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Fotoomslag:
Onderzoeknaardemogelijkheden om hetnitraatgehalte inblad- enknolgewassen teverlagen.
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In het begin van 1991 is een gezamenlijk onderzoekprogramma met het proefstation te Aalsmeer gepresenteerd. De verslaglegging van het onderzoek is dit
jaar om een aantal redenen echter nog gescheiden gehouden. Niettemin wordt
gewerkt aan eenverdere integratie. Elders indit verslag wordt gemeld dat in de
loop van het verslagjaar een project is gestart, dat gericht is op een volledig
samengaan van de beide proefstations Aalsmeer en Naaldwijk. Dit zal, naar
verwachting, in een volgend jaarverslag tot uiting komen. Het huidige jaarverslag verschijnt vermoedelijk dan ook voor het laatst indezevorm.
Markante ontwikkelingen tekenen zichook inbredere zinaf. Zoformuleerde een
daartoe ingestelde commissie een aantal aanbevelingen ten aanzien van
gewenste toekomstige ontwikkelingen voor het totale praktijkonderzoek glasgroente en bloemisterij. Ook kwam de toekomstige positie van alle proefstations indiscussie. Dit laatste als gevolg van het streven van de overheid naar
'verzelfstandiging' van het praktijkonderzoek. Een terugtredende overheid zal
deverantwoordlijkheid van het bedrijfsleven doentoenemen. Erzullen besluiten
moeten worden genomen,die een verstrekkend karakter kunnen dragen.
Ondanks alle ontwikkelingen is het van groot belang, dat het onderzoek onverminderd door kan gaan. Deactuele problematiek isdaarbij richtinggevend. Een
belangrijk uitgangspunt is het streven naar een zo 'schoon' mogelijk produktieproces. De nodige middelen kwamen hiervoor ook in het verslagjaar beschikbaar. Additionele financiering, uitgaand boven de fifty-fifty financiering, namen
in omvang aanzienlijk toe. Ook kwam in het kader van een verdere modernisering van het kassenbestand het nodige tot stand.
Van het onderzoek wordt steeds meer verlangd. Meer, dan kan worden gerealiseerd. Desondanks kwam dit verslagjaar veeltot stand. Endit is niet inde laatste plaats te danken aan het enthousiasme, waarmee de medewerkers zich
kwijten van hun taak. Ook dit moge hier met erkentelijkheid worden geconstateerd.
Ir. E. Kooistra
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De samenstelling van het bestuur van de 'Stichting Proefstation voor Tuinbouw onder Glas' was per 1januari 1992 als volgt:
J.W. v. d.Torre,Woubrugge (voorzitter)
J. M. Mulder, 's-Gravenzande (secretaris)
P.W. Lekkerkerk, Den Hoorn (vice-voorzitter)
ir. C. C. J. M. Geraeds, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
H. Kooijman, Rijsoord
Th. L.J.Ammerlaan, Berkel
G. R. Bax, Sappemeer
E. H. Bukman, Moerkapelle
A. H.T. Camps, Tienray
N. C.A. van Dijk, Harmeien
J. A. Ekelmans,Tuil
ir. M. L E.Jansen, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
B. J.A. Kokxhoorn, Honselersdijk
G.J. M. Koot, Poeldijk
J. N.Olieman, Pijnacker
N. F. C. Rops, Chaam
G.Vreugdenhil, 's-Gravenzande
K. Vromans, Naaldwijk
Adviserende leden:
drs. P.van der Struys, Landbouwschap
J. van der Veen, Produktschap voor Siergewassen
dr. ir. G.Weststeijn, NRLO Wageningen
ir. J.A. F. van de Wijnboom, IKCAfdeling Glasgroente en Bestuiving
De samenstelling van het bestuur van de 'Vereniging tot Ondersteuning
van de Stichting Proefstation voor Tuinbouw onder Glas was per 1januari
1992alsvolgt:
H.A. A. van Holsteijn, Monster (voorzitter)
L. M. J.Zwinkels, De Lier, namens Veiling Westland (secretaris)
G. de Bruijn,Schipluiden, namens NTSsectie groenten (vice voorzitter)
W. J. Bouhuijzen, Harmeien, namens ROC Vleuten
A. G. M. Holthuijsen, namens ROC Noord-Limburg
P.A.A. Klapwijk, Monster, namens Veiling De Kring
J. Klein, Nieuwerkerk a/d IJssel, namens Veiling De Kring
J. Luimes, Erica, namens ROC Noord-Nederland
J. Noordermeer, Vierpolders, namens ROC Westmaas
N. F. C. Rops, Chaam, namens ROC Noord-Brabant
A. A. M. Tas,Zevenhuizen, namens veiling De Kring
R.Voogt, Naaldwijk, namens Vereniging van Potgrondfabrikanten in Nederland
M. P. Vreugdenhil, Schipluiden, namens Nederlandse Vereniging van Plantenkwekers
Adviserende leden:
ir. E. Kooistra, PTG Naaldwijk
J. W. van der Torre
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Proefstation voor Tuinbouw onder Glas
Kruisbroekweg 5, Postbus 8,2670 AA Naaldwijk, 01740-36700, telefax
01740-36835.
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Directeur
Ir. E. Kooistra, Min. Lelylaan 32,2285 HJ Rijswijk, 070-3940946.
Adjunct directeur
Dr.ir. H.J.van Oosten, Berglustlaan 91, 3054 BE Rotterdam, 010-4612591.

