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VOORWOORD
Een jaar vol verrassingen, zo zal 1987 voor de bloemisterij de herinnering in gaan.
Van enig voorspelbaar verloop in veilingomzet is geen sprake geweest. Op zich is
de slechte start van 1987 waar het veilingomzetten betrof een teken aan de wand
geweest, en een uitdaging aan de sector om de handen meer nog dan voorheen ineen
te slaan. Immers, samen ben je sterk.
Dat geldt niet alleen voor het bedrijfsleven. Ook voor het onderzoek bevat dat gezegde veel waars. Het Proefstation voor de Bloemisterij en de Regionale Bloemenonderzoek Centra (de proeftuinen) hebben in 1987 de daad bij het woord gevoegd. In 1987
is er voor de eerste maal een gezamenlijk onderzoekprogramma bloemisterij verschenen. Hierin is het onderzoek van ROC's en PBN op elkaar afgestemd en als één geheel gepresenteerd. Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat dit een waardevolle
stap is geweest naar efficiëntere besteding van de onderzoekgelden.
Een goed voorbeeld doet volgen zegt het spreekwoord. Volgend op het succes van
de afstemming tussen ROC's en PBN is in 1987 een aanzet gekomen tot een belangrijk vervolg. De Proefstations Naaldwijk en Aalsmeer zijn in 1987 op intensieve wijze met elkaar in gesprek geraakt. Een en'ander heeft geleid tot de afspraak tussen
de beide Proefstations dat voor de komende jaren naar een afstemming in onderzoekprogramma's toegewerkt wordt. Het is zeer toe te juichen dat aan de aanwezige wil
tot samenwerking tussen beide Proefstations op deze wijze uitvoering gegeven wordt.
Vanouds geldt het gezegde 'samen sterk' binnen landbouw ook voor het drieluik Onderwijs - Onderzoek - Voorlichting. Of dat in de toekomst ook zo blijft is een wens
van allen, maar wordt door velen betwijfeld. Over de ontwikkelingen bij de Proefstations en de Wageningse Instituten, zoals neergelegd in het Ontwikkelingsplan Landbouwkundig Onderzoek en beleidsbesluiten met betrekking tot de verzelfstandiging,
kan op zijn minst gezegd worden dat ze bij alle partijen tot veel onrust, onzekerheid
en onduidelijkheid leiden. Dat alleen al leidt tot produktiviteitsverlies bij het Onderzoek. Maar er is meer. Ook voor de Voorlichting is 1987 een jaar van veel denken
en discussiëren over de toekomst geweest. Op het moment van schrijven is duidelijk
dat ook op dat punt het laatste woord nog niet geklonken heeft. Het terugtreden van
de overheid heeft zich in 1987 sterk doen voelen. Niemand kan dat onverwacht noemen, maar helemaal klaar voor wat op deze wijze op de bedrijfstakken af zou komen
stond men klaarblijkelijk ook nog niet. Velen zullen dit toch als een onaangename
verrassing hebben gevoeld.
Het Proefstation voor de Bloemisterij heeft in 1987 met een sterk vernieuwde bemanning op volle kracht gedraaid. Alle medewerkers hebben maximale inzet getoond.
Dat is ook te merken geweest aan de grote hoeveelheid onderzoekwerk dat verzet
is. Daarvan is in het Vakblad, onder andere door artikelen en via de pagina Onderzoekvaria, op snelle en adequate wijze met grote regelmaat verslag gedaan. Ook op
het vlak van vernieuwing van outillage is veel gebeurd in 1987. Enkele laboratoria
zijn ingericht, met name ten behoeve van kwaliteits- en houdbaarheidsonderzoek, de
automatisering binnen het PBN heeft een flinke stimulans gehad en de Proeftuinen
hebben renovatie en nieuwbouw kunnen plegen (met name Proeftuin Noord-

Nederland). In 1987 is het Proefstation toch nog van enkele belangrijke personele
wijzigingen getuige geweest, met name binnen deAfdeling Bedrijf. Bovendien iser
eind 1987eennieuweConsulent Algemene DienstvoordeBloemisterij aangetreden.
Het jaarverslag dat voor u ligt beschrijft, minder gedetailleerd dan vorige jaren, de
ontwikkelingen zoals die zich in 1987ophet PBN en de ROC's voorgedaan hebben.
Het isbedoeld omuzoveelmogelijk inzicht indezeontwikkelingen tegeven. Ikben
er zeker van dat dit inzicht opstimulerende wijze bijdraagt aan de betekenis die het
Proefstation voor de Bedrijfstak heeft.
Dr. Tj. Reitsma
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De afdeling TEELT bestaat uit de kerngroepen TEELTOPTIMALISERING eu de
kerngroep BEDRIJFSSYNTHESE.
Afdelingshoofd van deze afdeling is Dr. Ir. G.A. van den Berg.
De afdeling PRODUKTKWALITEIT bestaat uit de kerngroepen UITGANGSMATERIAAL en NAOOGST.
Afdelingshoofd van deze afdeling is Dr. Ir. C. Vonk Noordegraaf.
De afdeling VAKTECHNISCHE ONDERZOEK ONDERSTEUNING bestaat uit de
kerngroepen WATERHUISHOUDING EN BEMESTING, PRODUKTIEFACTOREN en GEWASBESCHERMING.
Afdelingshoofd van deze afdeling is Dr. Ir. R.D. Woittiez.
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. P.J. Kersch.
De afdeling ALGEMENE ZAKEN heeft als hoofd A. van der Linden.

* Situatie per 1 juli 1988.

7

AFDELING TEELT

A. Kerngroep teeltoptimalisering
Beuzenberg, Ing. M.P.
Blacquière, Dr. T.
Dood, Ing. J.H.L.M. de
Graaf-van der Zande, Ing. M.T. de
Kuiper, Dr. D.
Os, Ing. P.C. van
Uitermark, Ing. C.G.T.
Vogelezang, Ir. J.V.M.

(vanaf juli 1987)
(vanaf oktober 1987)

B. Kerngroep bedrijfssynthese
Benninga, Ir. J.
Paneras, Ing. S.A.M.
Rijssel, Ir. E. van

, (vanaf augustus 1987 tot juli 1988)

AFDELING PRODUKTKWALITEIT
A. Kerngroep naoogst

..

Marissen, Drs. A.
Meeteren, Dr. Ir. U. van
Mulderij, Ing. G.E.
Sytsema-Kalkman, Ing. E.Ch.
Slootweg, G.
Versluijs, J.M.A.

(vanaf oktober 1987)
(tot mei 1987)

B. Kerngroep uitgangsmateriaal
Gelder, Ir. A. de
Hakkert, Ing. J.C.
Hermes, Ing. Y.
Hoogeveen, M.
Legemaate, L.
Os-de Jong, Ing. T. van
Sytsema, Dr. Ir. W.
Telgen, Dr. Ir. H.J. van
Westerhof, Ing. J.

(gedetacheerd vanuit RIVRO)
(gedetacheerd naar het COWT tot
april 1988)
(tot 1april 1988)
(gedetacheerd vanuit RIVRO)
(gestationeerd vanuit FGS)
(vanaf september 1987)

AFDELING VAKTECHNISCHE
ONDERZOEKONDERSTEUNING
A. Kerngroep waterhuishouding en bemesting
Kreij, Ir. C. de

(gedetacheerd vanuit het IB, tot
juli 1988)

Straver, N.A.
Warmenhoven, M.G.
B. Kerngroep gewasbescherming
Amsing, Ing. J J .
Boogaard, M.
Dirkse, Ing. F.B.
Fransen, Dr. Ir. J J .
Hakkaart, Ir. F.A.
Houwelingen, M. van
Kerssies, Ir. A.
Rattink, Ir. H.
Vrie, M. van de

(tot maart 1987)
(vanaf september 1987)
(gedetacheerd vanuit het IPO tot
januari 1988)
(gedetacheerd vanuit de NAKS)
(vanaf september 1987)
(gedetacheerd vanuit het IPO)
(gedetacheerd vanuit het IPO)

C. Kerngroep produktiefactoren
Freriks, Ing. H.
Oprel, Drs. L.
Ploeger, Drs. C.
Weel, Ing. P.A. van

(gedetacheerd vanuit het IMAG, tot
juli 1987)
(gedetacheerd vanuit het LEI)
(gedetacheerd vanuit het IMAG)

AFDELING BEDRIJF
Bonnyai, Ing. J.
Kleinhesselink, C.H.
Schroers, E.L.S.

(tot september 1987)
(tot september 1987)
(tot oktober 1987)

A. Sectie Snijbloemen
Aypassa, D.
Beelen, C.H.Th.
Braamhorst, P.
Böhm, A.
Stammes, J.
Sleen, M.M.A.
Tolsma, J.
Wurff, van der A.A.M.

(tot maart 1988)

B. Sectie Potplanten
Akse, F.
Boer, de C l .
Bok, de A.G.
Broek, van der GJ.
Dam, van K.
Schreuder, S.M.C.
Schüttler, H.
Zoest, van J.
Sectie Bedrijfstechniek
Groeneveld, W.
Okkersen, P.
Stoof, J.J.
Zwartendijk, A.P.
Onderzoekassistenten
Berg, Th.J.M. van den
Dil, M.C.
Koster, de R.
Mourik, van N.
Ouwerkerk-Rozendal, T.
Stafafdeling informatica
Aarsen, Ing. l.J.G.
Bakema, Ing. F.
Steinbuch, Ing. F
Verlind, A.L.

(tot oktober 1987)

Afdeling Algemene zaken
Benschop, J.J.
Boer, de C.C.M.
Engelen-van der Bijl, van H.C.H.M.
Hart, 't M.J.
Kamp-Dalemans, W.C.
Landa, A.
Linde, van der D.
Medemblik, R.
Sakowitz, G.
Sloot, van der F.M.
Stephan, H.
Westerink, I.A.
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(tot juni 1988)
(vanaf juni 1987)
(vanaf juni 1987)
(vanaf november 1987)

ONDERZOEKERS PROEFTUINEN (REGIONALE ONDERZOEK
CENTRA)
Buisman Ing. J.
Glas, Ing. R.
Krijger, D.
Mathijssen, Ing. E.
Verberkt, Ing. H
Wiel-van Son, Ing. A. van de
Workum, Ing. A. van
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(ROC Eelde, tot december 1987)
(ROC Vleuten)
(ROC Rijnsburg)
(ROC Lent, tot mei 1987)
(ROC Lent, vanaf augustus 1987)
(ROC Venlo)
(ROC Klazienaveen, vanaf oktober
1987 tot maart 1988)
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In1987opendedeProeftuin Noord-Nederlandeen nieuwcomplex in Klazienaveen (Foto: Vakbla
voorde Bloemisterij)
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AFDELING TEELT
Dr. Ir. G.A. van den Berg
Deafdeling Teelt bestaat uit twee kerngroepen: Teeltoptimaliseringen Bedrijfssynthese. De vier vacatures van 1986 zijn in 1987 allemaal vervuld, zodat de afdeling
volledig op sterkte kwam.
Teeltoptimalisering
Binnen deze kerngroep richt het onderzoek zich op het optimaliseren van de groeiomstandigheden binnen deteeltfase. Dit isdeperiode dat het gewas inde teeltruimte - meestal dekas - staat. Het onderzoek richt zichzowelopproduktie inaantallen
als opkwaliteit. Hierbij gaat het om kwaliteit in de meest ruime zin, dus niet alleen
vaasleven ofhoudbaarheid, maarook omzakenalssteelstevigheid, bloemgrootte,stengellengte, kleur, enz. Het onderzoek is'verdeeld over een drietal gebieden
a. Klimaat en groei
b. Substraat en groei
c. Beïnvloeding bloei en ontwikkeling.
Klimaat engroei

*•

Het onderzoek binnen het gebied 'Klimaat enteelt' houdt zichmomenteel bezigmet
de klimaatfactoren: wortel- en luchttemperatuur en kwantitatieve aspecten van het
licht, alsmede de interacties tussen genoemde factoren. De aard van het onderzoek
betreft zowel het geheel opkasniveau ('macro') alsbestudering vandeelaspecten ('micro'). Het onderzoektraject betreft de gehele teeltduur.
In 1987 is onderzoek verricht aan een aantal onderwerpen. Bijpotplanten werd onderzoek met verwarmde tafels uitgevoerd. Bij dit onderzoek isvooral gekeken naar
deinvloedvan depottemperatuur opdegroei inrelatie tot deluchttemperatuur. Het

Invloed temperatuur van verwarmde tabletten bij Spathiphyllum.
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onderzoek vond grotendeels plaats inAalsmeer (PBN)en deelsopdeproeftuin Lent.
Er werd gewerkt met de volgende gewassen: Begonia, Spathiphyllum, Saintpaulia,
Schefflera, Ficus en Bromelia.
Ookdeinvloedvandesubstraattemperatuur opsnijbloemen waspuntvanonderzoek.
Ophet PBN werd onderzoek gedaan naar de relatie bodem-luchttemperatuur bij de
roos 'Madeion', geteeld opeigenwortelenoponderstam ('Inermis').Opde proeftuin
te Venlo werd grondkoeling bij Alstroemeria en Freesia bestudeerd.
Behalve substraattemperatuur was ook de kasluchttemperatuur onderwerp van onderzoek. Op het PBN werd de invloed van de temperatuurverdeling tussen dag en
nacht op de winterproduktie en kwaliteit van Gerbera bestudeerd.
Assimilatiebelichting was in 1987ook een onderzoeksitem. Opde proeftuin te Lent
werden de mogelijkheden van het gebruik van assimilatiebelichting bij de teelt van
potplanten bestudeerd bij Begonia, Fatshedera, Hedera, Codiaeum en Ficus. Opde
nieuwe proeftuin te Klazienaveen werden belichtingsarmaturen geïnstalleerd voor
onderzoekbijroos,AlstroemeriaenBouvardia.Dezegewassenzijn begin 1988geplant.
In Vleuten werd op de proeftuin onderzoek gedaan naar de gebruiksmogelijkheden
van dubbele energieschermen bij kasrozen.
Opdeproeftuin inVenlowerden de mogelijkheden nagegaan dieacryldoek en gaatjesfolie hebben bij het vervroegen van een aantal zomerbloemen.
Opde proeftuin in Lent werd oriënterend onderzoek gedaan naar de invloed van de
afstand tussen het bovennet (dunnebuizen)enhetgewas,opdegroeivan potplanten.

