weima, J.M.Th.
Westerink, I.A.
Zoutendijk-Rering, C.
Zijverden-Bartlett, V.C. van

(tot 26 maart 1990)
(vanaf 1augustus 1990)
(tot 1juli 1990)
(vanaf 15 oktober 1990)

ONDERZOEKERS PROEFTUINEN (REGIONALE ONDERZOEK
CENTRA)
Driessen, Ing. B.
Krijger, D.
Leeuwen, G. van
Verberkt, Ing. H.
Beer, Ing. C. de
Wiel-van Son, Ing. A. van de

(ROC Vleuten, tot 1mei 1991)
(ROC Rijnsburg)
(ROC Klazienaveen)
(ROC Lent, tot 1september 1990)
(vanaf 1september 1990)
(ROC Horst)

ßfU
Bedrijfshalvanhet nieuwecomplex aande Kastanjelaan
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HOOFDLIJNEN VAN HET ONDERZOEK IN 1 9 9 0
J. Blauw
Het bloemisterij-onderzoek in Nederland richt zich niet alleen op het ontwikkelen
van nieuwe mogelijkheden van de bloemisterij, maar ook opde toekomstige beperkingen die opgelegd worden vanwege het milieu. Om het milieu te sparen moeten
geheel nieuwe teeltmethoden worden ontwikkeld. Bestaande teeltsystemen moeten
worden aangepast, de teelt moet begonnen worden met gezond uitgangsmateriaal
en er zal een strikte bedrijfshygiëne moeten worden toegepast. Hierbij speelt het
voorkomen en met nieuwe methoden bestrijden van ziekten een belangrijke rol.
Het onderzoekprogramma vanhet PBNwordtjaarlijks doorhet bestuur vastgesteld
opbasisvanvragenuitdeteelt,dehandelenbeleid,incasuhetMinisterievanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het accent ligt nuvooral ophet uitwerken van de
consequenties van het milieubeleid van de overheid. Optimalisering van energiegebruikenkasruimte metbehulpvangeavanceerdeteelt-enklimaatsystemen, gebruik
van informatica en geautomatiseerde processen, alsmede verbreding van het sortiment moeten debedrijfstak versterken. Gesloten, recirculerende teeltsystemen, gezond uitgangsmateriaal, toepassen van geïntegreerde en geleide bestrijding dienen
demilieubelasting teverminderen. Dezeenandere aspecten zijn inhet totale onderzoekprogramma terug te vinden in een aantal hoofdlijnen.
De hooflijnen zijn:
1. Sturing, operationeel enplanmatig,vanhet teeltproces.
2. Bedrijfskundige, technische en economische, aspecten vande bloemisterij.
3. Verbetering vankwaliteiten bruikbaarheid van het uitgangsmateriaal.
4. Verbredingen verbetering van het sortiment door middel van gebruikswaardeonderzoek.
5. Verbetering vandekwaliteitvanhetgeoogsteprodukt.
6. Ontwikkeling en verbetering van gewasbeschermingstechnieken.

H. Blauw werdper half meiaangesteld als onderzoekprogrammeringscoördinator
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Inhet onderzoekprogramma van 1990zijnbinnendezehoofdlijnen dediverse onderzoekprojecten gedefinieerd. Binnenelkproject wordendoorverschillendeonderzoekers diverse proeven gedaan, zowel ophet PBN zelf als op de ROC's. De invulling
van het onderzoekprogramma op proefniveau is tot stand gekomen in overleg met
NTS, VBN, VBG, NAKS, ROC's en Voorlichting.
De inzet van onderzoekers op de hoofdlijnen in 1990 is weergegeven in figuur A.
De eerste hoofdlijn besloeg eind 1990 qua onderzoekcapaciteit (menskracht) ca.
40%. Mede alsgevolgvan de komst van de gewasonderzoekers is de inzet op deze
hoofdlijn toegenomen.
Binnendezehoofdlijn kregen metnamedeprojecten 'Klimaat engroei' (18%),'Waterhuishoudingenbemesting' (17%)en 'Beïnvloedingbloeienontwikkeling' (9%)de
nodige aandacht.
Indevolgendehoofdstukken vanditjaarverslagwordtinhet kortweergegevenwelkeresultaten in1990zijnbehaald enwatditbetekentvoordevoortgangvanhetproject. Voor 1991 zijn de geplande proeven beschreven in het gezamenlijke onderzoekprogramma Glasgroente en Bloemisterij, dat begin 1991isuitgebracht door de
gezamenlijke Proefstations Naaldwijk en Aalsmeer en de samenwerkende ROC's.

Inzetonderzoekers

(%)

30 Z
2b..
2U^

/

/

1b_,
1U_'

/

/'

5_/

"

n/

—

f~

y I Vr

/

/

Teelt Bedr.K. Kwa.Uit Sort.

IK

—

•

__ <

/

Naoog GewBes

7)
V

Hoofdlijnen
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AFDELING TEELT
Dr. Ir. G.A. van den Berg
Het onderzoek binnen de afdeling Teelt is opgedeeld in de volgende drie reguliere
projecten: 'KlimaatenGroei'metalsprojecthouder Ir.J.V.M.Vogelezangenonderzoeker Ing.L.H.M.Cuypers, 'Waterhuishouding enBemesting' met als projecthouder Dr. Ir. R. Baas en als onderzoekers N.A. Straver en M.G. Warmenhoven en
'BeïnvloedingBloeienOntwikkeling' metalsprojecthouder Dr.T. Blacquièreenonderzoeker Ing. M.T. de Graaf-van der Zande. Binnen deze projecten is het onderzoek weer verdeeld in deelprojecten, die zijn onderverdeeld in proeven.

Meten van verdamping bijFicus
Behalve aan het reguliere onderzoek binnen genoemde drie projecten werd in 1990
aan vier extra, door derden gefinancierde, deelprojecten gewerkt enwel: 'Neveneffecten van assimilatieverlichting' met als deelprojecthouder Ir. J.A. Bakker, 'Ontwikkeling en Kwaliteit van potplanten' met als deelprojecthouder Ir. M. Dekker,
'Water-, nutriënten- en zuurstofmodel potplanten met als deelprojecthouder Ir. W.
Otten en 'Ontwikkeling en toetsing van teeltsystemen voor gewassen onder glas,
zonder emissievan stoffen naar grond enoppervlaktewater' met als deelprojecthouder Drs.F.Buwalda.Dezevierdeelprojecthouders zijn speciaalvoorhet betreffende
deelproject op tijdelijke basis aangesteld.

14

Substraatloos telenvan chrysant
Naast de bovengenoemde zeven vaste en vier tijdelijke onderzoekers met een thematisch gerichte oriëntatie, opereren sinds 1990 ook zes onderzoekers met een gewasgerichte oriëntatiebijdeafdeling, dezogenaamdegewasonderzoekers, teweten:
A.A. Brandts voor: perkplanten, Azalea en Poinsettia
Ing. B. Mulderij voor: groene en bonte potplanten
Ing. H. Verberkt voor: bloeiende potplanten
Ing. J. de Hoog voor: roos, Bouvardia en houtige gewassen
Ing. P.C. van Os voor: Gerbera, Alstroemeria en orchideeën
H. Nijssen voor: anjer, Gypsophila, Anthurium en zomerbloemen

Sinds 1990 opereren zeszogenaamde gewasonderzoekers, waaronderAnneke Brandts
15

Naast hun onderzoek vervullen de zes gewasonderzoekers een brugfunctie naar de
praktijk en hebben onder meer zitting in de landelijke commissies van de NTS.
Twee personen verlieten in 1990de afdeling: Ing. M.P. Beuzenberg en Ing. K.A.L.
Boogers.Ing.Beuzenberg maaktegebruik vaneenregelingomvervroegd uittetreden.
Een deelvanhet onderzoek binnen degenoemde projecten vondplaatsopdeRegionaleOnderzoek Centra (ROC's)te Horst, Klazienaveen, Lent, Rijnsburg enVleuten.
Klimaat en groei
Doelvan dit project is te komen tot een goede beheersbaarheid van het kasklimaat
endaarmeetotsturingvanhetteeltproces,waardoor eenvoorspelbaar eindresultaat
naar kwaliteit enkwantiteit mogelijk wordt. In 1990werd aan de volgende deelprojecten gewerkt.
Substraat- en pottemperatuur
Bij potplanten heeft het onderzoek zich vooral gericht op de invloed van een verhoogde pottemperatuur op de groei en kwaliteit van groene en bonte planten. Het
onderzoek is uitgevoerd op verwarmde teelttafels in Lent en op verwarmde betonvloeren in Klazienaveen.
Bij snijbloemen is in Klazienaveen en inHorst gestart met een 'tweelingproef' met
Alstroemeria, waarbij deinvloedvandekaslucht- endesubstraattemperatuur opde
bloeispreiding punt van onderzoek was.
In Horst is de invloed van de grondtemperatuur op bloei en kwaliteit van Freesia
voortgezet.
Toepassingassimilatiebelichting
Hetassimilatiebelichtingsonderzoekisvoortgezet. Gewerkt isaanhet optimaliseren
vandebelichtingnaarbelichtingsduur bijpotplanten inLentenbijBouvardiainKlazienaveen. In Horst en Klazienaveen is een 'tweelingproef' gestart met kasrozen,
waarin effecten van belichtingsduur en belichtingssterkte onderzocht worden.
Omgekeerde dag/nachttemperatuur
Door te werken met een lagere dag-dan nachttemperatuur kan de lengtegroei verminderd worden, waardoor het gebruik van remstoffen geheelof gedeeltelijk teruggedrongen kan worden. In 1990 is zowel met perkplanten als met potplanten
gewerkt. Het onderzoek vond plaats bij het PBN en in Vleuten.
Mede in het kader van dit onderzoek is in 1990 een workshop georganiseerd in
Aalsmeer ('Thermo- en photomorphogenesis') met deelnemers uit een aantal Europese landen.
Zomerklimaat
Doel van dit deelproject is het optimaliseren van de benutting van het beschikbare
licht inde zomer voor groei, bloei en kwaliteit. In Lent isgewerkt met zonwerings16

schermen tegen te hoge instraling en met een hogedruk (120 bar) luchtbevochtigingsinstallatie, waarmee de luchtvochtigheid beter op peil gehouden kan worden.
Ophet PBN vond onderzoek plaats met zonweringbij Cymbidium, in Klazienaveen
met op betonvloeren geteelde groene planten.
Fysiogene afwijkingenin relatie tot klimaat
Dit deelproject heeft tot doel na te gaan onder welke omstandigheden fysiogene afwijkingen ontstaan en hoe die door het ingrijpen in het kasklimaat kunnen worden
voorkomen.
In 1990werd deinvloed van de relatieve luchtvochtigheid enworteltemperatuur op
bloembeschadiging bij Kalanchoë en op misvormde groeipunten en misvormd blad
bij Spathiphyllum bestudeerd.
Gewasbescherming in relatie tot klimaat
Ditdeelproject heeft totdoelhetpreventief bestrijden vanziekten enplagenmetbehulp van het kasklimaat.
In Lent werd het onderzoek met hijsverwarming bij Saintpaulia voortgezet met als
doel aantasting door Botrytis te verminderen door een betere beheersing (droger)
vanhet microklimaat. Ophet PBNisderelatietussenpottemperatuur endeontwikkeling van Cylindrocladium bij Spathiphyllum onderzocht.