\

Directie-secretaresse
A. H. Bergenhenegouwen-Depondt
Afdeling plantevoeding en wortelmedia
Afdelingshoofd: ing.C. Sonneveld, Korte Kruisweg 32,2676 XM Maasdijk,

01745-13417.
Sectie plantevoeding
Sectiehoofd: ing.C. Sonneveld, Korte Kruisweg 32,2676 XM Maasdijk,

01745-13417.
Onderzoekers: ing. O M. J. Bloemhard, Paulus Buysstraat 71,2613 HM Delft,

015-124522.
A. L van den Bos, Populierenstraat 45,2691 TT 's-Gravenzande, 01748-16459.
ing. A. M. M. van der Burg, Kraayenstein 122, 2675 RC Honselersdijk, 0174030392.
ir. C. de Kreij, P. Damiaanstraat 48,2131 EL Hoofddorp, 02503-33575.
ing. J.van Moolenbroek, Roerstraat 41, 2584 TT Scheveningen, 070-3501153.
ir. W. H. K. Post, Ravehorst 15,2675 WG Honselersdijk, 01740-31864.
ing. W.Voogt, Anthurium 21, 2678 PN De Lier, 01745-16853.
Vacature
Onderzoekassistenten: H. Buitendijk, A. Huys ,E.van Voorthuizen.
Sectie wortelonderzoek en wortelmedia
Sectiehoofd: ir. J.A. Kipp, Voorburcht 35,4421 EM Kapelle, 01102-41159.
Onderzoekers: ing. R. O Kaarsemaker, Blauwhek 21A, 2676 NB Maasdijk,

01745-10381.
ing. J. B. G. M. Verhagen, Sand Ambachtstraat 48, 2691 BP 's-Gravenzande,

01748-21255.
G.Wever, Jan van Galenstraat 6,2678 GK DeLier, 01745-16032.
Onderzoekassistenten: M. H. Hertogh-Pon en O F. M. Wubben.
Sectie chemisch onderzoek
Sectiehoofd: ing. O W. van Elderen, Abrikozenstraat 70, 2564 VT Den Haag,

070-3256100.
Research analist/tevens plv. sectiehoofd: ing.V. M.J.Arkesteijn,
Clavecimbellaan 166, 2287 XA Rijswijk, 070-3931220.
Chemisch analisten: L J. van Aanholt, OP. Binda, A. S. M. Valstar-Hofland,
O Wiskerke-van Brakel.
Laborant/lab bediende: E.A. Meuleman-Voorbij.
Afdeling teelt en kasklimaat
Afdelingshoofd: ir. G.W. H.Welles, Bereklauw 23,2671 WZ Naaldwijk,
01740-30471.

\kjfa~
Sectie teeltonderzoek
Sectiehoofd: ir. M. H. Esmeijer, Guido Gezellelaan 26, 2624 KV Delft,

015-628005.
Coördinatie ROC-onderzoek ing. R. H. M. Maaswinkel, Paardebloem 22,
2671 WR Naaldwijk,01740-20571.
Teeltonderzoek tomaat, aubergine en bonen: ing.K. Buitelaar, Groeneweg 137,
2691 ML 's-Gravenzande, 01740-26202.
Teeltonderzoek komkommer, meloen, courgette enslatypen: ing.J. G. Vegter,

Bizet63, 2671 XP Naaldwijk, 01740-21901.
Teeltonderzoek paprika, Spaanse peper en radijs: G. Heij, Doppersingel 16,

2692 CC 's-Gravenzande, 01748-14379.
Teeltonderzoek chrysant, trachelium en aster: ing. A. P. van der Hoeven, Rijnweg 307, 2681 SL Monster, 01749-47907.
Teeltonderzoek freesia en amaryllis: J. C. Doorduin, Rossini 8, 2671 GP Naaldwijk, 01740-24373.
Bloemkwaliteit en groeiregulatoren: ing.W.van Ravestijn, Meyendellseweg 14,
2243 GN Wassenaar, 01751-79470.
Onderzoekassistenten: C. A. Elzo Kraemer, L.T. Engelaan-Hokken,
G.A. M. Zwinkels-de Brabander.
Gebruikswaarde-onderzoek chrysant, freesia,amaryllis: ir.A. de Gelder
(ism PBN),Weth. van Damlaan 70,3648 XN Wilnis, 02979-82674.
Onderzoekassistente: M. J. M. Ettema.
Sectie kwaliteitsonderzoek
Sectiehoofd: ir. G. H.W. Welles.
Onderzoekers:
ing.A B.M.Disco, Dr. Huyserstraat 76,2265 BM Leidschendam, 070-3203546.
ing. J.Janse, Kamperfoelie 9, 2671 NJ Naaldwijk, 01740-28383.
dr. W.Verkerke, Waterwerk 32,3063 HB Rotterdam, 010-4532217.
Onderzoekassistent: C. J. M. Gielesen (tot 01-04-92).
Sectie gebruikswaarde-onderzoek groenten
Sectiehoofd: ing.J.A. M. van Uffelen, Smetana 14,2671 XH Naaldwijk,

