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VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag 1992 van het Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland (PBN).
Het geeft in woord en beeld een overzicht van het onderzoek en van de voor het
PBN relevante gebeurtenissen.
Kwaliteit in de keten is het 'Leitmotiv' in het onderzoek. Kwaliteit van het produktieproces, van het produkt van de ondernemer en de onderneming vormen de hoofdthema's waar omheen het door het bestuur vastgestelde onderzoekprogramma is
gegroepeerd. Stapje voor stapje draagt het onderzoek bij aan nog steeds noodzakelijke verhoging van de kwaliteit in brede zin in de bloemisterijsector.
Resultaten van onderzoek zijn het produkt van goede en enthousiaste medewerkers
en de omgeving waarin de medewerkers hun werk verrichten. Nogal wat veranderingen hebben in het verslagjaar plaatsgevonden.
Na een relatief korte luidruchtige verbouwing kon het voormalige schoolgebouw
van de RMTuS worden betrokken. Het Proefstation werd omgedoopt tot Centrum
Bloemisterij nadat de DLV-Bloemisterijteams, het IKC-Bloemisterij en de Centrale
Directie van het AOC hun intrek in het hoofdgebouw hadden genomen. Het Houdbaarheidsgebouw werd uitgebreid met temperatuurcellen en uitbloeiruimten. Een
aanvang werd gemaakt met het 'vernieuwbouwen' van ca. 5000 m2 kassen in het
Linnaeuslaancomplex. En last but not least verscheen het beleidsbesluit met betrekking tot de fusie met het PTG te Naaldwijk.
Dankzij de inzet van alle medewerkers kon het in 1991 vastgestelde onderzoekprogramma 1992 toch worden gerealiseerd. Een woord van dank aan hen allen is hier
op zijn plaats. Uw op- of aanmerkingen op dit jaarverslag horen wij graag.
Dr. Tj. Reitsma
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De afdeling" TEELT 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 januari 1993.

Dr. Tj. Reitsma nam eind mei 1993 afscheid van het
PBN en werd directeur van het Laboratorium voor
Bloembollenonderzoek te Lisse
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AFDELING TEELT
Hoofd: Dr.Ir. G.A. van den Berg
Kerngroep Teeltoptimalisering
Baas, Dr.Ir. R.
Bakker, Ir. J.A.
Blacquière, Dr. T.
Buwalda, Drs. F.
Cuypers, Ing. L.H.M.
Dijkshoorn-Dekker, Ir. M.W.C.
Graaf-van der Zande, Ing. M.T. de
Otten, Ir. W.
Pluym, Ing. C.H.M, van der
Straver, N.A.
Vogelezang, Dr.Ir. J.V.M.
Warmenhoven, M.G.

(tot 1-6-1993)
(tot 1-9-1993)
(vanuit PVS)
(tot 15-7-1993)
(tot 15-7-1993 vanuit AIO/LUW)
(tot 1-11-1993)

Groep G e w a s o n d e r z o e k
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.
AFDELING P R O D U K T K W A L I T E I T
Hoofd: Dr.Ir. C. Vonk Noordegraaf
A. K e r n g r o e p G e w a s b e s c h e r m i n g
Amsing, Ing. J.J.
Boogaard, M.
Guidemond, J.A.
Fransen, Dr.Ir. J.J.
Kerssies, Ir. A.
Pieters, Ir. M.M.J.
Rattink, Ir. H.
Rijn, C. van
Stelder, Ir. F.C.T.
Sutterlin, Ir. S.
B. K e r n g r o e p N a o o g s t
Bulle, Ing. A.A.E.
Gorsel, Ir. R. van
Marissen, Dr. A.

(vanaf 1-1-1993)

(vanaf 1-12-1992)

(tot 1-10-1993)
(vanuit LUW)

Sytsema-Kalkman, Ing. E.Ch.
Slootweg, G.
C. K e r n g r o e p U i t g a n g s m a t e r i a a l
Gelder, Ir. A. de
Hazendonk, Ing. D.A.
Kromwijk, Ing. J.A.M.
Mil-Vieveen, Ing. A.M.A. van
Sytsema, Dr.Ir. W.
Telgen, Dr.Ir. H J . van
AFDELING B E D R I J F S K U N D E
Hoofd: Dr. A.J. Dop
K e r n g r o e p Bedrijfskunde
Benninga, Ir. J.
Gemert, J. van
Uitermark, Ing. C.G.T.
Ploeger, Drs. C.
Rijssel, Ir. E. van
Weel, Ing. P.A. van
Tas, Ing. J.C.M.

(gedetacheerd vanuit het LEI)
(gedetacheerd vanuit het LEI)

AFDELING B E D R I J F
Hoofd: J.W. de Vries
A. S e c t i e S n i j b l o e m e n
Beelen, C.H.Th.
Braamhorst, P.
Haalem, M. van
Kerckhoven, R.H.M, van
Stammes, J.
Steen, M.A.A. van der
Tuinstra, E.
Weijden, A.A. van der

(vanaf 1-1-1993)
(overleden 3-5-1993)
(tot 1-4-1993)
(vanaf 1-11-1992)

B. S e c t i e P o t p l a n t e n , p e r k p l a n t e n en b u i t e n b l o e m e n
Akse, F.
Boer, C L
Broek, G J . van der
Dam, K. van
Schaefer, R.
Schrama, P.M.M.
Schüttler, H.
Zoest, J. van

(vanaf 1-12-1992)

Sectie Bedrijfstechniek
Groeneveld, W.
Okkersen, P.
Pret, R.M.
Stoof, J.J.
Zwartendijk, A.P.
Onderzoekassistenten
Berg, Th. J.M. van den
Berg-de Vos, Ing. B. van den
Eveleens-Clark, B.A.
Hoope, M.A. ten
Jong-Lanser, CJ. de
La Brijn-Jansen, M.W.
Mourik, N.M. van
Rozendal-Ouwerkerk, T.
Tolsma, J.
Wurff, A.A.M, van der
Zessen-Bosker, A.I. van

(tot 1-9-1993)
(vanuit PVS)
(vanaf 1-9-1992)

STAFAFDELING INFORMATICA
Hoofd: Ing. F. Steinbuch
Blauw, J.
Koster, R. de
Verlind, A.L.
AFDELING ALGEMENE ZAKEN
Hoofd: A. van der Linden
Benschop, JJ.
Boer, C.M.M, de
Engelen-van der Bijl, H.C.H.M. van
Hart, MJ. 't
Kock-Legerstee, Th.J.
Linde, D. van der
Oorde, M.S. van
Stephan, H.
Weima, J.M.Th.
Zoutendijk-Rering, C.
Zijverden-Bartlett, V.C. van

10

(vanaf 1-9-1992)

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

(ROC Vleuten)
(ROC Rijnsburg)
(ROC Klazienaveen)
(ROC Lent)
(ROC Horst)
(ROC Horst)

Na het vertrek van de Tuinbouwschool uil het hoofdgebouw werd dit gedeelte geheel
aangepast ten behoeve van het PBN, IKC en de {liredie van het AOC
11
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Personeel werkzaam op het Proefstation voor de Bloemisterij ten tijde van het afscheid van
directeur Dr. Tj. Reitsma (foto 22 maart 1993), voor de foto in volgorde van indiensttreding
1. H. Stephan (1961)
2. Dr.Ir. W. Sytsema (1962)
3. P. Braamhorst (1964)
4. M.A.A. van der Steen (1965)
5. P. Okkersen (1966)
6. Dr.Ir. C. Vonk Noordegraaf (1966)
7. J.J. Stoof (1967)
8. J. Stammes* (1969)
9. M. Boogaard (1969)
10. N.A. Straver (1969)
11. Ir. H. Rattink (1971)
12. C.H.Th. Beelen (1971)
13. W. Groeneveld (1973)
14. Dr.Ir. G.A. van den Berg* (1973)
15. Ir. E. van Rijssel (1974)
16. Ing. P.A. van Weel (1975)
17. F. Akse (1975)
18. Th.J.M. van den Berg (1976)
19. J. Tolsma (1976)
20. J. van Zoest (1976)
21. J.J. Benschop (1977)
22. C J . Boer (1977)
23. H. Schüttler (1978)
24. A.L. Verlind (1978)
25. M J . 't Hart (1979)
26. M.G. Warmenhoven (1980)
27. A.M.M, van der Wurff* (1980)
28. Ing. F. Steinbuch* (1980)
29. N. van Mourik (1980)
30. H.C.H.M. van Engelen (1981)
31. G.J. van der Broek (1981)
32. C.M.M, de Boer (1981)
33. Ing. E.Ch. Sytsema-Kalkman (1981)
34. Ing. J.J. Amsing (1982)
35. Ir. A. de Gelder (1982)
36. J.W. de Vries* (1982)
37. Ing. C.G.T. Uitermark (1983)
38. Ing. M.T. de Graaf-v.d. Zande (1983)
39. Dr. Ir. J.V.M. Vogelezang (1984)
40. Ing. P.C. van Os
41. R. de Koster (1985)
42. K. van Dam (1985)
43. Ing. G.E. Mulderij (1985)
44. Dr. Tj. Reitsma* (1986)
45. Th.J. Kock-Legcrstee (1986)
46. A.P. Zwartendijk (1986)
47. D. van der Linde (1987)
48. Ir. J. Benninga (1987)
49. Dr. A. Marissen* (1987)
* niet aanwezig op de foto

50. Drs. C. Ploeger (1987)
51. Dr. T. Blacquiere (1987)
52. Dr.Ir. J.J. Fransen (1987)
53. Ir. A. Kerssies (1987)
54. Dr.Ir. H.J. van Telgen (1987)
55. G. Slootweg (1987)
56. T. Rozendal-Ouwerkerk (1988)
57. A. van der Linden* (1988)
58. E. Tuinstra (1988)
59. R.H.M, van Kerckhoven (1988)
60. Ing. J.A.M. Kromwijk (1988)
61. C. Zoutendijk-Rering (1988)
62. Ing. J.A.M, van Mil-Vieveen (1988)
63. Dr.Ir. R. Baas (1989)
64. M.S. van Oorde* (1989)
65. Ing. L.H.M. Cuijpers (1989)
66. Ir. F.C.T. Stelder (1989)
67. Ir. W. Otten (1990)
68. Dr. A.J. Dop* (1990)
69. J. Blauw (1990)
70. H.M.C. Nijssen (1990)
71. Ir. J.A. Bakker (1990)
72. Ing. J. de Hoog (1990)
73. Drs. F. Buwalda (1990)
74. Ir. M.W.C. Dijkshoorn-Dekker (1990)
75. J.M.Th. Weima (1990)
76. Ing. D.A. Hazendonk (1990)
77. Ing. B. van den Berg-de Vos (1990)
78. Ing. A.A.E. Bulle (1990)
79. Ing. W.C.H. Verberkt (1990)
80. V.C. van Zijverden-Bartlett* (1990)
81. A.A. Brandts (1990)
82. M.A. ten Hoope* (1990)
83. R.M. Pret (1990)
84. Ing. C.H.M, van der Pluym (1991)
85. P.M.M. Schrama (1991)
86. Ir. R. van Gorsel (1991)
87. B.A. Eveleens-Clark (1991)
88. M.W. La Brijn-Jansen (1991)
89. Ir. S.S. Sütterlin* (1992)
90. Ing. J.C.M. Tas (1992)
91. C J . de Jong-Lanser (1992)
92. A.L van Zessen-Bosker (1992)
93. A. van der Weijden (1992)
94. Ir. M.M.J. Pieters (1992)
95. R. Schaefer (1992)
96. M. van Haalem (1993)
97. C. van Rijn* (1993)
98. A. Durieux (1993)
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HOOFDLIJNEN VAN HET ONDERZOEK IN 1 9 9 1
J. B l a u w
In 1992 is aan de hoofdlijnen van het voorgaande jaar een vervolg gegeven. Veel onderzoek isgericht op het voldoen aan de huidige en toekomstige milieu-eisen. Voortgezet is het onderzoek, gericht op onder meer het ontwikkelen van nieuwe
teeltmethoden: bestaande teeltsystemen moeten worden aangepast of vervangen, gezien de eisen van de toekomst.
Gezonde uitgangsmateriaal wordt een absolute noodzaak om teeltsystemen te vrijwaren van infecties bij de start van de teelt. Het ontwikkelen van geavanceerde
toetsmethoden zal moeten bijdragen aan een betere beheersing van de kwaliteit, zowel van het uitgangsmateriaal als gedurende de teelt en de afzet.
Om het gebruik van milieu-belastende middelen te verminderen zal bedrijfshygiëne
op een hoger plan moeten komen. Het voorkómen van ziekten is belangrijker dan
het curatief moeten optreden. Nieuwe methoden om ziekten te bestrijden, zoals biologische en geïntegreerde bestrijding, kunnen het middelengebruik aanzienlijk beperken.
Het onderzoekprogramma van het PBN wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld
op basis van vragen uit de teelt, de handel, de leveranciers van uitgangsmateriaal
en ook vanuit het beleid, met name het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij.
De richting van het onderzoek wordt aangegeven door de hoofdlijnen die gericht zijn
op de verbetering van de kwaliteit van het produkt, van het produktieproces en van
het ondernemerschap. In detail toegelicht:
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 in 1992van onderzoekers op deze hoofdlijnen is in bijgaande figuur weergegeven.
In het onderzoekprogramma van 1992 zijn volgens deze hoofdlijnen de diverse onderzoekprojecten gedefinieerd. Binnen elk project worden door verschillende onderzoekers diverse proeven gedaan, zowel op het PBN zelf als op de ROC's. De invulling
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van het onderzoekprogramma op proefniveau is tot stand gekomen in overleg met
NTS, VBN, VBW, VGB, NAK-S, ROC's en het IKC.
Indevolgende hoofdstukken vanditjaarverslagwordt inhetkort weergegeven welke resultaten in 1992zijn behaald en wat dit betekent voor devoortgang van deverschillende projecten. Voor 1993 zijn de geplande proeven beschreven in het
gezamenlijke onderzoekprogramma Glasgroente enBloemisterij,datinnovember 1992
isuitgebracht door de Proefstations te Naaldwijk en Aalsmeer en de samenwerkende ROC's.