Orerzicht van eenproefopzet bij Saintpaulia met verschillende kalkgiften inpotgrond, gecombineerd
met overbemesting.
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Bij meerdereproeven metCodiaeum blijktdeeb-vloed watergeeffrequentie hoogte kunnenzijn voor
optimale groei.
Substraat en groei

Binnen hetgebied 'Substraat engroei' werd aandacht besteed aanhet optimaliseren
van dewaterhuishouding endevoedingsbehoefte vandegewassen. Bijderooswas
onder andere de dikte van de steenwolmat een punt van onderzoek. Ook werd de
groei enproduktie vantien cultivars bestudeerd. Hierbij werd uitgegaan vanzowel
zetlingen ('Inermis') alsvanplantmateriaal opeigenwortel,tewetenstekken enweefselkweekplanten. BijAnthuriumandreanum werdeenproef metverschillende substraten beëindigd.
Voedingsonderzoek opsubstraat werdonderandereuitgevoerd bijroos,Gerbera, anjer
(Venlo), Cymbidium en Bouvardia (Vleuten).
Bemestingsonderzoekbijpotplanten vondplaatsinAalsmeerenbijdeROC'sinEelde/Paterswolde en Lent. Bemestingsonderzoek vanbuitengeteelde gewassen - zomerbloemen envasteplanten - vondgrotendeelsplaatsopdeproeftuin te Rijnsburg.
Onderzoek metbetrekkingtothetwatergeven vond plaatsbijzowelpotplanten, perkplantenalssnijbloemen. Bijpotplanten werd zowelopstralingssom alsmetvastgesteldegietfrequenties water gegeven opeb/vloed-systemen. Voor snijbloemen werdeen
nieuw, doordeIMAG-gedetacheerdeontwikkelde,eb/vloed-rolgotensysteemgeïnstalleerd metdaarop rozen insteenwol. Bijdit systeem wordt het water metdaarinopgeloste voedingsstoffen gerecirculeerd. Heteb/vloedsysteem ishier indeplaatsvan
het bekende druppelbevloeiingssysteem gekomen. Verstopping vandruppelaarsbehoort hiermee tot het verleden.
Oriënterend werd gekeken naar andere substraten, metalsdoeltoteenandere,mogelijk betere lucht-waterhuishoudinginhetwortelmilieutekomen. Ookopdeproef14

tuin in Vleuten vond oriënterend onderzoek met diverse substraten plaats.
Bij de anjer werd een eerste proef uitgevoerd om inzicht te krijgen in het probleem
van 'slapgaan'. Ditprobleem komtsomsopvrijgroteschaalvooringrond,maarvooral
op substraat. Omdat groeiproblemen op substraat soms ook voorkomen bij andere
gewassen, bijvoorbeeld Gerbera, Bouvardia en roos, is een begin gemaakt met een
uitgebreid onderzoek naar de lucht (zuurstof)/waterhuishouding rondom de wortels
(rhizosfeer) in substraat. Als proefgewasssen zijn anjer en Bouvardia gekozen. Ook
andere gewassen, inclusief potplanten, kunnen bij dit onderzoek betrokken worden.

tmÊmaMÈËlM
Trosanjer, gezond flinkst en 'slap'(rechts)exemplaar. Deoorzaak van hel optreden van slappe anjers
wordt nu gezocht in een onvoldoende zuurstofvoorziening. De plant kan het overleven, maar blijft
herkenbaar door povere gewasontwikkeling.

Samen met het IB(Instituut voor Bodemvruchtbaarheid) en het ICW(Instituut voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding) is een eerste aanzet gegeven om te komen
tot een modelmatige beschrijving van de water- en nutriëntenstroming in potgrond.
Het model moet inzicht verschaffen in de water- en voedingsionenverdeling in potgronden en substraten. Bij dit onderzoek wordt eveneens een zogenaamde voedingsstoffenbalans voor het proefgewas samengesteld.
Beïnvloeding bloei- enontwikkeling
Het derde onderzoekgebied 'Beïnvloeding bloei-en ontwikkeling' heeft als doel het
verkrijgen van meer inzicht inen het sturen van de processen die de bloei,deplantvorm en de kleur van plant en bloem bepalen. De volgende factoren worden hierbij
betrokken: stuurlicht, onder andere daglengte-effecten op de bloemaanleg, chemische beïnvloeding van deplant middelsgroeiregulatoren, mechanische beïnvloeding
middels scheuren, stekken, toppen enz., en ook temperatuurinvloeden. Deaard van
het onderzoek is meestal 'micro'; het richt zich op een deel van de teeltfase.
Wat betreft de factor stuurlicht wordt inwerkgroepverband samengewerkt met het
CABO (Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek) en het LBO (Laboratorium voor
Bloembollenonderzoek).
Deinvloed van de temperatuur opdebloemaanleg en -realisatie was in 1987eenbelangrijk onderwerpvanonderzoek bijdeorchidee.Ditonderzoekvondplaatsbij:Cymbidium, Phalaenopsis, Paphiopedilum en Cambria.
Daglengteonderzoek werd verricht bijonderandere anjer, Aster ericoïdes, Solidaster,
Chelone en Phlox.
Met nieuwe, door het IVT veredelde, Hibiscuscultivars werden teeltproeven uitgevoerd met als doel de aanvoerperiode tot in de winter en het vroege voorjaar uit te
breiden.
Bij Spathiphyllum werd oriënterend onderzoek verricht maar de mogelijkheden die
groeistoffen bieden om sneller tot bloei te komen.
Scheurproeven vonden plaatsbijCymbidium, waarbij ondermeer werd gekeken naar
de invloed van het verwijderen van een deel der oude wortels bij het scheuren op
dehergroeienproduktie.Ookhet scheurtijdstip waseenpuntvanonderzoekbijCymbidium.Onderzoek naar bloeispreiding bijbuiten-enzomerbloemen vondvoornamelijk plaats op de proeftuinen te Rijnsburg en Venlo.
Op de proeftuinen werd onderzoek gedaan naar de gebruiksmogelijkheden van een
aantalonkruidbestrijdingsmiddelen eneenaantalgewasbeschermingsmiddelen bijde
teelt van buitenbloemen.
Bedrijfssynthese
Dekerngroep Bedrijfssynthese richtzichophetoptimaal inzetten van produktiemiddelen op de bedrijven. Het gaat hierbij om het gebruik van plantmateriaal, energie,
arbeid enduurzame kapitaalgoederen, waarbij ingespeeld wordt opdenieuwste produktiemethoden en ontwikkelingen. Een groot deel van de tijd is besteed aan het,
in samenwerking met derden, verder uitwerken van het 'Informatiemodel voor de
Glastuinbouw' en de afsluiting van het project BEA (Bedrijfs Economisch Advies).
16

Voordelaatste maalisdekerngroep nauwbetrokken geweest bijhet regelmatig verschijnend boek 'Kwantitatieve Informatie'. Ditproject isnuonderzoekinhoudelijk afgerond.
In 1987begon de kerngroep Bedrijfssynthese met nogéén vacature, die indezomer
kon worden ingevuld.
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AFDELING PRODUKTKWALITEIT
Dr. Ir. C. Vonk Noordegraaf
Kwaliteit iseen veel gehanteerd begrip waarmee iets over de hoedanigheid van een
produkt wordt gezegd.Bepaaldekwaliteitsaspecten zijnzichtbaar enandereniet.Het
onderzoek binnen de afdeling richt zich vooral op interne (dus niet zichtbare) kwaliteitsaspecten.
Het doel is om aan te geven welke factoren het meest bepalend zijn voor kwaliteit,
welke omstandigheden hier invloed op hebben, hoe kwaliteit verbeterd kan worden
en op welke wijze dit getoetst kan worden.
Het bredesortiment bloemisterijgewassen maakt het noodzakelijk hetonderzoek met
uitgekozen voorbeeldgewassen uit te voeren.
Uitgangsmateriaal
Binnen de kerngroep Uitgangsmateriaal is er het afgelopen jaar gewerkt aan weefselkweekvermeerdering vanroosenCyclamen. Ditvond plaatsophet COWTteLisse. In 1988zullen andere gewassen inhet onderzoek worden betrokken, waarbij die
gewassen gekozen zullen worden, waarbij goedevegetatieve vermeerderingsmethoden die tot gezond, uniform uitgangsmateriaal leiden, ontbreken. Met name uniformiteit vormt eenbelangrijk onderzoekaspect, zowelbijdein-vitro-vermeerdering als
de vermeerdering via stek. Hierbij gaat het zowel om gelijkheid van plantmateriaal
als omeen gelijke groei en ontwikkeling gedurende de teelt. Bij anjer en Dieffenbachia iser onderzoek uitgevoerd om tot voor de vermeerderingsbedrijven hanteerbare selectiecriteria te komen die tot een grotere uniformiteit van gewasontwikkeling
leiden.
Het gebruikswaardeonderzoek heeft ongeveer op dezelfde wijze en in dezelfde omvangalshet voorgaandejaar plaatsgevonden. Inhet verslagjaar isernoggeen begin
gemaakt met het gebruikswaardeonderzoek potplanten. In het afgelopen jaar is er
een discussie opgang gebracht over de wijze waarop het gebruikswaardeonderzoek
voortgezet dient teworden. Het zosnelmogelijk toetsen van hetvaasleven vannieuwe cultivars, alvorens deze in de handel worden gebracht, vormt hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Opheffenbelemmeringen en toepasbaar maken van weefselkweek
Het weefselkweekonderzoek aan roos isinhet verslagjaar afgesloten en vindt thans
bij bedrijfslaboratoria toepassing.
BijCyclamen ishet onderzoek voortgezet. Hierbij bleek dat de zoutconcentratie van
het medium, donkerperiode, temperatuur en groeistofconcentratie invloed hadden op
de scheutvorming op bladschijfexplantaten. Een aantal bewortelde scheutjes isopgepot. Het aantal afwijkende planten isechter groot. Erwordt noggezocht naar een
betere methode.
Bij Marantaceae vormen aaltjes een belangrijke bedreiging bij de vegetatieve ver18
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Tempcratuurinvloed bijdeweefselkweek van Cyclamen.
meerdering door scheuren. Om over een snelle vermeerderingsmethode te beschikken voor ziektevrij uitgangsmateriaal wordt gewerkt aan weefselkweekvermeerdering
bij Calathea. In eerste instantie was het zoeken gericht op een goede ontsmettingswijze. Bijna alle explantaten die een uitwendige ontsmetting overleefden bleken echter inwendig geïnfecteerd. Dit onderzoek wordt verder voortgezet.
Bij enkele gewassen als Delphinium, Strelitzia en Phalaenopsis blijkt weefselkweekvermeerdering niet mogelijk te zijn als gevolg van de afscheiding van toxische stoffen. Bij Delphinium wordt onderzocht of dit probleem op te lossen is door uit te gaan
van ander uitgangsmateriaal. Hoewel dit wel enig perspectief biedt verloopt de groei
langzaam als gevolg van het voortdurend produceren van het exudaat.

Sortimentsbehandcling
De sortimentsbehandelingen voor gewassen die reeds in onderzoek waren zijn in 1987
voortgezet. Dit .jetiof Alstroemeria, anjer, Anthurium, Gerbera, roos en Cymbidium. Bij Cymbidium heeft dit niet door middel van opplantingen plaatsgevonden, maar
is een enquête gehouden bij telers van de te onderzoeken rassen. Op deze wijze konden gegevens worden verkregen die in rasbeschrijvingen zijn vastgelegd. Verder is
er het afgelopen jaar een discussie op gang gebracht over de wijze waarop het gebruikswaardeonderzoek in de komende jaren verricht kan worden. Dit sluit nauw aan
bij het project methodiekontwikkeling gebruikswaarde, waar een methode beschreven is om het vaasleven van nieuwe rassen te toetsen alvorens tot opplanting over
te gaan.
19

Vernieuwing sortiment
Het in 1986 in Autralië verzamelde plantmateriaal is grotendeeld op een aantal belangrijke eigenschappen beoordeeld. Voor een deel van de planten was dit niet mogelijk daar zij nog niet gebloeid hebben. Met een aantal planten, onder andere
Anigozanthos, Pimilea, Scaevola, Parahebe en Callistemon zal het onderzoek worden voortgezet.