01740-26518.
Onderzoeker tomaat, slatypen en andijvie:
ing. P.T. van Dijk, Getijmolen 54,3136 CA Maassluis, 01899-19330.
Onderzoekassistent: M. H. Douma.
Onderzoeker paprika, komkommer en radijs:
ing. L. Hogendonk, Van Hallstraat 13,2613 CK Delft, 015-134298.
Onderzoekassistent: P. Steenbergen.
Onderzoek overige gewassen: ing.J.A. M. van Uffelen.
Onderzoekassistent: R. Elgersma.
Sectie kasklimaat
Sectiehoofd: dr. ir. J.O Bakker, Getijmolen 13, 3146 CA Maassluis,

01899-21291.
Onderzoekers:
R. de Graaf, Plantage 23, 3155 AW Maasland, 01899-17941.
G. P.A. van Holsteijn, Chrysantenstraat 28, 2671 KR Naaldwijk, 01740-25989.
ing. F. Kempkes, (gedetacheerd door het IMAG), p/a IMAG, Postbus 43,
6700AA Wageningen.
ir.A. N. M. de Koning, Korte Kruisweg 35, 2676 XK Maasdijk, 01745-17604.
ir. E. M. Nederhoff, Tuindersweg 68,2676 BJ Maasdijk, 01745-18130.
ing. A.A. Rijsdijk, Joubertstraat 11 rood, 3143 CL Maassluis, 01899-10396.
Onderzoekassistenten: H.J. Bergman en H.W. de Ruiter.

Afdeling gewasbescherming
Afdelingshoofd: dr. ir. N. A. M. van Steekelenburg, 's-Gravenzandseweg 248,
3151TV Hoek van Holland,01747-84979.
Schimmel- en bacterieziekten:
Onderzoekers:
S.J. Paternotte, Lijsterbes 6, 2671 NS Naaldwijk, 01740-29078.
ir. H. Rattink (gedetacheerd door het IPO), Beethovenlaan 77,2421 TW
Nieuwkoop, 01725-72124.
Vacature.
Onderzoekassistenten: M. van der Sar en vacature.
Virusziekten:
Onderzoeker: dr. ir. A.T. B. Rast (gedetacheerd door het IPO),Jagerstraat 5,
2623 HW Delft, 015-562254.
Onderzoekassistent: O O M. M. van Veen-Stijger
Biologische bestrijding vanplagen:
Onderzoekers:
A. van der Linden, Einsteindreef 39,3146 BD Maassluis, 01899-18146.
ir. P. J. M. Ramakers (gedetacheerd door het IPO), Schildtak 25,3155 NG
Maasland, 01899-20811.
ir. M. J. van Steenis (gedetacheerd door LUW), Oostbuurtseweg 17, 2678 LT
De Lier, 01745-18892.
Vacature.
Onderzoekassistente: ing. M. H. Cools (tot 1-5-1992) en vacature.
Ziekten in substraatteelten:
Onderzoeker: W.T. Runia, Iris 5, 2671 ZK Naaldwijk, 01740-23419.
Chemische bestrijding:
Onderzoekers:
ing. M. S. Douwes, 's-Gravenzandseweg 20,2671 JN Naaldwijk, 01740-22211.
M. vander Staay, Kijckerweg 96,2678 AG DeLier, 01745-10313.
Diagnostiek:
zie specialisten gewasbescherming bij Dienst Landbouw Voorlichting.
Afdeling bedrijfssynthese
Afdelingshoofd: ir. J.O J.Ammerlaan, Zwartendijk 11, 2671 LL Naaldwijk,
01740-27730.
Economie en/of management:
Onderzoekers:
ing. B. Ammerlaan-Driessen, Frederik Hendrikstraat 21, 2665 CJ Bleiswijk,
01892-13706.
ing. C.W. van de Beek, Hofstraat 11, 2675 AJ Honselersdijk, 01740-24724.
ing. M. S. Y.van der Houwen, Roggeveenstraat 193,2518 TN Den Haag,
ir. A. A. van der Maas, Klaver 18, 3155 WG Maasland, 01899-21659.
ing. J. K. Nienhuis, Kerklaan 40,2678 SW DeLier, 01745-15270.
drs. O Ploeger (gedetacheerd door het LEI), Darwinstraat 3, 1433 BV
Kudelstaart, 02977-24803.
ir. M. N.A. Ruijs,Ahornplein 17,2691 EL's-Gravenzande, 01748-18697.
ing.A. Z. J.Schokker, p/a Endeldijk 16, 2675 CS Honselersdijk.
ing. P.C.M.Vermeulen, Van Haemstedestraat4,2678TX DeLier, 01745-13972.
Techniek:
ing. M. J. Heemskerk, Rijndijk 106,2331 AJ Leiden,071-764263.
ing. R. A. M. van der Knaap, Monsterseweg 70, 2685 LJ Poeldijk, 0174545675.
ing. F. Koning,Theresiastraat 22,2628 GP Delft, 015-627191.