Verdeling vande totale
onderzoekcapaciteit in
1992 over de hoofdlijnen

gewasbescherming
17%

naoogst
9%
teeltsturing
43%

sortiment
5%
kwaliteit/
uitgangsmateriaal
10%
bedrijfskunde
16%
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AFDELING TEELT
D r . I r . G.A. van den Berg
Het onderzoek binnen de afdeling Teelt vond in 1992 plaats opde volgende drie vakgebieden: 'Klimaat en Groei', met als projecthouder Ir. J.V.M. Vogelezang en onderzoeker Ing. L.H.M. Cuypers; 'Waterhuishouding en Bemesting', met als
projecthouder Dr.Ir. R. Baas en als onderzoekers N.A. Straver en M.G. Warmenhoven; 'Bloei en Ontwikkeling', met als projecthouder Dr. T. Blacquière en onderzoeker Ing. M.T. de Graaf-van der Zande.
Naast deze thematisch georiënteerde onderzoekers werken op de afdeling Teelt zes
onderzoekers met een gewasgerichte oriëntatie, gewasonderzoekers:
A.A. Brandts: perkplanten, azalea en poinsettia
Ing. B. Mulderij: groene- en bonte planten
Ing. H. Verberkt: bloeiende potplanten
Ing. J. de Hoog: roos, Alstroemeria en houtige gewassen
Ing. P.C. van Os: Gerbera, Alstroemeria en orchideeën
H. Nijssen: anjer, Gypsophila, Anthurium en zomerbloemen
Naast hun onderzoek vervullen deze gewasonderzoekers een brugfunctie naar de praktijk. Zij hebben onder meer zitting in de landelijke commissie van de NTS.
Behalve bovengenoemde onderzoekers, die met name aan reguliere onderzoekprojecten werken, waren in 1992 vijf onderzoekers met een tijdelijke aanstelling werkzaam. Zij werkten aan de volgende, deels door derden gefinancierde, projecten:
- Ir. J.A. Bakker, 'Neveneffecten van Assimilatiebelichting'
- Ir. M.W.C. Dijkshoorn-Dekker, 'Ontwikkeling en Kwaliteit Potplanten'
- Ir. W. Otten, 'Water-, nutriënten- en zuurstofmodel Potplanten'
-Drs. F. Buwalda, 'Optimalisering substraatloos eb/vloedsysteem voor snijbloemen'
- Ing. I. van der Pluym, 'Verbetering van energie-efficiëntie bij toepassing van assimilatiebelichting' (per 1 november).
In 1992 was vanaf juli een gastmedewerker binnen de afdeling werkzaam, namelijk
Prof.Dr. Ki Sun Kim uit Zuid-Korea. Hij werkte binnen het project van drs. F. Buwalda en hield zich bezig met de beworteling van chrysantestekken die bestemd zijn
voor wortelbevochtigingssystemen zoals eb/vloed en wortelbesproeiing.
Behalve op het Proefstation in Aalsmeer vond een deel van het teeltonderzoek plaats
op de volgende vijf regionale onderzoekcentra:
- Horst, onderzoekers ing. A. van de Wiel-van Son, en ing. S. Swinkels
- Klazienaveen, onderzoeker G. van Leeuwen
- Lent, onderzoeker ing. C. de Beer
- Rijnsburg, onderzoeker D. Krijger
- Vleuten, onderzoeker ing. F.R. van Noort
V a k g e b i e d 'klimaat en groei'
Het onderzoek binnen dit vakgebied is erop gericht om middels het sturen van de
kasklimaatfactoren: licht, temperatuur, CO2 en luchtvochtigheid, de groei van de ge-
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wassen tebeheersen enhet teeltproces zodanigte sturen, dat het gewenste eindprodukt wordt verkregen. In 1992laghet zwaartepunt vanhet onderzoek bij devolgende projecten:
Effectkasluchttemperatuurtijdensdeteeltopgroei, ontwikkeling,produktieen kwaliteit
Door het aanhouden van een hogere nacht- dan dagtemperatuur (negatieve DIF)of
een tijdelijke sterke temperatuurverlaging (kouval) blijkt dat bij een aantal gewassendelengtegroei iste verminderen. Ditbiedt duseenmogelijkheid omde afhankelijkheid van chemische remstoffen te verminderen. Het onderzoek naar de mogelijkheden vandezemethodiek voorpot-enperkplanten wordtuitgevoerd inAalsmeer,
Lent en Klazienaveen.
Bij Hydrangea bleek DIF remstof volledig te kunnen vervangen. Ook bij Begonia
bleek DIFtot een aanzienlijke lengtevermindering te leiden, de resultaten van kouval waren wisselend. Bij poinsettia is kouval een goed alternatief, met name voor
deeerste periodevandenormaalcultuur, waarin DIFnietkanworden gerealiseerd.
Effectvan desubstraattemperatuuropgroei, ontwikkeling, produktieenkwaliteitvansnijbloemen en potplanten
Het onderzoek mettabletverwarming bijpotplanten werd voortgezet inLentbijCordyline, Peperomia en Radermachera. Tabletverwarming leiddetotzwaardere enlangere planten. Uithet onderzoek te Klazienaveen blijkt dat ookpalmen goed gedijen
op verwarmde betonvloeren.
Deproeven ter bestudering van deeffecten van een tijdelijk verlaagde grondtemperatuur opdebloeivanAlstroemeria werdenvoortgezet opdeROC'steHorst enKlazienaveen. Het aantal 'loze'scheuten nam sterk af enhet aantal veilbare takken toe.
Ookwerd dekwaliteit inpositievezinbeïnvloed. Deresultaten toondenaan, datgrondkoeling voor de cultivar 'Flamengo' economisch aantrekkelijk is.
In Horst werd de invloed van de grondtemperatuur op het optreden van 'duimen'
bij Freesia verder bestudeerd.
Kwantitatieve effecten van assimilatiebelichting
Het onderzoek was gericht ophet kwantificeren van de effecten van de duur en de
intensiteit van assmilatiebelichting tijdens de teelt op groei, produktie en kwaliteit
van potplanten en kasrozen. In Klazienaveen en Horst werd gewerkt met verschillende belichtingsintensiteiten en belichtingsduren bij kasrozen.
In het tweede jaar had een bepaalde lichthoeveelheid anderhalf maal zoveel effect
alsinhetjaarvanaanplant.Lichtgegevenin 'duur' of 'intensiteit' gaf eenzelfdeproduktieverhoging. Voor het bedrijfseconomisch resultaat ishet van belang dat deteler debij destroomproduktie opgewekte warmte benut (Warmte/Krachtkoppeling).
Bijpotplanten werd inAalsmeer gewerkt met verschillende belichtingsintensiteiten
enbelichtingsduren bij o.a. Begonia, Saintpaulia, potroos, Hydrangea en Nephrolepis.
InLent resulteerde aanvullende belichting (6W/m2 tot 18uur)inzwaardere enlangere planten bij Cordyline, Peperomia en Rademachera.
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Effect van belichting bij Hydrangea
Zomerklimaal potplanten
In dit onderzoek werd nagegaan welke klimaatfactoren beperkend zijn voor de ontwikkeling van groene en bonte planten in de zomer.
In het onderzoek werden verschillende vernevelingsstrategieën met elkaar vergeleken naast de behandeling zonder verneveling. De gewassen zijn bij twee verschillende EC's van de voedingsoplossing geteeld.
Bij het gebruik van de nevelinstallatie was de maximale kasluchttemperatuur tot 6°C
lager en de luchtvochtigheid 15-25% hoger clan zonder nevelen.
Ontwikkeling en kwaliteit potplanten
Doel van dit project is te komen tot de planmatige produktie van een produkt van
een gestandaardiseerde kwaliteit (vorm, gevuldheid en dergelijke), zo mogelijk jaarrond. Dit vereist een nauwgezette teeltplanning en sturing van de groei, met name
de vorm van de plant, in de richting van dat gedefinieerde produkt. Het gewasonderzoek wordt uitgevoerd met het modelgewas Ficus benjamina 'Exotica' en is opgedeeld 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.
Subjectieve waarden (o.a. rapportcijfers) worden gekoppeld aan objectieve, zowel met
de hand als met behulp van beeldverwerking gemeten waarden. Hieruit kwam naar
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voren dat dekwaliteit van Ficus benjamina sterk bepaald wordt door de breedte en
de dichtheid van de plant. Omde samenhang tussen licht en temperatuur en deinvloedvandezefactoren ophetgewastekunnen onderzoeken wordtgebruik gemaakt
van groeimodellen als onderzoekinstrument. Het onderzoek vindt plaats in samenwerkingmetdeVakgroepTuinbouwplantenteelt vandeLandbouwuniversiteit inWageningen.
Vakgebied 'substraat, waterhuishouding en bemesting'
Vooreengoedegroeienontwikkeling vanhetgewasiseen optimalevoorzieningvan
het wortelstelsel met voeding, water en zuurstof vereist. Binnen het vakgebied
'Substraat, Waterhuishouding enBemesting' vindt onderzoek plaatsomdieoptimale condities vast te stellen en vervolgens te realiseren. In 1992 werd gewerkt aan
de volgende projecten:
Bemestingonderzoek potplanten in kader bemestingsadviessysteem
In de 'Bemestingsadviesbasis Glastuinbouw' opgesteld doordeCommissie Standaardisatie Bemestingsadvies Glastuinbouw worden streefwaarden gegeven voor debemesting. Het onderzoek iser opgericht omenerzijds destreefwaarden te verifiëren
en anderzijds aan te geven opwelke manier deze waarden kunnen worden gerealiseerd.
In een proef met Codiaeum is nagegaan op welke manier de EC in de pot op een
eb/vloedsysteem beter te beheersen is.Het bleek dat integenstelling tot de opvoerhoogte, deECvandevoedingsoplossing weleengroot effect opdeECindepothad.
Een snellebetrouwbare EC-meting lijkt dan ook noodzakelijk om de ECin de hand
te houden.Doorgebruik te makenvan een methode ombodemvocht te verzamelen,
danwei een directe EC-meting in de potgrond is dit in principe mogelijk. Dezemethode is bij de varens Nephrolepis en Asplenium in onderzoek. Dat een goede ECinstellingvangrootbelangkanzijn bleekookbijSaintpaulia. Destandaard voorraadbemesting bleek voor in ieder geval één ras ('Ramona') te hoog, waardoor groeireductie optrad.
Bij Kalanchoë isonderzocht inhoeverre bloembeschadiging ('witte bloemetjes') het
gevolg kan zijn van klimaatomstandigheden en bemesting. Naast grote rasverschillenbleek dat eenhoge Ca/Mg-verhouding van devoedingsoplossing minder schadebeelden tot gevolg had.
Beïnvloeding morfologie pot- enperkplanten door middelvan bemesting
Het onderzoek om door middel van bemesting de lengtegroei van pot- en perkplantentereduceren werdvoortgezet inAalsmeerenKlazienaveenopeb/vloedsystemen.
Bij de perkplanten Pelargonium en Impatiens bleek de lengtegroei voldoende gereduceerd tekunnenworden dooreenverminderde fosfaatbemesting. Zijscheutvorming
bij Pelargonium was nog wel minder dan bij gebruik van chemische remmiddelen.
BijSalviaenpotchrysant werd eenonvoldoendeplantkwaliteit bereikt dooreengelimiteerde fosfaatbemesting. Door een sterk verhoogde EC te geven bij stek-Pelargonium kon delengtegroei ookgereduceerd worden, zonder dat hierbij nadelige effecten optraden.
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Zoiileffeclcn in gesloten systemen
Omdal planten in het algemeen weinig"natrium oi)ncnien kan in tceltsystemen waarin de vocdingsoplossing circuleert. \ a opho])en lot voor de plant schadelijke niveaus.
I lierdoor wordt spuien van voedingsoplossing noodzakelijk. In dit project worden de
grenzen vastgesteld waarboven produktieverlies optreedt en worden kwaliteitseisen
voor gesloten systemen opgesteld. In proeven bij Gerbera en anjer bleek dat bij XaClconcentraties boven de 8 mM een produktiedaling optrad.
Bij potplanten lijkt de noodzaak voor goed uitgangswater wellicht iets minder urgent, aangezien een deel van de ballastzouten via potgrond afgevoerd wordt. Bij een
zoutgevoelig gewas als azalea trad echter wel bladverbruining en bladval op bij ECniveaus van 1,3-1.5 mS/cm in het 1:1,5 vol.-extract.
Voorkomen van zuurstof- en ivalcrgcbrek in hel wortelmilieu bij snijbloemen
Onderzocht wordt het optreden en de effecten van zuurstof- en watergebrek in het
wortelmilieu bij snijbloemen.
Bij anjer is een proef uitgevoerd waarbij het verband tussen de worteltemperatuur
in de zomerperiode en zuurstofgebrek onderzocht werd. Hierbij bleek substraatkoeling in de zomerperiode eerder negatief dan positief op de produktie te werken.
Bij roos wordt onderzocht hoe zuurstofgebrek zich bij dit gewas openbaart, en of dit
kan optreden bij het in de praktijk meest gebruikte substraat steenwol. Bij een aantal gewassen is onderzocht in hoeverre het mogelijk is door een enzymatische bepaling in de wortels zuurstofgebrek in het wortelmilieu aan te tonen. Op watercultuur
bleek het enzym ADH hiertoe perspectiefvol te zijn. Bij teelt op substraten bleek
de monstername soms een beperkende factor voor de bepaling.
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Dynamiek van water en nutriënten in potplanten met een eb/vlocel-fertigatiesysteem
Bij Ficus benjamina werd gevonden dat gedurende de teelt 19 tot 41% van de totale
verdamping op conto van potgrondverdamping geschreven kon worden. Ook bleek
de transpiratie bij de hogere EC af te nemen. De intensieve waarnemingen aan wateren nutriëntenhuishouding worden gebruikt voor het betrouwbaar maken (valideren)
van een simulatiemodel voor de water- en nutriëntenhuishouding in teelten gebaseerd
op het eb/vloed-fertigatiesysteem.
Substraatonderzoek potplanten
De gevolgen van fysische eigenschappen van substraten voor de gewasgroei worden
onderzocht. Dit mede met het oog op een classificatie voor potgronden van de Regeling Handels Potgronden (RHP).
Op proeftuin Lent bleek dat bij Saintpaulia de luchtige substraten als gevolg van watertekort groeiverlies tot gevolg hadden.
In Aalsmeer bleek de groei van Impatiens Nieuw-Guinea bij lage watergeeffrequentie goed overeen te komen met de wateropname tijdens een vloedbeurt. De proef
werd uitgevoerd om criteria op te stellen voor verpakte potgronden van tuincentra.