Onderzoek naarrelatie pottemperatuur en ontwikkelingvan Cylindrocladium bij Spathiphyllum
17

Waterhuishouding en bemesting
Voor een optimale groei en ontwikkeling van de plant is een optimale voorziening
vanhetwortelmilieumetvoedingsstoffen, water enzuurstof onontbeerlijk. Doelvan
dit project iste komen totbeheersing ensturing van decondities voor het wortelmilieu. Specialeaandacht heeft het onderzoek naar deontwikkeling vangesloten teeltsystemen. Met deze systemen kan de emissie van meststoffen en chemicaliën naar
bodem,grond-enoppervlaktewater wordenvporkomen. Erwerd in 1990aandevolgende deelprojecten gewerkt:
Lucht-en waterhuishouding vanhet wortelmilieu
Doelvan dit deelproject ishet verkrijgen van inzicht inde effecten van de zuurstofvoorziening opproduktie en kwaliteit van snijbloemen als onderdeel van het onderzoek naar gesloten teeltsystemen. Er werd gewerkt met substraten met verschillen
indelucht/water-verhouding bijverschillende gietfrequenties. OphetPBNwerdgewerkt met Gerbera, Alstroemeria en anjer, in Vleuten met Bouvardia, Gerbera en
anjer, en in Horst met anjer en chrysant.
Streefwaardenonderzoek
Doel van dit deelproject is om na te gaan of de ontwikkelde schema's voor de bemestingsadviezen vanpotplanten voldoenenzezonodigbijtestellen.Ookwordtonderzocht of de voedingssamenstelling voor de bemesting van in substraat geteelde
snijbloemen verder geoptimaliseerd kan worden.
Ophet PBN werd gewerkt aan de bemesting van Cymbidium en anjer; in Vleuten
aan Borium bij anjer, fosfaat bij kasrozen en de pH bij Cymbidium; in Lent aan
Saintpaulia; in Klazienaveen aan de kalium/magnesium-verhouding bij Spathiphyllum en Poinsettia, de stikstof/kali-verhouding bij Azalea, de EC bij hortensia, potchrysant, Pelargonium, denitraat/sulfaat-verhouding bij Poinsettia endebemesting
van hortensia; in Rijnsburg aan de bemesting van buitenbloemen.
Zoutgevoeligheid bij snijbloemen
Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de effecten van zoutophoping
in gesloten teeltsystemen, waarbij de voedingsoplossing wordt hergebruikt. De
eerste proeven werden uitgevoerd met chrysant en Gerbera op het PBN.
Beïnvloeding bloei en ontwikkeling
Doelvan dit project is het verzamelen van kennis over de stuurmechanismen in de
plant endezekennis aan tewenden voor een betere sturingvan degroei en debloei
van verschillende gewassen.
In 1990 werd aan de volgende deelprojecten gewerkt:
Mechanische beïnvloeding
Onder dit deelproject vallen teeltmaatregelen alsscheuren, toppen, afmaaien, plantdichtheid en het gebruik van afdekmateriaal.
InRijnsburg werdonderzoekgedaannaar deplantdichtheid bijGypsophila, inHorst
18

naar mogelijkheden tot oogstverlating bij Veronica door afmaaien en het gebruik
van plastic tunnels. Op het PBN werd een proef gedaan met het toppen van zogenaamde 'snelle scheuten' bij Bouvardia opsubstraat. Ditlaatste omeenmeerhomogene bloei te verkrijgen.
Beïnvloeding door temperatuur
In dit deelproject wordt onderzoek verricht om door temperatuurbehandelingen de
bloei en ontwikkeling te kunnen sturen.
Op het PBN werd gewerkt aan bloeispreiding bij Cambria en Paphiopedilum, in
Horst met Campanula en Trachelium. De relatie tussen het ontstaan van 'duimen'
bij Freesia endegrond-enkasluchttemperatuur werd bestudeerd inHorst. In Rijnsburg werd gewerkt met Campanula, Veronica en Astilbe. Ook vond in Rijnsburg
oriënterend onderzoek plaats naar het gebruik van een rolkas voor het verkrijgen
van bloeispreiding bij een aantal zomerbloemen.
•'Jr.&Â'-'.fy;•••'>'S'û
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Lichtintensiteitentemperatuurspeleneen belangrijkerolindeverbeteringvandekwaliteitvan Phalaenopsis
Chemische beïnvloeding
Binnenditdeelproject vindtonderzoekplaatsnaar debeïnvloedingvandeplantdoor
het gebruik van groei- en remstoffen.
In Rijnsburg werd gewerkt met Matricaria en op het PBN met Spathiphyllum en
Bouvardia.
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Beïnvloeding door lichtperiodiciteit
In dit deelproject vindt onderzoek plaats naar beïnvloeding van de plant door daglengte en/of nachtonderbreking.
In Rijnsburg werd gewerkt met Aster ericoïdes, Solidago, Campanula en Trachelium. Op het PBN met Aster ericoïdes en Gypsophila.
Beïnvloedingdoor lichtkleur
Planten zijn gevoelig voor de kleur (golflengte) van het licht dat ze ontvangen. De
lichtkleurisondermeervaninvloedopdebloemaanleg,destrekkingsgroei endepigmentering (kleur) van de plant.
In 1990isonderzoekverrichtbijperkplanten Pelargonium, Petunia, Fuchsia enVerbena en bij Gypsophila.
Neveneffecten van assimilatiebelichting
Assimilatiebelichting wordt toegepast omindewinter een hogere produktie en een
betere kwaliteit teverkrijgen. Bijhettoepassen ervan treden echter bij-effecten op,
onder andere metbetrekking tot kleur, scheutvorming enhoudbaarheid, diesamenhangen met debelichtingsduur enhet lichtspectrum van degebruikte lampen. Deze
bij-effecten zijn onderwerp van studie binnen dit deelproject. In 1990 is onderzoek
gestart met roos.

Assimilatiebelichtingsproefbijroos. Bijeffectenworden bekeken
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AFDELING PRODUKTKWALITEIT
Dr. Ir. C. Vonk Noordegraaf
Inhet afgelopen jaar iser binnen de afdeling aan de reeds lopende projecten verder
gewerkt. Door het vertrek van de senior onderzoeker bij de kerngroep naoogst en
de daardoor ontstane lange vacaturetijd heeft er weinig onderzoek plaatsgevonden
aan het project Waterhuishouding snijbloemen. Verder is de kerngroep Gewasbescherming dit jaar bij de afdeling Produktkwaliteit geplaatst, zodat u het overzicht
van de werkzaamheden van deze groep thans onder deze afdeling vindt.
Uitgangsmateriaal
Bij vermeerdering via weefselkweek treedt vaak het probleem op dat de vermeerderde plant afwijkt vandeoorspronkelijke moederplant. Ditkaneengevolgzijn van
mutatie of van de omstandigheden bij devermeerdering. Hoewel beide vormen van
afwijkingen ongewenst zijn, gaat het erom bij de vermeerdering mutaties in een zo
vroeg mogelijk stadium te onderkennen. Omsomaclonale variatie te bepalen via afwijkingen inde isoenzympatronen is niet gelukt. Er zalnu via een andere methode
geprobeerd worden of somaclonale variatie in een vroeg stadium gedetecteerd kan
worden. Hetvermeerderen van Cyclamenviaweefselkweek verloopt moeizaam. De
vermeerderingsfactor is erg laag en/of er ontstaan veel misvormde scheuten. De
kwaliteit van uit callusgevormde scheuten was slecht, zodat hiermee gestopt is.Er
is vervolgens begonnen om via okselknoppen te vermeerderen. Het induceren van
plantjes uitbladcalluswerdsterkbeïnvloed doorseizoenengenotype.Hetlukteechter niet om deze plantjes in de buis knollen te laten vormen.
Het onderzoek aan Marantaceae is afgerond en de gegevens hierover zijn gepubliceerd. Het bleek dat in vitro vermeerderde plantjes ook buiten de buis goed te bewortelen zijn, zowel in steenwol als in grond, mits er een goed ontwikkeld blad
aanwezig is.
Bij het stenten van rozen bleek het afgelopen jaar opnieuw dat de kwaliteit van het
hout vandeonderstam sterk bepalend isvoorhet resultaat. Zachthout (zomerperiode) leverde minder goede resultaten op dan meer afgehard hout in de winter. Er
bestaan ook duidelijke verschillen tussen selecties. Problemen in de praktijk met
Phytophthora bij aanplant op substraat, waarbij wortelmateriaal uit de grond gebruikt was voor vermeerdering, benadrukt het belang van een goede vermeerderingsmethode metbovengronds materiaal.Metbepaalde selectiesvande onderstam
R. canina 'Inermis' waren met 'Sonia' slagingspercentages van 80 tot 90% bereikbaar. Daarnaast isonderzocht opwelkewijze het bewortelen van stekken van 'Inermis' verbeterd kan worden.
Het STUR-project, waarinmeer dan 500onderstamklonen opeenpraktijkbedrijf op
produktie enkwaliteit werden beoordeeld, is in 1990afgesloten. Demeest belovendeklonenzijn ineenonderstammenvergelijking ophet PBNenenkelebedrijven opgenomen.
Omdeuniformiteit enkwaliteit vanuitgangsmateriaal teverbeteren iser onderzoek
uitgevoerd ophet proefstation en inde praktijk. Bij Saintpaulia bleek het probleem
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van dubbele harten verband te houden met het stekgewicht. Zwaardere stekken lijken minder planten met dubbele harten te geven. In het praktijkonderzoek dat in
samenwerking met de NTS is uitgevoerd, gaat het om de vraag wat de invloed is
van de teler enwat van het uitgangsmateriaal zelf ophet teeltresultaat. Bij Begonia
'Rosanna' bleek de teler invloed te hebben op de lengte en het bloeitijdstip van de
plant. De uniformiteit in bloeitijd kon worden verbeterd door de jonge plantjes op
grootte te sorteren.
Lengteverschillen binnen een partij Dieffenbachia 'Tropic Snow' kunnen grotendeels worden verklaard door verschil instekgewicht. Bij Yucca 'Elephantipes' hebben zowel deteler als deherkomst invloed opaantal en lengte van descheuten. De
homogeniteit van Nephrolepis 'Teddy Junior' kon worden vergroot door de jonge
plantjes opgroottetesorteren. Deinvloedvandetelerophet eindprodukt bleekveel
groter te zijn dan die van de herkomst.
Samen met het Proefstation voor de Boomteelt vindt er onderzoek plaats naar de
mogelijkheden om uitgangsmateriaal voor de seringenteelt te verbeteren. Hierbij
worden via weefselkweek vermeerderde planten vergeleken met opzaailing geënte
planten. Er is tevens een aanzet gegeven tot het vergelijken van onderstammen.
Inhetkadervansortimentsverbreding heeft eronderzoekplaatsgevonden metPtilotus macrocephalus enAnigozanthos-hybriden. Buitenteelt met Ptilotus leek niet ongunstig en zal op grotere schaal worden opgezet. De 'bush-gems' hybriden van
Anigozanthos verschilden sterk inproduktie en bloeitijd. Selectie onder Nederlandse teeltomstandigheden blijkt nodig.
Het gebruikswaardeonderzoek is in 1990 voor het eerst uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het PBN. Bij de belangrijke snijbloemen heeft de uitvoering op
dezelfde wijze plaatsgevonden als voorheen. Bij de potplanten is in samenwerking
met de betreffende NTS-commissies een sortimentsvergelijking uitgevoerd met
Saintpaulia en Poinsettia. De teelt vond plaats op een praktijkbedrijf en de houdbaarheid isgetestophet PBN.Met deontwikkelde referentietoets voorGerbera zijn
zeventien nieuwerassen getest, waarvan ertienaan degestelde eisenvoldeden.Tevens is er een begin gemaakt met het testen van de 50meest aangevoerde rassen.
Bijdemethodiekontwikkeling isgewerkt aan een methode omdegevoeligheid voor
koudeschade tekunnen toetsen. Ditheeft nognietgeleid tot eenbruikbare toetsmethode. Er is ook een begin gemaakt met de ontwikkeling van een referentietoets
voor de houdbaarheid van roos.
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Produktie- en kwaliteitmetingbijgebruikswaardeonderzoek roos
Gewasbescherming
Inhetkadervangezond uitgangsmateriaal wordt ervoordeNAKSgewerkt aaneen
detectiemethode voor Fusarium inCyclamen enanjer. Het gaat hierbij omde vraag
tebeantwoorden ofhet mogelijk ismet behulpvan elektroforese aan tetonen ofCyclamen en anjer geïnfecteerd zijn met Fusarium voordat de plant symptomen vertoont. Uit de verkregen resultaten blijkt dat het met deze techniek mogelijk is om
viawortelextracten metFusarium geïnoculeerdeCyclamenplanten te onderscheiden
van gezonde planten. Het onderzoek omdit ookbij anjer aan te tonen is begonnen.