Naoogst
Het onderzoek binnen deze kengroep was enerzijds een voortzetting van hetgeen er
reeds plaatsvond en daarnaast een starten van nieuwe projecten. Het afgelopen jaar
is er de nodige apparatuur aangeschaft, wat de nodige voorbereiding vroeg. De uitrusting is hierdoor echter duidelijk verbeterd.
Waterhuishouding en bloemknopopening bij snijbloemen en aanvoerstadia bij potplanten vroegen het grootste aandeel van de onderzoektijd. Daarnaast iser ook nog
vrij veelaandacht besteed aan voorbehandeling en een eventueel alternatief voorbehandelingsmiddel.
Ook het ketenonderzoek van de VBN en VGB nam een deel van de tijd in beslag,
met namehet onderdeel signaajpartijen. Hierbij worden van een partij rozen enGerbera monsters door van te voren aangegeven afzetketens gezonden en vervolgens
op vaasleven getoetst. Dit onderzoek zal in 1988 worden afgesloten.
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Vermeerderingsonderzock viaweefselkweek bij Calathea.

Onderzoek naar nieuwe gewassen: Anigozanthos gabrielae.

Kwaliteitsbepalende criteria
Binnen dit project is het afgelopen jaar veel onderzoek verricht aan de waterbalans
van zomerbloemen enchrysant. Bijzomerbloemen bestaan grote verschillen insnelheidvanwateropname tussen deverschillende gewassen. Het alofnietaanwezig zijn
van bladeren speelt hierbij een rol. De wateropname bij 20°C is in het donker (24
uur)groter dan inlicht/donker (12/12uur),maardeverschillen zijn somsgering.Toevoegen van Tween-20 (0,1%) of HQS (300 ppm) had bij een aantal gewassen geen
invloed op de wateropname. Bij Astilbe bleef de wateropname achter bij de verdamping.
Bij chrysant is voornamelijk gewerkt met de cultivar 'Cassa'. Ter vergelijking zijn
'Dramatic' en 'Horim' gebruikt. Er is nagegaan wat de invloed is van droge bewaring, voorwateren, snijhoogte, aanwezigheid van wortels, onder water afsnijden en
toevoegenvanui^'loeieropwateropnameenverdamping. Hetbinnendringen vanlucht
in de vaten lijkt een belangrijke rol te spelen bij het voortijdig verwelken van 'Cassa'. Dit onderzoek wordt verder voortgezet.
Bijpotchrysant en Azalea is de invloed van aanvoerstadium, transport en herkomst
op de houdbaarheid onderzocht. Bij potchrysant had een rauw aanvoerstadium een
negatieve invloed op het aantal openkomende bloemen, terwijl een rijp stadium de
kans opBotrytisaantasting verhoogde. Dit laatste werd vooral door de herkomst bepaald. Naarmatedetransportsimulatie langer duurde namhet aantalbloemen af, verkleurden de bloemen en kwam er misvorming voor. Bij Azalea traden de grootste
verschillen inaantalbloemen enbloeiduur optussen deherkomsten (telers).Rijpaangevoerde planten hadden meer last van Botrytis,vooralnaeen langere transporttijd.
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Bepalinggehaltenvan verschillende stoffen inplanten metbehulpvande spectrofotometer.
Toetsmcthoden kwaliteit
Bij dubbelbloemige Begoniarassen zijn duidelijke verschillen ingevoeligheid voor knopval waargenomen bij afnemende lichthoeveelheid in het najaar.
Het forceren van kwaliteitsverschillen door middel van ethyleenbegassing zoals dat
bij Begonia was voorgenomen, kon als gevolg van het niet gereed zijn van de apparatuur niet uitgevoerd worden.
Bij tulp wordt nagegaan of er kenmerken te vinden zijn waarmee aangetoond kan
worden of tulpebloemen enige tijd droog bewaard zijn, ook al hebben zij daarna weer
op water gestaan. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met het LBO en wordt
nog verder voortgezet.

Teeltinvloed op kwaliteit
Binnen dit project zijn een aantal uiteenlopende proeven uitgevoerd. Zo bestond bij
Hibiscus de vraag of de hoeveelheid remstof (CCC) en het tijdstip van toedienen invloed heeft op de knopval tijdens de afzetfase. Uit het onderzoek bleek een duidelijk
verschil in knopval tussen rassen. Tijdstip van toedienen had geen invloed, maar de
hoeveelheid remstof leek wel invloed te hebben.
Wat de invloed van de voeding op de kwaliteitskenmerken van snijbloemen betreft,
bleek dat een hoge EC bij Gerbera en roos de steelstevigheid, -lengte, -diameter en
-gewicht negatief beïnvloedt. Over de achtergrond hiervan isweinig bekend. Bij potplanten is aandacht geschonken aan de gietfrequentie en het voedingsniveau tijdens
de teelt van Codiaeum variegatum op de mate van doorgroei na de afzet. Hierbij trad

geen verschil optussen vanonderen ofvan bovenaf watergeven gedurende dehoudbaarheidsperiode. Ook werd er geen negatieve invloed van uitdroging tijdens de afzet geconstateerd. Telen met een hoge EC leidde wel tot meer bladverdroging dan
telen met een lage EC.
Beïnvloeding verloop kwaliteit
Dooreen voorbehandeling met zilverthiosulfaat (STS)konhet kwaliteitsverloop van
eenaantal snijbloemen positief beïnvloed worden. Eenaantalzomerbloemen reageert
hieroppositief,maarderesultaten zijn wisselend doordat onvoldoende bekend iswelke
concentratie gewenst is en hoeveel oplossing opgenomen wordt. In een onderzoek
isvan een aantal zomerbloemen nagegaan hoezijreageren opverschillende hoeveelheden opgenomen STSdieinverschillende concentratieszijntoegediend. Hierbijbleek
welkehoeveelheden zilveropgenomen moeten worden omverbeteringvan houdbaarheid te verkrijgen en waar de schadegrens ligt.
Het vaasleven van sering kan verlengd worden door toevoegingvan het speciale snijbloemenvoedsel 'heesterchrysal' aan het vaaswater. Dit snijbloemenvoedsel kan bij
andere gewassen schade geven en kan dus niet gebruikt worden bij gemengde boeketten. Omseringen ingemengde boeketten te kunnen opnemen, is voorbehandelen
van de bloemen gewenst. Uit onderzoek bleek dat een voorbehandelingsmiddel dat
hydroxychinolinesulfaat (HQS)encitroenzuur bevat bruikbaar is,maar dat toch nog
snijbloemenvoedsel gewenst is.

Bepaling van de osmotische potentiaal in perssap van plantendelen.
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Wegen vanbloemen en vazenvoor het vervolgen vande waterhuishouding.
Daar het wenselijk is om over een zilverloos voorbehandelingsmiddel te beschikken,
is in aansluiting op onderzoek bij het Sprenger Instituut, nagegaan wat het effect is
van een voorbehandeling met combinaties van aminooxyazijnzuur (AOA), uitvloeier
(Triton) en kinetine bij anjers. Hierbij bleek dat er bij een cultivar schade optrad,
zelfs bij lage concentraties AOA, waardoor toepassing niet kan plaatsvinden.
Teneinde meer inzicht te verkrijgen in de condities waaraan bloemisterijprodukten
tijdens de afzetfase worden blootgesteld, vindt het ketenonderzoek van de VBN-VGB
plaats. Het is niet mogelijk om hierbij optredende kwaliteitsverliezen via uitbloeiproeven vast te stellen. Toch is het wenselijk na te gaan wat het relatieve belang van
verschillende fasen in de keten is op verschillen in houdbaarheid aan het eind van
de keten van producent tot consument. Daarom is onderzoek opgezet wat hierin inzicht kan verschaffen. Dit onderzoek vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het
PBN en is voor een deel uitgevoerd in 1986 en zal in 1987 worden afgerond.

AFDELING VAKTECHNISCHE
ONDERZOEKONDERSTEUNING
Dr. Ir. R.D. Woitteiz
Middels de aanwezigheid van de respectievelijke kerngroepen Uitgangsmateriaal,
Teeltoptimalisering en Naoogst is duidelijk dat het PBN (Proefstation voor de
Bloemisterij inNederland)inzijn onderzoek dehelebloemisterijbedrijfskolom probeert
te ondersteunen. Met betrekking tot allerlei problemen welke aangepakt worden in
het PBNwordt dusgekeken wat de betekenis van dezeproblemen en hun mogelijke
oplossingen is op het niveau van de verschillende schakels in de keten. De houdbaarheid van Gerbera wordt bijvoorbeeld niet alleen bepaald door een juiste en
hygiënische behandeling nahet oogsten, maar ookdoor de wijze van telen envooral
ook doorde cultivar. Deproblematiek waar de afdelingen Teelt en Produktkwaliteit
zich mee bezighouden (de kerngroepen Uitgangsmateriaal, Teeltoptimaliseing en
Naoogst vallen onder deze twee afdelingen) is er dus een van inzet van gewas
(plantmateriaal) en de juiste produktiemiddelen voor, in en na de teeltfase. In deze
breed omschreven problematiek kunnen zich belangrijke vragen voordoen die voor
de oplossing van de problematiek essentieel zijn en niet op het brede gebied van
uitgangsmateriaal, teeltoptimalisering en naoogst liggen, maar juist op een gespecialiseerd vakgebied. Voor het helpen oplossen van dievakgerichte vragen spannen
met name demedewerkers van deafdeling Vaktechnische Onderzoekondersteuning
zichin.Binnenhet Landbouwkundig Onderzoek zijndeInstituten deinstellingen waar
vakgerichte problemen onderzocht worden en tot een oplossing gebracht. Veel van
het vakgerichte onderzoek zoals dat binnen de afdeling Vaktechnische Onderzoekondersteuninggebeurt vindt danookplaatsinnauwesamenwerking metdeInstituten.
Deze nauwe samenwerking komt onder andere in het personele vlak tot uitingdooide aanwezigheid van (momenteel) vijf onderzoekers die vanuit de Instituten
gedetacheerd zijn ophet PBN. Dezevijf gedetacheerden, uit deaard der zaak bezig
metvakgericht onderzoek (immershet zijn medewerkers vandeInstituten),zijn allen
geplaatst binnen de afdeling Vaktechnische Onderzoekondersteuning. In 1987 is
overigenshet aantalvanuit instituten gedetacheerde onderzoekers ophet PBNgedaald
vanzevennaarvier.Ditismedeeengevolgvandereorganisatie-en verzelfstandigingsproblematiek waarin deWageningse Instituten momenteel verwikkeld zijn. Alsgevolg
van het terugtrekken van de gedetacheerden door de Wageningse Instituten heeft
helaasin1987ookweleenvermindering vancontacten tussen het PBNendeinstituten
plaatsgevonden.
Deafdeling Vaktechnische Onderzoekondersteuning kent driekerngroepen, teweten
dekerngroep Gewasbescherming, de kerngroep Produktiefactoren en de kerngroep
Waterhuishouding en Bemesting.
Waterhuishouding en Bemesting
Binnen dekerngroep Waterhuishouding en Bemesting isin 1987een begin gemaakt
met de /ernieuwing van de laboratoriumapparatuur, benodigd voor onderzoekadequate grond- en gewasanalyse. In 1987heeft de aandacht zich met name gericht
op de water- en nutriëntenbalans bij potplanten en de relatie tussen bemesting en
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Nieuwe (automatische) apparatuur om chemische analyses van gewas en substraat te doen.

kwaliteit bij snijbloemen. De detachering van het Instituut voor Cultuur- en Waterhuishouding (ICW) op het PBN, deelnemend aan het potplantenonderzoek, is
beëindigd. Het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (IB) heeft zijn detachering op
het PBN, ten behoeve van hetzelfde potplantenonderzoek, overeenkomstig de aangegane verplichting, wel voortgezet.

Produktiefactoren
Binnen de kerngroep produktiefactoren treffen verscheidene onderzoekdisciplines
elkaar.
De aandacht van het economisch onderzoek is vooral uitgegaan naar de bestudering
van marktontwikkelingen en prijsvormingsprocessen, onder andere in relatie tot
kwaliteitskenmerken. Daarnaast is vanuit het economisch onderzoek, veel aandacht
besteed aan het bijdragen aan de on'wikkeling van informatiemodellen en aan het
opstellen en uitwerken van management-begeleidingssystemen. Dat aan deze twee
laatste punten veel aandacht besteed wordt hangt samen met de geweldige extra
mogelijkheden welke de toename in informatietechniek biedt. Op deze punten heeft
het PBN in 1987 veel steun ondervonden van de gedetacheerde vanuit het Landbouw
Economisch Instituut (LEI).
Binnen de kerngroep vindt ook onderzoek plaats ophet vlak van mechanisatie, techniek
en arbeid. Hoewel arbeid een van de belangrijkste kostenposten is tijdens de teelt,
richt het onderzoek van de kerngroep zich hier nauwelijks op. De arbeidskundige
die vanuit het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG) gedetacheerd
was op het PBN heeft het landbouwkundig onderzoek eind 1986 verlaten. Pas begin
9fl

1988 heeft het IMAG in opvulling van deze vacature voorzien. De nieuwe arbeidskundigezaloverigensophet IMAGgestationeerd blijven enslechtseendeelvan zijn
tijd inzetbaar zijn voor arbeidskundige problemen in de bloemisterij.
Terugdringen van de kostenpost arbeid en verhoging van de produktiviteit en het
ruimtegebrek isvooral nagestreefd door aandacht te besteden binnen de kerngroep
aan gemechaniseerde, dan wel geautomatiseerde teeltsystemen. Daarnaast heeft in
1987 met name het onderzoek naar het technisch optimaliseren en registreren van
klimaatomstandigheden en verwarmingssystemen een hoge prioriteit binnen de
kerngroep gekregen. Zo is bijvoorbeeld geregistreerd wat de condensatie(omstandigheden) is bij snijbloemen en potplanten. Bijpotplanten wordt daarbij gekekenof
het gebruik van luchtverwarmde tabletten deze omstandigheden gunstig kan
beïnvloeden. Bijdit onderzoek issterke ondersteuning verkregen vanuit het IMAG,
in de vorm van twee gedetacheerden op het PBN. Medio 1987 heeft de klimaattechnisch deskundige hetIMAG,endusookhet PBNverlaten.Samen methet IMAG
enhet Proefstation voorTuinbouw onderGlas(PTG,Naaldwijk) wordt gezocht naar
opvolgingsmogelijkheden voor deze gedetacheerde.