l'roefresiiltatcn ran chrysant op eb/rloed-recirailaliesyslecin

Ontwikkeling van een substraatloos, eb/vloed-recirculatiesysteem voor snijbloemen
Doel van het project is varianten van eb/vloed-recirculatiesystemen te ontwikkelen
en te toetsen, waarbij een minimale input van substraat en energie gebruikt wordt
bij een kwalitatief en kwantitatief hoge produktie van snijbloemen. Het afgelopen
jaar zijn proeven uitgevoerd met als onderzoekfactoren watergeeffrequentie (stralingsafhankelijk), EC, plantdichtheid en assimilatiebelichting.
V a k g e b i e d 'bloei en o n t w i k k e l i n g '
Binnen dit vakgebied heeft onderzoek plaats naar de stuurmechanismen in de plant
en hoe die mechanismen te manipuleren zijn. Als dat bekend is kan men groei, ontwikkeling en bloei van de gewassen in de gewenste richting sturen. In 1992 werd
gewerkt aan de volgende projecten:
Invloed groeiregulatoren op de morfologie en bloei van bloemisterijgeivassen
Binnen dit project vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om de groei en ontwikkeling van de plant met behulp van groeiregulatoren te regelen. Bij een aantal
gewassen, zowel potplanten als snijbloemen, werd getracht met behulp van groeiregulatoren de bloei te beïnvloeden.
Bij Ranunculus werd getracht de bloemproduktie per plant te verhogen door bespuiting met Gibberelline. Het resultaat was negatief. Bespoten planten vertoonden een
duidelijk lagere produktie dan onbehandelde.
Bij Spathiphyllum werd nagegaan op welke specifieke wijze gibberellinen als bloeiinductor door de plant worden opgenomen en hoe de inwerking plaatsvindt. Beide
gebruikte cultivars waren in bloei te brengen met spuit- en bladsteeltoediening van
gibberellinen. In alle gevallen waarin Gibberelline werkte, traden echter bloemmisvormingen en te kleine bloemen op.
Het gebruik van cytokininen bij Cymbidium resulteerde in meer scheuten, maar niet
in meer bloemtakken. De kwaliteit van de bloemtakken werd negatief beïnvloed, de
takken bleven te 'propperig'.
Invloed behandeling moerplanten en/of plantmateriaal opde ontwikkeling en bloei,o.a.
bloeitijdstip van bloemisterijgewassen
De behandeling van de moerplanten en/of het plantmateriaal kan van invloed zijn
op de ontwikkeling na het planten. Onderzocht werd welke mogelijkheden hier eventueel liggen voor potplanten en enige zomerbloemen.
Bloeispreiding van zomerbloemen met behulp van plastic tunnels en rolkassen
Binnen dit project, dat loopt op de ROC's te Horst en Rijnsburg, worden de mogelijkheden nagegaan die eenvoudige plastic tunnels en rolkassen bieden om zomerbloemen die normaliter buiten worden geteeld, te vervroegen en te verlaten. Gewerkt
is met Trachelium, Campanula, Veronica en Phlox.
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Kwalitatieve effecten van kunstlicht
Bij dit onderzoek wordt het effect bestudeerd van de daglengte en de lichtsamenstelling (golflengte) op de ontwikkeling en morfologie (vorm) van snijbloemen en groentegewassen.
Bij Ranunculus asiaticus bleek met dagverlenging middels gloeilampen vanaf januari een geringe vervroeging van het oogsttijdstip haalbaar. Dit ging echter ten koste
van de kwaliteit en produktie. Eustoma bleek duidelijk daglengtegevoelig te zijn.
Bij Callistephus chinensis (zaaiaster) en Euphorbia pulcherrima (poinsettia) werden
acht lamptypen vergeleken. Blauw licht bleek het minst effectief als daglengtesignaal. Bij Callistephus was er sprake van een positieve relatie tussen lichtniveau en
vroegheid in bloei.
SON-T-licht bleek al bij lichtsterktes van 0,05 micromol PAR effect te hebben op
de groei en de ontwikkeling van sommige gewassen.
Neveneffecten van assimilatiebelichting
Bij het gebruik van assimilatiebelichting kunnen er bij-effecten optreden met betrekking tot de morfologie, onder meer kleur, scheutvorming, takopbouw en houdbaarheid, die samenhangen met de belichtingsduur en de lichtkleur van de gebruikte
lampen. Deze bij-effecten zijn onderwerp van studie binnen dit project dat geheel
in Aalsmeer wordt uitgevoerd. Als toetsgewassen werden gebruikt: aster, chrysant,
Eustoma, roos en tomaat.
Het onderzoek naar de mogelijke effecten van zogenaamd 'buurmanlicht', dat is ongewild licht afkomstig uit belichte kassen in de omgeving en via reflectie tegen de
wolken de kas bereikt, werd afgerond met een rapport.
Verbetering van de energie-efficiëntie bij de toepassing van assimilatiebelichting
Door de toepassing van assimilatiebelichting wordt ondermeer een verkorting van
de teeltduur bereikt. Hoe deze teeltduurverkorting tot stand komt, en in welke fase
van de teelt, is niet bekend. Doel van het project is te zoeken naar de optimale fase
in de teelt voor het toepassen van assimilatiebelichting, reductie van de belichtingsduur (in weken en maanden van de teelt) en daarmee het verhogen van de energieefficiëntie en het scheiden van morfogenetische en fotosynthese-aandeel in de groeitoename.
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AFDELING PRODUKTKWALITEIT
Dr.Ir. C. Vonk Noordegraaf
De realisatie van de uitbreiding van het houdbaarheidsgebouw met tien temperatuurcellen en twee uitbloeiruimtes was voor het onderzoek binnen deze afdeling een belangrijke zaak. Hierdoor kon met name het onderzoek naar de ontwikkeling van
methoden voor referentietoetsen weer volledig worden hervat.
Ook in de behoefte aan temperatuurcellen voor verschillend onderzoek kon nu voor
een deelworden voorzien. Het door het Minsterie van LNV en het PVS gefinancieerde
project 'Ontwikkeling van een voorspellende toets op bloemknopopening bij Freesia' is in 1992 afgesloten. Uit dit onderzoek is wel de mogelijkheid van een voorspellende toets naar voren gekomen, maar deze voldoet niet aan de door de veilingen
gestelde eis van nauwkeurigheid. Het in 1991 afgesloten project om met behulp van
elektroforese-technieken aan te tonen of jonge planten van Cyclamen en anjer met
Fusarium oxysporum besmet zijn, zal in 1993worden hervat en uitgebreid. Een projectvoorstel om te proberen de gevonden techniek ook toe te passen op andere ziekten vond een gunstig onthaal, zodat hierop extra financiering werd verkregen.
Uitgangsmateriaal
Rozenonderstammen
Het onderzoek naar het verkrijgen van goed, uniform uitgangsmateriaal voor de teelt
van kasrozen, is op drie wijzen voortgezet. Samen met de STUR (STichting ter verbetering van Uitgangsmateriaal kasRozen) zijn in de tweede selectieproef de produktie
en kwaliteit van de cultivar 'Eskimo' op een groot aantal onderstammen vergeleken.
Op basis van deze gegevens zijn enkele hoog producerende onderstammen die ook
rozen van goede kwaliteit gaven, geselecteerd en vermeerderd. Hiermee zullen zo
snel mogelijk stentproeven worden genomen om de vermeerderingseigenschappen
te bepalen. De selectie loopt nog tot voorjaar 1993 door.
Het stentonderzoek dat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden is beschreven en
in een rapport vastgelegd. Allerlei mogelijkheden die tot verbetering van het slagingspercentage kunnen leiden zijn daarin aangegeven. Desondanks leidt het stenten met R. canina Inermis-onderstammen dikwijls nog tot ongewenst lage slagingspercentages. Enkele belangrijke factoren als ondermeer hardheid (kwaliteit) van het
onderstammenhout zijn onvoldoende controleerbaar en daardoor is het slagingspercentage te weinig voorspelbaar, hetgeen voor praktijktoepassing niet acceptabel is.
Bij het stekken en bewortelen van rozenonderstammen van Inermis is de invloed van
lichtintensiteit, lichtkleur en daglengte op de beworteling nagegaan. Mits er voldoende
lichtenergie is heeft daglengte geen invloed op de beworteling.
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Stellten bij roos:ongewenste woekering
Uniformiteit bij potplanten
liet praktijkonderzoek naar de invloed van sorteren van het uitgangsmateriaal volgens hanteerbare criteria op de uniformiteit van het eindprodukt is in 1992 afgesloten. De laatste proef betrof de teelt van Yucca-kopstekken. De stekken kwamen van
drie bedrijven en werden op gewicht gesorteerd. Hoewel er wel een verband kon worden aangetoond tussen stekgewicht en planthoogte aan het eind van de teelt, lijkt
het gezien de geringe relatie niet zinvol om deze sortering toe te passen.
Sorteren op planthoogte tijdens het wijderzetten geeft veel meer kans op planten met
een gelijke eindlengte. De teeltwijze had meer invloed op de planthoogte dan de herkomst van het stek.
Weefselkweek van Cyclamen
Er ishet afgelopen jaar veel aandacht besteed aan onderzoek naar de vermeerdering
van Cyclamen via weefselkweek.
De invloed van lichtkleur en hormoonconcentraties op de regeneratie uit bladstukjes
werd nagegaan. Tussen de lichtbehandelingen bleek geen verschil opte treden, maar
wel tussen de hormoonconcentraties, waarbij een lage NAA-concentratie gunstig bleek
te zijn. De genetische achtergrond van de oorspronkelijke planten speelt ook een rol
bij het bepalen van de optimale concentraties.
Daarnaast is ook onderzocht of okselknopvermeerdering mogelijkheden biedt. Belangrijk hierbij om te weten is wat de vermeerderingsfactor van hoofd- en okselknoppen is. Door de vermeerderingsfactor uit te zetten tegen de tijd (aantal cycli)
bleek dat de hoogste vermeerderingsfactor met de geringste hoeveelheid arbeid ver-
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kregen werd bij een cyclusduur van tien weken. Cyclamen groeit in vitro langzaam
en heeft voor een stabiele vermeerdering veel tijd nodig.
Apicale dominantie
Bij roos in weefselkweek is met de 'single node'-methode nagegaan hoe de knopuitgroei beïnvloed wordt. Bij in vitro verkregen scheutjes is bekeken hoe het uitlopen
van de okselknoppen verloopt als alle knoppen afzonderlijk op uitlopen van okselknoppen bestudeerd werden. Naarmate okselknoppen dichter bij het apicale groeipunt lagen, liepen ze sneller en voor een hoger percentage uit dan wanneer ze lager
geplaatst waren. Er is nagegaan welke invloed BA, IBA en ABA hierop hadden en
ook de rol die ethyleen heeft. De reacties van de twee onderzochte cultivars 'MadeIon' en 'Motrea' was niet steeds eenduidig.
De rol van ethyleen op de uitgroei was niet gelijk bij beide cultivars, IBA blijkt de
apicale dominantie sterk te bevorderen en daarmee het uitlopen van afgesneden okselknoppen te remmen. Een doorbroken apicale dominantie kan door IBA weer worden hersteld binnen een periode van vier dagen. BA kan dit auxine-effect weer geheel
teniet doen. ABA bleek eveneens het uitlopen van okselknoppen te remmen, zodat
ook abscisinezuur een rol blijkt te spelen bij het instand houden van apicale dominantie.
Toetsontwikkeling en gebruikswaarde
Bij het gebruikswaarde-onderzoek ligt de laatste jaren veel nadruk op de ontwikkeling van referentietoetsen. In het afgelopen jaar is vooral gewerkt aan een referentietoets voor Freesia en roos, terwijl een begin is gemaakt met chrysant. Bij Freesia
blijken teeltfactoren een zodanige invloed op de houdbaarheid te hebben, dat deze
groter kunnen zijn dan rasverschillen. Er zal eerst meer basisonderzoek nodig zijn
om deze teeltinvloeden te kunnen verklaren alvorens tot een zinvolle referentietoets
te komen. Het bepalen van de houdbaarheid van nieuwe rassen die op eenzelfde lokatie geteeld zijn, geeft op het punt van houdbaarheid een goede indicatie.
Bij de roos is vooral aandacht geschonken aan het bepalen van de potentiële houdbaarheid en de gevoeligheid voor transport. Om de gevoeligheid voor Botrytis, welke tijdens transport de bloemen kan aantasten, te toetsen is een standaardtoets
ontwikkeld. Aan een standaardmethode om de gevoeligheid voor vatverstopping door
bacteriën te bepalen wordt nog gewerkt.
Daar de gevoeligheid voor ziekten en plagen een steeds belangrijker criterium bij
de raskeuze is, wordt toetsen van nieuwe rassen op mate van resistentie een belangrijker onderdeel bij het gebruikswaarde-onderzoek. Ten aanzien van de mogelijkheden op dit terrein is een literatuurstudie verricht, waarvan de resultaten in een rapport
zijn vastgelegd.
Sortimentsonderzoek
Wat het sortimentsonderzoek betreft ter beoordeling van de teeltkundige eigenschappen van nieuwe rassen, zijn er diverse opplantingen geweest, zowel op het proefstation, de proeftuinen als bedrijven.
Bij de potplanten heeft dit plaatsgevonden bij Saintpaulia, Senecio, Sinningia, Spathiphyllum en poinsettia. Bij potchrysant is dit in 1992 begonnen en voor Begonia
zijn er voorbereidingen getroffen.
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Voor de snijbloemen Alstroemeria, Anthurium, aster en roos heeft er in 1992 onderzoek plaatsgevonden in het kader van sortimentsvergelijking. Voor Gerbera zijn er
op verzoek van de VBN 60 aangevoerde cultivars beoordeeld op hun kwaliteiten voor
de referentietoets.
Gewasbescherming
Californische trips
Californische trips is voor veel gewassen een belangrijke bedreiging, en wel sterker
naarmate de temperatuur hoger is. De ontwikkeling van ei tot volwassen insekt op
blad, bloembladen en stuifmeel van Gerbera en roos is bestudeerd bij 20 en 25°C.
Hierbij bleek dat stuifmeel van Gerbera en bloemblad van roos uitstekende voedingsmedia zijn. Bij 25°C is de ontwikkelingsduur korter dan bij 20°C en op Gerbera verloopt deze sneller dan op roos.
Ten aanzien van de biologische bestrijding van Californische trips met de roofwants
Orius insidiosus was in eerder onderzoek geconstateerd dat dit op chrysant effectiever verliep dan op roos. Om de geschiktheid van diverse gewassen als waardplant
voor roofwantsen te toetsen zijn hun eiafzettingen op deze planten onderzocht. De
roofwantsen konden steeds kiezen uit een combinatie van enkele gewassen. Op roos
en anjer werden maar weinig eieren afgezet. Bij Gerbera, chrysant, Bouvardia, Saintpaulia en Begonia werden veel eieren afgezet en bij Alstroemeria middelmatig.

Schade door Californische trips bij chrysant
De effectiviteit van een bestrijding met Orius insidiosus bij chrysant is onderzocht
bij een trips-gevoelige en -resistente cultivai' en dat gedurende verschillende teelten
over een periode langer dan een jaar. Het aantal tripsen en roofwantsen dat werd
uitgezet varieerde per aantal planten. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat deze roof28

wants een goede vijand van Californische trips is en dat hiermee in combinatie met
resistente cultivars, tripsschade zeer beperkt kan blijven.
In teelten waar gebruik wordt gemaakt van natuurlijke vijanden levert een chemische bestrijding met breedwerkende insekticiden problemen op. Daar de probleemveroorzakende tripssoorten zich in of op de grond verpoppen, is nagegaan of het
mogelijk isinsekticide-bevattende coatings opbodemfolie aan te brengen. Uit eerste
proeven bleek dat hierdoor een tripsaantasting ziet kon worden voorkomen, maar
dat deze wel werd afgeremd.
Kaswittevlieg
Om meer kennis te verzamelen over de ontwikkeling van kaswittevlieg in verschillende gewassen, zijn enkele aspecten uit de levenscyclus bestudeerd. Deze gegevens
zijn van belang om geïntegreerde bestrijding te kunnen toepassen. De ontwikkelingsduur van ei tot volwassen vlieg werd bepaald bij Gerbera, poinsettia, chrysant, roos,
Bouvardia en tomaat bij 25°C. Hierbij bleek dat er een duidelijke invloed van het
gewas is, wat aangeeft dat het ene gewas meer geschikt is als waardplant dan het
andere. Bij lagere temperatuur wordt de ontwikkelingsduur langer.

Inspectie biologische bestrijding kasivillevlieg bij Gerbera
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Samen met de LUW (Landbouwuniversiteit Wageningen) wordt er onderzoek verricht binnen een promotieproject gericht op de biologische bestrijding van wittevlieg
in Gerbera. Het gedrag van Encarsia formosa als parasitoid op wittevlieg bij Gerbera en tomaat is vergeleken. Bij tomaat wordt wittevlieg op deze wijze succesvol bestreden. Er konden op de onderzochte punten geen duidelijke verschillen worden
vastgesteld tussen het gedrag van Encarsia op beide gewassen. Alleen de tijd om
een ei in een gastheer te leggen was bij Gerbera korter. Verder werd het gedrag van
Encarsia op Gerbera bij verschillende dichtheden gastheren bestudeerd en de verspreiding van deze sluipwesp in een kas met Gerbera's.
Geleide bestrijding
Samen met het IPO is in 1991 een project gestart met als titel 'Geleide bestrijding
van insekten in chrysant'. Hierbij gaat het erom tot een betrouwbaar bemonsteringssysteem te komen en aan te geven wanneer bestrijding uitgevoerd dient te worden.
De praktische aspecten van bemonsteringssystemen worden bij Denar bekeken. Om
een goede schatting te kunnen maken van populatietoename van plaaginsekten zijn
er op het IPO voor bladluizen groeiparameters onderzocht. Behalve naar bladluizen
wordt ook gekeken naar trips en mineervlieg.
In 1992 werd ook meegewerkt aan een project waarbij de waarneming aan plaaginsekten in het gewas werden vergeleken met die op de gele vangplaten. Het bleek
moeilijk om een relatie aan te tonen. Gewaswaarnemingen dienen meer aandacht te
krijgen dan de vangplaten.
Wat de chemische bestrijding van plagen betreft werd er onderzoek uitgevoerd naar
de bestrijding van de nerfmineervlieg bij chrysant, Gypsophila en bij sla. Ook werden er experimentele middelen getoetst tegen (katoen) luis.
Botrytis
Het epidemiologisch onderzoek van Botrytis cinerea bij roos is in 1992 afgerond. Tijdens de jaarcyclus vertoonden bloemen die in augustus tot oktober geoogst en geïncubeerd werden, de meeste lesies ( > 5 per bloem), maar dit aantal was laag in
vergelijking met Gerberabloemen.
Verder is bij Gerbera gekeken naar de invloed van vochtgehalte, luchttemperatuur
en instraling op infectie van de bloemen in de naoogstfase. Een hoger vochtgehalte
geeft meer sporekieming, een hogere temperatuur doet de sporen sneller uitdrogen
en een hogere instraling geeft meer sporendoding.
Verschil in gevoeligheid tussen rassen kon niet verklaard worden door verschil in
dikte van de waslaag en de cuticula. De verschillen in aantallen lesies op de bloemen
tussen de seizoenen wordt voor een groot deel verklaard door klimaateffecten op de
sporen.
Een zestal organismen is getoetst op hun vermogen om Botrytis in de naoogstfase
biologisch te bestrijden. De resutlaten waren niet onbevredigend, maar er zal meer
onderzoek naar de invloed van de naoogstcondities op de effecten plaatsvinden.
Meeldauw bij roos
Het in 1991 begonnen onderzoek naar de ontwikkeling en verspreiding van echte
meeldauw (Sphaerotheca pannosa) bij kasrozen is in 1992 voortgezet. Eenmaal per
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week is het aantal aangetaste deelbladeren en een zickte-indcx bepaald. Ditjaar volgden zeven epidemieën elkaar snel op en er kon geen wintereffect gevonden worden.
Op grond van de verzamelde gegevens kan nu bepaald worden wanneer chemisch
ingrijpen nodig is. De berekende bestrijdingsdrempel zal nu gehanteerd gaan worden in een meer praktische teelt om te bepalen of deze in de praktijk bruikbaar is.
Daarnaast is bekeken of het behandelen van onderstammen met warm water een mogelijkheid is om pathogenen te doden. Allereerst is bekeken of de wortels zonder
schade een warmwaterbehandeling kunnen ondergaan. Hierbij bleek dat 50°C te hoog
is, maar een korte periode 45°C was mogelijk. De vraag is nu of dit effectief is om
doding van schimmels en aaltjes te realiseren.
Ziekten bij gesloten teel(systemen
Binnen het onderzoekproject naar de verspreiding van Fusarium oxysporum f. sp.
cyclarninis bij Cyclamen in een eb/vloedsysteem, is gekeken naar het verband tussen concentratie sporen (infectiedruk) in voedingsoplossing en in grond en de mate
van uitval. De drempelwaarde ligt lager dan 10 sporen per ml. De overlevingskans
van sporen ligt lager dan 10 sporen per ml. De overlevingskans van sporen in een
voedingsoplossing isgroot. Acht maanden na een beginbesmetting kon nog 15%van
de oorspronkelijke concentratie in de voedingsoplossing aangetoond worden. Bij een
proef met Spathiphyllum bleek dat Cylindrocladium spathiphylli zich evenals Fusarium goed in dit systeem kan verspreiden.