Beoordeling van
deontwikkeling
vanFusariumbij
Cyclamen
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Bijhet onderzoek naar deontwikkeling enverspreidingvan Botrytis cinerea inGerbera bleek dathet aantal lesies opGerberabloemen indenaoogstfase voor 76%verklaard kan worden door devariabelen indekas:relatieve luchtvochtigheid, straling
en leeftijd van het gewas. De gegevens van dit onderzoek zijn in een beschrijvend
model verwerkt.
Het verband tussen schade aanhet gewas endeaanwezigheid van plaagorganismen
wordt onderzochtvoorCalifornische tripsbijroos,hetaaltje Pratylenchus bolivianus
bijAlstroemeria,Pratylenchus vulnusbijroosopsubstraat enhet eventuele verschil
ingevoeligheid tussen onderstammen voorditaaltje. Er isaangetoond dat P.vulnus
passief viaeenrecirculerend eb/vloed-systeem verspreidkanworden.Ineenjongrozengewas op steenwol kan dit aaltje zich zeer snel ontwikkelen.
Wat betreft de biologische bestrijding van plaagorganismen is er in 1990 gewerkt
aan de bestrijding van Californische trips met enkele natuurlijke vijanden bij Saintpauliaenroos,envanwittevliegbijBouvardia enGerbera. Bijanjer ishet onderzoek
met antagonisten tegen een Fusarium-aantasting voortgezet.
De biologische bestrijding van nematoden in de grond biedt op dit moment onvoldoende perspectieven voor de bloemisterij, zodat dit onderzoek is gestopt.
Bijgesloten teeltsystemen bestaat het gevaar dat schimmelziekten zichdoor middel
van het recirculatiewater snel door de kas kunnen verspreiden. Onderzoek met Fusarium bij Cyclamen opeb/vloedtafels heeft aangetoond dat de verspreiding van de
ziekte, na besmetting van de voedingsoplossing in de tank of vanuit zieke planten,
vrij snel kan plaatsvinden.
Naoogst
Hetonderzoek naar debloemknopopening bij Freesia toondeaandat droog bewaren
de knopopening negatief beïnvloedde. Het belichten tijdens de teelt had soms een
gering en soms geen effect op het vaasleven. Een vergelijking van bloemen afkomstig van zestuinders en geteeld uit knollen van zesherkomsten toonde aan dat
de invloed van de teeltomstandigheden groter is dan verschil in herkomst van het
knolmateriaal.
Bijroos isvooral gelet op de rol die koolhydraten spelen bij de bloemknopopening.
Zetmeel- en suikergehalten van rauw geoogste knoppen zijn lager dan van rijp geoogste knoppen. Het lijkt erop dat er een onderlinge concurrentie tussen petalen
plaatsvindt om de beschikbare koolhydraten.
Binnen het project 'Waterbalans bij snijbloemen' is gewerkt aan het probleem van
vaatverstopping bij sering. Hierbij zijn sterke aanwijzingen verkregen dat dit veroorzaakt wordt door thyllen.
Omhet verschil in optreden van bent-neck tussen tuinders en seizoenen te kunnen
verklaren is gekeken naar het aantal bacteriën inhet vaaswater en in de steel. Het
bleeknietmogelijk deverschillenhierdoorteverklaren. Weltrad ooknuweer bentneck alleen in de zomer op.
Wat de waterhuishouding van Aster ericoides betreft is gebleken dat bij dit gewas
geen grote problemen bestaan.
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Bij potplanten zijn een aantal methoden uitgeprobeerd om gedurende een periode
een bepaalde waterstress te realiseren teneinde schadeverschijnselen te kunnen
bestuderen. Geenvan de methoden bleek echter voor debeoogde doeleinden bruikbaar.
Om na te gaan of verschil in houdbaarheid bij potplanten versneld aangetoond kan
worden, zijn een aantal potplanten na verschillende transportsimulaties bij verschillende lichtintensiteiten geplaatst. Delaagste intensiteit van 12,5W/m2bleek veelal
te laag om verschillen aan te tonen.
Bijdebontbladige Ficusbenjamina 'Starlight' isdeinvloedvantransport enlichtintensiteit tijdens de uitbloei bekeken op bladval en bladverbruining. Dit lijken twee
onafhankelijk vanelkaar optredende verschijnselen tezijn, diebeidedooreenlangere transportduur en lagere lichtintensiteit ongunstig worden beïnvloed.
Bij de teelt van lelies in de winterperiode heeft bijbelichten een positieve invloed,
onder meer op het bloeipercentage op de vaas. Er is onderzoek uitgevoerd om na
te gaan of te toetsen is wanneer de teler van de geadviseerde bijbelichting afwijkt.
De activiteit van het enzym invertase bleek hiervoor geen goede maatstaf.
Watbetreft defactoren diedehoudbaarheid beïnvloeden isethyleen een belangrijke
factor. Een dooreenJapansefirma ontwikkeld mmiddeltegen ethyleenschade isbij
enkele snijbloemen getest in vergelijking met STS. Het bleek geen potentiële vervanger van STS te zijn. Bij Hibiscus is het ontwikkelingsstadium van de knop van
een aantal cultivars getoetst op ethyleengevoeligheid. De grootste knoppen bleken
het meest gevoelig.
Forsythiatakken kunnen bij -2°C vrij lang bewaard en daarna in bloei getrokken
worden, mitszenietveelvochtverliezen.Oogstcondities enwijzevanontdooien zijn
onderzocht. Het odgstseizoen bleek een grote invloed te hebben op de Botrytisaantasting. Droog ontdooien of in water maakte geen verschil.
Bijpotchrysanten is nagegaan of bemesten tot afleveren ongunstiger is in combinatie met de transporttemperatuur, dan twee tot drie weken voor aflevering stoppen.
In deze proef kon geen verschil worden aangetoond.
In eerder onderzoek isaangetoond dat belichte rozen een grotere verdamping hebben op de vaas dan niet belichte. Met name het gedrag van de huidmondjes bleek
teverschillen. Uit metingen indekasblijkt dat dehuidmondjes zichbijniet belichte
rozennagenoeggeheelsluiten endatditbijbelichterozenafhankelijk isvan deperiodedonker. Belichte rozenbleken zichbij20°Clangzamer metwater te verzadigen
dannietbelichte,terwijl opdevaasdeverdampingbijna tweemaal zohoogwas.Bij
5°C verliep de verzadiging nagenoeg gelijk.
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AFDELING BEDRIJFSKUNDE
Dr. A.J. Dop
Dezeafdeling, de kleinste van de drie onderzoekafdelingen van het PBN, omvat de
medewerkers van de Kerngroep Bedrijfskunde uit de vroegere afdeling Vaktechnische onderzoek-ondersteuning, die is opgesplitst.
Het onderzoek van deze afdeling is gericht op de integrale bestudering van de bedrijfsvoering indebloemisterij. Doelervan isominstrumenten te ontwikkelen voor
verbetering van de bedrijfsvoering, zowel op de korte termijn (verhoging van efficiency bij inzet van produktiemiddelen) als de lange termijn (strategische bedrijfsplanning).
In het bedrijfskundig onderzoek zijn een viertal disciplines te onderscheiden:
bedrijfseconomie, bedrijfsplanning, arbeidskunde en bedrijfstechniek.
Bedrijfseconomie
Op gebied van de bedrijfseconomie werd in 1990 gewerkt aan bedrijfsvergelijkend
onderzoek van potplantenbedrijven; hierbij wordt doormiddel van factoranalyse de
relatie onderzocht tussen waarnemingen aan het produktieproces en het bedrijfsresultaat. Meer op bedrijfstakniveau gericht was het onderzoek naar ontwikkelingen
indebedrijfsstructuur enproduktiemethoden indepotplantenteelt, datdoordeLEIgedetacheerde werd uitgevoerd.
Bedrijfsplanning
In het kader van het onderzoek op gebied van de bedrijfsplanning werd verder gewerkt aan automatisering van delogistiek. Hierbij isaandacht besteed aan het bouwen van een simulatiemodel voor planning van nieuwe bedrijven, en aan het
uitwerken van bedrijfsplanning voor de teelt van containerplanten op betonvloeren
en voor rozen op transporttabletten. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het vooraf analyseren en evalueren van nieuwe bedrijfssystemen die 'los
van de ondergrond' functioneren en waarbij mogelijkheden worden ingebouwd om
emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar de bodem te voorkomen.Ditonderzoekwerduitgevoerd doordevanuithetIMAGgedetacheerde onderzoeker.
Inhet verslagjaar werd ooknoghet nodigeaancapaciteit ingezet oponderhoud van
het Informatiemodel Glastuinbouwbedrijf, enhet toetsen van bestaande (deelsystemenvoor taktische en operationele planning oppotplantenbedrijven op consistentie
met het Informatiemodel. Een en ander gebeurde in samenwerking met de SITU.
Een additioneel gefinancierd (commissie schikkingsgelden Reinwaterproces) onderzoeknaar demogelijke opzetvaneenmilieuvriendelijk bedrijfssysteem indeGerberateelt werd in het verslagjaar afgerond.
Arbeidskunde
Dearbeidskunde isniet alszelfstandige discipline inhet PBNvertegenwoordigd; in
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samenwerking metIMAGenPTGwerd in 1990eenbegingemaakt met arbeidskundigonderzoek bij potplanten. Ditnaar aanleidingvan eenallangbestaande wens bij
praktijk envoorlichting omeenhandreiking te leveren door middel van arbeidskundige analyse van de bewerkingen in de potplantenteelt. Doelhiervan is om arbeidsbegrotingen op te kunnen stellen, werkmethoden te kunnen vergelijken, en ook
gegevens te leveren om de arbeidsbelasting te verminderen.
Bedrijfstechniek
Opgebied van debedrijfstechniek werd inhet verslagjaar gewerkt aan het ontwikkelenvaneentechniekvoorhetsorterenvanpotplanten;hierdoorwerd meegewerkt
aan de ontwikkeling van geautomatiseerde systemen ter bepaling van de visuele
kwaliteit van potplanten.
Het grootste deel van het werk op het terrein van de bedrijfstechniek werd echter
ingezet voor de ontwikkeling van gesloten bedrijfssystemen in de glastuinbouw. In
het kader van additioneel gefinancierde projecten (uit Structuurnota Landbouw)
worden systemen ontwikkeld waarmee in de toekomst aan de door de overheid
gestelde milieu-eisen kan worden voldaan (losvan de ondergrond). De bedrijfstechniek levert een essentiële bijdrage in de vorm van het technisch ontwerp hiervan.
Tenslotte dientvermeld teworden datinhetverslagjaar denodigeinzetvanallebetrokken onderzoekers is geleverd om samen met de collega's van het PTG een
nieuw, gezamenlijk onderzoekprogramma voor 1991 op te stellen, dat in februari
1991 is gepubliceerd.