Gewasbescherming
Binnen de kerngroep gewasbescherming zijn in 1987 meerdere onderzoeksvelden
onderwerp van aandacht geweest. Op het gebied van de aaltjesbestrijding is het
onderzoek voortgezet naar het bestrijden van ingrond enplant voorkomende aaltjes
enooknaarhetaaltjesvrij makenvanuitgangsmateriaal. Denadruk bijhet onderzoek
op het gebied van schimmels en bacteriën heeft in 1987vooral op het vlak gelegen
van vaatziekten bij anjer (onder andere om tot resistentie middels veredeling en/of
'voorbehandeling' te komen) en de biologische bestrijding van schimmelaantasting
met behulp van bacteriesuspensies in het substraat. Dit onderzoek is vrijwel geheel
uitgevoerd door één van de drie vanuit het Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek (IPO)op het PBN gedetacheerde onderzoekers. Aan het verkrijgen van
virusvrij uitgangsmateriaal van snijbloemen en potplanten door vooral meristeemcultuur, een belangrijk aandachtsveld op het gebied van virusonderzoek, is in 1987
weinig aandacht besteed ophet PBN. Ditvalt met name te verklaren uit het feit dat
de op dit gebied op het PBN werkzame IPO-virusdeskundige in 1987 afwezig is
geweest tengevolge van een ernstige en langdurige ziekte.
Terugdringing van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, door technische
verbeteringen in de toepassingswijzen, door selectiever gebruik en vooral door
toepassing van biologische bestrijdingsmethoden waar mogelijk, iseen zwaartepunt
inhetonderzoek naarinsekten enmijten (entomologisch onderzoek)vandekerngroep.
Met name de op het PBN gedetacheerde IPO-entomoloog heeft in het verleden dit
onderzoek gestalte gegeven. In 1987 is hierin enige verandering gekomen, evenals
inhet onderzoek ophetgebiedvanschimmels enbacteriën, watvoorheen ookvooral
vormgegeven werd doordeopdat gebied deskundige IPO-gedetacheerde.Dereden
waarom hierin verandering is gekomen, is niet zozeer een afname van de bijdrage
van het IPO, als wel een grote toename in 1987 van de bijdrage van het PBN zelf
aan dit onderzoek.
Medio 1987zijn namelijk tweenieuwewetenschappelijke PBN-onderzoekers binnen
dt' kerngroep begonnen: één onderzoeker op het vlak van schimmels en bacteriën
en één onderzoeker op het vlak van insekten en mijten. Deze uitbreiding van de

kerngroep zal zonder twijfel de komende jaren een grote impuls geven aan het
gewasbeschermingsonderzoek ten behoeve van de bloemisterij.
In de bovenstaande beschrijving van het onderzoek van de afdeling Vaktechnische
Onderzoekondersteuning isvooral ingegaan opwat deontwikkelingen inde afdeling
zijn geweest in 1987. Hoewel het op deze plaats verder niet steeds aangegeven is
vindt veelvanhetonderzoek vandezeafdeling plaatsindevormvansamenwerkingsprojecten tussen deverschillende onderzoekafdelingen van het PBN, maar ook inde
vorm van samenwerkingsprojecten tussen het PBNen collega-proefstations en tussen
het PBN en Instituten.

AFDELING BEDRIJF
J.W. de Vries
Voor de afdeling bedrijf heeft 1987 veel veranderingen met zich mee gebracht. Min
of meer gelijktijdig zijn vertrokken de heren Bonnyai (hoofd van de afdeling). Schroers
(hoofd technische dienst) en Kleinhesselink (bedrijfsleider). Bovendien heelt 1987 enige
verandering in de structuur van de afdeling Bedrijf met zich mee gebracht.
Twee teelttechnische secties zijn onderscheiden binnen de afdeling Bedrijf: de sectie
Potplanten, perkplanten en buitenbloemen en de sectie Snijbloemen.
De medewerkers van deze beide secties hebben zich in 1987 vooral gericht op gewasverzorging en verrijking van de teelttechnische kennis op het PBN. Dit laatste
behoort voor een aantal hoofdgewasgroepen met name tot de taak van de senior teelttechnisch medewerkers binnen de beide bovengenoemde secties.
Aan de hoofdgewasgroepen anjer. Gerbera. Orchidee, roos, groene/bonte potplanten
en bloeiende potplanten is in 1987 binnen de afdeling Bedrijf de nodige aandacht
besteed door de betreffende medewerkers.
Aparte vermelding verdient het feit dat in 1987 de afdeling Bedrijf het ook als taak
op zich genomen heeft om zorg te dragen voor het kweken van parasieten en predatoren die bij gewasbeschermingsonderzoek gebruikt worden.

^

Hïi hoofd a/deling bedrijf,Ing. J. Bonnyai werd, na 20 jaar op het Proefstation werkzaam te zijn
geweest, m 1987 leiaar aan de Rijksmiddelbare Tuinbouwschool te Aalsmeer.
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BedrijfsleiderC.H. Kleinhesselink werd, na een 18-jarigdienstverbandbijlietProefstation, in1987
bedrijfsleider bijdenieuwe ProeftuinteKlazienaveen, (hiertijdensliet afscheid metzijn vrouw)
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/fó Aoo/rf van deTechnische DienstdeheerE.L. Schmers maakte in 1987naeen 22-jarigdienstverband gebruikvande VUT-regeling.

Naast de twee teelttechnische secties binnen de afdeling Bedrijf hebben in 1987ook
desectieBedrijfstechniek endeAssistentengroep zich,iederopzijnterrein,verdienstelijk gemaakt. De sectie Bedrijfstechniek heeft zorg gedragen voor het operationeel
houden van de technische outillage en voor het plegen en begeleiden van aanpassingen aan de outillage.
De vijf assistenten, die te zamen de assistentengroep vormen, hebben in 1987 een
belangrijke ondersteuning gegeven bij de vaststelling en verwerking van proefgegevens.
De 25 medewerkers van de afdeling Bedrijf zijn er in 1987 in geslaagd om garant
te staanvooreengoedverloopvanhet onderzoek zoalsdat opde3000m2beteelbare
volle grond en de 17000 m2kas (150 afdelingen) plaats vond. Dit is des te meer het
vermelden waard, indien men de personele en structurele verandering die de afdeling Bedrijf in 1987 beleefd heeft, in ogenschouw neemt.
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STAFAFDELING INFORMATICA
Ing. P.J. Kersch
Deze betrekkelijk nieuwe afdeling werd medio 1986 in het leven geroepen. Vanzelfsprekend, in deze tijd van informatica, zijn er vanaf het begin van het ontstaan
vandezeafdeling veleproblemen ter oplossingaan dezestafafdeling voorgelegd. Het
werkgebied van dezestafafdeling iszeerveelzijdig. Het onderzoek enhet beleid wordenophet vlakvandeprocesautomatisering ondersteund doordeprocesautomatiseringsdeskundige. Dezevoorziet inaanpassingen inapparatuur enprogrammatuur ten
behoeve van kasklimaatregelingen, gewichtsmetingen, het opslaan van kasgegevens,
etc. Daarbij is met name in 1987ook aandacht uitgegaan naar allerlei programma's
dieopeenvoorhet onderzoek vereistewijze deomstandigheden indekas tegelijkertijd nauwkeurig regelen (schermen, temperatuur, luchten, relatieve luchtvochtigheid,
watergeven, C02).
Deadministratieve automatiseringsdeskundige ondersteunt het onderzoek enhetbeleid met name op het vlak van de administratieve automatisering. Hieronder vallen
de kantoorautomatisering en alle automatisering ten behoeve van het onderzoek op
het vlak van rekenprogramma's, modellen, databestanden etc.Deadministratief automatiseringsdeskundige heeft binnen de stafafdeling Informatica tevens de functie
van afdelingshoofd. In 1987 is binnen de administratieve automatisering veel aandacht uitgegaan naar met name het opstellen en gerealiseerd krijgen van automatiseringsplannen, deintroductievanmeerdere PC'sophetproefstation enhetmetelkaar
en de hoofdcomputer verbinden van computer-werkplekken (een computer-netwerk
structuur).Inhet laatstekwartaal van 1987heeft deadministratieve automatiseringsdeskundige vanhet PBNeenbinnenhet Ministerievan LandbouwenVisserij vrijgekomenautomatiseringsbaan aanvaard. Dezodoendevrijgekomen plaats administratief
automatiseringsdeskundige annex afdelingshoofd, is - na enige tijd vacant te zijn
gebleven - inmiddels opgevuld.
Beide automatiseringsdeskundigen, zowel de administratieve alsde procesgerichte,
hebben in 1987veel tijd besteed aan het begeleiden van een grootschalige automatisering van de Regionale Onderzoek Centra. Ook in 1988zal hieraan de nodige aandacht gegeven blijven worden. In dat kader heeft het PBN in 1987 ondersteuning
vanuit het Ministerievan Landbouw enVisserijgekregen indevorm vaneen tijdelijkeextra intezetten automatiseringsdeskundige. Dezekracht isvooralbijhetsysteembeheer ingezet, en heeft na het vertrek van de administratieve automatiseringsdeskundige indiens taken voorzien. Het afdelingshoofdschap isoptijdelijke basis overgenomen door de adjunct-directeur van het PBN.
Binnen de stafafdeling Informatica heeft de functie van onderzoekprogrammeringscoördinator zich in 1987ontwikkeld tot de functie van wat men informatiemanager
zou kunnen noemen. Zois in 1987nadrukkelijk vorm en inhoud gegeven aan informatiemanagement binnen hetPBNennaar buitentoe.Vanaf januari 1987isermaandelijks een maandverslag verschenen ten behoeve van onderzoekers, management,
bestuurders en praktijk. In dit maandverslag staan alle publikaties vermeld welke
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welkegestart enafgerond zijn. Dezebeschrijving vandeproeven iszodanig dat snel
doel, werkwijze en/of resultaten en conclusies er uit af te leiden zijn. De onderzoekprogrammeringscoördinatorrekent het tot zijn taak programmering, planning eninformatievoorziening van het praktijkonderzoek van het PBN en de ROC's te ondersteunen. Naast de reguliere produktie van maandverslagen heeft de onderzoekprogrammeringscoördinator ookeen grote rolgespeeld bijhet tot stand doen komen
vanhetglobaleenhetuiteindelijke onderzoekprogramma vanhet PBNendeROC's.
De statisticus binnen de Stafafdeling Informatica heeft in 1987te maken gekregen
met een sterk toenemend aantal onderzoekvragen. Dit tengevolge van het feit dat
het aantal onderzoekers op het PBN in 1987 flink toegenomen is. Dit heeft voor de
statisticus in 1987 veel 'inwerk'-tijd gevraagd. In het algemeen richt de statisticus
zich op het ondersteunen en richting geven van het onderzoek met betrekking tot
destatistische opzet enverwerking. Insommige gevallen is in 1987door de statisticus onderzoek gedaan naar de plaatsgevoeligheid binnen kassen.

Automutiseringscursus voormedewerkers van deROC's(proeftuinen)gehouden op hetProefstation
Aalsmeer.