Phytophthora en Cylinelroeleidiitin bij Spatliipliylliini
Bij anjer op een recirculaliesysteem is gekeken of een preventieve toediening van
een niet-pathogene stam van Fusarium oxysporum een infectie met een pathogène
Fusarium kon tegengaan. Een éénmalige preventieve toediening via de voedingsoplossing gaf gedurende anderhalf jaar een zeer goede bescherming. Rozen geteeld

op kunstmatig substraat kunnen in ernstige mate door een Phytophthora species worden aangetast. Om na te gaan of plantmateriaal of voedingswater besmet zijn, is een
detectiemethode nodig. Hiervoor wordt geprobeerd een biotoets te ontwikkelen.
Chemische bestrijding van schimmels
Bij de chemische bestrijding van schimmelziekten is onderzocht welke mogelijkheden er zijn ter bestrijding van Gnomonia radicicola bij roos, Nectria radicicola bij Cyclamen en Phytophthora sp. bij Saintpaulia en Spathiphyllum. De infectie van roos
met Gnomonia gaf bij begin maart planten pas na acht maanden symptomen. Hierdoor kon de bestrijdingsproef dit jaar niet worden uitgevoerd. Het lijkt erop dat Gnomonia meer een zwakteparasiet dan een primaire pathogeen is.
Het onderzoek met Nectria bij Cyclamen maakte duidelijk dat deze schimmel zich
gunstig ontwikkelt bij lagere temperatuur (20°C)en dat bruine vlekjes op de knollen
een karakteristiek symptoom zijn. In de verspeenperiode zijn planten zeer gevoelig.
Effectieve fungiciden zijn 0,2% Daconil M en 0,1% Sporgon, maar Cyclamen zijn
gevoelig. De bestrijding moet vroegtijdig worden uitgevoerd. Phytophthora bij Saintpaulia is alleen maar preventief te bestrijden. Het ziet er naar uit dat bij enkele middelen de gebruikte concentraties omlaag kunnen. Phytophthora in Spathiphyllum kan
ook redelijk curatief bestreden worden.
Aaltjes
In een twee jaar durend onderzoek is nagegaan in welke mate het wortellesieaaltje
Pratylenchus bolivianus schadelijk is voor Alstroemeria. Hieruit bleek dat Alstroemeria een zeer geschikte waardplant is voor dit aaltje en bloemproduktie en wortelgroei nadelig worden beïnvloed. De kwaliteit van de bloemtakken (gewicht)nam vanaf
het begin bij alle aaltjesdichtheden af. Voor de produktie was dit pas in het tweede
teeltjaar het geval. Er isook een begin gemaakt met onderzoek naar ontsmettingsmogelijkheden van voedingswater met planteparasitaire wortelaaltjes.
Naoogst
Bloemknopopening
Het bloemknopsopeningsonderzoek bij roos toonde aan dat de knopopening van 'Madeion' bij 30°C beter verloopt en met een betere bloemkleur, dan bij 20°C. Verschillende veronderstellingen voor een verklaring zijn getoetst. Het koolhydraatgehalte
van de bloemkroon bij uitbloei was bij 30°C lager dan bij 20°C. De betere kleur bij
30°C kon niet verklaard worden door een hoger suikergehalte. De snellere afname
van de koolhydraatgehaltes bij 30°C zijn te verklaren door een verhoogde ademhaling.
Bij Freesia 'Polaris' bleek een korte periode droogliggen met een uitdroging van 15%,
een minder negatieve invloed te hebben op de knopopening, dan een lange periode
droog zonder uitdroging. Bij een lange periode droog blijkt ethyleen een rol te spelen, want voorbehandelen met STS (zilverthiosulfaat) had hierbij een positief effect.
Verder is door het verwijderen van verschillende knoppen nagegaan of er sprake is
van onderlinge concurrentie en in welke mate. Ook zijn er suikerbepalingen aan steel
en knoppen gedaan, waaruit bleek dat de bloemsteel een grote hoeveelheid suikers
bevat.
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Naoogsionderzoek potplanten in het hoiidbaarheidsgebouw
In het verslagjaar is het onderzoek naar een voorspellende toets voor bloemknopopening bij Freesia afgesloten met een eindrapport. Met behulp van NIR- (nabij infrarood reflectie) en NIT- (nabij infrarood transmissie) metingen is gezocht naar een
lineair verband tussen de gemeten spectra en het aantal opengckomen knoppen op
de vaas. Op deze wijze is geprobeerd modellen te vormen die op één knop nauwkeurig konden voorspellen, ongeacht cultivar of seizoen. Op enkele uitzonderingen na
bleek het niet mogelijk tot een model te komen met deze nauwkeurigheid. Goede
en slecht bloeiende partijen kunnen wel onderscheiden worden.
Voor lelies is nagegaan of het zetmeelgehalte van de bloemknoppen bij het oogsten
een maat is voor het aantal openkomende knoppen tijdens de vaasperiode. Hierbij
bleek dat de relatie per cultivar kan verschillen of zelfs ontbreken en dat deze na
een transportsimulatie geheel ontbreekt.
Forceren van hondbaarheidsverschillen
Daar uitbloeiproeven, afhankelijk van het gewas, veel tijd en ruimte vragen, is gekeken of verschillen bij hogere temperatuur sneller en duidelijker naar voren komen,
zonder dat er afwijkende reacties optreden. Hierbij bleek dat de reacties per gewas
en cultivar kunnen verschillen. Voor grote routinematige uitbloeitoetsingen kan het
mogelijk zijn dit bij hoge temperatuur versneld uit te voeren, mits men vooraf bepaald heeft dat de uitbloei voor dit gewas/cultivar normaal verloopt. Dit geldt zowel
voor snijbloemen als potplanten.
Waterhuishouding
Verstoring van de waterhuishouding vormt de oorzaak van veel houdbaarheidspro-
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blemen. Reeds eerder is aangetoond dat langdurig belichten van rozen met SON/Tlampen de waterhuishouding en het huidmondjesgedrag ook na het oogsten beïnvloedt.
Ook de doorstroomcapaciteit blijkt bij belichte rozen geringer te zijn dan van onbelichte rozen. Proeven toonden aan dat dit verschil niet verklaard kon worden door
luchtembolie of verschil in vatlengte of -diameter. Belichte rozen verdampen niet alleen meer dan onbelichte, maar na uitdrogen herstellen zij zich ook trager.
Bij sering is in eerder onderzoek aangetoond dat thylvorming in de vaten de wateropname kan stagneren. Verder onderzoek heeft aangetoond dat alleen een voorbehandeling (tot 72 uur) met 2 g/l HQS of Chrysal-HVB zonder schade een positieve
invloed heeft op het vaasleven.

Htmauaarhcidsprocven met Astilbe
Astilbe heeft een relatief grote verdamping, voornamelijk via de bloem. De wateropname loopt hierbij achter, waardoor er een geleidelijke uitdroging plaatsvindt. Verlaging van de watertemperatuur met behulp van ijsblokjes, bleek de wateropname
niet te bevorderen.
Bouvardia verslapt na het oogsten zeer snel als gevolg van het grote vochtverlies.
Ijskoud water bevordert de wateropname tijdens het herstel slechts in geringe mate. Ook langdurig droogliggen zonder vochtverlies had een negatieve invloed op de
waterhuishouding gedurende het vaasleven. Alleen direct na het oogsten in water
zetten bleek bij een cultivai" voldoende om het verdampingsverlies blijvend te kunnen aanvullen. Er bestaat wel verschil tussen cultivars.
Bij roos en Astilbe zijn twee milieuvriendelijke uitvloeiers vergeleken met Agral op
hun effect als voorbehandeliangsmiddel om de wateropname te bevorderen. Een van
deze middelen vormt een goed alternatief voor Agral.
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Relatieteelten houdbaarheid
Deteeltomstandigheden hebben nietalleen invloed opproduktie enzichtbare kwaliteit, maar ook op gevoeligheid voor transport en houdbaarheid. Bij teeltonderzoek
isgekeken wat deinvloedvanvernevelen isopgroeienkwaliteit vanFicus, Dieffenbachia en Nephrolepis. Daarna zijn de planten deels aan een transportsimulatie onderworpen en ophun houdbaarheidsreacties beoordeeld. Alleen bij Ficus bleek een
duidelijke negatieve invloed van verneveling tijdens de teelt gedurende de naoogstfase opte treden, namelijk meer bladverbruining en bladval. Afharden voor aflevering bleek gunstig te zijn.
Koelenopde veiling
Op verzoek van een veiling werd een project uitgevoerd waarin het effect van de
temperatuur tijdens deveilingperiode opAster, anjer, chrysant en Gypsophila werd
bekeken. De achterliggende vraag washoe belangrijk het is deze Produkten tijdens
de veilingperiode te koelen en dit in relatie tot de doorlooptijd.
Een langere doorlooptijd en een hogere temperatuur in de veilingperiode bevorderenhet kwaliteitsverlies. Dedoorrijping gaat sterker doornaarmate de temperatuur
hoger en deperiode langer is.Verhogen van de temperatuur inéén schakel behoeft
niet direct nadelig te zijn, zeker niet voor een korte periode, maar beheersing van
de temperatuur in de rest van de keten wordt daardoor stringenter. De resultaten
zijn beschreven in het rapport 'Koelen in de veilingfase'.
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AFDELING BEDRIJFSKUNDE
Dr. A . J . D o p
Het onderzoek van de afdeling Bedrijfskunde is gericht op de bestudering van de
gehele bedrijfsvoering in de sector bloemisterij. Het doel hierbij is om instrumenten
te ontwikkelen voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering, zowel op de korte termijn (verhoging van efficiency bij inzet van produktiemiddelen) als op de lange termijn (strategische bedrijfsplanning).
In het bedrijfskundig onderzoek op het PBN zijn een viertal hoofdthema's te onderscheiden: bedrijfseconomie, bedrijfsplanning, arbeidskunde en bedrijfstechniek. In
kort bestek worden hieronder de voornaamste ontwikkelingen op deze terreinen geschetst.
Bedrijfseconomie
In het bedrijfsvergelijkend onderzoek werd het accent verlegd van Ficus en azalea,
waarvan de resultaten inmiddels zijn gepubliceerd, naar Cyclamen. De resultaten van
het afgesloten onderzoek hebben de nodige aandacht gekregen van de praktijk en
hebben ook enige 'spin-off' in de vorm van aanvullend teeltonderzoek gehad. Bedrijfseconomische evaluatie van de assimilatiebelichting en de begeleiding van het onderzoek aan gesloten, recirculerende bedrijfssytemen isvoortgezet in 1992.Aan het eind
van het verslagjaar werd begonnen met de opzet van een advies aan het Ministerie
van LNV en het Landbouwschap over energiebesparingsonderzoek in het kader van

Bedrijfsvergelijkend onderzoek Fiats afgesloten
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de Meerjarenafspraak Energie. In 1992 is door de vanuit het LEI gedetaeheerde bedrijfseconomische onderzoeker onder andere een bedrijfstakstudie afgerond op het
gebied van de witlofteelt: produktiekosten van de witlofteelt in Nederland, België
en Frankrijk.
Bedrijfsplanning
Bij het onderzoek naar nieuwe produktiemethoden werd o.a. een eerste aanzet gegeven tot het ontwerp van een geheel nieuwe bedrijfssyteem voor rozen, gebaseerd op
een éénmalig oogstbaar gewas. Verder werd ook dit verslagjaar weer meegewerkt
aan het vooraf analyseren en evalueren van gesloten, recirculerende bedrijfssytemen.
Arbeidkunde
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. Registratiegroepen van diverse gewassen in de praktijk hebben voor dit project arbeidsgegevens ter beschikking gesteld.
Techniek
Voor de gewassen chrysant en Freesia zijn een aantal veelbelovende gesloten teeltsystemen aangelegd, zodat in een vergelijkende proef zowel produktie als technische
eigenschappen kunnen worden beproefd. Voor de chrysant betreft dit een aantal op
degrond liggende bedden gevuld met een aantal verschillende substraten. In een naastliggende afdeling zijn diverse bedsystemen aangelegd bestemd voor de teelt op water. Daartoe behoren voedingsfilm, wortelberegening en eb/vloed. Bij Freesia zijn
drie verschillende systemen aangelegd: bedden, verplaatsbare kisten en verrolbare
tabletten. In alle systemen wordt eenzelfde substraat toegepast. Voor de gewassen
anjer en Alstroemeria is een zelfde proef gepland. De technische ontwerpen hiervoor
zijn gereed.
Met behulp van beeldverwerking zijn de uiterlijke kenmerken bepaald van een aantal Ficus benjamini-planten. In samenwerking met de afdeling teelt is gezocht naar
mogelijkheden om deze gegevens te gebruiken voor het eenduidig vastleggen van
de 'kwaliteit' van dit produkt. Er bleek een duidelijke relatie aantoonbaar tussen een
menselijke jurering en de gemeten kengetallen. Deze resultaten zijn een belangrijke
steun bij een onderzoek gericht op de mogelijkheden om de groei en ontwikkeling
van Ficus benjamini op planmatige wijze te laten verlopen. Daartoe zal in de toekomst beeldverwerking worden ingezet voor het meten van de uiterlijke kenmerken
van stek en halfwas-produkt.
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AFDELING BEDRIJF
J . W . de Vries
Dat het glastuinbouwbedrijf inde toekomst qua produktiewijze duidelijk zal verschillen
van het huidige, is voor de afdeling Bedrijf duidelijk. Het streven van de overheid
is er op gericht om de vervuiling van het milieu zo veel mogelijk te beperken. Hier
ligt een zeer belangrijk onderzoekterrein voor het proefstation. Voor de afdeling heeft
dit als consequentie dat we veel te maken krijgen met allerlei nieuwe ontwikkelingen en richtingen waarin het onderzoek zich begeeft. Pasklare oplossingen zijn niet
meer te koop, veel tijd moet er worden geïnvesteerd om steeds maar weer te voldoen aan de wensen van het onderzoek.
Door de snelle veranderingen die binnen het onderzoek plaatsvinden, is het belangrijk -wil het onderzoek niet stagneren -dat de medewerkers binnen de afdeling Bedrijf over een voldoende hoog opleidingsniveau beschikken. Dit om in staat te zijn
zich snel in te werken in nieuwe ontwikkelingen en het onderzoek op de juiste wijze
te kunnen ondersteunen. Bij de heropstelling van het PBN in 1986 is destijds gekozen voor een indeling van de afdeling in een aantal secties. De indeling van de medewerkers binnen de teelttechnische secties vond plaats op basis van gewasingang. De
traditionele produktiesystemen en teeltmethoden, alsmede een deel van de daarmee
samenhangende teeltkennis verouderen snel of verliezen steeds meer aan betekenis.
Om blijvend op het juiste niveau als gesprekspartner te kunnen optreden is het nodig gebleken de afdeling in 1992 ingrijpend te reoganiseren. Bij de genoemde veranderingen van teeltmethoden en produktiesystemen gaat het met name om de volgende
zaken.
Bemesting en voeding
Het maken, controleren en op peil houden van voedingoplossingen is door het steeds
meer ontbreken van een buffer in het groeimedium, iets dat frequent en nauwkeurig
dient te gebeuren. Het grote aantal voedingsoplossingen dat dagelijks gecontroleerd
dient te worden, heeft er voor gezorgd dat complexe substraatcomputers in een kort
tijdsbestek hun intrede op het proefstation hebben gedaan.
Gewasbescherming
Het werken met geïntegreerde methoden vraagt systemetische controle van de gewassen op het voorkomen van parasieten en afwijkingen. De behaaalde resultaten
tot nu toe zijn een belangrijke stimulans om met deze wijze van werken door te gaan.
Kasklimaat
Door het controleren van de groei en ontwikkeling van het gewas in relatie tot het
klimaat en het bepalen van de juiste instellingen, waarbij rekening gehouden wordt
met de wisselwerking tussen klimaat en plant, is het mogelijk het teeltproces te sturen.
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Ten aanzien van bouwzaken kenmerkt 1992 zich als een jaar waarin zeer veel is gebeurd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een zeer modern onderzoekcomplex bestaande uit 22afdelingen. Het totale complex zaluit ca. 5000 m2 glas bestaan.
De nieuwe klimaatcellen zijn op 9september officieel geopend door de voorzitter van
de Verenigde Groothandelearen in Bloemkwekerijprodukten (VGB), mr. F. Erdtsieck.
Met het gereed komen van deze twee projecten beschikt het proefstation weer over
een outillage die op haar taak berekend is.Ook isde oude tuinbouwschool ingrijpend
gerenoveerd en verbouwd tot kantoorruimten. Naast het proefstation zijn ook het
IKC, DLV en het AOC in dit gebouw gehuisvest.