Afdelingshoofd Bedrijfskundeen adjunct-directeur sinds 7mei 1990:Dr.A.J.Dop.
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AFDELING BEDRIJF

J.W. de Vries
De politieke druk om snel te komen tot een vermindering van de belasting van het
milieuheeft deafdeling nietonberoerd gelaten. Deontwikkelingen inhet onderzoek
omte komentot gesloten (afvalloze) teeltsystemen zijn duidelijk aanwezig. Bij deze
ontwikkelingen liggen er voor de afdeling duidelijk extra taken, met name wat betreft detechnische ondersteuning. Ineigenbeheer istezamenmeteentoeleveringsbedrijf een substraat-unit ontwikkeld. Hierdoor ishet mogelijk geworden omookin
de kleinste afdelingen te telen op recirculerende systemen.
Voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn voor het spuitseizoen 1990 strenge
afspraken gemaakt. Waar mogelijk is gekozen voor een geïntegreerde bestrijding
vanziekten enplagen.Ditomkasproeven metbiologischemethodenmogelijk temaken. Door een zeer intensieve controle van de gewassen zijn er niet meer ziekteproblemen geweest dan voorgaande jaren. Door deze wijze van werken is veel kennis
opgedaan ten aanzien van het werken met biologische methoden.
Debehoefte aan ondersteuning metname met betrekking tot het verzamelen enhet
verwerken van gegevens door de assistentengroep, is toegenomen. Door het beschikbaar komen van handterminals is het mogelijk geworden om het verzamelen
van onderzoekgegevens te automatiseren, waardoor grote tijdsbesparingen optreden. Verwacht mag worden dat de ontwikkelingen op dit gebied door zullen gaan.

Het nieuwe kassencomplex aandeKastanjelaan :>: -/> 'K;/.•/• genomen
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Uitbreiding van de onderzoekcapaciteit had plaats aan de Kastanjelaan, waar innovember 1990een kassencomplex van 4500m2gereed kwam. Hierdoor ishet mogelijk geworden omintwaalf onderlingvergelijkbare afdelingen onderzoek aan zomerenwinterklimaat te doen aan potplanten eninzesafdelingen onderzoek te doen aan
teeltsystemen bij snijbloemen.
Een begin isgemaakt met devoorbereidingen voor devervanging van eengrootgedeelte van een kassencomplex aan de Linnaeuslaan. In 1991 zal worden begonnen
met debouwenverwacht magworden dathet complex inde zomer van 1992 wordt
opgeleverd. Daarnaast zal er een nieuw klimaatcellen-complex met twee uitbloeiruimten worden gebouwd. Tevens iser een start gemaakt met een zeer ingrijpende
renovatie van het in 1976 gebouwde fototron.
Aparte vermelding verdient het feit dat in 1990de heer M.A.A. van der Steen zijn
25-jarig ambtsjubilieum vierde.

M.A.A. vanderSteenvierde zijn 25-jarig ambtsjubileum
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STAFAFDELING INFORMATICA
P.J. Kersch
Het afgelopen jaar isdestafafdeling inpersoneelsbezetting veranderd. Frank Bakema,deonderzoekprogrammeringscoördinator vanhet Proefstation heeft met ingang
van 15januari een nieuwe baan geaccepteerd bij Directie Landbouwkundig Onderzoek in Wageningen.
Frank Bakema is een van de grondleggers geweest van het programma RITS (Research Information ToolS), een programma waarin het lopend en afgesloten onderzoek van het Proefstation en de ROC's wordt opgeslagen. Dit programma heeft in
deloopderjaren zijn vruchten afgeworpen, dochisnuaanrenovatie toe.Dezerenovatiezalgezamenlijk worden verricht door de Proefstations Aalsmeer en Naaldwijk
in het kader van de samenwerking tussen PBN en PTG.
Denieuwe onderzoekprogrammeringscoördinator HansBlauwzalsamenmetzijncollega in Naaldwijk in 1991het programma van eisen opstellen. Men streeft ernaar
omper 1december 1991ditprogrammavolledigoperationeeltekunneninzettenvoor
het onderzoekprogramma 1992 en volgende jaren.
Naast dezeontwikkeling isin 1990denieuwbouw Kastanjelaan voltooid. Dit project
heeft qua arbeidsinzet van de afdeling Informatica, met name Frits Steinbuch, veel
inspanning gevergd.
AlsInformatica-afdeling probeerjezoveelmogelijk jeafdelings-doelstellingen terealiseren. In dit project hebben we getracht en zijn we erin geslaagd een hoge mate
vanprocesautomatisering terealiseren.Alleswatwijinhetbasispakket vanhet 'Programma vaneisennieuwbouw Kastanjelaan' konden enwildenautomatiseren, isuitgevoerd. Daarnaast is de Kastanjelaan volledig geïntegreerd op het netwerk
procesautomatisering van het Proefstation, waardoor de kasregeling-, controle- en
alarmeringsprojecten vanuitelkwillekeurigwerkstation ophetproefstation geregeld
en gevolgd kan worden.
Naastdittamelijk groot enzwaarproject isdoorgezamenlijke inspanningvandesectie
Bedrijfstechniek endeafdeling Informatica eenvoedingsunitontwikkeld engebouwd.
Dezeunitiseeneigenontwerp,datzodanigisontworpen dathetflexibel kanworden
gebruikt enworden ingezet inhet onderzoek van het PBN. Dit systeem heeft recirculatiemogelijkheden, zodathet Proefstation kanvoldoenaandestrengere eisen ten
aanzien van het milieu, opgelegd door de centrale overheid.
Onderzoek en statistiek zijn disciplines die nauw met elkaar verbonden zijn. Alsje
een project start zoals hierboven vermeld, betekent dit ook dat gekeken moet worden naar de statistische mogelijkheden. Gelet ophet feit dat het onderzoek met dezelfde betrouwbaarheid alsvóórdezeontwikkelingenmoetkunnenwordenuitgevoerd,
worden in dit soort projecten zoveel mogelijk de wensen van de statistici meegenomen.
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Ophet gebied van de kantoorautomatisering staat de tijd niet stil. Kennis en ervaringvangebruik vangeautomatiseerde hulpmiddelenbijhetonderzoek enondersteunendeafdelingen isgrootgeworden. Debehoeften envragen diehieruit voortvloeien
stijgen evenredigmetdekennisenervaring. Decapaciteit vandeophet proefstation
geïnstalleerde VAX-en, PC's, terminals en printers stijgt helaas niet evenredig.Getracht wordt met kunstgrepen zoveel mogelijk de stijgende behoeften enwensen te
bevredigen. Helaasluktditnietaltijd. Vanuithet Informatieplan PBNisaangegeven
dat decapaciteitvandeVAX-computer eenbottle-neck zoukunnenworden. Helaas
heeft dit zichgemanifesteerd. Wachttijden bij gebruik vandeVAX 11/750 enMvax
II lopen sterk op, waardoor gebruikers van de apparatuur niet effectief hun werkzaamhedenkunnenafronden. Diverseprocessenzijn gestart omtotvervanging over
te gaan van dezeVAX-en enwehopen devervanging in 1991te kunnen realiseren.
De ontwikkelingen in het vakgebied Informatica in de breedste zin van het woord
zullenin 1991envolgendejaren zichwederom voortzetten. Het PBNtracht dieontwikkelingen te volgen entoe te passen diedirect het personeel van het Proefstation
tengoedekomen. Het komendejaar zaleenjaar zijn waarin technische infrastructuren opgebied van netwerken en datacommunicatie-faciliteiten een grote rol spelen.
Deeerste stappen diehiervoor nodigzijn, zijn reedsverricht aanhet eind van dejaren tachtig. Half 1991zalhet Local Area Network PBN aangesloten worden ophet
AGROnet. Dit houdt in dat de computers van het PBN de mogelijkheid hebben te
communiceren met de computers van alle directies, instellingen en stichtingen die
onder Landbouw, Natuurbeheer en Visserij vallen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid internationaal communicatie-overdracht te laten plaatsvinden met collegainstituten op onze aardbol.

Onderzoek enstatistiek zijn disciplines dienauw metelkaar verbonden zijn
31

AFDELING ALGEMENE ZAKEN
A. van der Linden
Zoals in het Jaarverslag 1989 reeds is aangekondigd, heeft Iris Westerink, telefoniste/receptioniste het Proefstation verlaten. Op 29 juni 1990 is in besloten kring
hieraan aandacht geschonken. Haar plaats is ingenomen door Ansje WeimaenVicky van Zijverden-Bartlett.
Demediatheek vervult eenbelangrijke functie ter ondersteuningvanhet onderzoek.
Naast de onderzoekers maken onderwijs, voorlichting en bedrijfsleven veelvuldig
gebruik van de informatie die in de bibliotheek aanwezig is.
In 1990zijn intotaalaanbovengenoemde gebruikers, 988uitleningen geregistreerd.
Daarnaast verzorgden demedewerkers vandebibliotheek 300aanvragen bij andere
bibliotheken enwerden 69aanvragen verzorgd vananderebibliotheken inhet kader
van het interbibliothecair leenverkeer. Tenslotte werd de collectie in 1990 uitgebreid met 94nieuwe boeken. Ookhet dia-archief werd weer veelvuldiggebruikt. In
totaal 1983dia's werden uitgeleend. Momenteel ishet overleggestart omte komen
toteengeautomatiseerde dia-registratie,zodatindetoekomst hetbestand gemakkelijker toegankelijk is, hetgeen de serviceverlening ten goede komt.
Ten behoeve van de doelgroepen vanhet P.B.N,werden in 1990veleartikelen vanuithet onderzoek bewerkt enfotografisch ondersteund voorplaatsinginonder meer
het Vakblad voor de Bloemisterij, Oogst, Bloemenkrant en Veilingbladen. Ook de
onderzoekers maakten dankbaar gebruik van de geboden mogelijkheden om lezingen en posters, zowel inbinnen- als inbuitenland, te completeren met foto- en diamateriaal.
Debelangstelling voor brochures, rapporten en verslagen uit binnen- en buitenland
blijft onverminderd groot en voorziet derhalve duidelijk in een behoefte. Het is dan
ookjammertemoetenconstateren datenigestagnatieisontstaaninhet herschrijven
vanuitverkochtebrochures doordevoorlichting onderverantwoordelijkheid vanhet
Informatie- en Kenniscentrum (IKC) afdeling Bloemisterij. Een volledige lijst van
nog aanwezige brochures en rapporten treft u elders in dit Jaarverslag aan.
Derubriek Onderzoekvaria verscheenregelmatig inhetVakblad voor deBloemisterij en werd door medewerkers van de afdeling Algemene Zaken gecoördineerd en
verwerkt. Ook het verschijnen van de eerder genoemde artikelen in de Vakbladen
werd door de afdeling Algemene Zaken gecoördineerd en verwerkt.
Debelangstellingvoorhet onderzoekvanhetProefstation voordeBloemisterij,vanuitbinnen-enbuitenland, isonveranderd groot tenoemen. Alleen altijdens deVaktentoonstelling werden 604bezoekers rondgeleid uit zestien landen, waaronder 172
uit Nederland. De overige dagen van het jaar werden, meestal in groepsverband,
ruim 1200 bezoekers geregistreerd.
De huishoudelijke dienst heeft ook in 1990 een bijdrage geleverd in de verzorging
van vele vergaderingen, gewasmiddagen en feestelijkheden ter gelegenheid vanjubilea, en dergelijke.
32