AFDELING ALGEMENE ZAKEN
A. van der Linden
De Afdeling Algemene Zaken heeft zich in 1987 op tal van terreinen voor allen die
werkzaam zijn ophet PBNverdienstelijk gemaakt. Dezeondersteuning isverwezenlijkt dankzij een grote inzet van de medewerkers van de Afdeling Algemene Zaken.
Dezeinzet isextra nodiggeweest ten gevolgevanziekte van medewerkers enpersonele veranderingen binnen de afdeling.
Tengevolge van het sterk wisselende personeelsbestand en heroriëntatie op taken
en werkwijze is in 1987 veel extra werk verzet door de financieel- en personeeladministratieve medewerkers. Doordemedewerkers vandepersonele administratie
zijn cursussen ophet vlak van personeelsbeleid en personele administratieve procedures gevolgd. De financiële administratie is in 1987 in toenemende mate gebruik
gaan maken vangeautomatiseerde verwerkingssystemen, eenenander met ondersteuning van de Stafafdeling Informatica.
Gesteund door nieuwe automstiseringsmogelijkheden zijn alle administratieve medewerkers in 1987 gebruik gaan maken van het centrale tekstverwerkingspakket.
Mede daardoor isopgrote schaaladministratieve ondersteuning verleend aan demedewerkers van het Proefstation en aan het Consulentschap in Algemene Dienst. In
1987 werd naast de reeds aanwezige tekstverwerkingsapparatuur een snelle laser-
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printer aangeschaft. Het adressenbestand van het PBN werd indit jaar geautomatiseerd en een etikettenprinter werd daarvoor in gebruik genomen. Vanuit de
administratie zijn in 1987 tevens de aangevraagde rondleidingen voor vakgerichte
groepen gecoördineerd en geadministreerd.
Detelefooncentrale werd in 1987uitgebreid met doorkiesmogelijkheid. Delijst met
doorkiesnummers vindt u achterin dit jaarverslag.
In 1987werd intensief gebruik gemaakt van de bibliotheek, zowel door onderzoek,
voorlichting en onderwijs als door de praktijk. In totaal werden 866 publikaties uitgeleend en 268 publikaties aangevraagd bij externe bibliotheken. Er werd 75 maal
gebruik gemaakt van Agralin (Agrarisch literatuur informatiesysteem) om informatie over bepaalde onderwerpen te zoeken.
Ten behoevevan detelerwerden veleartikelen vanuit onderzoek envoorlichtingbewerkt en fotografisch ondersteund voor onder meer het Vakblad voor de Bloemisterij. Daarnaast verschenen Rapporten, Interne verslagen enTeeltbrochures. Deserie
Interne verslagen isafgesloten. In denieuwe opzetverschijnen alleen Rapporten van
het Proefstation voor de Bloemisterij en Teeltbrochures van het Consulentschap in
Algemene Dienst.
In verband met de gewijzigde opzet van dit jaarverslag wordt nu regelmatig via de
rubriek "Onderzoekvaria" vanhet Vakblad voordeBloemisterij nieuwsoverhetonderzoek naar buiten gebracht.
Op de receptie/administratie vindt de verkoop plaats van de Rapporten, Brochures
en Verslagen. De lijst van deze boekjes staat elders in dit jaarverslag vermeld. Een
gidsvoorbezoekersindeNederlandse enEngelse taal,voorzienvan een plattegrond
van het Proefstation, is gratis te verkrijgen bij de receptie.
In 1987iseen folder veschenen overhet Proefstation indeNederlandse, Duitse,Engelse en Franse taal met vele interessante foto's.
De huishoudelijke dienst heeft ook in 1987veel bijgedragen aan de goede gang van
zaken op het Proefstation, o.a. door het verzorgen van vergaderruimtes, het mogelijk maken van een aantal interne verhuizingen van medewerkers, etc. Ten behoeve
vanbezoekerswerden dekamersaangeduid meteen nummer envoorzienvannaambordjes. Op 9juli 1987 werd de centrale kantine in het bedrijfsgebouw onofficieel
in gebruik genomen. De officiële opening werd op 29 januari 1988 een feit.

CONSULENTSCHAP IN ALGEMENE DIENST
VOOR DE BLOEMISTERIJ
Ir. H.T.J. P e e l e n

Personele samenstelling
Eind 1987 maakte de consulent Ir. C.A.M. Groenewegen een overstap naar het Consulentschap Boomteelt en Stedelijk Groen te Boskoop. Voor hem in de plaats werd
aangesteld Ir. H.T.J. Peelen, voordien werkzaam als consulent te Barendrecht. Verder zijn in het C.A.D.-B werkzaam een synthese-ingenieur en twee voorlichtingscoördinatoren, namelijk een voor de bloemen en een voor de planten.
B e l a n g r i j k s t e t a k e n v a n h e t C.A.D.
De hoofdtaken van het C.A.D. zijn als volgt:
1. Kennisintegrerende en verspreidende taak richting voorlichting.
2. Sturende taak richting onderzoek.
3. Beleidsondersteunende taak richting directie Akker- en Tuinbouw.
4. Kennisondersteunende taak ten behoeve van het onderwijs.
5. Kennisdoorstroming naar handel, industrie en georganiseerd bedrijfsleven.

Ir. W.F.S. Diiffhuesschudtde ConsulentinAlgemeneDienst voordeBloemisterij, Ir.C.A.M. Groenewegen. bijzijnafscheiddehand. DeheerGroenewegen werd Consulent inAlgemene Dienst voor
de Boomkwekerij.

Ten aanzien van de sturende taak richting onderzoek is de Consulent in Algemene
Dienst verantwoordelijk voor activiteiten ophet gebied van voorlichting, publiciteit
en externe betrekkingen, voorzover deze niet tot het werkterrein van de (adjunct-)
directeur behoren. Tot het werkterrein van de consulent wordt gerekend:
- Het uitdragen van onderzoekresultaten naar voorlichtingsdiensten en bedrijfsleven.
- Het signaleren endoorgeven vaninhet bedrijfsleven bestaande onderzoekvragen.
Beleidsvorming en uitvoering binnen het C.A.D.-B
Het bestaande overleg met de tak-ingenieurs Bloemisterij (staf C.A.D.-B), is voortgezet. In dit overleg worden voornamelijk beleidsbepalende aspecten aan de orde

In 1987 werd Ir.H.T.J. Peelen totConsulent inAlgemeneDienstvoor deBloemisterij benoemd.

gesteld. Bijtoerbeurt worden ookde takcoördinatoren van devak-C.A.D.'suitgenodigd teneinde het beleid efficiënt op elkaar af te stemmen. Naast de staf C.A.D.-B
komen de bedrijfsdeskundigen Bloemisterij als uitvoerders van het beleid in de diversebloemisterijsecties regelmatigbijelkaarinhetzogenaamde Management Overleg
Bloemisterijvoorlichting. Op deze wijze wordt een goede afstemming van de werkzaamheden op landelijk niveau nagestreefd.
Gewasgroepen
Onder deverantwoordelijkheid vanhet C.A.D.-B functioneren diverse ambtelijke gewasgroepen. In deze gewasgerichte groepen, bestaande uit bedrijfsvoorlichters onder leidingvan een bedrijfstakdeskundige, wordt vooral informatie uitgewisseld ten
behoeve van de uit te dragen voorlichtingsboodschap. Verder hebben de ambtelijke
gewasgroepen tottaak het publiceren van relevante zaken invakbladen zoalsartikelen, tips 'Even Noteren', enz. en het samenstellen van de veel gevraagde gewasbrochures. Aangezien het sortiment bloemisterijgewassen zeer ruim is,zijn er naast de
negen ambtelijke groepen nog eens zes zogenaamde kleine gewasgroepen samengesteld. Decoördinatie van dezegroepen berust bij devoorlichtingscoördinator bloemen. De groepen komen enkele keren per jaar bijeen. De taakstelling kan als volgt
worden omschreven:
-

bespreking tips 'Even Noteren';
opstellen, c.q. herzien van teeltbrochures;
organisatie landelijke voorlichtingsmiddag;
suggesties onderzoekwensen;
'vertaling' resultaten onderzoek;
uitwisseling van teelttechnische informatie.

VERSCHENENRAPPORTEN,VERSLAGENEN
PUBLIKATIESOVER1987
De verschenen Rapporten, verslagen en artikelen over 1987 zijn op twee manieren
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1. Op trefwoord
2. Op naam van het gewas
Trefwoord

Titel

Soort rapportage

Aanvoerspreiding

Verleggen van de bloeitijd
bij Nerine bowdenii
1981-1986
Juliplanting van grootbloemige anjers
Oogstvervroeging met
acryldoek en gaatjesfolie
Regelmatige jaarrondaanvoer Phalaenopsis mogelijk
Laat scheuren: hogere produktie en betere spreiding
Koeling heeft gunstige invloed op bloei Alstroemeria
Anjers planten in zomer
kan tot grotere produktiespreiding leiden

Intern Verslag

Bedrijfsvoering

Intern Verslag

nr.

Pag.

44

50

Vakblad Bloemisterij 14
58/59
Vakblad Bloemisterij 22
58/59
Vakblad Bloemisterij 22
26/27
Vakblad Bloemisterij 28
25
Vakblad Bloemisterij 37

Oorzaken van verschillen in Intern Verslag
37
bedrijfsresultaat op potplantenbedrijven
Managementinformatie is Vakblad Bloemisterij 12
meer dan kennis van bedrijfsgegevens
Informatiemodel GlastuinVakblad Bloemisterij 12
bouw basis bij verdergaande automatisering
Ondernemersoverschot be- Vakblad Bloemisterij 15
paald bedrijfsbesparingen
Schaalvoordelen belangrijk Vakblad Bloemisterij 16
bij potplanten
Bedrijfsresultaat potplanten Vakblad Bloemisterij 16
onafhankelijk sortiment
Energieverbruik niet bepaVakblad Bloemisterij 18
lend voor verschillen
Informatiemodel GlastuinVakblad Bloemisterij 43
bouw basis voor goede gegevensuitwisseling

47

64/65

66/67
96/97
60/61
61/63
52/53

60/61

Trefwoord

Titel

Soort rapportage

nr.

pag.

Kwantitatieve Informatie
Rapport
voor de Glastuinbouw
uitgangspunten, uitvoering
en bijlagen
Belichting

Toepassing assimilatiebelichting bij Begonia

Proefverslag

Bemesting

Verschillende K/Caverhoudingen bij Gerbera
Natriumchloride en EC bij
Roos cv 'Motrea'
Bij hogere E.C. lichtere
bloemen met kortere steel

Intern Verslag

38

Intern Verslag

54

Bloeibeïnvloeding

40

Vakblad Bloemisterij 3
64/65

Natriumchloride en EC bij
Roos cv 'Motrea'
EC van 2 het beste voor
produktie en kwaliteit

Vakblad Bloemisterij 42

Bloeibeïnvloeding bij
Calceolaria
Verleggen van de bloeitijd
bij Nerine bowdenii
1981-1986
Ethyleenbehandeling Nerine
bowdenii 1984-1986
Invloed daglengte en temperatuur op ontwikkeling
en groei bij anjer
Oriënterend onderzoek invloed vertakkingsmiddelen
bij Dieffenbachia
Temperatuur en plantdichtheid beïnvloeden bloei
Anemone 'Mona Lisa'
Oogstvervroegiiig met
acryldoek en gaatjesfolie
Aluminiumionen voor
oppotten mengen geeft
goede resultaten
Ontwikkeling cultivars heel
verschillend
Laat scheuren: hogere produktie en betere spreiding

Intern Verslag

41

Intern Verslag

44

Intern Verslag

46

Intern Verslag

56

Intern Verslag

63

64

Vakblad Bloemisterij 43
56/57

Vakblad Bloemisterij 1
56/57

Vakblad Bloemisterij 14
58/59
Vakblad Bloemisterij 21
49
Vakblad Bloemisterij 22
24/25

Vakblad Bloemisterij 22
26/27

Trefwoord

Dierlijke belagers

Titel

Soort rapportage

nr.

Temperatuur van grote
invloed op vroegheid en
produktie
Mestloze of mestrijke periode gunstig voor produktie
Temperatuur van invloed
op bloeitijdstip en bloeirijkheid
Koeling heeft gunstige invloed op bloei Alstroemeria
Kortere teeltduur Calceolaria mogelijk
Lange dag vervroegt bij
huidig sortiment de bloei
Planttijdstip, daglengte en
groei bepalen bloeivroegheid
Ook temperatuur beïnvloedt
effect langedag
Effect dagverlenging bij
verschillende anjer-typen
Erfelijke achtergronden van
bloeivervroeging
Grondtemperatuur bij twee
Freesia-rassen en twee
plantdata

Vakblad Bloemisterij 22

Beginbesmetting bepaalt
uiteindelijke kwaliteit
Explosieve aantasting en
moeilijke bestrijding kenmerk Californische trips
Temik mogelijk alternatief
voor Vydate
Gewasbeschermingsmiddelen laten sporen na in
snij-Phalaenopsis
Oriënterend onderzoek
bestrijding bladluis in
chrysant
Toetsing insekticiden tegen
mineervlieg in chrysant
Toetsing systemische nematiciden voor bestrijding
wortelknobbelaaltje

Vakblad Bloemisterij 3

pag.

29
Vakblad Bloemisterij 22
30/31
Vakblad Bloemisterij 27
31
Vakblad Bloemisterij 28
25
Vakblad Bloemisterij 41
52/53
Vakblad Bloemisterij 46
52/53
Vakblad Bloemisterij 47
32/33
Vakblad Bloemisterij 48
62/65
Vakblad Bloemisterij 49
58/59
Vakblad Bloemisterij 50
24/25
Proefverslag

60/63

Vakblad Bloemisterij 11
25/27

Vakblad Bloemisterij 40
18/19
Vakblad Bloemisterij 42
54/55

Proefverslag
Proefverslag
Proefverslag

41

Trefwoord

Gebruikswaarde

42

Titel

Soort rapportage

Aaltjesvrij maken plantmateriaal kasrozen
Bestrijding wortelnecroseen wortelknobbelaaltjes in
Anthurium
Preventieve bestrijding
wortellesieaaltje Pratylenchus vulnus in roos
Schadelijk effect gewasbeschermingsmiddelen bij
Phalaenopsis
Populatie-ontwikkeling van
Liriomyza trifolii op
Gerbera

Proefverslag

Gebruikswaarde-onderzoek
kasrozen 1985-1986
Gebruikswaarde-onderzoek
anjer 1985-1987
Praktijkproef Koop,
gebruikswaarde-onderzoek
Alstroemeria
Gebruikswaarde-onderzoek
Alstroemeria 1986-1987
Gebruikswaarde-onderzoek
Cymbidium 1986-1987
Gebruikswaarde-onderzoek
Gerbera 1987
Enquête als onderzoekmethode zeer geschikt
Nieuwe rassen leveren bijdrage aan kwaliteitsverbetering
Nieuwe rozen matig tot vrij
goed houdbaar
Anjers beproefd onder Nederlandse omstandigheden
Aanwinsten voor sortiment
Alstroemeria
Planttijd belangrijk voor gebruikswaarde Alstroemeria
Gebruikswaarde-onderzoek
met Hortensia (1986-1987)
Ie Beschrijvende rassenlijst
voor siergewassen

nr.