Nieuwe klimaatcellen werden op 9 september door mr. F. Erdtsieck geopend
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STAFAFDELING INFORMATICA
Ing. F . S t e i n b u c h
De Stafadeling Informatica heeft in 1992 een bijdrage geleverd aan het van de grond
tillen en afronden van een aantal belangrijke ontwikkelingen, zoals het leveren van
statistische ondersteuning aan onderzoekers, het verzorgen van de procesautimatisering in kassen en klimaatcellen, het begeleiden van de onderzoekprogrammering
en het leveren van ondersteuning bij een groot scala aan kantoorautomatiseringswerkzaamheden. De vergrote werkdruk als gevolg van de activiteiten op het gebied
van verbouw, nieuwbouw en renovatie op het PBN, isook bij onze afdeling goed voelbaar geweest.
T e c h n i s c h e infrastructuur
Een voor de komende jaren enorm belangrijke ontwikkeling is de technische realisatie van een computernetwerk voor de in 1992 in gebruik genomen nieuwe, gerenoveerde kantoorvleugel. Dankzij de renovatie konden de laatste ontwikkelingen op
het gebied van datacommunicatietechnieken worden toegepast, waardoor een uitermate flexibel en uitgebreid netwerk kon worden gerealiseerd. Het netwerk voorziet
voor de komende jaren in de behoefte van de PC- en terminalgebruikers en biedt
een basis voor een gedegen kantoorautomatiseringsomgeving.
Kantoorautomatisering
Het toenemend gebruik van de PC is voor het PBN een niet te negeren ontwikkeling. Door het ontbreken van een goede netwerkstructuur was een te sterke groei
van het aantal PC's tot nu toe uit oogpunt van beheer en ondersteuning ongewenst.
Door het nieuwe PC-netwerk, dat in 1992 werd vervolmaakt en de nieuwe netwerkprogrammatuur is een uitbreiding van het aantal PC's in de komende jaren op een
beheersbare manier mogelijk geworden.
Procesautomatisering
In 1992 werd de nieuwbouw van twaalf klimaatcellen voor temperatuur- en houdbaarheidsonderzoek afgerond. Dit betekende voor de afdeling dat een totale vernieuwing van de computers en programmatuur moest worden gerealiseerd door gelijktijdig
de gehele klimaatregeling, dus ook die van de al aanwezige negen klimaatkamers
te renoveren. Een grote uitdaging daarbij was het zoveel mogelijk ongestoord laten
verlopen van de proeven in de albestaande klimaatcellen. Middels een turnkey-achtige
procedure is een en ander naar volle tevredenheid verlopen. Behalve moderner van
opzet werd het houdbaarheidsgebouw van 'eiland' op het gebied van automatisering,
in 1992 een onderdeel van het totale Proefstation (en daarbuiten) door de koppeling
op alle op het PBN aanwezige netwerken.
Statistiek
Voor alle proeven die dit jaar zijn gedaan geldt dat de statistische onderbouwing van
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groot belang is. Helaas kon de statistische ondersteuning, die de afgelopen jaren vanuit de Groep Landbouw Wiskunde werd geboden in 1992 niet gecontinueerd worden. Een situatie die een ongewenste druk op de eigen statisticus en de onderzoekers
heeft gelegd en waar mogelijk in 1993 een oplossing voor wordt gevonden.
Ook dit jaar is weer een nieuwe versie van het statistisch programma 'Genstat' voor
VAX-gebruikers verschenen. Het aantal te verwerken data is verveelvoudigd en bij
interactief gebruik komen de grafieken direct met de uitvoer op het scherm. Tevens
is het aantal procedures uitgebreid. Ook is deze nieuwe versie van Genstat voor PCgebruikers beschikbaar gekomen met nog meer mogelijkheden dan de VAX-versie.
Onderzoekprogrammering
Hoopgevend waren in 1992 de ervaringen met de databank PRINS (Project Informatie Systeem). De samenwerking met het PTG kreeg steeds meer gestalte. De manier van onderzoekprogrammering werd geheel op elkaar afgestemd. Voor het eerst
was het mogelijk om het Onderzoekprogramma voor Glasgroente en Bloemisterij geheel met behulp van PRINS samen te stellen. De introductie van het werken met
een gezamenlijke databank is goed verlopen. Door de vele gebruikers van PRINS
zijn wensen geuit om nog een aantal zaken te verbeteren. Daarom zal in 1993 een
project worden gedefinieerd om PRINS voor de komende jaren in een helemaal waterdichte en gebruiksvriendelijke jas te steken.
Naast de onderzoekprogrammering is veel tijd gaan zitten in organiseren van open
middagen om actuele informatie over proeven te geven. De belangstelling hiervoor
blijkt telkens weer groot; soms meer dan 100bezoekers tegelijk. Er blijkt een duidelijke behoefte te bestaan om op deze manier kennis te nemen van het onderzoek en
de onderzoekresultaten.
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AFDELING ALGEMENE ZAKEN
A. van der Linden
Het jaar 1992 was een letterlijk rumoerig jaar. Gedurende de eerste acht maanden
werd niet alleen de oude Middelbare Tuinbouwschool omgetoverd tot kantoorruimte voor onder meer het Proefstation, maar ook een gedeelte van het hoofdgebouw
werd duchtig gerenoveerd. Zo werd de aula gemoderniseerd, werden twee extra vergaderkamers gesitueerd nabij de hoofdingang en werd de administratie compleet met
een centrale balie voor alle bewoners van het gebouw bij de hoofdingang ingericht.
Ten opzichte van de oude situatie kan nu gesproken worden van een klantvriendelijke entree. Het behoeft geen betoog, dat een en ander met veel ongemak gepaard
isgegaan. Ook de medewerkers van de afdeling Algemene Zaken hebben hun steentje
bijgedragen om het geheel zo probleemloos als mogelijk was, te laten verlopen.

/
Centrale balie nabij de hoofdingang
Gedurende het gehele jaar was de financiële administratie 'bij'. In een tijd dat de
beschikbaar gestelde kredieten niet helemaal meer in de pas lopen met de noodzakelijke uitgaven, onontbeerlijk. Eind 1992 kon tevens een door de accountantsdienst
van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gecontroleerde jaarrekening 1991 uitgebracht worden.
Het personeelsbestand was gedurende 1992 vrij stabiel. Vier medewerkers (sters)
verlieten het Proefstation terwijl vijf medewerkers (sters) - gedeeltelijk in deeltijd
- konden worden aangesteld. Helaas moesten twee vacatures worden geblokkeerd
vanwege opgelegde bezuinigingen. Dit legt een grote druk op de uitvoering van de
werkzaamheden.
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Ook in 1992 hebben weer een groot aantal leerlingen en studenten van binnen- en
buitenlandse onderwijsinstellingen stage gelopen op het Proefstation.
Door eerder genoemde bouw- en verbouwactiviteiten heeft met name de huishoudelijke dienst moeten improviseren om toch een ieder zoveel als mogelijk van dienst
te zijn.
Ook in 1992 werd weer veelvuldig gebruik gemaakt van de mediatheek. Door in totaal 286 personen (onderzoekers, leerlingen van het Florens College en vakgenoten)
werden 530 boeken geleend. Via het interbibliothecair leenverkeer werden 51 aanvragen bij het PBN geplaatst, waarvan er 42 positief beantwoord konden worden.
Het PBN zelf plaatste 261 aanvragen bij andere bibliotheken. In totaal werden 195
schriftelijke of telefonische vragen om informatie gesteld, meestal betrekking hebbend op teelthandelingen. Er werden 106 nieuwe publikaties aan het bestand van
de mediatheek toegevoegd. In 1992 werd het abonnement op Current Contents omgezet in Current Contents op diskette. Dat biedt de onderzoekers de mogelijkheid
om op snelle en adequate wijze op de hoogte te blijven van allebelangrijke literatuur
op hun vakgebied. Tenslotte werden door de mediatheek 1812 dia's aan 66 personen
uitgeleend.
Ten behoeve van de doelgroepen van het PBN werden in 1992 63 artikelen van onderzoekers bewerkt en fotografisch ondersteund voor plaatsing in het Vakblad voor
de Bloemisterij. De rubriek Onderzoekvaria werd 22 keer samengesteld en bewerkt
voor plaatsing in het Vakblad voor de Bloemisterij. Voor het uitdragen van de resultaten van het onderzoek wordt steeds vaker gebruik gemaakt van posters en sheets.
Ook hieraan werkt Algemene Zaken mee. De nu reeds jaren durende impasse met
betrekking tot het samenstellen en vernieuwen van brochures is nog niet echt doorbroken. Slechts enkele brochures zijn verschenen, samengesteld onder leiding van
DLV of IKC. De lijst met rapporten werd in 1992 met twintig uitgebreid. Een volledige lijst van nogaanwezige actuele brochures en rapporten treft u elders in dit Jaarverslag aan. De belangstelling voor het onderzoek op het PBN vanuit binnen- en
buitenland, is groot. Verspreid over het jaar werden - meestal in groepsverband bijna 1600bezoekers uit 21landen geregistreerd. Tijdens deVaktentoonstelling werden 253 bezoekers rondgeleid. In 1991 waren dat er 601.
De werkzaamheden van de afdeling Algemene Zaken zijn ondersteunende activiteiten, maar vormen een onmisbaar geheel binnen het Proefstation. Alle bovengenoemde
activiteiten werden door de medewerkers(sters) van de afdeling Algemene Zaken met
grote inzet uitgevoerd en begeleid.
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VERSCHENEN PUBLIKATIES OVER 1992
De verschenen rapporten en artikelen over 1992 zijn op drie manieren opgenomen:
1. Op naam van het gewas
2. Op naam van de auteur
3. Op trefwoord
Gewas

Titel publikatie en soort rapportage

Agapanthus

Beperkte mogelijkheden afdekmaterialen: Proeftuin onderzoekt onkruidbestrijding buitenbloemen.
Vakblad Bloemisterij 18, p. 49
Zomerbloemen 1991
Proeftuin Noord-Limburg, verslag no. 22

Algemeen

Altijd oppassen met buurmanlicht: onderzoek effecten bij
uiteenlopende gewassen
Vakblad Bloemisterij 30, p. 36
Lievelingsgerecht van Orius insidiosus: de natuurlijke vijand
van Californische trips
Vakblad Bloemisterij 40, p. 42
Problemen met kas- en tabakswittevlieg: door ze te kennen,
zijn ze beter aan te pakken
Vakblad Bloemisterij 49, p. 46
Kunnen uitbloeiproeven sneller worden uitgevoerd?
Vakblad Bloemisterij 49, p. 51
Toetsing van cultivars op resitentie of tolerantie bij
bloemisterijgewassen: een studie naar de mogelijkheid van
toepassing van toetsen in het gebruikswaarde-onderzoek
Rapport 138
Effecten buurmanlicht bij assimilatiebelichting op enkele
sierteelt- en groentegewassen
Rapport 143

Alstroemeria

Recirculeren bij Alstroemeria op substraat mogelijk:
lucht/waterhuishouding substraat van groot belang
Vakblad Bloemisterij 8, p. 42
Nieuwe aanwinsten voor sortiment: gebruikswaardeonderzoek Alstroemeria
Vakblad Bloemisterij 9, p. 50
Wortellesie-aaltje kan Alstroemeria gevoelig raken: onderzoek schade door aaltje Pratylenchus bolivianus
Vakblad Bloemisterij 47, p. 36
Meer bloei, beter bloeispreiding, minder loos, meer perspectief: grondkoeling en ruimtetemperatuur beïnvloeden
produktie Alstroemeria
Vakblad Bloemisterij 51/52, p. 80
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Gewas

Anjer

Titel publikatie en soort rapportage
Telen van Alstroemeria in een rccirculerend systeem:
Gebruikswaarde-onderzoek Alstroemeria in de praktijk
1989-1991
Rapport 136
Aaltjes als biologische bestrijders: alternatief voor
chemische bestrijding varenrouwmug.
Vakblad Bloemisterij 25, p. 46
Snelle test voor Cyclamen en anjers: nieuwe toetsmethode
Fusarium oxysporum
Vakblad Bloemisterij 33, p. 46
Ontwikkeling van een detectiemethode van voor Fusarium
oxysporum f.sp. cyclaminis en dianthi gebaseerd op
polyacrylamidegel-elektroforese
Rapport 142
Biological control of Fusarium wilt disease of carnation by a
non-pathogenic isolate of Fusarium oxysporum
Acta Horticulturae 307, p. 37
Biological control of Fusarium wilt disease of carnation with
a non-pathogenic isolate of Fusarium oxysporum
Canadian Journal of Botany 70, p. 1199

Azalea

Effecten EC en NaCl bij Azalea
Proeftuin Noord Nederland, verslag no. 33

Bromelia

Via blad, wortel of allebei? Optimale bemesting' bij
bromelia's
Vakblad Bloemisterij 34, p. 39
Bemesting bij Bromeliaceae
Rapport 137

Calathea

Effect of propagation and rooting conditions on acclimatization of micropropagated plants
Acta Botanica Neerlandica 4, p. 453

Callistephus

Callistephus door licht sturen
Vakblad Bloemisterij 22, p. 43

Campanula

Roltunnel levert enorme vervroeging bij Campanula
Vakblad Bloemisterij 19, p. 48
Zomerbloemen 1991
Proeftuin Noord-Limburg, verslag no. 22

Chrysant

Op zoek naar middelen tegen de nerfmineervlieg:
levenswijze en bestrijding Liriomyza huidobrensis
Vakblad Bloemisterij 5, p. 36
Jaarrondchrysanten op een substraatloos teeltsysteem: teelt
los van de ondergrond toch rendabel?
Vakblad Bloemisterij 12, p. 42
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Gewas