Meestal op de achtergrond, maar daarom niet minder belangrijk, hebben de medewerkersisters) van de afdeling Algemene Zaken hun steentje bijgedragen aan het
functioneren van het Proefstation.
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VERSCHENEN RAPPORTEN VERSLAGEN EN
PUBLIKATIES OVER 1 9 9 0
Deverschenen rapporten, verslagen enartikelen over 1990zijn opdriemanierenopgenomen:
1. Op naam van het gewas
2. Op naam van de auteur
3. Op trefwoord
Gewas

Titel publikatie

Soort rapportage

Acalypha

Remproef Acalypha
hispida II
Betere aanpassing aan
behoefte van gewas: blauwe SON-T AGRO binnenkort in produktie
Eigen TE veelal rendabel:
aandachtspunten bij aanschaf
Rookgassen TE nog ongeschikt voor C02-dosering:
onderzoek naar mogelijkheden zuivering
Kennis van prijsvorming
essentieel voor goed
beleid
Onderzoek geïntegreerde
bedrijfsbesturing krijgt
steeds meer vorm: IMAG
werkt aan verschillende
hulpmiddelen
Klachten lopen via de
prijs: teler krijgt rekening
van slechte houdbaarheid
Registreren met mechaniseringsapparatuur
Mechanisering, nu en in
de toekomst
Geïntegreerde bestrijding:
een doelgerichte, specifieke aanpak
Areaalveranderingen bij
snijbloemen voorspelbaar
Grotere lampkeuze met
SON-T: keuze lamp afhankelijk van situatie

Proefverslag

Algemeen

34

Nr.

Pag.

Vakblad Bloemisterij 3
64
Vakblad Bloemisterij 3
66
Vakblad Bloemisterij 3
70
Vakblad Bloemisterij 3
118
Vakblad Bloemisterij 4

152
Vakblad Bloemisterij 7
61
Vakblad Bloemisterij 9
25
Vakblad Bloemisterij 9
28
Vakblad Bloemisterij 12
40
Vakblad Bloemisterij 13
54
Vakblad Bloemisterij 25
61

Gewas

Titel publikatie

Soort rapportage

Goede bestrijding Californische trips mogelijk
Goed warmtebeheer TE
financieel voordelig: verschil van f 4,= per m2
tussen weggooien en benutten
Geen klimaat- of teeltverbetering te zien: geforceerde luchtbeweging bij
tabletverwarming
Luchtige substraten geven
beter resultaat: relatie
slappe planten en zuurstof
in wortelmilieu
Botrytis cinerea, het sluipende gevaar
Proefstation milieuvriendelijk op vaktentoonstelling: helft minder bestrijdingsmiddelen in 2000
Zuurstofgebrek in wortelmilieu heeft grote gevolgen
Consumenten en telers
hebben dezelfde smaak
Der niederländische Gartenbau
Effect of bench heating on
crop responses
Morphogenetic effects of
assimilation lighting

Vakblad Bloemisterij 26

Fungi on aphids, thrips
and whitefly in the greenhouse environment
Natural enemies of Whiteflies: Fungi
A selective medium for
Botrytis cinerea to be
used in a spore-trap
Transportsystem wird
zum Herz der Betriebe
Bedrijfseconomische
evaluatie tabletver-

Nr.

Pag.

36

Vakblad Bloemisterij 31

53

Vakblad Bloemisterij 38
50

Vakblad Bloemisterij 40
56
Vakblad Bloemisterij 41
49
Vakblad Bloemisterij 43
62

Vakblad Bloemisterij 50
54
Oogst

19

Gartenbörse und
Gartenwelt
Acta Hortic.

44

44
2151
272
133
Abstract no. 1781;
XXIII International
Horticutural Congress, Firenze
Proc. Vth Int. Coll.
on Invertebr. Pathol.
and Microbial Control
Intercept, Andover

376
187

Neth. J. Plant Path. 96
247
T.A.S.P.O. Magazin 6
Vol. 17
Rapport
94

7

35

Gewas

Titel publikatie
warming
Effect van beschikbaarheid van zuurstof in het
wortelmilieu bij snijbloemen
Normen voor gehalten aan
voedingselementen van
groenten en bloemen onder glas
ISHS International Symposium In vitro culture
and horticultural breeding,
Cesena (Italië)
Congres over geïntegreerde bestrijding in kasteelten, Denemarken
Studiereis naar Australië
in het kader van geïntegreerde en microbiële
bestrijding van plagen
Tabletverwarming met geforceerde ventilatie
Evaluatie van (selectieve)
bestrijdingsmiddelen ter
bestrijding van Cal. trips
(Frankliniella occid.)
Mogelijkheden van de zetmeeltoets als versheidsen/of kwaliteitstoets

Alstroemeria

36

Cultivars leveren geen bijdrage aan produktiespreiding: gebruikswaardeonderzoek zes cultivars
Alstroemeria
Alstroemeria een prima
waardplant voor Pratylenchus bolivianus
Warme zomer heeft negatieve invloed op scheutproduktie: gebruikswaardeonderzoek Alstroemeria
Gebruikswaarde-onderzoek
Alstroemeria in de praktijk
Gebruikswaarde-onderzoek
Alstroemeria 1988 - 1989
Invloed van de grondtem-

Soort rapportage

Nr.

Rapport

96

Pag.

Rapport PTG

Reisverslag

Reisverslag
Reisverslag

Proefverslag
Proefverslag

Proefverslag

Vakblad Bloemisterij 15

26

Vakblad Bloemisterij 20
69
Vakblad Bloemisterij 21
36

Rapport

91

Rapport

93

Proefverslag

Gewas

Amaryllis
Anjer

Titel publikatie

Soort rapportage

peratuur op bloeispreiding
bij Alstroemeria
Onderzoek naar populatieontwikkeling wortellesieaaltje P. bolivianus bij
Alstroemeria

Proefverslag

Gebruikswaarde-onderzoek
met nieuwe Amarylliscultivars
Gebruikswaarde-onderzoek
anjer 1988-1989:
Beproefde cultivars hebben goede houdbaarheid
Uiterlijk grootbloemigen
positief beoordeeld:
gebruikswaarde-onderzoek
anjer
Niet-ziekteverwekkende
Fusarium effectief: onderdrukking vaatziekte anjer
Effect of root colonization
by fluorescent Pseudomonas spp. strains on Fusarium wilt of carnation in
hydroponic systems
Control of Fusarium wilt
in carnation grown on
rockwool by Pseudomonas
sp. strain WCS 417 r and
Fe-EDDHA
Gebruikswaarde-onderzoek
anjer in de praktijk
Verslag watergeeffrequentie proef bij trosanjer
'Adelfie'
Post-harvest treatment
with KP-1
Ontwikkeling van een
detectiemethode voor
F. oxysporum f. sp. in anjer en Cyclamen

Nr.

Pag.

Vakblad Bloemisterij 27
40

Vakblad Bloemisterij 15
30

Vakblad Bloemisterij 20
22

Vakblad Bloemisterij 48
44

Acta Phytopath.
Sinica

19

179
Neth. J. Plant Path. 96

119
Rapport

90

Proefverslag
Proefverslag
Intern jaarverslag
PBN

Anthurium

Ontwikkelen toetsmethode
kou-gevoeligheid Anthurium andreanum

Proefverslag

Aster

Daglengtebehandeling

Jaarverslag
37

Gewas

Azalea

Begonia

Bouvardia

Cambria

Campanula

38

Titel publikatie

Soort rapportage

Nr.

Aster
Lichtintensiteit tijdens de
uitbloei van Streptocarpus, potchrysant, Kalanchoë en Azalea

Rijnsburg '88/89

Houdbaarheid Begonia
snel te toetsen: uitbloei
aantal cultivars vergeleken
Grote stekken bloeien
eerder en geven grotere
planten: eerste resultaten
praktijkproef Begonia
bekend
Hoe denkt de consument
over Begonia als huisgenoot
Eens een slechte begonia,
altijd een slechte begonia
Effect of root-zone and air
temperature on flowering
growth and keeping quality of Begonia x hemalis
'Toran'
Slappe bladeren Bouvardia
veroorzaakt door lucht in
stengels
Stuurlicht heeft geen
effect op bloemopening
Bouvardia: een mythe
naar het rijk der fabelen
Bloemknopopening Bouvardia

Vakblad Bloemisterij 24

Houdbaarheid van snijbloem Cambria sterk te
verbeteren
Produktieverhoging
Cambria door telen bij
lagere temperatuur:
bloeispreiding door temperatuur nauwelijks mogelijk

Vakblad Bloemisterij 15

Keuze uitgangsmateriaal
van groot belang: teelt
Campanula in tunnel

Vakblad Bloemisterij 14

Pag.

Proefverslag

56
Vakblad Bloemisterij 43

52
Vakblad Bloemisterij 49
50
Vakblad Bloemisterij 51/
52
Scientia Hortic.
44

112

135
Vakblad Bloemisterij 7
39
Vakblad Bloemisterij 21
60

Proefverslag

50

Vakblad Bloemisterij 16

32

52

Gewas

Chrysant

Cordyline

Cyclamen

Titel publikatie

Soort rapportage

Flinke bloeivervroeging
gaat ten koste van produktie: teelt Campanula in
tunnel en buiten
Leeftijd en koude bij
Campanula
Vergelijking van uitgangsmaterialen van Campanula
voor de teelt in een tunnel

Vakblad Bloemisterij 17

Koud water voorkomt
slappe bladeren bij chrysant
Nieuwe cultivars getest:
gebruikswaarde-onderzoek
chrysant
Goede toetsing voor ongevoelig sortiment noodzakelijk: roest in chrysant
Potchrysant: meer of
minder bemesten aan het
einde van de teelt?: Geen
duidelijke invloed op
houdbaarheid
Zuurstofvoorziening speelt
belangrijke rol bij chrysant: wortelbevochtiging
met eb/vloedrecirculatiesystemen
Invloed van EC op plantkwaliteit en houdbaarheid
van potchrysant
Invloed van de mestgift
aan het einde van de teelt
op het effect van de transporttemperatuur bij potchrysant (Ie experiment)
Lichtintensiteit tijdens de
uitbloei van Streptocarpus, potchrysant, Kalanchoë en Azalea
Geen groeivoordelen door
combinatie nevel en meer
licht: betere bladkleur potplant Cordyline 'Red Edge'
Nat telen levert beste

Nr.