Pag.

Proefverslag

Proefverslag

Proefverslag

Stageverslag

Intern Verslag

45

Intern Verslag

52

Intern Verslag

57

Intern Verslag

58

Intern Verslag

59

Intern Verslag

60

Vakblad Bloemisterij 2
50/53
Vakblad Bloemisterij 6
28/33
Vakblad Bloemisterij 15
89/91
Vakblad Bloemisterij 42
30/31
Vakblad Bloemisterij 45
50/53
Vakblad Bloemisterij 45
54/55
Proefverslag

Trefwoord

Titel

Groeibeïnvloeiding Ontwikkeling cultivars heel
verschillend
Kortere teeltduur en gelijke
partijen Dieffenbachia door
stamselectie
Naoogstbehandeling van
Houdbaarheid
Phalaenopsis
Verschillende K/Caverhoudingen bij Gerbera
Onderzoek naar bloem- en
knopval bij Streptocarpus
en Hibiscus
Zilverconcentratie en wateropname bij zomerbloemen
Invloed aanvoerstadium,
transportsimulatie en herkomst op houdbaarheid
Azalea
Beïnvloeding kwaliteitsverschillen door transport
Invloed aanvoerstadium,
transportduur en herkomst
op houdbaarheid van
potchrysant
Bij hogere EC lichtere bloemen met kortere steel
Snijbloemenmiddelen gaan
slap hangen Phalaenopsis
tegen
Wisselende resultaten voorbehandeling zomerbloemen
Houdbaarheid Azalea vooral
beïnvloed door teelt
EC van 2 het beste voor
produktie en kwaliteit
Uitbloeiproeven ondersteunen ketenonderzoek
Goede Petunia eist uitgekiende combinatie water en
remstof
Donker transport Pelargonium werkt knopverdroging in de hand
Naoogstbehandeling van
Sering

Soort rapportage

nr.

pag.

Vakblad Bloemisterij 22
24/25

Vakblad Bloemisterij 50
4/45

Intern Verslag

35

Intern Verslag

38

Intern Verslag

43

Intern Verslag

47

Intern Verslag

51

Intern Verslag

55

Intern Verslag

65

Vakblad Bloemisterij 3
64/65

Vakblad Bloemisterij 14
52/53
Vakblad Bloemisterij 19
28/29
Vakblad Bloemisterij 31
20/21
Vakblad Bloemisterij 43
56/57
Vakblad Bloemisterij 48
55
Vakblad Bloemisterij 49
32/33

Vakblad Bloemisterij 49
34/35

Rapport
Proefverslag

43

43

Trefwoord

Titel

Soort rapportage

nr.

pag.

Bestrijding Botrytis-sporen
door middel van luchtionisatie
Luchtvochtigheid

Marktkunde

Inventarisatie problemen bij Intern Verslag
40
Kalanchoë
Vakblad Bloemisterij 11
Vochtvoorziening en klimaatvoering oorzaak
problemen
Afzetontwikkelingen bij
kasnarcis
Prijs-kwaliteitsrelatie bij
snijbloemen
Afzetontwikkelingen bij
Trachelium

Intern Verslag

49

Intern Verslag

62

Rapport

47

Onkruidbestrijding Effect onkruidbestrijdingsmiddelen op vaste
planten gering

Vakblad Bloemisterij 10

Schimmels

Intern Verslag

Sortimentsverbreding

Bestrijdirig Colletotrichum
carthami bij Carthanus
tinctorius
Aantasting en verspreiding
van Fusarium
Bestrijding Gloeosporium
levert gunstige resultaten
op
Bestrijding Colletotrichum
in Carthamus mogelijk
Gewasbeschermingsmiddelen laten sporen na in snijPhaleanopsis
Resultaten van de toetsing
van een aantal fungiciden
tegen Gloeosporium
Bestrijding Botrytis-sporen
door middel van luchtionisatie
Schadelijk effect gewasbeschermingsmiddelen bij
Phalaenopsis
Produktvernieuwing bij potplanten: Gesneriaceae

58/61

53
53

Vakblad Bloemisterij 11
50/51
Vakblad Bloemisterij 25
56/57
Vakblad Bloemisterij 25
60/63
Vakblad Bloemisterij 42
54/55
Proefverslag

Proefverslag

Proefverslag

Intern Verslag

31

Trefwoord

Substraat

Teeltsystemen

Temperatuur

Vermeerdering

Titel

Soort rapportage

nr.

Sortimentverbreding:
Australische gewassen
Het Kangoeroepootje (Anigozanthos)

Intern Verslag

48

Intern Verslag

61

Vergelijking van substraten Intern Verslag
39
bij anjer cv 'Scania'
Goede resultaten bij tweeja- Vakblad Bloemisterij 8
rige anjerteelt op substraat
Steenwol en polyfenolVakblad Bloemisterij 9
schuim geschikte groeimedia voor Gerbera
Vakblad Bloemisterij 15
Flinke rasverschillen bij
Trosanjers op substraat
Roos 'Motrea' in steenwol Rapport
44
en polyfenolschuim
Proefverslag substraatproef Proefverslag
Anthurium andreanum
Substraattemperatuur en
Proefverslag
kwaliteit bij potplanten
Bij anjerteelt leveren bredere bedden beter bedrijfsresultaat
Effectief verwarmen met
tabletverwarming
Saintpaulia op verwarme
tabletten groeit sneller
Dichter planten levert meer
en lichte takken op
Hogere produktie haalbaar
met vijf rijensysteem
Vijf rijensysteem geeft
duidelijk hogere produktie

pag.

42/43

28/29
98/99

Vakblad Bloemisterij 12
50/53

Vakblad Bloemisterij 13
34/35

Vakblad Bloemisterij 13
36/37

Vakblad Bloemisterij 23
58/59
vakblad Bloemisterij 28
33

Vakblad Bloemisterij 45

Inventarisatie problemen bij Intern Verslag
40
Kalanchoë
Temperatuur en plantdicht- Vakblad Bloemisterij 1
hoid beïnvloeden bloei
Anemone 'Mona Lisa'
Vochtvoorziening en kliVakblad Bloemisterij 11
maatvoering oorzaak problemen
Uitgangsmateriaal Begonia Vakblad Bloemisterij 21
bepaalt kwaliteit eindprodukt

47

56/57

58/61

62/63

Trefwoord

Watergeven

Titel

Soort rapportage

nr.

Laat scheuren: hogere produktie en betere spreiding
Methodiekontwikkeling ter
verkrijging van schoon
plantmateriaal op de buis

Vakblad Bloemisterij 22

pag.

26/27

Proefverslag

Invloed watergeefstrategie Intern Verslag
42
op groei en bloei Nerine
Droog telen Nerine bowdeVakblad Bloemisterij 10
nii nergens goed voor
Stralingssom bruikbaar
Vakblad Bloemisterij 11
voor regelen watergift bij
eb/vloedsysteem
Vaak gieten en luchtige
Vakblad Bloemisterij 17
potgrond geven beste groei
Goede Petunia eist uitgeVakblad Bloemisterij 49
kiende combinatie water en
remstof
Invloed vochtniveau in de Proefverslag
grond op kwaliteit Petunia

46/47

54/57
62/65

32/33

Gewas

Titel

Soort rapportage

Achillea

Effect onkruidbestrijdingsmiddelen op vaste
planten gering
Oogstvervroeging met
acryldoek en gaatjesfolie

Vakblad Bloemisterij 10

Aconitum

Alchemilla

Algemeen

Algemeen
potplanten

nr.

53
Vakblad Bloemisterij 14
58/59

Zilverconcentratie en water- Intern Verslag
47
opname bij zomerbloemen
Effect onkruidbestrijVakblad Bloemisterij 10
dingsmiddelen op vaste
planten gering
Oogstvervroeging met
Vakblad Bloemisterij 14
acryldoek en gaatjesfolie
Wisselende resultaten voorbehandeling zomerbloemen Vakblad Bloemisterij 19
Effect onkruidbestrijdingsmiddelen op vaste
planten gering
Oogstvervroeging met
acryldoek en gaatjesfolie

53
58/59
28/29

Vakblad Bloemisterij 10
53
Vakblad Bloemisterij 14

Explosieve aantasting en
Vakblad Bloemisterij
moeilijke bestrijding kenmerk Californische trips
Managementinformatie is
Vakblad Bloemisterij
meer dan kennis van bedrijfsgegevens
Informatiemodel GlastuinVakblad Bloemisterij
bouw basis bij verdergaande automatisering
Infomodel Glastuinbouw ba- Vakblad Bloemisterij
sis voor goede gegevensuitwisseling
Het gedetailleerde informatiemodel Glastuinbouw, uitgangspunten, uitvoering en
bijlagen
Kwantitatieve Informatie
voor de Glastuinbouw
1987-1988.
Produktvernieuwing bij potplanten: Gesneriaceae
Oorzaak van verschillen in
bedrijfsresultaat op
potplanten-bedrijven
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43
60/61

Intern Verslag
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Intern Verslag
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Sortimentsverbreding:
Intern Verslag
Australische gewassen
Het Kangoeroepootje
Intern Verslag
(Anigozanthos)
Stralingssom bruikbaar
Vakblad Bloemisterij
voor regelen watergift bij
eb/vloedsysteem
Ondernemersoverschot be- Vakblad Bloemisterij
paalt bedrijfsbesparingen
Schaalvoordelen belangrijk Vakblad Bloemisterij
bij potplanten
Bedrijfsresultaat potplanten- •Vakblad Bloemisterij
onafhankelijk sortiment
Vaak gieten en luchtige
Vakblad Bloemisterij
potgrond geven beste groei
Energieverbruik ,niet bepaVakblad Bloemisterij
lend voor verschillen

48

Algemeen
snijbloemen

Prijs-, kwaliteitsrelatie bij
snijbloemen
Ie Beschrijvende rassenlijst
voor siergewassen

Intern Verslag

62

Alstroemeria

Praktijkproef Koop,
gebruikswaarde-onderzoek
Alstroemeria
Gebruikswaarde-onderzoek
Alstroemeria 1986-1987
Koeling heeft gunstige invloed op bloei Alstroemeria
Aanwinsten voor sortiment
Alstroemeria
Planttijd belangrijk voor gebruikswaarde Alstroemeria

Intern Verslag

57

Anemone

Anjer

Intern Verslag
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Vakblad Bloemisterij 45
50/53
Vakblad Bloemisterij 45
54/55

Temperatuur en plantdichtheid beïnvloeden bloei
Anemone 'Mona Lisa'

Vakblad Bloemisterij

1

Vergelijking van substraten
bij anjer cv 'Scania'
Juliplanting van grootbloemige anjers
Gebruikswaarde-onderzoek
anjer 1985-1987

Intern Verslag

39

Intern Verslag

50

Intern Verslag

52
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Beïnvloeding kwaliteitsver- Intern Verslag
55
schillen door transport
Invloed daglengte en tem56
Intern Verslag
peratuur op ontwikkeling
en groei bij anjer
Goede resultaten bij tweeja- Vakblad Bloemisterij 8
rige anjerteelt op substraat
Bij anjerteelt leveren brede Vakblad Bloemisterij 12
bedden beter bedrijfsresultaat
Flinke rasverschillen bij
Vakblad Bloemisterij 15
tros-anjers op substraat
Anjers planten in zomer
Vakblad Bloemisterij 37
kan tot grotere produktiespreiding leiden
Anjers beproefd onder NeVakblad Bloemisterij 42
derlandse omstandigheden
Lange dag vervroegt bij
Vakblad Bloemisterij 46
huidig sortiment de bloei
Planttijdstip, daglengte en
Vakblad Bloemisterij 47
groei bepalen bloeivroegheid
Ook temperatuur beïnvloedt Vakblad Bloemisterij 48
effect langedag
Effect dagverlenging bij
Vakblad Bloemisterij 49
verschillen anjer-typen
Erfelijke achtergronden van Vakblad Bloemisterij 50
bloeivervroeging
Anthurium

Antirrhinum

Asclepias

Temik mogelijk alternatief Vakblad Bloemisterij 40
voor Vydate
Bestrijding wortelnecrose- Proefverslag
en wortelknobbelaaltjes bij
Anthurium
Proefverslag substraatproef Proefverslag
Anthurium andreanum
Zilverconcentratie en wateropname bij zomerbloemen
Wisselende resultaten voorbehandeling zomerbloemen

Intern Verslag
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Invloed aanvoerstadium,
Intern Verslag
51
transportsimulatie en herkomst op houdbaarheid
Azalea
Houdbaarheid Azalea vooral Vakblad Bloemisterij 31
beïnvloed door teelt

Begonia

Uitgangsmateriaal Begonia
bepaalt kwaliteit eindprodukt
Toepassing assimilatiebelichting bij Begonia
Substraattemperatuur en
kwaliteit bij potplanten

62/63
Proefverslag
Proefverslag

Toetsing systemische nema- Proefverslag
ticiden voor bestrijding
wortelknobbelaaltje

Calathea

Methodiekontwikkeling ter
verkrijgen van schoon
plantmateriaal op de buis

Proefverslag

Calceolaria

Bloeibeïnvloeding bij
Calceolaria
Kortere teeltduur
Calceolaria mogelijk

Intern Verslag

Centaurea

Chrysant

50
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Vakblad Bloemisterij 21

Bouvardia

Carthamus
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41

Vakblad Bloemisterij 41

Bestrijding Colletotrichum
carthami bij Carthamus
tinctorius
Bestrijding Colletotrichum
in Carthamus mogelijk

Vakblad Bloemisterij 25

Oogstvervroeging met
acryldoek en gaatjesfolie

Vakblad Bloemisterij 14

Intern Verslag
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53

Beginbesmetting bepaalt
Vakblad Bloemisterij 3
uiteindelijke kwaliteit
Dichter planten levert meer Vakblad Bloemisterij 23
en lichte takken op
Oriënterend onderzoek
Proefverslag
bestrijding bladluis in
chrysant
Toetsing insektiden tegen
Proefverslag
mineervlieg in chrysant
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Croton

Vaak gieten en luchtige
potgrond geven de beste
groei

Vakblad Bloemisterij 17

Cyclamen

Cymbidium

nr.