Titel publikatie en soort rapportage
Resultaten wortelbesproeiing chrysant redelijk tot goed:
ervaringen proeftuin Horst
Vakblad Bloemisterij 16, p. 58
Zeven mogelijke aanwinsten: gebruikswaarde-onderzoek
chrysant
Vakblad Bloemisterij 17, p. 46 Goede produktie in
gesloten systeem wordt mogelijk
Vakblad Bloemisterij 27, p. 42
Uniformiteit belangrijk voor de toekomst: gebruikswaardeonderzoek chrysant
Vakblad Bloemisterij 34, p. 30
Beter stek voor substraatloze teeltsystemen: doorbraak
beworteling chrysantenstek op kleine substraatplugjes
Vakblad Bloemisterij 45, p. 35
Teelt van chrysant los van de ondergrond: wortelbesproeiing
Proeftuin Noord-Limburg, verslag no. 21
Releases of the minute pirate bug, Orius insidiosus (Say)
(Hemiptera: Anthocordiae), against western flower thrips,
Franklienella occidentalis (Pergande) on chrysanthemum.
Mededelingen Faculteit Landbouwwetenschappen,
Universiteit Gent: 57/2b, p. 479

Cineraria

Zie Senecio cruentus

Cyclamen

Snelle test voor Cyclamen en anjers: nieuwe toetsmethode
Fusarium oxysporum
Vakblad Bloemisterij 33, p. 46
Sporgon biedt beste perspectieven: Nectria bij Cyclamen
Vakblad Bloemisterij 35, p. 44
Ontwikkeling van een detectiemethode voor Fusarium
oxysporum f.sp. cyclaminis en dianthi gebaseerd op
polyacrylamidegel-electroforese
Rapport 142

Cymbidium

Grote invloed op bloei, maar niet de goede: werking
cytokininen bij Cymbidium getest
Vakblad Bloemisterij 28, p. 37

Dendrobium

Zie Orchideeën

Euphorbia
fulgens

Scheutvorming laat zich niet leiden door zomerklimaat:
proef met Euphorbia fulgens in containers
Vakblad Bloemisterij 15, p. 50
Invloed van selectief schermen en verneveling op de
scheutvorming bij Euphorbia fulgens
Rapport 126
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Gewas

Titel publikatie en soort rapportage
Invloed van klimaat en teeltwijze op de scheutvorming bij
Euphorbia fulgens
Rapport 151

Euphorbia
pulcherrima

DIF en kouval vergeleken bij potchrysant en poinsettia
Vakblad Bloemisterij 27, p. 38
Sortimentsvergelijking Euphorbia pulcherrima '91/'92
Rapport 145

Ficus

Nevel en licht - afharden doen houdbaarheid geen goed:
Ficus benjamina 'Starlight' na zomerteelt onderzocht
Vakblad Bloemisterij 18, p. 56
Aanknopingspunten voor een betere bedrijfsvoering:
bedrijfsvergelijkend onderzoek Ficus geeft oorzaken van
grote verschillen
Vakblad Bloemisterij 23, p. 50
Haltbarkeit von Ficus 'Starlight' lässt sich durchaus
verbessern
Gartenbau-Magazin 5, p. 28
Effect of stock plant propagation method on growth and
development of Ficus benjamina 'Exotica' cuttings
Acta Horticulturae 314, p. 301

Freesia

Twee roze cultivars positief beoordeeld: gebruikswaardeonderzoek Freesia
Vakblad Bloemisterij 10, p. 48
Nieuwigheden in blauw en roze: gebruikswaarde-onderzoek
Freesia
Vakblad Bloemisterij 45, p. 30
De invloed van 4 grondtemperatuur-regimes, 2 plantdata en
2 preparatieduren op de bloemaanleg en de kwaliteit van de
bloeiwijze bij twee freesiarassen
Proeftuin Noord-Limburg, verslag no. 23

Fuchsia

The effect of day extensions with different light qualities on
the morphogenesis of Fuchsia, Petunia and Pelargonium
Acta Horticulturae 305, p. 85

Gerbera

Recirculeren zonder ontsmetting niet zonder risico: proef
Gerbera in gesloten teeltsysteem
Vakblad Bloemisterij 1, p. 28
Zuurstof bij de wortel van groot belang: recirculatie bij
Gerbera
Vakblad Bloemisterij 2, p. 40
Produktieverlies door natriumchloride: onderzoek waterkwaliteit bij Gerbera in recirculatie
Vakblad Bloemisterij, 47, p. 38
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Gewas

Titel publikatie en soort rapportage
Invloed van NaCl en EC op Gerbera 'Beauty' in een
recireulatiesysteem
Rapport 148
Biological control of the greenhouse whitefly on the
ornamental Gerbera jamesonii: How does Encarsia formosa
behave in a patch?
Bull. IOBC/WPRS, Conference Cambridge, 8-11 September
Foraging behaviour of Encarsia formosa on Gerbera and
tomato leaves: A comparison
Proc. Exper. & Appl. Entomol., N.E.V., 18 dec. 1992
Does the leaf surface of a Gerbera plant influence the
searching behaviour of the parasitic wasp Encarsia formosa?
Proc. Exper. & Appl. Entomol., N.E.V., p. 19
Distribution in space and time of Encarsia formosa Gahan
on the ornamental plant Gerbera: First experiments
Proc. Exper. & Appl. Entomol., N.E.V., p. 25
Epidemiology of Botrytis cinerea in gerbera and rose grown
in glasshouses.
'Recent advances in Botrytis research', Proc. of the 10th
international Botrytis symposium, p. 159

Guzmania

Effect of root-zone and air temperature on flowering and
growth of Spathiphyllum and Guzmania minor 'Empire'
Scientia Horticulturae 49, p. 311

Gypsophila

Op zoek naar middelen tegen de nerfmineervlieg: levenswijze en bestrijding Liriomyza huidobrensis
Vakblad Bloemisterij 6, p. 36
Groen licht voor gloeilamp: resultaten lampenvergelijking
Gypsophila
Vakblad Bloemisterij 18, p. 42
Enquête zittenblijvers in Gypsophila
Rapport 139

Kalanchoë

Cultivarkeuze mede bepalend voor 'witte bloemetjes':
minder witte bloemetjes door rustige teelt en aanpassen
bemesting
Vakblad Bloemisterij 3, p. 28
Bloembeschadiging bij Kalanchoë
Rapport 127

Matricaria

Gloeilamp in voordeel bij vroegheid en doorwas: lampenvergelijking jaarrondteelt Matricaria
Vakblad Bloemisterij 33, p. 36

Oncidium

Zie Orchideeën

Orchideeën

Mag het wat lichter? Phalaenopsis, Dendrobium, Oncidium
en Vanda draaien mee in zomerklimaatproef
Vakblad Bloemisterij 16, p. 65
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Gewas

Titel publikatie en soort rapportage

Palmen

Met warme voeten groeien palmen goed: verschillende
substraten vergeleken
Vakblad Bloemisterij 35, p. 46

Paphiopedilum

Tcmperatuureffect bij Paphiopedilum in kaart gebracht
Vakblad Bloemisterij 31, p. 38

Pelargonium

The effect of day extensions with different light qualities on
the morphogenesis of Fuchsia, Petunia and Pelargonium
Acta Horticulturae 305, p. 85

Perkplanten

Optimalisering kouvalstrategieën bij perkplanten
Rapport 128
Growth regulation of bedding plants by reversed day/night
temperature only?
Acta Horticulturae 305, p. 37
First European workshop on thermo- and photomorphogenesis in the cultivation of ornamentals
Acta Horticulturae 305

Petunia

The effect of day extensions with different light qualities on
the morphogenesis of Fuchsia, Petunia and Pelargonium
Acta Horticulturae 305, p. 85

Phalaenopsis

Zie Orchideeën

Phlox

Beperkte mogelijkheden afdekmaterialen: proeftuin
onderzoekt onkruidbestrijding buitenbloemen
Vakblad Bloemisterij 18, p. 49
Zomerbloemen 1991
Proeftuin Noord-Limburg, verslag no. 22

Potchrysant

DIF en kouval vergeleken bij potchrysant en poinsettia
Vakblad Bloemisterij 27, p. 38

Potplanten

Programma's koppelen aan bedrijfsregistratie biedt
oplossing: inventarisatie knelpunten potplantenbedrijven
Vakblad Bloemisterij 6, p. 58
De ideale zomer ziet er voor kamerplanten verschillend uit:
zomerklimaatproef potplanten in Aalsmeer
Vakblad Bloemisterij 14, p. 52 Milieu-onderzoek
potplantenbedrijven gaat van start
Vakblad Bloemisterij 24, p. 37
Zoutgehalte in potgrond varieert: resultaten proeven
bemesting potplanten
Vakblad Bloemisterij 30, p. 34
Eerste aanzet arbeidsnormen potplanten
Vakblad Bloemisterij 38, p. 54
Zomerklimaat potplanten: teeltonderzoek en houdbaarheid
Rapport 135
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Gewas

Titel publikatie en soort rapportage
DIF en kouval bij bloeiende potplanten
Rapport 140
De structuur van de kamerplantenteelt in Nederland
Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), publikatie
4.130

Poinsettia

Zie Euphorbia pulcherrima

Ranunculus

Bloeibeïnvloeding Ranunculus asiaticus met behulp van
daglengte
Rapport 150

Roos

Ontwikkeling en verspreiding van Sphaerotheca pannosa in
roos: chemische bestrijding kan minder intensief
Vakblad Bloemisterij 17, p. 30
Zes aanwinsten voor het sortiment: gebruikswaardeonderzoek roos
Vakblad Bloemisterij 20, p. 24
'Madeion' geeft geheimen langzaam prijs: mechanismen
bloemknopopening roos
Vakblad Bloemisterij 23, p. 36
Aaltjes zijn bij roos in steenwol niet zonder gevaar:
onderzoek naar schadelijkheid van Pratylenchus vulnus
Vakblad Bloemisterij 24, p. 30
Meer duidelijkheid over wortelrot: Gnomonia en
Phytophthora in roos onderzocht
Vakblad Bloemisterij 32, p. 26
Harde onderstam met blad leidt tot beter resultaat:
resultaten stentonderzoek 1990 - 1991
Vakblad Bloemisterij 38, p. 38
Winterproduktie stijgt evenredig met belichting: assimilatiebelichting bij een volgroeid rozengewas (1)
Vakblad Bloemisterij 41, p. 40
Betere kwaliteit moet assimilatiebelichting rendabel maken:
assimilatiebelichting bij een volgroeid rozengewas (2)
Vakblad Bloemisterij 42, p. 42
Gebruikswaarde-onderzoek kasrozen 1990- 1991
Rapport 132
Onderzoek naar de schadegevoeligheid van roos, geteeld in
steenwol, voor het wortellesieaaltje Pratylenchus vulnus
Rapport 141
Roos Sonia 'Sweet Promise' op veertien onderstammen en
op eigen wortel geteeld op steenwol
Rapport 144
Stenten van Rosa canina 'Inermis'- onderstammen
1989-1991
Rapport 146
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Gewas

Titel publikatie en soort rapportage
Transpiration and stomatal conductance of roses cv. Sonia
grown with supplemental lighting
Acta Horticulturae 298 (1991), p. 199
Role of plant hormones in lateral bud growth of rose and
apple in vitro
Acta Horticulturea 319, p. 137
Carbohydrates and flower bud opening in 'Madelon' roses;
proc. FESPP-congres
Physiologia Plantarum vol. 85(3) part 2: A1-A118, p. A63
Epidemiology of Botrytis cinerea in gerbera and rose grown
in glasshouses
'Recent advances in Botrytis research';
proc. of the 10th international Botrytis symposium, p. 159

Saintpaulia

Kwaliteitssortiment Saintpaulia door rassenvergelijking
Vakblad Bloemisterij 45, p. 40
Wat weegt zwaarder: afkomst of herkomst? Invloed cultivar
en teeltbedrijf op kwaliteit
Vakblad Bloemisterij 46, p. 50
Sortimentsvergelijking Saintpaulia
Rapport 149

Spathiphyllum

Effect of root-zone and air temperature on flowering and
growth of Spathiphyllum and Guzmania minor 'Empire'
Scientia Horticulturae 49, p. 311

Senecio cruentus

Sortimentsvergelijking Senecio cruentus (Cineraria):
Uniformiteit en houdbaarheid laten te wensen over
Vakblad Bloemisterij 32, p. 38

Trachelium

Plantdatum levert flinke bloeispreiding bij Trachelium:
resultaten van teelt in tunnel
Vakblad Bloemisterij 24, p. 35
Zomerbloemen 1991
Proeftuin Noord-Limburg, verslag no. 22

Vanda

Zie Orchideeën

Veronica

Zomerbloemen 1991
Proefstation Noord-Limburg, verslag no. 22

Yucca

Onderzoek uitgangsmateriaal potplanten op praktijkniveau:
Yucca-kopstek
Rapport 147
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Auteur

Titel publikatie en soort rapportage

M. Akkerman

Enquête zittenblijvers in Gypsophila
Rapport 139

J J . Amsing

Aaltjes zijn bij roos in steenwol niet zonder gevaar:
onderzoek naar schadelijkheid van Pratylenchus vulnus
Vakblad Bloemisterij 24, p. 30
Meer duidelijkheid over wortelrot: Gnomonia en
Phytophthora in roos onderzocht
Vakblad Bloemisterij 32, p. 26
Sporgon biedt beste perspectieven: Nectria bij Cyclamen
Vakblad Bloemisterij 35, p. 44
Wortellesie-aaltje kan Alstroemeria gevoelig raken:
onderzoek schade door aaltje Pratylenchus bolivianus
Vakblad Bloemisterij 47, p. 36
Onderzoek naar de schadegevoeligheid van roos, geteeld in
steenwol, voor het wortellesieaaltje Pratylenchus vulnus
Rapport 141

R. Baas

Zoutgehalte in potgrond varieert: resultaten proeven
bemesting potplanten
Vakblad Bloemisterij 30, p. 34
Produktieverlies door natriumchloride: onderzoek waterkwaliteit bij Gerbera in recirculatie
Vakblad Bloemisterij, 47, p. 38
Invloed van NaCl en EC op Gerbera 'Beauty' in een
recirculatiesysteem
Rapport 148

J.A. Bakker

Callistephus door licht sturen
Vakblad Bloemisterij 22, p. 43
Altijd oppassen met buurmanlicht: onderzoek effecten bij
uiteenlopende gewassen
Vakblad Bloemisterij 30, p. 36
Effecten buurmanlicht bij assimilatiebelichting op enkele
sierteelt- en groentegewassen
Rapport 143
First European workshop on thermo- and photomorphogenesis in the cultivation of ornamentals
Acta Horticulturae 305

C. de Beer

Sortimentsvergelijking Senecio cruentus (Cineraria):
Uniformiteit en houdbaarheid laten te wensen over
Vakblad Bloemisterij 32, p. 38

J. Benninga

Aanknopingspunten voor een betere bedrijfsvoering:
bedrijfsvergelijkend onderzoek Ficus geeft oorzaken van
grote verschillen
Vakblad Bloemisterij 23, p. 50
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Auteur

Titel publikatie en soort rapportage

B. van den Bergde Vos

Jaarrondchrysanten op een substraatloos teeltsysteem:
teelt los van de ondergrond toch rendabel?
Vakblad Bloemisterij 12, p. 42
Goede produktie in gesloten systeem wordt mogelijk
Vakblad Bloemisterij 27, p. 42

Th.J.M. van den
Berg

Recirculeren zonder ontsmetting niet zonder risico: proef
Gerbera in gesloten teeltsysteem
Vakblad Bloemisterij 1, p. 28
Zuurstof bij de wortel van groot belang: recirculatie bij
Gerbera
Vakblad Bloemisterij 2, p. 40
Recirculeren bij Alstroemeria op substraat mogelijk:
lucht/waterhuishouding substraat van groot belang
Vakblad Bloemisterij 8, p. 42
Produktieverlies door natriumchloride: onderzoek waterkwaliteit bij Gerbera in recirculatie
Vakblad Bloemisterij, 47, p. 38

T. Blacquière

The effect of day extensions with different light qualities on
the morphogenesis of Fuchsia, Petunia and Pelargonium
Acta Horticulturae 305, p. 85
First European workshop on thermo- and photomorphogenesis in the cultivation of ornamentals
Acta Horticulturae 305

M.