Pag.

54

Jaarverslag
Rijnsburg '88/89
Proefverslag

Vakblad Bloemisterij 1
42

Vakblad Bloemisterij 32
26

Vakblad Bloemisterij 40
42

Vakblad Bloemisterij 46

60

Vakblad Bloemisterij 48

40

Proefverslag
Proefverslag

Proefverslag

Vakblad Bloemisterij 28
42

Vakblad Bloemisterij 16

39

Gewas

Titel publikatie
resultaat: watergift Cyclamen goed te regelen met
stralingssom
Epidemiology of Fusarium
wilt in Cyclamen in an
ebb and flow system
Instandhouding Cyclamenmijt
Ontwikkeling van een
detectiemethode voor
F. oxysporum f. sp. in anjer en Cyclamen

Cymbidium

Soort rapportage

Nr.

60

Neth. J. Plant Path. 96
171
Proefverslag
Intern jaarverslag
PBN

Schermen en EC van invloed op vroegheid en
produktie Cymbidium:
voorlopige resultaten twee
bloeiseizoenen
Effect of electrical conductivity of the nutrient
solution and fertilization
regime on spike production and quality of Cymbidium

Vakblad Bloemisterij 18

Nu ook Delphinium in
vitro: snelle vermeerdering mogelijk
Relatie stekgewicht en
eindlengte aangetoond:
gegevens eerste praktijkproef Dieffenbachia bekend
Dieffenbachia: onderzoek
1987 - 1988

Vakblad Bloemisterij 25

Duizendschoon

Onderzoek naar effectieve
bestrijding van roest in
duizendschoon

Proefverslag

Ficus

Uitgangsmateriaal heeft
invloed op lengtegroei en
vertakking Ficus benjamina
'Starlight' heeft ook na
teelt veel licht nodig
Invloed hijsverwarming op
groei Ficus en Schefflera
Invloed van bewaring en

Vakblad Bloemisterij 22

Delphinium

Dieffenbachia

40

Pag.

44

Scientia
Horticulturae

44

293

48
Vakblad Bloemisterij 48

48

Rapport

89

50
Vakblad Bloemisterij 49
58
Proefverslag
Proefverslag

Gewas

Titel publikatie
lichtintensiteit na afzet op
de mate van bladverbruining en bladval bij Ficus
benjamina
Watergeeffrequentie en
micro-klimaat Ficus

Forsythia

Freesia

Gerbera

Verlenging aanvoerseizoen
'Lynwood Gold' mogelijk
Lange bewaring van
Forsythiatakken
Geen echte verbeteringen
van het sortiment: gebruikswaardeonderzoek
voorjaarsbloei Freesia
Herfstbloeiers produceren
redelijk tot goed: gebruikswaardeonderzoek Freesia
Oriënterend onderzoek
naar de mogelijkheden
van NIRS als meettechniek voor de voorspelling
van de bloemknopopening
van freesia's
Bloemknopopening Freesia
Assimilatiebelichting gaat
bloemknopabortie bij Gerbera tegen
Assimilatiebelichting van
invloed op voedingsopname Gerbera
Sombere perspectieven
voor Gerbera
Kennis nodig voor gerichte
bestrijding: ontwikkeling
en verspreiding van Botrytis cinerea in Gerbera
Ontwikkeling en verspreiding van Botrytis cinerea
in Gerbera, onder glas
Modelvorming Botrytis
cinerea in Gerbera
Dispersal of the greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum (Westwood), on the rosette
plant Gerbera

Soort rapportage

Nr.

Pag.

Proefverslag
Vakblad Bloemisterij 43
47
Proefverslag
Vakblad Bloemisterij 17

22
Vakblad Bloemisterij 37
36
Rapport RIKILT
90.04

Proefverslag
Vakblad Bloemisterij 7
70
Vakblad Bloemisterij 8
30
Vakblad Bloemisterij 10

56

Vakblad Bloemisterij 29
38
Rapport

95

Rapport

101

Bulletin IOBC/WPRS
XIII

205
41

Gewas

Titel publikatie

Soort rapportage

Guzmania

Mogelijkheden tabletverwarming onderzocht voor
Spathiphyllum en Guzmania: pottemperaturen tot
26°C mogelijk
Guzmania en Spathiphyllum op verwarmde tabletten

Vakblad Bloemisterij 9

Vervroeging aanvoerperiode kan positie Gypsophila verbeteren
Toppen van Gypsophila

Vakblad Bloemisterij 27

Gypsophila

Nr.

50
Rapport

87

50
Jaarverslag
Rijnsburg '88/89

Hortensia

Invloed van EC in de
landfase op de plantkwaliteit bij afzet

Proefverslag

Impatiens

Sortimentsbeoordeling
Impatiens 'New Guinea'

Proefverslag

Kalanchoë

Effect van RV en worteltemperatuur op fysiogene
afwijkingen bij Kalanchoë
en Spathiphyllum
Lichtintensiteit tijdens de
uitbloei van Streptocarpus,
potchrysant, Kalanchoë en
Azalea

Rapport

Leliecultivars voor jaarrondteelt: tien cultivars
beoordeeld op gebruikswaarde
Vier cultivars gewogen op
bruikbaarheid jaarrondteelt: gebruikswaardeonderzoek snijlelies
Invertase-activiteit als
maat voor de ontvangen
bijbelichting bij lelie

Vakblad Bloemisterij 2

Limonium

Botrytisbestrijding in
Limonium

Jaarverslag
Rijnsburg '88/89

Matricaria

Groeiregulatie Matricaria

Jaarverslag
Rijnsburg '88/89

Paphiopedilum

Bloeispreiding door koelbehandeling: aanvoer Pa-

Vakblad Bloemisterij 12

Lelie

42

Pag.

98

Proefverslag

36
Vakblad Bloemisterij 42

30
Proefverslag

Gewas

Titel publikatie

Soort rapportage

Nr.

phiopedilum rond moederdag mogelijk
Pelargonium
Perkplanten

Poinsettia

Potplanten

EC-trappen bij Pelargonium
Watering strategies in
bedding plant culture: effect on plantgrowth and
keeping quality
Invloed potgrondsamenstelling en watergeefmethode op groei en kwaliteit van perkplanten na
uitplant

Pag.

54

Proefverslag
272

Acta Hort.

191
Proefverslag

Vergelijking van cultivars
hard nodig: verschillen in
transportgevoeligheid bij
Poinsettia
Nieuwe streefcijfers voor
bemesting Poinsettia
Development of Bemisia
tabaci Gennadius on Poinsettia and other potplants
grown under glass
K/Mg-verhouding in voedingsoplossing Poinsettia

Vakblad Bloemisterij 24

Uiteenlopend effect van
assimilatiebelichting en tabletverwarming: onderzoek bij bonte planten
Belichtingsduur beïnvloedt
groei en kwaliteit van potplanten
Teelt los van de ondergrond wordt zware opgave: onderzoek in de kamerplantenteelt
Supplementary lighting
for potplant cultures
Development of Bemisia
tabaci Gennadius on Poinsettia and other potplants
grown under glass
Oriënterend onderzoek
naar toepassing van schermen en een nevelinstalla-

Vakblad Bloemisterij 34

54

Vakblad Bloemisterij 33
42

Bulletin IOBC/WPRS
XIII
61
Proefverslag

38

Vakblad Bloemisterij 35
54

Vakblad Bloemisterij 48
64

Acta Hortic.

272
159

Bulletin IOBC/WPRS
XIII
61
Proefverslag

43

Gewas

Primula
Roos

44

Titel publikatie

Soort rapportage

Nr.

Pag.

tie bij potplanten
Invloed belichtingsduur op Proefverslag
groei en kwaliteit potplanten
De invloed van assimilatie- Proefverslag
belichting op de groei en
kwaliteit van een aantal
groene en bonte potplanten I
De invloed van assimilatie- Proefverslag
belichting op de groei en
kwaliteit van een aantal
groene en bonte potplanten II
Waterbalans potplanten
Proefverslag
Variatie in ethyleengevoeProefverslag
ligheid bij enkele potplanten
Sortimentsbeoordeling
Proefverslag
Primula
Vooral in middelgrootbloemige en kleinbloemige
opvallende cultivars: resultaten gebruikswaardeonderzoek roos
De STUR treedt naar buiten
Hoge slagingspercentages
mogelijk bij stenten van
rozen
Eb/vloed ideaal voor aantastingen door wortelaaltjes: verspreiding en populatieontwikkeling Pratylenchus vulnus
In steenwol wortelaaltjes
makkelijk de baas: bestrijding Pratylenchus vulnus
Belichte rozen hebben
extra zorg nodig
Gebruikswaarde-onderzoek
kasrozen 1988 - 1989
Het belang van de assimilatenverdeling bij de
bloemknopopening van de
roos

Vakblad Bloemisterij 13

32
Vakblad Bloemisterij 30
42
Vakblad Bloemisterij 32
40
Vakblad Bloemisterij 45

34
Vakblad Bloemisterij 45
38
Vakblad Bloemisterij 48
42
Rapport

92

Agrobiologische
Thema's CABO
75

Gewas

Titel publikatie

Soort rapportage

Nr.

Carbohydrates and osmotic
potential in rose petals
Nutrient uptake, production
and qualityof Rosahybrida
in rockwool as affected by
electrical conductivity of
the nutrient solution
An application of PLC and
Bass model for Dutch roses
Verspreiding, populatieontwikkeling en bestrijding van P. vulnus bij
roos, in steenwol op
eb/vloed
Onderzoek naar verschillen
in waardplantgeschiktheid
en schadegevoeligheid van
de rozenonderstammen
Stekken van onderstammen van rozen
Waterbalans belichte/nietbelichte rozen
Invloed van assimilatiebelichting tijdens de teelt
op het naoogstgedrag van
rozen
Het optreden van bentneck in verschillende tijden van het jaar

Physiol. Plantarium 79
A94
Plant nutrition physiology and
applications
519
Tijdsch. soc. wet.
ond. van de Landb.

2
151

Proefverslag

Proefverslag

Proefverslag
Proefverslag
Proefverslag

Proefverslag

Saintpaulia

Perspectieven tabletverwarming bij Saintpaulia

Vakblad Bloemisterij 24

Schefflera

Donker maakt Schefflera
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van zuurstof in het wortelmilieu bij snijbloemen
Effect of bench heating on
crop responses
Effect of root-zone and air
temperature on flowering
growth and keeping quality of Begonia x hemalis
'Toran'
Tabletverwarming met
geforceerde ventilatie
Invloed hijsverwarming op
groei Ficus en Schefflera

Temperatuur

Mogelijkheden tabletverwarming onderzocht voor
Spathiphyllum en Guzmania: pottemperaturen tot
26°C mogelijk
Produktieverhoging
Cambria door telen bij la-

Soort rapportage

Nr.
50

Vakblad Bloemisterij 40

56
Vakblad Bloemisterij 45

34
Vakblad Bloemisterij 48

40
Vakblad Bloemisterij 48

64
Vakblad Bloemisterij 50
54
Rapport

87

Rapport

96

Acta Hortic.

272
133

Scientia Hortic.