Arbeid:
ir. J. H. van Doorne, van Goghlaan 61, 3141 KS Maassluis, 01899-21014.
ing.A.T. M. Hendrix (gedetacheerd door het IMAG), Uithof 6,2676AK Maasdijk.
Afdeling informatieverzorging
Afdelingshoofd: dr. ir. H.J.van Oosten, Berglustlaan 91, 3054 BE Rotterdam,
010-4612591.
Sectie publiciteit
Sectiehoofd/publicist: ing.J. C. Mostert, W. van Hillegaersbergstraat 145,
3051 RH Rotterdam, 010-4185640.
Publiciteitsassistente: M.A.van der Linden.
Huisdrukker/fotograaf: M. P. van Gaaien, Thorbeckestraat 17, 2672 AZ Naaldwijk, 01740-40317.
Sectie infotheek
Sectiehoofd/redacteur: drs. W. A. van Winden, Lange Wateringkade 34, 2295
RP Kwintsheul.
Bibliotheekassistente: M. N.van Dijk.
Sectie informatica
Sectiehoofd/systeemanalyst: L.van den Bos,Calsstraat 23,2672 DJ Naaldwijk,

01740-31459.
Systeemanalist: L Spaans, 01748-14626.
Assistent systeembeheerder: B. Zonneveld, 01740-25096.
AROC-medewerker: J.de Boer, 01745-10120.
Sectie statistiek
Sectiehoofd/statisticus: B. J. v. d. Kaaij, Muskaatstraat 3,2671 SV Naaldwijk,

01740-26584.
Statistisch analist: W. C. M. de Bruijn.
Administratief medewerkster: I. M. Sack-van Doornen.
Afdeling algemene zaken
Afdelingshoofd:J.G. Konter, Händellaan 26,2671 VC Naaldwijk, 01740-26703.
Sectie personeelszaken
Sectiehoofd: P. D.W. Keus
Administratief medewerksters: L C. M. Burger-Ladan, M. P. J. van der Maarelvan Bergenhenegouwen.
Sectie administratie
Sectiehoofd:A. vanVeldhoven.
Administratieve medewerksters: C. M. van Heteren-Graphorn, E. A. HoffiusSchenk, M. C. C. Piechowiak-van derArend.
Sectie financiële enmateriëlezaken
Sectiehoofd: M. M. van Baaien.
Administratieve medewerksters en financiële administratie: F. C. J. van Oosten
en M. B.Algera.
Administratief medewerker materiële zaken:J. D. Rodenburg.
Technische dienst
Afdelingshoofd:A.J.Arendzen, Marconistraat 62,2562 JE 's-Gravenhage, 0703638028.

Sectie elektrotechniek
Sectiehoofd/plaatsvervangend afdelingshoofd: A. A. M. Heskes, Achter de Dijk
10, 2675 RG Honselersdijk, 01740-30092.
Elektronicus: vacature.
Instrumentatietechnicus: P. Koornneef.
Elektrotechnisch installateur: P. C. van Zwet.
Sectie werktuigbouw
Sectiehoofd: G. L. van Charante.
Instrumentmakerij/bankwerkerij: C. J. Immerzeel, J. F. Nadorp, R. Schutter.
Onderhoudsmedewerkers: M. van der Gaag,P. L.Verbraeken.
Tuin
Afdelingshoofd: J. de Bonte, Willem Alexanderplantsoen 2, 2751 BP Moerkapelle, 01793-2551.
Bedrijfsleiders: S. Heijs,01740-36848. P.J.W.N. Nadorp, 01740-28780.
Proefbeheerders: P. den Boer, O.F.van Eeden, P.A. W. Kortekaas,
J. van Loenen,J. Menheer (tot 16-04-92), L.L.A.van Paassen,A. Wiskerke,
D.Wiskerke, H. Wulff.
Proefverzorgers: S.W. Bos, B. H.van Dijk, J. Lagraauw, J. H. Lekkerkerk,
O. Rissalah,O.Yilmaz, 2 vacatures.
Chauffeur/proefverzorger: P. G. M. Grootscholte, C. J. M. Schouw.

Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland
Linnaeuslaan 2a, 1431 JVAalsmeer, 02977-52525.
Directeur: dr. Tj. Reitsma, Melvill van Carnbeelaan 65,3971 BB Driebergen,

03438-14295.
Adjunct directeur: dr. A. J. Dop.