Op zoek naar middelen tegen de nerfmineervlieg: levenswijze en bestrijding Liriomyza huidobrensis
Vakblad Bloemisterij 6, p. 36
Aaltjes als biologische bestrijders: alternatief voor
chemische bestrijding varenrouwmug.
Vakblad Bloemisterij 25, p. 46
Lievelingsgerecht van Orius insidiosus: de natuurlijke vijand
van Californische trips
Vakblad Bloemisterij 40, p. 42

A. Brandts

Sortimentsvergelijking Euphorbia pulcherrima '91/92
Rapport 145

A.E.E. Bulle

Nevel en licht - afharden doen houdbaarheid geen goed:
Ficus benjamina 'Starlight' na zomerteelt onderzocht
Vakblad Bloemisterij 18, p. 56
Kunnen uitbloeiproeven sneller worden uitgevoerd?
Vakblad Bloemisterij 49, p. 51
Haltbarkeit von Ficus 'Starlight' lasst sich durchaus
verbessern
Gartenbau-Magazin 5, p. 28
Effecten EC en NaCl bij Azalea
Proeftuin Noord Nederland, verslag no. 33
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Auteur

Titel publikatie en soort rapportage

F. Buwalda

Jaarrondchrysanten op een substraatloos teeltsysteem: teelt
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Betere kwaliteit moet assimilatiebelichting rendabel maken:
assmilatiebelichting bij een volgroeid rozengewas (2)
Vakblad Bloemisterij 42, p. 42
Effecten buurmanlicht bij assimilatiebelichting op enkele
sierteelt- en groentegewassen
Rapport 143 Bloeibeïnvloeding Ranunculus asiaticus met
behulp van daglengte
Rapport 150
Transpiration and stomatal conductance of roses cv. Sonia
grown with supplemental lighting
Acta Horticulturae 298 (1991), p. 199
The effect of day extensions with different light qualities on
the morphogenesis of Fuchsia, Petunia and Pelargonium
Acta Horticulturae 305, p. 85

Onkruidbestrijding Beperkte mogelijkheden afdekmaterialen: proeftuin onderzoekt onkruidbestrijding buitenbloemen
Vakblad Bloemisterij 18, p. 49
Zomerbloemen 1991
Proefstation Noord-Limburg, verslag no. 22
Recirculatie

Recirculeren zonder ontsmetting niet zonder risico: proef
Gerbera in gesloten teeltsysteem
Vakblad Bloemisterij 1, p. 28
Zuurstof bij de wortel van groot belang: recirculatie bij
Gerbera
Vakblad Bloemisterij 2, p. 40
Recirculeren bij Alstroemeria op substraat mogelijk:
lucht/waterhuishouding substraat van groot belang
Vakblad Bloemisterij 8, p. 42
Jaarrondchrysanten op een substraatloos teeltsysteem: teelt
los van de ondergrond toch rendabel?
Vakblad Bloemisterij 12, p. 42
Goede produktie in gesloten systeem wordt mogelijk
Vakblad Bloemisterij 27, p. 42

Trefwoord

Titel publikatie en soort rapportage
Produktieverlies door natriumchloride: onderzoek waterkwaliteit bij Gerbera in recirculatie
Vakblad Bloemisterij, 47, p. 38
Invloed van NaCl en EC op Gerbera 'Beauty' in een
recirculatiesysteem
Rapport 148

Schermen

Invloed van selectief schermen en verneveling op de scheutvorming bij Euphorbia fulgens
Rapport 126

Schimmels

Ontwikkeling en verspreiding van Sphaerotheca pannosa in
roos: chemische bestrijding kan minder intensief
Vakblad Bloemisterij 17, p. 30
Meer duidelijkheid over wortelrot: Gnomonia en Phytophthora in roos onderzocht
Vakblad Bloemisterij 32, p. 26
Snelle test voor Cyclamen en anjers: nieuwe toetsmethode
Fusarium oxysporum
Vakblad Bloemisterij 33, p. 46
Sporgon biedt beste perspectieven: Nectria bij Cyclamen
Vakblad Bloemisterij 35, p. 44
Ontwikkeling van een detectiemethode voor Fusarium
oxysporum f.sp. cyclaminis en dianthi gebaseerd op
polyacrylamidegel-electroforese
Rapport 142
Epidemiology of Botrytis cinerea in gerbera and rose grown
in glasshouses
'Recent advances in Botrytis research'; proc. of the 10th
international Botrytis symposium, p. 159
Biological control of Fusarium wilt disease of carnation by a
non-pathogenic isolate of Fusarium oxysporum
Acta Horticulturae 307, p. 37
Biological control of Fusarium wilt disease of carnation with
a non-pathogenic isolate of Fusarium oxysporum
Canadian Journal of Botany 70, p. 1199

Substraat

Recirculeren bij Alstroemeria op substraat mogelijk:
lucht/waterhuishouding substraat van groot belang
Vakblad Bloemisterij 8, p. 42
Jaarrondchrysanten op een substraatloos teeltsysteem: teelt
los van de ondergrond toch rendabel?
Vakblad Bloemisterij 12, p. 42
Scheutvorming laat zich niet leiden door zomerklimaat:
proef met Euphorbia fulgens in containers
Vakblad Bloemisterij 15, p. 50
Milieu-onderzoek potplantenbedrijven gaat van start
Vakblad Bloemisterij 24, p. 37
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Trefwoord

Titel publikatie en soort rapportage
Met warme voeten groeien palmen goed: verschillende
substraten vergeleken
Vakblad Bloemisterij 35, p. 46
Telen van Alstroemeria in een recirculerend systeem:
Gebruikswaarde-onderzoek Alstroemeria in de praktijk
1989-1991
Rapport 136

Temperatuur

De ideale zomer ziet er voor kamerplanten verschillend uit:
zomerklimaatproef potplanten in Aalsmeer
Vakblad Bloemisterij 14, p. 52
Scheutvorming laat zich niet leiden door zomerklimaat:
proef met Euphorbia fulgens in containers
Vakblad Bloemisterij 15, p. 50
DIF en kouval vergeleken bij potchrysant en poinsettia
Vakblad Bloemisterij 27, p. 38
Temperatuureffect bij Paphiopedilum in kaart gebracht
Vakblad Bloemisterij 31, p. 38
Met warme voeten groeien palmen goed: verschillende
substraten vergeleken
Vakblad Bloemisterij 35, p. 46
Optimalisering kouvalstrategieën bij perkplanten
Rapport 128
Zomerklimaat potplanten: teeltonderzoek en houdbaarheid
Rapport 135
DIF en kouval bij bloeiende potplanten
Rapport 140
Invloed van klimaat en teeltwijze op de scheutvorming bij
Euphorbia fulgens
Rapport 151
De invloed van 4 grondtemperatuur-regimes, 2 plantdata en
2 preparatieduren op de bloemaanleg en de kwaliteit van de
bloeiwijze bij twee freesiarassen
Proeftuin Noord-Limburg, verslag no. 23
First European workshop on thermo- and photomorphogenesis in the cultivation of ornamentals
Acta Horticulturae 305
Growth regulation of bedding plants by reversed day/night
temperature only?
Acta Horticulturae 305, p. 37
Effect of root-zone and air temperature on flowering and
growth of Spathiphyllum and Guzmania minor 'Empire'
Scientia Horticulturae 49, p. 311

Uitgangsmateriaal

Harde onderstam met blad leidt tot beter resultaat:
resultaten stentonderzoek 1990 - 1991
Vakblad Bloemisterij 38, p. 38

Trefwoord

Titel publikatie en soort rapportage
Beter stek voor substraatloze teeltsystemen: doorbraak
beworteling chrysantenstek op kleine substraatplugjes
Vakblad Bloemisterij 45, p. 35
Roos Sonia 'Sweet Promise' op veertien onderstammen en
op eigen wortel geteeld op steenwol
Rapport 144
Stenten van Rosa canina 'Inermis'- onderstammen
1989-1991
Rapport 146
Onderzoek uitgangsmateriaal potplanten op praktijkniveau:
Yucca-kopstek
Rapport 147

Verneveling

Invloed van selectief schermen en verneveling op de scheutvorming bij Euphorbia fulgens
Rapport 126

Vermeerdering

Effect of propagation and rooting conditions on acclimatization of micropropagated plants
Acta Botanica Neerlandica 4, p. 453
Effect of stock plant propagation method on growth and
development of Ficus benjamina 'Exotica' cuttings
Acta Horticulturae 314, p. 301
Role of plant hormones in lateral bud growth of rose and
apple in vitro
Acta Horticulturea 319, p. 137

Wortelbesproeiing

Resultaten wortelbesproeiing chrysant redelijk tot goed:
ervaringen proeftuin Horst
Vakblad Bloemisterij 16, p. 58
Teelt van chrysant los van de ondergrond: wortelbesproeiing
Proeftuin Noord-Limburg, verslag no. 21
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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 5 juli 1993:
SNIJBLOEMEN

Beste
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
Gebruikswaardeproef Alstroemeria
R134
1990/1991 vergelijking van verschil
lende cultivars
R136
Gebruikswaardeonderzoek Alstroemeria in de praktijk 1989 f 1991

Laatste
Prijs
Prijs
uitgave binnenland 1 Duitenlai

1989

f 17,50

f 35,00

1986
1988
1989

f 7,50
f 7,50
f 12,50

f 25,00
f 25,00
f 30,00

1990
1990

f 7,50
f 7,50

f 25,00
f 25,00

1991

f 10,00

f 27,50

1991

f 7,50

f 25,00

1992

f 7,50

f 25,00

AMARYLIS (HIPPEASTRUM)
Diversen
ABN002 Gebruikswaardeonderzoek '85-'88

f 15,00

f 32,50

ANIGOZANTHOS
Rapport
R156
Geschiktheid van enkele Bush
Gem-hybriden voor de snijbloementeelt in Nederland
1993

f 7,50

f 25,50

f 17,50

f 35,00

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
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1988

1986
1988

1988

f 8,00
f 10,00

f 7,50

f 25,50
f 27,50

f 25,00

Beste
Code

Laatste
Prijs
Prijs
uitgave binnenland buitenland

vervolg rapporten Anthurium
R116
Gebruikswaardeonderzoek Anthurium andreanum 1988 f 1990
1991
R129
Gebruikswaarde Anthurium andreanum in de praktijk 1988 f 1991
1991
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

f 5,00
f 7,50

f 22,50
f 25,00

1987

f 15,00

f 32,50

1989

f 17,50

f 35,00

1989

1991

f 7,50

f 7,50

CYMBIDIUM
Brochure
SBA026 Teelt Cymbidium
1987
f 15,00
Voedingsoplossingen
VON012 Teelt van Cymbidium in substraten 1988
f 20,00
Rapport
R012
Houdbaarheidsonderzoek Cymbidium
1983
f 7,50
R062
EC en mestloze periode Cymbidium 1988
f 12,50
DIANTHUS (ANJER)
Brochure
SBA010 Teelt anjers (trosf en standaard)
1989
f 20,00
Voedingsoplossingen
VON004 Anjer, roos en Gerbera in steenwol 1989
f 10,00
VON006 Anjers in steenwol
1989
f 10,00
Rapport
R021 Voorbehandeling (tros)anjers met
zilverthiosulfaat
1984
f 10,00
R023 Overzicht onderzoek van schimmelvaatziekten bij anjer
1984
f 12,50
R049
Watergeefstrategie rondom periode
l e e snee bij anjers op steenwol
1988
f 7,50
R051 Gebruikswaardeonderzoek '86-'87 1988
f 7,50

f 25,00

f 25,00

f 32,50
f 37,50
f25,00
f 30,00

f 37,50
f 27,50
f 27,50
f 27,50
f 30,00
f 25,00
f 25,00
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Beste
Code

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

vervolg rapporten Dianthus
R071
Invloed van uiterlijke en meetbare
eigenschappen van anjerstek op de
uniformiteit van de eerste snee
1988
R077
Gebruikswaardeonderzoek harttakteelt '88-'89
1989
R085
Gebruikswaardeonderzoek (meiplanting)
1989
R090
Gebruikswaardeonderzoek
1990
R104
Gebruikswaardeonderzoek standaardanjer in de praktijk '89-'90
1991
R106
Gebruikswaardeonderzoek anjer
Voorjaarsplanting '89-'90
1991
R109
Effect van zuurstofbeschikbaarheid
in het wortelmilieu op trosanjer
'Adelfie'
1991
EUPHORBIA
Rapport
R032
Houdbaarheid Euphorbia fulgens
R126
Invloed van selectief schermen en
verneveling op de scheutvorming
bij Euphorbia fulgens
R151
Invloed van klimaat en teeltwijze
op de scheutvorming bij Euphorbia
fulgens
FREESIA
Brochure
Teelt Freesia -zie lijst uitgaven IKCSBN023 Morfologische veranderingen groeipunt Freesiablad
Rapport
R017
Voorbehandeling Freesia's (zilverthiosulfaat)
R069
Effect van ethyleen na voorbehandeling met zilverthiosulfaat bij verschillende cultivars
R152
Voorspellende toets op bloemknopopening bij Freesia m.b.v.
NIRS/NITS
FORSYTHIA
Brochure
SBA024 Teelt Forsythia (kopie)
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f 7,50

f 25,00

f 7,50

f 25,00

f 7,50
f 7,50

f 25,00
f 25,00

f 7,50
f 10,00

f 5,00

f 25,00
f 27,50

f22,50

1985

f 10,00

f 27,50

1992

f 7,50

f 25,00

1992

f 7,50

f 25,00

1983

f 6,00

f 23,50

f 7,50

1988

f 7,50

1993

f 7,50

1988

f 17,50

f 25,00

f 25,00

f25,00

f 35,00

Beste
Code

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

GERBERA
Brochure
SBA014 Teelt Gerbera
1988
Voedingsoplossingen
VON004 Anjer, roos en Gerbera in steenwol 1989
VON007 Gerbera in kunstmatige substraten 1989
Rapport
R073
Kaliumxalcium-verhouding en
magnesiumgehalte in de voedingsoplossing voor Gerbera geteeld in
steenwol
1988
R074
Invloed dag/nachttemperatuur op
produktie en kwaliteit
1989
R081
Referentietoets Gerbera
1989
R083
Invloed van assimilatiebelichting op
produktie, kwaliteit en houdbaarheid 1989
R095
Ontwikkeling en verspreiding van
Botritis cinerea in Gerbera onder
glas
1990
R101
Modelvorming Botrytis cinerea in
Gerbera
1991
RI19
Referentietoets voor de top van het
Gerbera-sortiment
1991
R148
Invloed NaCl en EC op Gerbera
'Beauty' in een recirculatiesysteem 1992
GYPSOPHILA
Rapport
R139
Enquête zittenblijvers in Gypsophila
voorjaar 1991

1992

f 17,50
f 10,00
f 10,00

f 12,50

f 35,00
f 27,50
f 27,50

f 30,00

f 10,00
f 10,00

f 27,50
f 27,50

f 12,50

f 30,00

f 12,50

f 30,00

f 5,00

f 22,50

f 10,00

f 27,50

f 7,50

f 7,50

f 25,00

f 25,00

NERINE
Brochure
SBA021 Teelt Nerine (kopie)