44

135
Proefverslag
Proefverslag

Vakblad Bloemisterij 9
50

Vakblad Bloemisterij 16
77

Trefwoord

Titel publikatie
gere temperatuur: bloeispreiding door temperatuur nauwelijks mogelijk
Uiteenlopend effect van
assimilatiebelichting en tabletverwarming: onderzoek bij bonte planten
Geen klimaat- of teeltverbetering te zien: geforceerde luchtbeweging bij
tabletverwarming
Geen effect luchtvochtigheid en worteltemperatuur
aangetoond: onderzoek
naar verdroogde groeipunten bij Spathiphyllum
Guzmania en Spathiphyllum op verwarmde tabletten
Effect van RV en worteltemperatuur op fysiogene
afwijkingen bij Kalanchoë
en Spathiphyllum
Effect of bench heating on
crop responses
Effect of root-zone and air
temperature on flowering
growth and keeping quality of Begonia x hemalis
'Toran'
Invloed hijsverwarming op
groei Ficus en Schefflera
Watergeeffrequentie en
microklimaat Ficus
De invloed van tabletverwarming en assimilatiebelichting op de groei en
kwaliteit van diverse potplanten I

Toetsmethoden

78

Goede toetsing voor ongevoelig sortiment noodzakelijk: roest in chrysant
Oriënterend onderzoek
naar de mogelijkheden
van NIRS als meettechniek voor de voorspel-

Soort rapportage

Nr.

Pag.

32
Vakblad Bloemisterij 34

38
Vakblad Bloemisterij 38

50
Vakblad Bloemisterij 47

60
Rapport

87

Rapport

98

Acta Hortic.

272
133

Scientia Hortic.

44

135
Proefverslag
Proefverslag
Proefverslag

Vakblad Bloemisterij 40
42
Rapport RIKILT
90.04

Trefwoord

Uitgangsmateriaal

Vermeerdering

Watergeven

Titel publikatie

Soort rapportage

ling van de bloemknopopening van freesia's
Ontwikkelen toetsmethode
kougevoeligheid Anthurium andreanum

Proefverslag

Keuze uitgangsmateriaal
van groot belang: teelt
Campanula in tunnel
Uitgangsmateriaal heeft invloed op lengtegroei en
vertakking Ficus benjamina
De STUR treedt naar
buiten
Hoge slagingspercentages
mogelijk bij stenten van
rozen
Grote stekken bloeien eerder en geven grotere planten: eerste resultaten
praktijkproef Begonia bekend
Relatie stekgewicht en
eindlengte aangetoond:
gegevens eerste praktijkproef Dieffenbachia bekend
Dieffenbachia: onderzoek
1987 - 1988
Vergelijking van uitgangsmaterialen van Campanula
voor de teelt in een tunnel
Stekken van onderstammen
van rozen

Nr.

Pag.

Vakblad Bloemisterij 14
52

Vakblad Bloemisterij 22
50

Vakblad Bloemisterij 30
42

Vakblad Bloemisterij 32

40
Vakblad Bloemisterij 43

52
Vakblad Bloemisterij 48

48
Rapport

89

Proefverslag
Proefverslag

Nu ook Delphinium in
vitro: snelle vermeerdering mogelijk
ISHS International Symposium
In vitro culture and horticultural breeding, Cesena
(Italië)

Vakblad Bloemisterij 25

Nat telen levert beste
resultaat: watergift Cyclamen goed te regelen met

Vakblad Bloemisterij 16

48
Reisverslag

79

Trefwoord

Titel publikatie

Soort rapportage

stralingssom
Watering strategies in bed- Acta Hort.
ding plant culture: effect
on plantgrowth and keeping quality
Verslag watergeeffrequen- Proefverslag
tieproef bij trosanjer
'Adelfie'
Watergeeffrequentie en
Proefverslag
microklimaat Ficus
Invloed potgrondsamenstel- Proefverslag
ling en watergeefmethode
op groei en kwaliteit van
perkplanten na uitplant
Waterbalans potplanten
Proefverslag

80

Nr.

Pag.
60
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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.
Snijbloemenserie

Laatste

Prijs

Prijs

Code
Titel
SBA002 Teelt Anthurium andreanum
SBN003 Teelt Herfstchrysanten onder glas
SBA004 Teelt Kasrozen
SBA007 Teelt Jaarrondchrysanten
SBA010 Teelt Anjers (standaard en tros)
SBN013 De bemesting van Chrysant
SBA014 Teelt Gerbera
SBA020 Teelt Alstroemeria
SBA021 Teelt Nerine
SBN023 Morfologische veranderingen
groeipunt freesiablad
SBA024 Teelt Forsythia
SBA025 Teelt Bouvardia
SBA026 Teelt Cymbidium
SBA030 Teelt Buitenanjer
SBA031 Teelt Besheesters
SBA032 Teelt Prunus en sneeuwbal
SBA033 Teelt Seringen
SBA034 Teelt Paphiopedilum
SBA035 Teelt Phalaenopsis

uitgave binnenland buitenlani
1988
f 17,50
f 32,50
1984
f 10,00
f 25,00
1988
f 17,50
f 32,50
1985
f 20,00
f 35,00
1989
f 20,00
f 35,00
f 10,00
f 25,00
1988
f 17,50
f 32,50
1989
f 17,50
f 32,50
1988
f 17,50
f 32,50
1983
1988
1989
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1988

f 6,00
f 17,50
f 17,50
f 15,00
f 12,50
f 15,00
f 17,50
f 17,50
f 15,00
f 17,50

f 21,00
f 32,50
f 32,50
f 30,00
f 27,50
f 30,00
f 32,50
f 32,50
f 30,00
f 32,50

1986
1986
1987
1987
1988

f 15,00
f 7,50
f 15,00
f 7,50
f 17,50

f 30,00
f 22,50
f 30,00
f 22,50
f 32,50

f 8,50

f23,50

1988
1982
1987
1983

f 20,00
f 15,00
f 20,00
f 15,00

f 35,00
f 30,00
f 35,00
f 30,00

1983

f 5,00

f 20,00

1990
1988

f 15,00
f 20,00

f 30,00
f 35,00

Potplantenserie
PBA001 Teelt Kalanchoë
PBA003 Teelt Pelargonium
PBA004 Teelt Hortensia
PBA005 Teelt Violen
PBA006 Teelt Bromeliaceeën
Algemene serie
ABN071 Grondstomen
ABN073 Richtlijnen voor het samenstellen
van potgronden en veensubstraten
ABN074 Schermen in kassen
ABN078 Plantenfysiologie in de glastuinbouw
ABN079 Rookgascondensors
ABN080 Waterontzouting door omgekeerde
osmose in de tuinbouw
ABN083 Chemische begrippen voor bemesting
bij plantenteelt zonder aarde
ABN085 C0 2 in de kas

1981

81

ABN086 Substraatteelt, technische, economische en plantenziektenkundige
aspecten
ABN087 Plantenvoeding in de glastuinbouw
ABN089 Voedingselementen
ABN090 Licht in de kas

1988
1989
1986
1987

f 20,00
f 35,00
f 25,00
f 40,00
f 20,00
f 35,00
f 20,00
f 35,00

Voedingsoplossingen in de glastuinbouw
VON004 Anjer, roos, gerbera in steenwol
VON005 Rozen in kunstmatige substraten
VON006 Anjers in steenwol
VON007 Gerbera in kunstmatige substraten
VON008 Voedingsoplossing voor groenten en
bloemen, geteeld in water of
substraten
VON009 Teelt Anthurium andreanum in
substraten
VON010 Berekenen van voedingsoplossing
voor plantenteelt zonder aarde
VONlOe Idem, Engelstalig
VON011Normen voor waterkwaliteit in de
glastuinbouw
VON012 Teelt van Cymbidium in substraten
VON015 Normen voor gehalten aan voedingselementen, groenten en bloemen onder glas Nederlands/Engels

1989
1989
1989
1989

f10,00
f10,00
f10,00
f10,00

f25,00
f25,00
f25,00
f25,00

1989

f10,00

f25,00

1986

f 8,00

f23,00

1989
1989

f10,00
f7,00

f25,00
f22,00

1988

f10,00
f20,00

f25,00
f35,00

1990

f 15,00

f 30,00

Diversen
ABA001 De koelcel voor snijbloemen
RIVRO Tweede beschrijvende Rassenlijst
voor siergewassen.
ABA002 Hippeastrum (Amaryllis), Gebruikswaardeonderzoek 1985-1988
ABA003 Influence of temperature on bud
break, shoot growth, flower bud
atrophy and winter production of
glasshouse roses (Proefschrift G.A.
van den Berg)

1989

f 15,00

f 30,00

1989

f 17,50

f 32,50

1989

f 15,00

f 30,00

1987

f 22,50

f 37,50

1987
1987
1987

f 12,50
f 12,50
f 10,00

f 27,50
f 27,50
f 25,00

1987

f 7,50

f 22,50

Rapporten PBN
R041
R042
R043
R044
R045

82

Rassenlijst Fuchsia, Opplanting 1986
Kasrozen en hun 'leven'
Na-oogst behandeling Sering
Roos 'Motrea' in steenwol en polyfenolschuim met twee snijmethoden
Watergeefmethode en voedingsstoffenbalans bij Codiaeum op eb/vloëd-

R047
R048
R049
R050
R051
R052
R053
R054
R055
R056
R057
R058

R059
R060
R062
R063
R064
R065
R066
R067
R068
R069
R070

systeem
Afzetontwikkeling bij Trachelium
Toepassing verschillende tablet- en
vloerverwarmingssystemen
Watergeefstrategie rondom periode
Ie snee bij anjers op steenwol
Gebruikswaarde Anthurium
1984-1987
Gebruikswaarde-onderzoek anjer
86/87
Toetsing werkzame en fytotoxische
grenzen van zilverthiosulfaat bij zomerbloemen
Tien rozencv's op eigen wortel en op
onderstam geteeld in steenwol
Methoden voor het maken en gebruik van saldobegrotingen potplanten voorbeeld; Kalanchoë
Invloed van daglengte op ontwikkeling bloei vaste planten.
Teeltonderzoek Gardenia jasminoides
Teeltonderzoek Beloperone guttata
Kalkgiften in potgrond en verschillende NH4/NO0- verhoudingen in de
voed.opl. bij twee rassen van Saintpaulia
Gebruikswaardeonderz. kasrozen
86-87
Gebruikswaardeonderzoek anjer harttakteelt, feb.'87 - mrt.'88
EC en mestloze periode Cymbidium
1988
Vervanging van meerjarige gewassen/plantopstanden
Gebruikswaardeonderzoek anjer,
overige typen maart '87 -mei '88
Begonia op verwarmde tabletten
Teeltonderzoek, houdbaarheid en
kwaliteit
Bladplanten op verwarmde tabletten
Vergelijking van drie substraten en
twee cultivars bij Anthurium andreanum
Afzetontwikkeling bij Aster ericoides
Effect van ethyleen na voorbehandeling met zilverthiosulfaat bij verschillende cultivars Freesia
Bestrijding Botrytis cinerea in de naoogstfase met behulp van luchtioni-