62/65

Aantasting en verspreiding Vakblad Bloemisterij 11
van Fusarium
Bestrijding Gloeosporium Vakblad Bloemisterij 25
levert gunstige resultaten
op
Resultaten van de toetsing Proefverslag
van een aantal fungiciden
tegen Gloeosporium
Gebruikswaarde onderzoek
Cymbidium '86-'87
Enquête als onderzoekmethode zeer geschikt
Ontwikkeling cultivars heel
verschillend
Laat scheuren: hogere produktie en betere spreiding
Temperatuur van grote
invloed op vroegheid en
produktie
Mestloze of mestrijke periode gunstig voor produktie
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29
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Dieffenbachia

Oriënterend onderzoek in- Intern Verslag
63
vloed vertakkingsmiddelen
bij Dieffenbachia
Kortere teeltduur en gelijke Vakblad Bloemisterij 50
partijen Dieffenbachia door
stamselectie
44/45

Freesia

Grondtemperatuur bij twee Proefverslag
Freesia-rassen en twee
plantdata

Gerbera

Verschillende K/Caverhoudingen bij Gerbera
Beïnvloeding kwaliteitsverschillen door transport
Gebruikswaarde-onderzoek
Gerbera 1987
Bij hogere EC lichtere
bloemen met kortere steel

Intern Verslag
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Intern Verslag

55

Intern Verslag

60

Vakblad Bloemisterij 3
64/65

51

Gewas

Titel

Soort rapportage

Nieuwe rassen leveren
bijdrage aan kwaliteitsverbetering
Steenwol en polyfenolschuim geschikte groeimedia voor Gerbera
Hogere produktie haalbaar
met vijf rijensysteem
EC van 2 het beste voor
produktie en kwaliteit
Vijf rijensysteem geeft duidelijk hogere produktie
Uitbloeiproeven ondersteunen ketenonderzoek

Vakblad Bloemisterij 6

Hibiscus

Onderzoek naar bloem- en
knopval bij Streptocarpus
en Hibiscus

Intern Verslag

Hortensia

Aluminiumionen voor oppotten mengen geeft goede
resultaten
Gebrujkswaarde-onderzoek
met Hortensia (1986-1987)

Vakblad Bloemisterij 21

Kalanchoë

Lathyrus

Matthiola
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Zilverconcentratie en wateropname bij zomerbloemen
Wisselende resultaten voorbehandeling zomerbloemen
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Narcis

Afzetontwikkelingen bij
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bij Nerine bowdenii
1981-1986
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bowdenii 1984-1986
Droog telen Nerine bowde- Vakblad Bloemisterij 10
nii nergens goed voor
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Paphiopedilum

Perkplanten

Phalaenopsis

Phlox

Physostegia

Temperatuur van invloed
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Goede Petunia eist uitge- Vakblad Bloemisterij 49
kiende combinatie van
water en remstof
Donker transport Pelargoni- Vakblad Bloemisterij 49
urn werkt knopverdroging
in de hand
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grond op kwaliteit Petunia
Naoogstbehandeling van
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Snijbloemenmiddelen gaan
slap hangen Phalaenopsis
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Schadelijke effect
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Potchrysant

Invloed aanvoerstadium,
transportduur en herkomst
op houdbaarheid

Intern Verslag

Roos

Gebruikswaarde-onderzoek
kasrozen 1985-1986
Natriumschloride en EC bij
roos cv 'Motrea'
Beïnvloeding kwaliteitsverschillen door transport
Nieuwe rozen matig tot vrij
goed houdbaar
Natriumchloride en EC bij
roos cv 'Motrea"
Uitbloeiproeven ondersteunen ketenonderzoek
Roos 'Motrea' in steenwol
en polyfenolsçhuim
Aaltjesvrij maken plantmateriaal kasrozen
Preventieve bestrijding
wortellesieaaltje Pratylenchus vulnus in roos
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Proefverslag
Proefverslag

Effectief verwarmen met
tabletverwarming
Saintpaulia op verwarmde
tabletten groeit sneller

Vakblad Bloemisterij 13

Stralingssom bruikbaar
voor regelen watergift bij
eb/vloedsysteem
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Streptocarpus

Onderzoek naar bloem- en
knopval bij Streptocarpus
en Hibiscus
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Trachelium

Afzetontwikkelingen bij
Trachelium
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Trekheester
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De volgende verslagen, brochures en rapporten (uitgaven Consulentschap in AlgemeneDienstvoordeBloemisterijenProefstations) zijnverkrijgbaar bijdeadministratie van het Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer.
Teeltbrochures

No. Naam

Prijs
inclusief
verzendLaatste kosten
uitgave binnenl.

Prijs
inclusief
verzendkosten
buitenl.

Snijbloemenserie
2
3
4
5
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
28
30
31
32
33

Teelt Anthurium andreanum
Teelt Herfstchrysanten onder glas
Teelt Kasrozen
Teelt Freesia
Teelt Jaarrondchrysanten
Teelt van Trosanjers
Bemesting van Freesia
Teelt Standaardanjers^
Bemesting Chrysant
Teelt Gerbera
Teelt Zomerbloemen
Rassenoverzicht Amaryllis
Teelt Amaryllis
Registratie watergeven en bemesten bij
chrysant
Registratie watergeven en bemesten bij
roos
Teelt Alstroemeria
Teelt Nerine
Morfologische veranderingen groeipunt
Freesiablad
Teelt Forsythia
Teelt Bouvardia
Teelt Cymbidium
Teelt Buitenchrysant
Teelt Buitenanjer
Teelt Besheesters
Teelt Prunus en sneeuwbal
Teelt Seringen

1984
1984
1984
1986
1985
uitverk.
1978
1984
1979
1988
1987
1980
1980

/ 10,00
ƒ 10,00
ƒ 15ƒ20ƒ 20,00

ƒ 17,50
ƒ 17,50
ƒ22,50
ƒ27,50
ƒ 27,50

ƒ 6,00
ƒ 15,00
ƒ 10,00
ƒ 17,50
ƒ 35,00
ƒ 7,50
ƒ 7,50

ƒ 12,50
ƒ 22,50
ƒ 17,50
ƒ 25,00
ƒ 42,50
ƒ 15,00
ƒ 15,00

1980

ƒ 6,50

ƒ 12,50

1979 ƒ 6,50
1986 ƒ 15,00
1982 ƒ 12,50

ƒ 12,50
ƒ 22,50
ƒ 20,00

1983
1988
uitverk.
1987
1985
1987
1987
1988
1988

ƒ 6,00
ƒ 17,50

ƒ 12,50
ƒ25-

ƒ 15,00
ƒ 12,50
ƒ 12,50
ƒ 15,00
ƒ 17,50
ƒ 17,50

ƒ 22,50
ƒ 20,00
ƒ 20,00
ƒ 22,50
ƒ25,00
ƒ25,00

Pot- en perkplantenserie
1
2
3
4
5

Teelt Kalanchoë
Teelt Perkplanten
Teelt Pelargonium
Teelt Hortensia
Teelt Violen

1986 ƒ15,00
1986 ƒ15,00
1986 ƒ 7,50
1987 /15,00
1987 ƒ 7,50

ƒ22,50
ƒ22,50
ƒ14,50
ƒ22,50
ƒ12,50

Algemeen
71
73
74
78
79
80
85
86
87
89
90
91

Grondstomen
Richtlijnen voor het samenstellen van
potgronden
Schermen in kassen
Plantenfysiologie in de glastuinbouw
Rookgascondensors
Waterontzouting door omgekeerde osmose in de tuinbouw
C0 2 in de kas
Substraatteelt, technische, economische
en plantenziektenkundige aspecten
Bemesting en grondonderzoek in de
glastuinbouw
Voedingselementen
Licht in de kas
Management glastuinbouw

1981 ƒ 8,50
uitverk.
1982 ƒ15,00
1987 ƒ20,00
1983 ƒ15,00
1983
1988

ƒ 5,00
ƒ20,00

ƒ16,00

/ 22,50
ƒ 27,50
ƒ 22,50
ƒ 12,50
/ 27,50

uitverk.
1985
1986
1985
1987

ƒ25,00
ƒ16,00
ƒ20,00
ƒ30,00

ƒ32,50
ƒ 23,50
ƒ 27,50
ƒ 40,00

Voedingsoplossingen in de glastuinbouw

10
10
11
12
15

Anjer, roos, Gerbera in steenwol
Rozen in kunstmatige substraten
Anjers in steenwol
Gerbera
Voedingsopl. voor groenten en bloemen,
geteeld in water of substraten
Teelt Anthurium andreanum in
substraten
Berekenen van voedingsoplossingen voor
plantenteelt zonder aarde
Engelstalige versie van nr. 10
Normen voor waterkwaliteit in de
glastuinbouw
Teelt \an Cymbidium in substraten
Normen voor gehalten aan voedingselementen, groenten en bloemen onder glas
Nederlands/Engels

1987 ƒ10,00
1988 ƒ10,00
1988 ƒ10,00
1988 ƒ10,00

ƒ17,50
ƒ17,50
ƒ17,50
ƒ17,50

1987 ƒ10,00

ƒ17,50

1986

ƒ 8,00

ƒ15,50

ƒ 7,00
ƒ 7,00

ƒ14,50
ƒ14,50

ƒ 10,00

ƒ 17,50

1987 ƒ15,00

ƒ22,50

uitverk.

57

Diversen
Gewasbescherming in de bloementeelt
Bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden, deel 1snijbloemen
Gewasbescherning in de bloementeelt
Bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden, deel 2 pot- en perkplanten
Voedingsziekten bij chrysant
Kwantitatieve informatie
Jaarverslag
Jaarverslag
Jaarverslag
Jaarverslag
Jaarverslag
Jaarverslag
Influence of temperature on bud break,
shoot growth, flower bud atrophy and
winter production of glasshouse roses
(Proefschrift G.A. van den Berg)

1987 / 10,00
1988 /10,00
1980 ƒ12,50
1988iindruk
1981 ƒ 7,50
1982 ƒ 7,50
1984 ƒ15,00
1985 / 7,50
1986 ƒ10,00
1987 ƒ15,00

1987 ƒ 22,50

ƒ 17,50
ƒ17,50
ƒ20,00
ƒ14,50
ƒ14,50
ƒ22,50
/17,50
/17,50
ƒ22,50

/ 30,00

Rapporten PBN
2
9
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Celwateronderzoek rozen
Impatiens (rassenlijst)
Sortimentsopplanting Anthirrhinum
Het in bloei trekken van onrijp gesneden
chrysanten
Alternatieve kasomhullingsmaterialen
Teelt Leeuwebek
Houdbaarheidsonderzoek Cymbidium
Rassenoverzicht aantal Leliecultivars
Prijsbepalende kenmerken bij rozen
'Motrea'
Gebruikswaardeonderzoek eenjarige
perkplanten
Voorbehandeling freesia's (zilverthiosulfaat)
Bloemisterijgewassen en dubbele kasdekken
Invloed worteltemperatuur op groei en
ontwikkeling van planten
Onderzoek naar effecten van diverse aanvoerwijzen op de veiling op de houdbaarheid van rozen
Voorbehandeling (tros)anjers met zilverthiosulfaat
Onderzoek devitalisatie-effecten op
kwaliteit en houdbaarheid snijbloemen

1975
1981
1980

ƒ
/
ƒ

5,00
5,00
5,00

/10,00
ƒ10,00
/10,00

1981
1981
1982
1983
1982

/ 5,00
/ 5,00

ƒ

5,00
/ 7,50
/ 5,00

ƒ10,00
ƒ10,00
/10,00
ƒ12,50
/10,00

1983

/ 7,50

/12,50

1983

ƒ

5,00

ƒ10,00

1984

ƒ

7,50

/12,50

1984

ƒ15,00

ƒ22,50

1984

/ 7,50

ƒ12,50

1984

/ 7,50

ƒ12,50

1984

ƒ10,00

ƒ15,00

1984

/

7,50

ƒ12,50

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53

Overzicht onderzoek van schimmelvaatziekten bij anjer
Bestrijding van Botrytis in snijbloemen
Prijsvorming bloemkwekerijprodukten op
veilingniveau
Levenscyclus van bloemkwekerijprodukten
Prijsanalyse en prijsvoorspelling op
veilingniveau
Gebruikswaardeonderzoek éénjarige
perkplanten
Bedrijfsanalyse roos, deel 1
Houdbaarheid zomerbloemen
Bedrijfsanalyse roos, deel 2
Houdbaarheid Euphorbia fulgens
Rassenlijst Pelargonium
Gebruikswaardeonderzoek éénjarige
perkplanten
Voorbehandelingen Alstroemeria
Eustoma russelianum. Verslag teeltproeven met Eustona als snijbloem
Informatiemodel potplanten
Bijlagen info model potplanten
Anemone 'Mona Lisa'. Ontwikkeling
onder invloed van temperatuur en
plantdichtheid
Gebruikswaardeonderzoek éénjarige
perkplanten
Bedrijfseconomische berekening
meerjarige gewassen
Rassenlijst Fuchsia. Opplanting 1986
Kasrozen en hun 'leven'
Na-oogst behandeling Sering
Roos 'Motrea' in steenwol en polyfenolschuim met twee snijmethoden
Watergeefmethode en voedingsstoffenbalans bij Codiaeum op eb/vloedsysteem
Afzetontwikkeling bij Trachelium
Toepassing verschillende tablet- en vloerverwarmingssystemen
Watergeefstrategie rondom periode Ie
snee bij anjers op steenwol
Gebruikswaarde Anthurium 1984-1987
Gebruikswaarde-onderzoek anjer 86/87
Toetsing werkzame en fytotoxische
grenzen van ^ilverthiosulfaat bij zomerbloemen
Tien rozen cv's op eigen wortel en op
onderstam geteeld in steenwol