1988

f 17,50

f 35,00

PAPHIOPEDILUM
Brochure
SBA034 Teelt Paphiopedilum

1988

f 15,00

f 32,50

PHALAENOPSIS
Brochure
SBA035 Teelt Phalaenopsis

1988

f 17,50

f 35,00

PRUNUS
Brochure
SBA032 Teelt Prunus en sneeuwbal

1988

f 17,50

f 35,00
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Beste
Code

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

RANUNCULUS
Rapport
R150
Bloeibeïnvloeding Ranunculus
asiaticus met behulp van daglengte 1992
ROSA
Brochure
SBA004 Teelt Kasrozen
1988
Voedingsoplossingen
VON004 Anjer, roos en Gerbera in steenwol 1989
VON005 Rozen in kunstmatige substraten
1989
Rapport
R029
Bedrijfsanalyse roos, deel 1
1984
R031
Bedrijfsanalyse roos, deel 2
1986
R042
Kasrozen en hun 'leven'
1987
R044
Roos 'Motrea' in steenwol en polyfenolschuim met twee snijmethoden 1987
R053
Tien cultivars op eigen wortel en op
onderstam geteeld in steenwol
1988
R075
Gebruikswaardeonderzoek kasrozen
'87-'88
1989
R076
Rozen telen op steenwolmatten van
verschillende dikte
1989
R078
Bestrijding Botrytis cinerea in
naoogst met luchtionisatoren
1989
R079
Invloed worteltemperatuur en
kasluchttemperatuur bij roos op
steenwol
1989
R080
EC, produktie, kwaliteit en
mineralen-balans bij roos geteeld in
steenwol
1989
R092
Gebruikswaardeonderzoek kasrozen
'88-'89
1990
R097
Verspreiding, populatie-ontwikkeling
en bestrijding van Pratylenchus
vulnus bij roos, geteeld in steenwol
op eb/vloed
1990
R102
Produktie Sonia op 573 onderstamklonen in kasgrond
1991
R112
Platknoppen bij Roos; literatuurstudie
1991
R113
Gebruikswaardeonderzoek kasrozen
'89-'90
1991
R132
Gebruikswaardeonderzoek kasrozen
'90-'91
1992
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f 7,50

f 17,50

f 25,00

f 35,00

f 10,00
f 10,00

f 27,50
f 27,50

f 7,50
f 7,50
f 12,50

f 25,00
f 25,00
f 30,00

f 7,50

f 25,00

f 10,00

f 27,50

f 7,50

f25,00

f 5,00

f 22,50

f 5,00

f 22,50

f 10,00

f 27,50

f 10,00

f 27,50

f 7,50

f25,00

f 10,00

f 27,50

f 7,50

f 25,00

f 7,50

f25,00

f 7,50

f25,00

f 10,00

f 27,50

Beste
Code

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

vervolg rapporten Rosa
R141
Onderzoek naar de schadegevoeligheid van roos, geteeld in steenwol,
voor het wortellesieaaltje Pratylenchns v.
1992
R144
Roos Sonia 'Sweet Promise' op
veertien onderstammen en op eigen
wortel geteeld op steenwol
1992
R146
Stenten van Rosa canina 'Inermis'
onderstammen '89-'91
1992
R155
Gebruikswaardeonderzoek kasrozen
1993
'91-'92
ABA003 Influence of temp. on bud break,
shoot growth, flower bud atrophy
and winter production of glasshouse
roses.
1987

f 10,00

f 27,50

f 10,00

f 27,50

f 10,00

f 27,50

f 10,00

f 27,50

f 22,50

f 40,00

SBA033 Teelt Seringen

1988

f 17,50

f 35,00

Kapport
R043 Na-oogst behandeling sering

1987

f 10,00

f 27,50

VIBURNUM (SNEEUWBAL)
Brochure
SBA032 Teelt Prunus en sneeuwbal

1988

ZOMERBLOEMEN
Rapport
R030
Houdbaarheid zomerbloemen
1984
R036
Eustoma russelianum. Verslag teelt
proeven met Eustoma als snijbloem 1986
1986
R038
Anemone 'Mona Lisa' ontwikkeling
o.i.v. temp. en plantdichtheid
1986
R052
Toetsing werkzame en fytotoxische
grenzen van zilverthiosulfaat
1988
R055
Invloed van daglengte op ontwikkeling bloei vaste planten
1988
R068
Afzetontwikkeling Aster ericoides
1988
POTPLANTEN
DLV001 Gewasbescherming Potplanten
uitgave van Dienst Landbouw
Voorlichting

1992

f 17,50

f 35,00

f 7,50

f 25,00

f 7,50

f 25,00

f 7,50

f 25,00

f 10,00

f 27,50

f 10,00
f 7,50

f 27,50
f 25,00

f25,00

f42,50
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Beste
Code

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

vervolg potplanten
ABA004 Bench heating for Potplant
cultivation analysis of effects of
root-and air temperature on growth,
development and production: Proefschrift J. Vogelezang
1993
Rapport
R135
Zomerklimaat bij potplanten; teeltonderzoek en houdbaarheid
1992
R140
Dif en kouval bij bloeiende potplanten
1992
R153
Zomerklimaat II
De invloed van verneveling en EC
op teelt en houdbaarheid
1993

f 20,00

f 37,50

f 10,00

f 27,50

f 7,50

f25,00

f 10,00

f 27,50

ARECA: zie onder Palmen
ASPLENIUM
Rapport
R103
Bemestingsproef bij Asplenium

1991

f 7,50

f 25,00

AZALEA
Rapport
R154
Partijvergelijkend onderzoek

1993

f 15,00

f 32,50

f 12,50

f 30,00

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
BELOPERONE
Rapport
R057
Teeltonderzoek Beloperone guttata

1988

BLADPLANTEN
Rapport
R066
Bladplanten op verwarmde tabletten 1988
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f 7,50
f 7,50

f 25,00
f 25,00

f 10,00

f 27,50

f 7,50

f 25,00

f 7,50

f 25,00

f 10,00

f 27,50

Beste
Code
BROMELIACEAE
Brochure
PBA006 Teelt Bromeliaceeën
Rapport
R087
Guzmania en Spathiphyllum op
verwarmde tabletten
R137
Bemesting bij Bromeliaceae:
Een literatuuroverzicht

Laatste
Prijs
Prijs
uitgave binnenland l juitenlai

1988

f 17,50

f 35,00

1990

f 10,00

f 27,50

1992

f 7,50

f 25,00

CHRYSALIDOCARPUS: zie onder Palmen
CODIAEUM
Rapport
R045
Watergeefmethode en voedingsstoffenbalans bij eb/vloedsysteem
1988
R108
Bemestingsproeven bij Codiaeum
1991
DIEFFENBACHIA
Rapport
R089
Dieffenbachia: onderzoek '87-'88
R115
Onderzoek uitgangsmateriaal potplanten op praktijkniveau: Dieffenbachia e.a.
EUPHORBIA pulcherrima (Poinsettia)
Rapport
R107
Bemestingsproeven
R117
Sortimentsvergelijking '90-'91
R145
Sortimentsvergelijking '91-'92
FICUS
Rapport
Rlll
Bedrijfsvergelijking Ficus deel 1:
bio-economische analyse op partijniveau
R114
Invloed uitgangsmateriaal op lengtegroei en vertakking bij Ficus
benjamina 'Exotica'
R115
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

f 10,00
f 7,50

f 22,50
f 25,00

1990

f 10,00

f 27,50

1991

f 10,00

f 27,50

1991
1991
1992

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

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

1991

f 10,00

f 27,50

1991

f 7,50

f 25,00

1991

f 10,00

f 17,50

1991

f 10,00

f 27,50

1991

f 10,00

f 27,50
77

Beste
Code

Prijs
Laatste
Prijs
uitgave binnenland buitenland

FUCHSIA
Rapport
R041 Rassenlijst. Opplanting '86

1987

f 12,50

f 30,00

GARDENIA
Rapport
R056
Teeltonderzoek Gardenia
jasminoides

1988

f 7,50

f 25,00

HORTENSIA
Brochure
PBA004 Teelt Hortensia

1987

f 15,00

f 32,50

1988

f 10,00

f 27,50

1990
1992

f 10,00
f 10,00

f 27,50
f 27,50

1991

f 7,50

f 25,00

1991

f 10,00

f 27,50

1991

f 7,50

f 25,00

1986

f 7,50

f 25,00

1985

f 12,50

f 30,00

HOWEIA (zie onderPalmen)
KALANCHOE
Rapport
R054
Methoden voor het maken en
gebruik van saldobegrotingen
potplanten
R098
Effect van RV en worteltemperatuur op fysiogene afwijkingen
R127
Bloembeschadiging bij Kalanchoë
KENTIA: zieonder Palmen
NEPHROLEPIS
Rapport
R103 Bemestingsproeven bij Nephrolepis
R115 Onderzoek uitgangsmateriaal
potplanten op praktijkniveau:
Nephrolepis e.a.
PALMEN
R120
Kalium/Calcium-bemesting bij
Palmen (Chrysalidocarpus, Areca,
Howeia en Kentia)
PELARGONIUM
Brochure
PBA003 Teelt Pelargonium
Rapport
R033
Rassenlijst
POINSETTIA: zie onderEuphorbia pulcherrima
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Beste
Code

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

SAINTPAULIA
Rapport
R058
Kalkgiften in potgrond +
NH^/NC^-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
R149
Sortimentsvergelijking, verwerking
van de resultaten '91-'92
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
R147
Onderzoek uitgangsmateriaal
potplanten op praktijkniveau
Yucca-kopstek

1988

f 7,50

f 25,00

f10,00

f27,50

f7,50

f25,00

f 7,50

f25,00

f 7,50

f25,00

1990

f10,00

f27,50

1990

f10,00

f27,50

1991

f7,50

f25,00

1991

f10,00

f27,50

1992

f 7,50

f25,00

1986
1987

f15,00
f7,50

f32,50
f25,00

PERKPLANTEN
Brochure
PBA002 Teelt perkplanten (kopie)
PBA005 Teelt Violen
Rapport
R099
Beheersing lengtegroei perkplanten
door omgekeerde dag/nachttemperatuur
R128
Optimalisering kouvalstrategieën
bij perkplanten

1991

f10,00

f27,50

1992

f7,50

f25,00

BROCHURES ALGEMENE SERIE
ABN073 Richtlijnen voor de produktie van
potgronden en substraten
ABN074 Schermen in kassen

1992
1982

f25,00
f15,00

f42,50
f32,50
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Beste
Code
vervolg brochures algemene serie
ABN078 Plantenfysiologie in de
glastuinbouw
ABN079 Rookgascondensors
IKCG83 Chemische begrippen voor
bemesting bij plantenteelt zonder
aarde
ABN086 Substraatteelt , techn. economische
en plantenziektenkundige aspecten
ABN087 Plantenvoeding in de glastuinbouw
ABN089 Voedingselementen
ABN103 Wortelmedia

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

1987
1983

uitverkocht/sold out
f 15,00
f 32,50

1990

f 15,00

1988
1989
1986
1993

f20,00
f25,00
f20,00
f20,00

f 32,50
f37,50
f42,50
f37,50
f37,50

VOEDINGSOPLOSSINGEN IN DE GLASTUINBOUW
INBOU 1W
VON004 Anjer, roos, gerbera in steenwol
1989
f10,00
1989
f10,00
VON005 Rozen in kunstmatige substraten
1989
f10,00
VON006 Anjers in steenwol
1989
f10,00
VON007 Gerbera in kunstmatige substraten
VON008 Voedingsoplossing voor groenten en
bloemen, geteeld in water of
1992
substraten
f12,50
VON009 Teelt Anthurium andreanum in
1986
substraten
f 8,00
VON010 Berekenen van voedingsoplossing
voor teelt zonder aarde
1989
f10,00
VONlOe Idem, engelstalig
1989
f10,00
IKCG11 Normen voor waterkwaliteit in de
glastuinbouw
1991
f10,00
VON012 Teelt van Cymbidium in substraten
1988
f20,00
VON015 Normen voor gehalten aan voedingselementen, groenten en bloemen
onder glas Ned/Eng.
1992
f 15,00

f 32,50

DIVERSEN
RIVRO Tweede beschrijvende Rassenlijst
voor siergewassen.

f 35,00

1989

TECHNIEK ALGEMEEN
ABA001 De koelcel voor snijbloemen
1989
Rapport
R018
Bloemisterijgewassen en dubbele
kasdekken
1984
R048
Toepassing verschillende tablet- en
vloerverwarmingssystemen
1988

f 17,50

f 15,00

f27,50
f27,50
f27,50
f27,50

f30,00
f25,50
f27,50
f24,50
f27,50
f40,00

f 32,50

f 15,00

f 32,50

f 12,50

f 30,00

Beste
Code
ECONOMIE ALGEMEEN
Rapport
R025
Prijsvorming bloemkwekerijprodukten op veilingniveau
R027
Prijsanalyse en prijsvoorspelling
op veilingniveau
R040
Bedrijfseconomische berekening
meerjarige gewassen
R094
Bedrijfseconomische evaluatie
tabletverwarming
ABA005 Energiebesparingsonderzoek
Glastuinbouw, een stimuleringsprogramma in het kader van de
meerjarenafspraak energie

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

1985

f 7,50

f 25,00

1985

f 7,50

f 25,00

1986

f 7,50

f 25,00

1990

f 7,50

1993

f 15,00

GEWASBESCHERMING ALGEMEEN
Rapport
R024
Bestrijding van Botrytis in
snijbloemen
1984
R070
Bestrijding Botrytis cinerea in de
naoogstfase met behulp van
luchtionisatoren
1988
R142
Ontwikkeling van een detectiemethode voor Fusarium oxysporum f.sp.
cyclaminis en dianthi gebaseerd op
polyacrylamidegel en elektroforese 1991
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
1985
R037
Informatiemodel potplanten
1986
R037b Bijlagen informatiemodel potplanten 1986
R063
Vervanging van meerjarige gewassen/ plantopstanden
1988
R096
Effect van beschikbaarheid van
zuurstof in het wortelmilieu bij
snijbloemen
1990

f25,00

f 32,50

f 5,00

f22,50

f 5,00

f22,50

f 12,50

f 30,00

f 7,50

f 25,00

f 5,00

f22,50

f 7,50
f 17,50
f 17,50

f25,00
f 35,00
f 35,00

f 7,50

f 25,00

f 10,00

f 27,50
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Beste
Code

Laatste
Prijs
Prijs
uitgave binnenland buitenland

vervolg rapporten algemeen
R105
Schoon produktiebedrijf. De
bedrijfsopzet bij een schone produktie
1991
R105B Schoon produktiebedrijf. Bijlage bij
rapport R105. De milieubelasting
vanuit de huidige situatie en de consequenties ervan voor nieuwbouw 1991
R143 Effecten van gesimuleerd buurmanlicht
1992
R118 Omgekeerde dag/nachttemperatuur
bij bloeiende potplanten voor beheersing van de strekkingsgroei
1991
R138 Toetsing van cultivars op resistentie
of tolerantie bij bloemisterijgewassen
1992

f 5,00

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

f22,50

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

ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF VERZENDKOSTEN
Ukunt dezeboekjes bestellen dooroverschrijving vanhettebetalenbedragmetvermeldingvantitel enbestelcode 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 tothe 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- 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 080-604102
Proeftuin Vleuten, Alendorperweg 73, 3451 GL Vleuten, telefoon 03406-61326;
telefax 03406-65659
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 5 JULI 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.
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
Bogers, T.J.
Boogaard, M.
Bosker-van Zessen, I.A.
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.
Durieux, A.
Engelen-v.d. Bijl, L. van
Eveleens, B.
Fransen, J.
Gelder, A. de
Gorsel, R. van
Groeneveld, W.
Guidemond, J.A.
Haarlem, M. van
Hart, M.J. 't
Hazendonk, A.
Hoog, J. de
Hoope, M. ten
Jong-Lanser, C.J. de
Kerckhoven, J. van
Kerssies, A.
Kock-Legerstee, Th.
Koster, R. de
Kromwijk, A.
La Brijn-Jansen, L.
Linde, D. van der
Linden, A. van der
Marissen, N.
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407
211/401
269
405/409
505
213
441
435
528
272
527
403
214
532
249
240/451
294
312
439
219
301
308
403
534
305
432
215
445
217
406
303
210
217
407
218
406
310
434
240/451
403/416
211
530
208/207
221
451
248
531
221/238

Mourik, N.M. van
Mulderij, B.
Nijssen, H.
Okkersen, P.
Oorde, M. van
Os, P.C. van
Otten, W
Pieters, M.M.J.
Ploeger, C.
Pluym, I. van der
Pret, R.
Rattink, H.
Rozendal, T.
Rijn, K. van
Rijssel, E. van
Schrama, P.
Schüttler, H.
Schaefer, R.
Slootweg, G.
Steinbuch, F.
Stelder, F.
Stephan, H.
Stoof, J J .
Straver, N.A.
Sütterlin, S.
Sytsema-Kalkman, E.Ch.
Sytsema, W.
Tas, J.C.M.
Telgen, 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
Weijden, A. v.d.
Weima, J.M.T.
Wertwijn, R.
Wurff, A.A.M, van der
Zoest, J. van
Zijverden-Bartlett, V.v.
Zoutendijk-Rering, C.
Zwartendijk, A.

436
291
281
216
214
311
291
254
314
202
210
223
237/238
447/239
444
405
294
294
224
526
249
508
216/242
503
447
219
212
440
212
254
407
507
292
510
302
533
529
309/237
271
405/409
525
434
203
290/295
525
220
210