1988
1987

f 10,00
f 7,50

f 25,00
f 22,50

1988

f 12,50

f 27,50

1988

f 7,50

f 22,50

1988

f 10,00

f 25,00

1988

f 7,50

f 22,50

1988

f 10,00

f 25,00

1988

f 10,00

f 25,00

1988

f 10,00

f 25,00

1988
1988
1988

f 10,00
f 7,50
f 7,50

f 25,00
f 22,50
f 22,50

1988

f 7,50

f 22,50

1988

f 7,50

f 22,50

1988

f 10,00

f 25,00

f 12,50

f 27,50

1988

f 7,50

f 22,50

1988

f 7,50

f 22,50

1988
1988

f 12,50
f 10,00

f 27,50
f 25,00

1988

f 7,50

f 22,50

1988

f 7,50

f 22,50

1988

f 7,50

f 22,50
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R071
R072
R073

R074
R075
R076
R077
R078
R079
R080
R081
R082
R083
R084
R085
R086
R087
R088
R089
R090
R091
R092

84

satoren
Invloed van uiterlijke en meetbare eigenschappen van anjerstek op de
uniformiteit van de eerste snee
Gebruikswaardeonderzoek Alstroemeria 1987 - 1988
Kaliumxalcium-verhouding en magnesiumgehalte in de voedingsoplossing voor Gerbera geteeld in
steenwol
Gerbera, invloed dag/nachttemperatuur op produktie en kwaliteit
Gebruikswaardeonderzoek kasrozen
1987-1988
Rozen telen op steenwolmatten van
verschillende dikte
Gebruikswaardeonderzoek anjerharttakteelt 1988-1989
Bestrijding Botrytis cinerea op roos,
in de naoogst fase met behulp van
luchtionisatoren.
Invloed van worteltemperatuur en
kasluchttemperatuur bij roos op
steenwol
EC, Produktie, Kwaliteit en Mineralenbalans bij roos geteeld in steenwol
Referentietoets Gerbera
Invloed plaatseffect bij diverse proefschema's
Invloed van assimilatiebelichting op
produktie, kwaliteit en houdbaarheid
van Gerbera
Nutriëntenbalans, potgrond en gietfrequentie eb/vloed watergeven bij
Begonia
Gebruikswaardeonderzoek anjer (meiplanting)
Watergeeffrequentie en substraatsystemen bij Bouvardia
Guzmania en Spathiphyllum op verwarmde tabletten
Alstroemeria: Kansen en bedreigingen
Dieffenbachia: onderzoek 19871988
Gebruikswaardeonderzoek anjer
Gebruikswaardeonderzoek Alstroemeria in de praktijk
Gebruikswaardeonderzoek kasrozen
1988-1989

1988

f 5,00

f20,00

1988

f 7,50

f 22,50

1988

f 7,50

f 22,50

1988
1989

f 12,50
f 10,00

f 27,50
f 25,00

1989

f 7,50

1989

f 5,00

f 20,00

1989

f 7,50

f 22,50

1989

f 5,00

f 20,00

1989

f 10,00

f 25,00

1989
1989

f 10,00
f 10,00

1989

f 5,00

1989

f 12,50

f22,50

f 25,00
f 25,00
f20,00
f 27,50

1989

f 7,50

f22,50

1989

f 7,50

f22,50

1989

f 7,50

f22,50

1990

f10,00

f25,00

1989

f12,50

f27,50

1990
1990

f10,00
f 7,50

f25,00
f22,50

1990

f 7,50

f22,50

1990

f 7,50

f22,50

R093

Gebruikswaardeonderzoek Alstroemeria 1988-1989
1990
R094
Bedrijfseconomische evaluatie tabletverwarming
1990
R095
Ontwikkeling en verspreiding van
Botrytis cinerea in Gerbera onder
glas
1990
R096
Effect van beschikbaarheid van
zuurstof in het wortelmilieu bij snijbloemen
1990
R097 Verspreiding, populatie-ontwikkeling
en bestrijding van Pratylenchus vulnus bij roos, geteeld in steenwol op
eb/vloed
1990
R098
Effect van RV en worteltemperatuur
op fysiogene afwijkingen bij Kalanchoë en Spathiphyllum
1990
R099
Beheersing lengtegroei perkplanten
door omgekeerde dag/nachttemperatuur
1991
R101 Modelvorming Botrytis ein. in
Gerbera
1991
R102
Produktie roos Sonia op 573 onderstamklonen in kasgrond
1991
R103 Bemestingsproeven bij Asplenium en
Nephrolepis
1991
R104
Gebruikswaardeonderzoek standaardanjer in de praktijk 1989-1990
1991
R105
Schoon Produktiebedrijf. De bedrijfsopzet bij een schone produktiewijze
1991
R105B Bijlage bij rapport nr. R105. De milieubelasting vanuit de huidige situatie en de consequenties ervan voor
nieuwbouw
1991
R106
Gebruikswaardeonderzoek Anjer
Voorjaarplanting 1989-1990
1991
R107
Bemestingsproeven bij Euphorbia
pulcherrima (Poinsettia)
1991
R108
Bemestingsproeven bij Codiaeum
1991
R109 Effect van zuurstofbeschikbaarheid
in het wortelmilieu op trosanjer
'Adelfie'
1991
R110
Bemestingsproeven bij Begonia
1991
R113 Gebruikswaardeonderzoek kasrozen
1989/90
1991
R114
Invloed uitgangsmateriaal op lengtegroei en vertakking bij Ficus Benjamina 'Exotica'
1991
R115
Onderzoek uitgangsmateriaal potplanten op praktijkniveau: Begonia,

f 7,50

f 22,50

f 7,50

f 22,50

f 12,50

f 27,50

f 10,00

f 25,00

f 10,00

f 25,00

f 10,00

f 25,00

f 10,00

f 25,00

f 5,00

f20,00

f 7,50
f 7,50

f 22,50
f22,50

f 7,50

f 22,50

f 5,00

f 20,00

f 10,00

f 25,00

f 10,00

f 25,00

f 7,50
f 7,50

f 22,50
f 22,50

f 5,00
f 7,50

f20,00
f 22,50

f 7,50

f22,50

f 7,50

f 22,50
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Dieffenbachia, Ficus, Nephrolepis,
Saintpualia, Yucca

1991

f 10,00

f 25,00

ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF VERZENDKOSTEN
Ukunt dezeboekjes bestellen dooroverschrijvingvanhettebetalenbedragmetvermeldingvan titel en bestelcode vanhet gewenste opgirorekening 17 4 8 55 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 Stationfor floriculture, Rabobank Aalsmeer Holland,number 3001.77.976,
mentioning the titles and codes of the leafletts.

86

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
Vaste Keuringscommissie (VKC) van de Kon. Mij Tuinbouw en Plantkunde,
telefoon 02977-52250; telefax 02977-52205
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas, Kruisbroekweg 5, Postbus 8, 2670 AA
Naaldwijk, telefoon 01740-36700
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, Vennestraat 16, Postbus 85, 2160 AB
Lisse, telefoon 02521-19104
Proefstation voor de Boomteelt, Rijneveld 153, Postbus 118, 2770 AC Boskoop,
telefoon 01727-9797
Proeftuin Rijnsburg en omstreken, Laan van Verhof 1, 2231 BZ Rijnsburg,
telefoon 01718-21658
Proeftuin Lent, Vossepelsestraat 28, 6663 KC Lent, telefoon 080-221658
Proeftuin Vleuten, Alendorperweg 73, 3451 GL Vleuten, telefoon 03406-61326
Proeftuin Noord-Nederland, Gantel 12, 7891 XA Klazienaveen, telefoon
05913-49191
Proeftuin Noord-Limburg, Dr. Droessenweg 11,Postbus 6077, 5960 AB Horst,
telefoon 04709-9494
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INTERNE TELEFOONLIJST PER 14 MEI 1 9 9 1
Het is mogelijk rechtstreeks zonder tussenkomst van de telefoniste medewerkers
van het PBN te bellen. Er moet dan eerst 52 en vervolgens het 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, C l .
Boer, C.M.M, de
Boogaard, M.
Bosker, I.
Braamhorst, P.
Brandts, A.A.
Broek, G.J. van der
Bulle, A.A.E.
Buwalda, F.
Cuypers, L.
Dam, K. van
Dil, M.C.
Dop, A.J.
Dijkshoorn-Dekker, M.
Engelen-v.d. Bijl, L. van
Everink, A.
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
Kerckhoven, J. van
Kersch, P.
Kerssies, A.
Kock-Legerstee, Th.
Koster, R. de

419/420/421
211/401
434
431
409/413
212
213/501
(woning)
203
402
528
431
527
419/420/421
214
249
240
409/413
292
290
219
203
432
413/409
240
534
403
215
217/239
217
406
303
429
216/438
218
406
430
405
240/423/422
416
526
211
530
402

Mulderij, B.
Nijssen, H.
Okkersen, P.
Oorde, M. van
Os, P.C. van
Otten, W.
Ploeger, C.
Pluym, I. van der
Pret, R.
Rattink, H.
Reitsma, T.
Rijssel, E.R. van
Rozendal-Ouwerkerk, T.
Sanders, C.
Schrama, P.
Schreuder, S.
Schuttler, H.
Slootweg, G.
Stammes, J.
Steen, M.A.A. van der
Steinbuch, F.
Stelder, F.
Stephan, H.
Stoof, J.J.
Straver, N.A.
Sytsema-Kalkman, E.Ch.
Sytsema, W.
Teigen, H J . van
Tolsma, J.
Tuinstra, E.
Uitermark, C.G.T.
Verberkt, H.
Verlind, A.
Vogelezang, J.V.
Vonk Noordegraaf, C.
Vries, J.W. de
Warmenhoven, M.G.
Weel, P.A. van
Weima, J.M.T.
Westerhof, J.
Wurff, A.A.M. van der
Zoest, J. van
Zijverden-Bartlett, V. van
Zoutendijk-Rering, C.

291
403
216/438
214
430
291
222
202
216/438
223
532
222
550
409/413
294/285
287/295
224
409/413
407
225
249
226/227/218
216/438
434
219
436
436
254
412/413/409
212
292
228
429
533
529
237/306
271
525
433
405/422
286/288
525
220

Kromwijk, A.
Linde, D. van der
Linden, A. van der
Marissen, N.
Mourik, N.M. van

435
248
531
221/238
402/411

Zwartendijk, A.

216/438
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ADRESSEN BLOEMISTERIJONDERZOEK IN
NEDERLAND
Proefstation voor de Bloemisterij, Linnaeuslaan 2a, 1431 JV Aalsmeer
Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland, telefoon 02977-52525;
telefax 02977-52270
Informatie- enKenniscentrum voordeBloemisterij (IKC-B),telefoon 02977-45659
Vaste Keuringscommissie (VKC) van de Kon. Mij Tuinbouw en Plantkunde,
telefoon 02977-52550; telefax 02977-52205
Proefstation voorTuinbouwonderGlas,Kruisbroekweg 5,Postbus8,2670AANaaldwijk, telefoon 01740-36700
Laboratorium voorBloembollenonderzoek, Vennestraat 16,Postbus 85,2160ABLisse, telefoon 02521-19104
Proefstation voordeBoomteelt,Rijneveld 153,Postbus 118,2770ACBoskoop,telefoon 01727-9797
Proeftuin Rijnsburg en omstreken, Eikenlaan 1, 2231 XW Rijnsburg, telefoon
01718-21658
Proeftuin Lent, Vossepelsestraat 28, 6663 KC Lent, telefoon 080-221658
Proeftuin Vleuten, Alendorperweg 73, 3451 GL Vleuten, telefoon 03406-61326
Proeftuin Noord-Nederland, Gantel 10, 7884 VM Barger Compascuum, telefoon
05913-49191
Proeftuin Noord-Limburg,Dr.Droessenweg 11, Postbus6077,5960ABF
foon 04709-9494
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