Regionale Onderzoek Centra
ROCVleuten,Alendorperweg 73,3451 GLVleuten, 03406-61326.
Bedrijfsleider: S. P. G. G. Mocking.
ROC Breda, Heilaarstraat 230,4814 NR Breda, 076-144382.
Bedrijfsleider: H. Nuyten.
ROC Noord-Nederland, Gantel 12,7891 XA Klazienaveen,05913-49191.
Bedrijfsleider: C. H. Kleinhesselink.
ROC Noord-ümburg, Dr. Droesenweg 11, Postbus 6077, 5960 AB Horst,
04709-99494. Bedrijfsleider: M. Hesen.
ROCWestmaas, Groeneweg 3,3273 LPWestmaas, 01864-1211.
Bedrijfsleider: C.Tanis.
ROC Zwaagdijk, Tolweg 13, 1681 ND Zwaagdijk, 02286-3164. Bedrijfsleider:
G. N.J.Kos.

Bedrijfslaboratoriumvoor Grond-en
Gewasonderzoek Oosterbeek-Naaldwijk
Vestiging Naaldwijk, Zuidweg 42, Postbus 98, 2670 AB Naaldwijk, 0174026624.

Hoofd: S. S. de Bes, Berberis 7, 2671 NT Naaldwijk, 01740-29570.
Chef bemestingsadviezen: ing.W. J.J. Litjens, Nieuweweg 59,2675 BG
Honselersdijk, 01740-42679.

Stichting Regeling Handelspotgronden
Zuidweg 42, Postbus 98,2670AB Naaldwijk, 01740-20360.
Hoofd: ing.W. L. van Schie,Thijs van der ündenstraat 10, 2202 VP Noordwijk,
01719-10931.

Informatie en Kennis Centrum
Afdeling glasgroente en bestuiving
Kruisbroekweg 5, Postbus 6,2670AA Naaldwijk, 01740-36825.
Consulent: ir. A. van der Linden
Secretaresse: C.J. Ruijgrok-van der Kruk, P.Tromp.
Typiste: M. Kats-Huffenreuter.
Medewerkster publikatiezaken: C. J.A. van Zundert.
Taksectie
Bedrijfstakdeskundige sr., tevens hoofd: M. van der Linden.
Bedrijfstakdeskundige: ing. P. van 't Hoff.
Bedrijfstakdeskundige: ing.J. P. Bakker.
Vaksectie
Bedrijfstakingenieur, tevens hoofd: ir. O. Hietbrink
Vakdeskundige gewasbescherming sr.: ir. J.W. J. van Esch.
Vakdeskundige groeimedium: A. van der Wees.
Vakdeskundige bedrijfsuitrusting: vacature (m.i.v. 1-5'92)
Vakdeskundige economie: ir. O.T. J.Stiekema.
Sectie bestuiving*
Bedrijfsdeskundige sr., tevens hoofd: ir. J.A. van den Berg.
Vakdeskundige bestuiving: ing.Ch.C. Smeekens.
Administratief medewerkster: H. M. H. Stappershoef-van Hest.
* gedetacheerd op de Ambrosiushoeve, Ambrosiusweg 1, 5081 NV Hilvarenbeek, 013-425888.
Afdeling bloemisterij
Linnaeuslaan2a, 1431 JVAalsmeer, 02977-45659.
Consulent: ir.A. van der Linden
Secretaresse: L.J. M.Janmaat-Hartsink, M. Smits-vanVeen.
Typiste: H. M. Meelker.
Medewerkster publikatiezaken: ing. H.G. M. Pfaff.
Taksectie
Bedrijfsdeskundige snijbloemen sr., tevens hoofd: ing.G.J. P.J. Meeuwissen.
Bedrijfsdeskundige snijbloemen: vacature
Bedrijfsdeskundige snijbloemen.' ing. M. C.A. Vollebregt.
Bedrijfsdeskundige potplanten sr.: drs. ing. L. Oprel.
Bedrijfsdeskundige potplanten: ing. M. W. Hermsen.

Vaksectie
Bedrijfstakingenieur, tevens hoofd: ir.A. S. M. Tabak, adjunct consulent
Vakdeskundige gewasbescherming: ing.J.W. F. M. de Goey.
Vakdeskundige groeimedium: J. M. J. Lataster.
Vakdeskundige bedrijfsuitrusting: ir. P. Ravensbergen.
Vakdeskundige economie: ing.J.J. Ekkes.