1984 ƒ 12,50
1984 ƒ 5,00

ƒ 17,50
ƒ 10^00

1985 ƒ 7,50

ƒ 12,50

1985 ƒ 7,50

ƒ 12,50

1985 ƒ 7,50

ƒ 12,50

1984
1984
1984
1986
1985
1985

ƒ 5,00
/ 7,50
ƒ 7,50
/ 7,50
/10,00
ƒ12,50

ƒ10,00
ƒ12,50
ƒ12,50
/12,50
ƒ15,00
/17,50

1985
1986

ƒ 7,50
ƒ 7,50

ƒ12,50
ƒ12,50

1986
1986
1986

ƒ 7,50
ƒ17,50
ƒ17,50

ƒ12,50
ƒ22,50
/22,50

1986 ƒ 7,50

ƒ 12,50

1986 ƒ 7,50

ƒ 12,50

1986 ƒ 7,50
1987 ƒ12,50
1987 ƒ12,50
1987 ƒ10,00

ƒ12,50
ƒ17,50
ƒ17,50
ƒ15,00

1987

ƒ 7,50

ƒ12,50

1988
1987

ƒ10,00
ƒ 7,50

ƒ15,00
/12,50

1988

ƒ12,50

/17,50

1988 ƒ 7,50
1988 ƒ10,00
1988 ƒ 7,50

ƒ12,50
ƒ15,00
ƒ12,50

1988 ƒ 10,00
1988 ƒ 10,00

f 15,00
ƒ 15,00
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54

55
56
58

59

Methoden voor het maken en gebruik
van saldobegrotingen potplanten; voorbeeld Kalanchoë
Invloed van daglengte op ontwikkeling
bloei vaste planten
Teelt onderzoek Gardenia jasminoides
Kalkgiften in potgrond en verschillende
NH,/NO :j verhoudingen in de voedingsoplossing bij twee rassen van Saintpaulia
Gebruikswaardeonderzoek kasrozen
86-87

1988 ƒ 10,00

ƒ 15,00

1988 / 10,00
1988 / 7,50

ƒ 15,00
/ 12,50

1988 ƒ 7,50

ƒ 12,50

1988 ƒ 7,50

/ 12,50

U kunt deze brochures en rappporten bestellen door overschrijving van het te betalen
bedrag met vermelding van titel en/of nummer van het gewenste op girorekening
174855 ten name van Proefstation voor de Bloemisterij, Linnaeuslaan 2a, 1431 JV
Aalsmeer.

Interne Verslagen
Interne Verslagen zijn te bestellen door ƒ 5,- te storten op girorekening 174855 ten
name van Proefstation Aalsmeer onder vermelding van nummer en titel van het
desbetreffende Interne Verslag.
1. Vergelijking tussen substraten en het remmen van de groei in de
generatieve fase bij Euphorbia fulgens
2. Toepassing van tabletvorming bij Saintpaulia
3. Afzetontwikkelingen bij^Nerine
4. Bacterieziekte bij Begonia
5. Praktijkervaringen met verwarmde vloeren en tabletten
7. Watergeefsystemen bij Trosanjer 'Barbara' in steenwol
8. Mogelijkheden voor de toepassing van gammastraling bij de bestrijding van
insekten en mijten na de oogst van snijbloemen
9. Overzicht diagnostisch onderzoek 1985
10. Gebruikswaardeonderzoek Alstroemeria, Praktijkproef Z-0 Beemster
11. Gebruikswaardeonderzoek Cymbidium
12 Gebruikswaardeonderzoek kasrozen 1984-1985
13. Bloeispreiding Nerine bowdenii
14. Afzetontwikkelingen bij Strelitzia
15. Teelt en houdbaarheid van Jacobinea carnea
16. Teelt en houdbaarheid van Whitfieldia elongata
17. Bloeibeïnvloeding, knopontwikkeling en groeipuntonderzoek bij
laatbloeiende, grootbloemige Cymbidium
18. Bloeibeïnvloeding en knopontwikkeling bij vroegbloeiende, grootbloemige
Cymbidium
19. Remmen van de groei bij Euphorbia fulgens op steenwol door EC-verhoging
20. Borium- en zinktrappenproef bij roos cv 'Motrea' in steenwol
21. Praktijkproef EC-waarde bij Spathiphyllum
22. Onderzoek naar de methode van dagverlenging bij anjer

23. Invloed van schermen met plasticfolie bij een juni-planting van Nerine
bowdenii
24. Schermproeven bij rozen; een tussentijds verslag na één teeltseizoen
25. Snijstadium mini-Cymbidium
26. Droog transport van mini-Cymbidium
27. Snijstadiumonderzoek Anemone 'Mona Lisa'
28. Gebruikswaardeonderzoek anjer 1984-1986
29. Gebruikswaardeonderzoek Cymbidium
30. Produktvernieuwing bij potplanten: gewassen uit Australië en NieuwZeeland
31. Produktvernieuwing bij potplanten: Gesneriaceae
32. Gebruikswaardeonderzoek Alstroemeria 1984-1986: Winterbloei
33. Gebruikswaardeonderzoek Gerbera
34. Effectief en efficiënt verwarmen met tabletverwarming
35. Naoogstbehandeling van Phalaenopsis
36. CGyproef roos met drie soorten plantmateriaal
37. Oorzaken van verschillen in bedrijfsresultaat op potplantenbedrijven
38. Verschillende Kalium-Calcium verhoudingen en EC-waarden in de
voedingsoplossing bij Gerbera
39. Substraatvergelijking bij anjerteelt in bedden
40. Inventarisatie problemen bij Kalanchoë
41. Teelt van Calceolaria
42. Invloed van watergeefstrategie op de groei en bloei bij een najaarsplanting
van Nerine bowdenii 1984-1986
43. Onderzoek naar bloem- en knopval bij Streptocarpus en Hibiscus
44. Verleggen van de bloeitijd bij Nerine bowdenii
45. Gebruikswaarde kasrozen 1985-1986
46. Ethyleenbehandeling Nerine bowdenii 1984-1986
47. Houdbaarheid zomerbloemen
48. Roos 'Motrea' in steenwol en polyfenolschuim met twee snijmethoden
49. Afzetontwikkelingen bij kasnarcis
50. Juliplanting van grootbloemige anjers
51. Invloed van aanvoerstadium, transportsimulatie en herkomst op de
houdbaarheid van Azalea
52. Gebruikswaarderonderzoek anjer 1985-1987
53. Bestrijding schimmel Colletotrichum carthami bij Carthamus tinctorius
54. Natriumchloride en EC bij roos, cv. 'Motrea'
55. Beïnvloeding kwaliteitsverschillen door transport
56. Invloed van daglengte en temperatuur op de ontwikkeling en groei bij de
anjer
57. Praktijkproef Koop. Gebruikswaarde-onderzoek Alstroemeria
58. Gebruikswaarde-onderzoek Alstroemeria 1986-1987
59. Gebruikswaarde-onderzoek Cymbidium 1986-1987
60. Gebruikswaarde-onderzoek Gerbera 1987. Houdbaarheid als selectiedrempel
61. Het kangoeroepootje (Anigozanthos)
62. Prijs-kwahteitsrelaties bij snijbloemen
63. Oriënterend onderzoek naar de invloed van vertakkingsmiddelen bij
Dieffenbachia

61

65. Invloed van aanvoerstadium, transportduur en herkomst op de houdbaarheid
van potchrysant
67. Invloed van EC op kwaliteit en produktie van Gerbera geteeld in steenwol,
en afvoer van nutriënten met de oogst
68. Frequentie van watergeven, potgrond en voedingsstoffenbalans bij een teelt
van Codiaeum variegatum op een eb/vloedsysteem van watergeven

ADRESSEN BLOEMISTERIJONDERZOEK IN
NEDERLAND
Proefstation voor de Bloemisterij, Linnaeuslaan 2a, 1431 JV Aalsmeer
Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland, telefoon 02977-52525
Consulentschap inAlgemene Dienst voordeBloemisterij, telefoon 02977-52200
Vaste Keuringscommissie (VKC) van de Kon. Mij. Tuinbouw en Plantkunde,
telefoon 02977 -52550
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas, Kruisbroekweg 5, Postbus 8, 2670 AA
Naaldwijk, telefoon 01740-36700
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, Vennestraat 16, Postbus 85, 2160 AB
Lisse, telefoon 02521-19104
Proefstation voor de Boomteelt, Rijneveld 153, Postbus 118, 2770 AC Boskoop,
telefoon 01727 -9797
Proeftuin Rijnsburg en omstreken, Laan van Verhof 1,2231CE Rijnsburg, telefoon
01718-21658
Proeftuin Lent, Vossepelsestraat 10, 6663 GL Lent, telefoon 080-221658
Proeftuin Vleuten, Alendorperweg 73, 3451 GL Vleuten, telefoon 03406-1326
Proeftuin Noord-Nederland, Gantel 10, 7884 VM Barger Compascuum, telefoon
05913-49191
Proeftuin Noord-Limburg, Straelseweg 370, 5916 AD Venlo, telefoon 077-16457
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TELEFOONLIJST PER 1 AUGUSTUS 1 9 8 8
Het ismogelijk rechtstreeks zonder tussenkomst van detelefoniste medewerkersvan
het PNBte bellen. Er moet dan eerst 52 en vervolgens het toestelnummer gedraaid
worden, (voorbeeld F. Bakema: 02977-52527).
Akse, F.
Amsing, J.J.
Aypassa, D.

304/305
211/401
411

Bakema, F.
Beelen, C.H.Th.
Benninga, J.
Benschop, J.J.
Berg, D. vanden
Berg, G.A.vanden
Beuzenberg, M.
Beverlander-Roorda, J.
Blacquière, T.
Boer, C l .
Boer, C.M.M, de
Bok, A.G. de
Boogaard, M.
Braamhorst, P.
Broek, G.J.vander

527
409/410
212
213/501
402
528
300
553 (VKC)
431
419/420/421
214
304/305
211
409/413
300/302

Dam, K.van
Dil.M.C.
Dood, J. de
Dijk, A.van

419/420/421
240
432
404

Engelen-v.d. Bijl, L.van

215

Fransen, J.

435

Gelder, A.de
Graaf-v.d. Zande, M.de
Groeneveld, W.

406
429
216/438

Hart, M.J. 't
Hartsink, L.
Hetterscheid, W.
Hoogeveen, M.G.
Houwelingen, M.van

218
200 (CAD B)
551 (VKC)
405
240

Jong, J.Th.C.de

202 (CAD B)

Kerckhoven, J.van
Kersch, P.

414/416
526

Kerssies, A.
Klink, M.van
Kock-Legerstee, Th.
Koster, R. de
Kromwijk, A.
Kuiper, D.

435
403
530
402

Legemaate, L.
Linde, D. vander
Linden, A. vander

405
248
531

Marissen, N.
Meeteren, U.van
Mourik, N.M. van
Mulderij, B.

221
221
402/411
219

Okkersen, P.
Oprel, L.
Os, P.C. van
Os-de Jong, T.van
Ouwerkerk-Rozendal, T.

216/438
222
430
406
221

Pannekoek, J.
Peelen, H.
Ploeger, C.

216
201 (CAD B)
222

Rattink, H.
Raissouni-Vreeken, K.
Reitsema, T.
Rijssel, E.R.van
Roever, D.de
Rulkens

223
416
532
224
552 (VKC)
230 (TFDL)

Sanders, C.
Schreuder, S.
Schüttler, H.
Slootweg, G.
Sloot, F. vander
Stammes, J.
Steen, M.M.A. vander
Steinbuch, F.
Stephan, H.
Stoof, J.J.

550 (VKC)
304/305/411
304/305
219
248
409/413
407
225
218/226/227
216/438

431

Straver, N.A.
434
Sytsema-Kalkman, E.Ch. 219
436
Sytsema, W.
Telgen, H.J. van
Tolsma, J.

436
411

Uitermark, C.G.T.

432

Verlind, A.
Vogelezang, J.V.
Vonk Noordegraaf, C.
Vrie, M. van de
Vries, J.W. de

228
429
533
217
529

Wagt, G. de
Warmenhoven, M.G.
Weel, P.A. van
Westerhof, J.
Westerink, I.A.
Woittiez, R.D.
Wurff, A.A.M. van der

554 (VKC)
237
271
404
9
534
415/416

Zoest, J. van
Zoutendijk-Rereing, C.
Zwartendijk, A.

416/302
220
216/438

bo