Dienst Landbouw Voorlichting
Glasgroente Naaldwijk
Team44
Zuidweg 38, Postbus 263,2670 AH Naaldwijk, 01740-22400
Teamleider: M. P.G. Peerlings
Plaatsvervangend teamleider: A. W. M. Reijers
Senior bedrijfsdeskundige: A. J.van Meekeren
Bedrijfsdeskundigen: H. J. Blom, H. C. Jasperse, L.J. M. Lansbergen,
A. M.A. G. Lips, M. N.van Oostende, M. H. M. van Slobbe,
Gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting: M. Schuurmans
Techniek: G.J.van Dijk en O.v.d. Kooij
Gewasbescherming: A.J.W. Kip
Teamsecretaresse: D. Bisschop enW. Langhorst
Team45
Zuidweg 38, Postbus 263, 2670AH Naaldwijk, 01740-25004
Teamleider: J. Grootscholten
Senior bedrijfsdeskundige/plaatsvervangend teamleider: J. de Hoog
2e Senior bedrijfsdeskundige: R. H. P. van Amersfoort
Bedrijfsdeskundigen: A. Dechering,W. Eindhoven,A. M. Ezendam,
A.A. H.Gordijn,A. van Holsteijn, L. Hubert, W. G.J.van Veen
Teamsecretaris: R. Jagesar
Gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting: R.A. van den Bulk
Techniek: A. W. H. Meis
Gewasbescherming: L. Hubert
Kassenbouw, ketel enverwarming: J. P. Lelie
Glasbloemen Naaldwijk
Team40
Zuidweg 38, Postbus 263, 2670 AH Naaldwijk, 01740 - 21920
Teamleider: H.J.W. Konings
Senior bedrijfsdeskundige/plaatsvervangend teamleider: Th.A. B.J. M. Roelofs
Senior bedrijfsdeskundige: A. J. M.van Leeuwen
Bedrijfsdeskundigen snijbloemen: P. Bloemendaal, J.van Dijk, J. H. M. Nijentap,
F. Maas
Bedrijfsdeskundige potplanten: B. Deetman, A. Napstra
Gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting: W. F. Mieremet
Techniek: J. Pijnenburg
Gewasbescherming: N. Willemsen
Teamsecretaresse: R. O. Elhachioui
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Team41
Zuidweg 38, Postbus 263,2670AH Naaldwijk, 01740-21587
Teamleider: L. G.van Uffelen
Senior bedrijfsdeskundige/plaatsvervangend teamleider: H. Lekkerkerk
Bedrijfsdeskundige snijbloemen:A. J. Corsten, H. van der Voorden
Bedrijfsdeskundige potplanten: J.J. Moree, M. Lieffering
Gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting: G. Benders
Techniek: G. Zwarts
Gewasbescherming: T. Duijvestijn
Teamsecretaresse: G.van Andel, C.A. M. van Dijk

Glasgroente Breda
Heilaarstraat 232, Postbus 9695,4801 LT Breda,076-202800, fax 076-202711
Teamleider G.J. F. M. Hermans
Senior bedrijfsdeskundige/plaatsvervangend teamleider: G. E.G. M. Beekmans
Bedrijfsdeskundige: G. E. G. M. Beekmans, J.A. C. van der Ven
Bedrijfsdeskundigen te Eist: K. de Jager
Gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting: J.T. Koot
Techniek gebouwen: H. P. M. Deenen (tevens 2e senior bedrijfsdeskundige)
Techniek mechanisatie: C. J. C. M. van de Bighelaar
Gewasbescherming: M.J. H. M. Cuijpers

Glasgroente Horst
Spoorweg 10, Postbus 6207,5960 AE Horst, 04709-84700, fax 04709-86682
Teamleider: ing.R. G.W. Lommerse
Senior bedrijfsdeskundige/plaatsvervangend teamleider: M. P. L. Joosten
Bedrijfsdeskundigen: P. C. C. vanAdrichem, C. E.J.Verberne,
M. G. M.V. Onderwater, J.R.C. M. Verbruggen, J.A. W.van den Boogaart
Gespecialeerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting: R. G. M.van den Bogaard
Techniek: ing. H. Deenen
Gewasbescherming: J. M. H. Derckx

Glastuinbouw Emmen
Huizingsbrinkweg 8, 7812 BK Emmen,05910-43444, fax 05910-17768
Teamleider: B. Lijnema
Senior bedrijfsdeskundige/plaatsvervangendteamleider: T.J. Dijkstra
Gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting: T.J. Dijkstra
Techniek: J. J. Raven
Gewasbescherming: H. Huisman
Bedrijfsdeskundigen: M.Snijder, J.A. M.van Buren,D. Bruin,Z.W. M. Miezgiel,
N.A. E. M. van den Heuvel,A. Dam
Secretraresse: A. M. Teuben
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Op4februari 1991werd heteerstegezamenlijkeonderzoekprogramma glasgroenteen
bloemisterijgepresenteerd.
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1. Bestuur
Het algemeen bestuur vergaderde viermaal. Het dagelijks bestuur kwam vijftien
maal bijeen. Daarnaast vergaderde het een aantal malen met het dagelijks
bestuur van het proefstation te Aalsmeer (PBN) en enkele keren gezamenlijk
met de dagelijkse besturen van de ROC's. Eengroot aantal onderwerpen kreeg
de aandacht, waaronder de financiering en de begroting. Ook punten uit het
onderzoekprogramma kwamen aan de orde. Daarbij ging het onder andere over
teelten los van de ondergrond, verandering bij het gebruikswaarde onderzoek
en de gewasbeschermingsproblematiek. Verder werd discussie gevoerd over
de toekomstige positie van het praktijkonderzoek en over organisatorische
ontwikkelingen. En niet in de laatste plaats vroeg de intensivering van de
samenwerking met het proefstation teAalsmeer de nodige aandacht.
Het bestuur van de Vereniging tot Ondersteuning van de Stichting Proefstation
voor Tuinbouw onder Glas vergaderde eveneens viermaal, terwijl tevens de
jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden. Behalve voor extra ondersteuning
voor belangrijke onderzoekprojecten, werd besloten tot extra financiering van
verdere vernieuwing van het kassenbestand. Hiervoor werd ƒ1miljoen beschikbaar gesteld.
2. Personeelsaangelegenheden
In het verslagjaar 1991 waren er op het Proefstation twee medewerkers 25 jaar
indienst. Op 17 meijubileerde de heer D. Wiskerke. De heer Wiskerke is proefbeheerder. De heer P. van Zwet vierde op 22 november zijn 25-jarig dienstverband. Deheer van Zwet is elektrotechnisch installateur.
Vijf medewerkers hebben in 1991 de dienst verlaten. Zij maakten allen gebruik
van de VUT-regeling. Op 1februari nam de heer P. Koornneef afscheid. Hij was
vanaf 1 januari 1957aanvankelijk werkzaam alschef-laborant van het fysisch laboratorium envervolgens hoofd van deafdelingAlgemene zaken. Per 1 juni verliet de heer M. Th. van Veldhoven de dienst. Hij was vanaf 1 februari 1965 in
dienst als proefverzorger. Op 1juli nam de heerA. H.de Bruin afscheid. Hij was
vanaf 3 januari 1977 werkzaam als proefverzorger. Op 1 november vertrok de
heer ing. D. Klapwijk. Hij was vanaf 1februari 1965 aanvankelijk werkzaam als
onderzoeker bij de afdeling Fysiologie, later als wetenschappelijk onderzoeker
en tevens sectiehoofd bij de afdeling Plantevoeding en Wortelmedia. Op 1december verliet de heer ing. F. G.van Dijk de dienst. Hijwas vanaf 1mei 1956 bij
het proefstation werkzaam als assistent voor bemestingsproeven. Daarna was
hij gedurende enkele jaren in dienst van de Voorlichtingsdienst en vervolgens
vanaf 1 juni 1963 bij het proefstation werkzaam als tuinchef.
Op 13 november promoveerde ir. J. O Bakker cum laude aan de Landbouw
Universiteit in Wageningen tot Doctor in de Landbouw- en Milieuwetenschappen. Hij deed dit op een proefschrift over de effecten van de kasluchtvochtigheid op groei en produktie van vruchtgroentegewassen.
3. Organisatorische ontwikkelingen
In het verslagjaar zijn diverse activiteiten en ontwikkelingen op gang gekomen,
die tot ingrijpende veranderingen kunnen leiden. In hoofdzaak gaat het om een
drietal ontwikkelingen die elkaar onderling beïnvloeden. Dit zijn de verzelfstandiging van het praktijkonderzoek, de samenwerking respectievelijk fusie van het
PTG met het PBN te Aalsmeer, en de analyse van het praktijkonderzoek door
de Commissie Spithoven. Het streven van de overheid naar verzelfstandiging
van het praktijkonderzoek (dat wil zeggen: het 'op enige afstand plaatsen' van
de overheid, met decentralisatie van bevoegdheden) werd gestimuleerd door
de zogenaamde Grote Efficiency Operatie, gevolgd door de zogenaamde
Tussenbalans van het Kabinet. Deoperatie moet leiden tot een grotere efficiency bij de overheid, gepaard met een kostenbesparing. De vorm waarin de ver13

zelfstandiging zou moeten worden gerealiseerd, vroeg ook de aandacht van de
besturen en van het financierende bedrijfsleven. De uitwerking beperkte zich
nogtot het opstellen van een plan van aanpak.
Inhet kader van desamenwerking met het proefstation teAalsmeer werd medio
1991 besloten tot het uitwerken van een project, dat beoogt te komen tot een
organisatorische eenwording van beide proefstations. Ook de bestuurlijke en
financiële structuren zijn daarbij ingeding. Eenstuurgroep en een projectgroep
werden in het leven geroepen met de opdracht een en ander voor te bereiden
en uit te werken. In 1992 moet dit leiden tot eenverdere concretisering.
Tenslotte werd in het verslagjaar de Commissie Spithoven ingesteld, officieel
aangeduid als de Commissie Analyse Praktijkonderzoek Glasgroente en Bloemisterij. Deze commissie kreeg de opdracht te analyseren, welke eisen gesteld
moeten worden aanhet praktijkonderzoek glasgroente enbloemisterij indetoekomst (jaren 1995 - 2005). De opdrachtgevers waren de financiers, zowel de
overheid als de financiers uit het bedrijfsleven. De commissie presenteerde in
de loop van het jaar een rapport met een aantal aanbevelingen. Zo werd gepleit
voor afronding van de fusie tussen proefstations in Naaldwijk en Aalsmeer, beperking van het aantal ROC's, één bestuur voor het gehele praktijkonderzoek in
beide sectoren (dus inclusief de ROC's) eneen landelijke regeling voor definanciering. Ook werd aanbevolen te komen tot besluitvorming over zo mogelijk een
locatie voor de proefstations in de toekomst. Deze aanbevelingen werden door
de diverse betrokken instanties besproken. Tot een definitieve besluitvorming
kwam het nog niet.
4. Onderzoek
Dit verslagjaar verscheen het eerste gezamenlijke onderzoekprogramma van
de proefstations in Aalsmeer en Naaldwijk. Er werd verder gewerkt aan de
nodige afstemming. Dit leidde tot een nieuwe uniforme projectstructuur met
nieuwe projecttitels. Ook de automatisering van de projectadministratie kreeg
de nodige aandacht. Verder werd besloten de coördinatie van het onderzoek
op de ROC's voor glasgroente en bloemisterij-onderzoek in één hand te
brengen.
Het onderzoekprogramma was op hoofdlijnen een voortzetting van hetgeen het
jaar daarvoor was vastgesteld. Verschillende onderdelen werden nader ingevuld of opgestart, zoals het omvangrijke programma dat betrekking heeft op
'gesloten bedrijfssystemen'. Daarnaast werd veel discussie gevoerd over de
grondteelten. Het standpunt werd ingenomen,dat de grondteelten in het onderzoek niet mogen worden vergeten. Bij het telen in de grond worden weliswaar
grenzen gesteld aan de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu. Maar het telen in de grond kan in dit opzicht worden
geoptimaliseerd. Het onderzoek zal moeten aantonen tot hoe ver we hiermee
kunnen komen.
Het gewasbeschermingsonderzoek werd in het verslagjaar uitgebreid. Daarbij
ging onderzoek van start naar emissie-arme toedieningstechnieken bij toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen. Het onderzoek aan biologische
bestrijding van ziekten en plagen werd uitgebreid.
Een en ander werd mede mogelijk door extra financiële middelen.
Bij het gebruikswaardeonderzoek van nieuwe rassen in de groenteteelt bleek
eentoenemende behoefte aanversnelling van dit onderzoek enaan vroegtijdige
informatie over smaak en houdbaarheid van nieuwe rassen. Nagegaan werd of
door verkorting van het rassenonderzoek van twee naar één jaar aan de
gerechtvaardigde verlangens tegemoet gekomen kon worden. Voorstellen hieromtrent zijn positief ontvangen.
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Het aantal projecten dat onder andere door derden wordt gefinancierd, neemt
toe. Bij projecten die op projectbasis extern worden gefinancierd, worden als
voorwaarden gehanteerd dat het onderzoek moet passen in het bestaande onderzoekprogramma endat de resultaten voor eenieder beschikbaar zijn.
In het afgelopen jaar verschenen er opnieuw talrijke publikaties. In de vakpers
verschenen 174 artikelen. Daarnaast verschenen 18 wetenschappelijk artikelen
inde desbetreffende reeks:
470 Bakker, J. C , Leaf conductance of four glasshouse vegetable crops as
affected by air humidity.
471 Ende,J.vanden,Supersaturation of soil solutions with respect to gypsum.
472 Koning,A. N. M. de, Long-term temperature integration of tomato. Growth
and development under alternating temperature regimes.
473 Sonneveld, C , and A. M. M. van der Burg, Sodium chloride salinity in fruit
vegetable crops insoilless culture.
474 Schrijnwerkers, C. C. F. M., N. Huijberts and L Bos, Zucchini yellow
mosaic virus;two outbreaks inthe Netherlands and seed transmissibility.
475 Bakker, J. C , Effects of humidity on stomatal density and its relation to
leaf conductance.
476 Linden,A. van der, Biological control of the leafminer Liriomyzahuidobrensis (Blanchard) in Dutch glasshouse tomatoes.
477 Rattink, H., Epidemiology of Fusarium crown and root rot in artificial substrate systems.
478 Meiracker, R. A. F. van den, and P. M. J. Ramakers, Biological control of
the western flower thrips Frankliniella occidentalis, in sweet pepper, with
the anthocorid predator Orius insidiosus.
479 Staay, M. van der, Side-effects of some pesticides on predatory mites.
480 Bakker, J. C , Analysis of humidity effects on growth and production of
glasshouse fruit vegetables.
481 Kreij, C. de, J. Janse, B. J. van Goor and J. D. J. van Doesburg, The incidence of calcium oxalate crystals in fruit walls of tomato (Lycopersicon
esulentum Mill.) as affected by humidity, phosphate and calcium supply.
482 Sonneveld, C., Rockwool as asubstrate for greenhouse crops.
483 Sonneveld, C., Estimating quantities of water-soluble nutrients in soils
using aspecific 1:2by volume extract.
484 Wever, G., Guide values for physical properties of peat substrates.
485 Os, E.A. van, M. N.A. Ruijs and P.A. van Weel, Closed business systems
for less pollution from greenhouses.
486 Sonneveld, C., andW.Voogt, Effects of Ca-stress on blossom-end rot and
Mg-deficiency in rockwool grown tomato.
487 Nukaya, A., W. Voogt and C. Sonneveld, Effect of N0 3 , S0 4 and CI ratios
on tomatoes grown in recirculating systems.
Inde 'Informatiereeks' van het PTGverscheen de volgende herziene uitgave:
19. Druiventeelt.
Inde reeks 'Bloemeninformatie' verschenen de volgende nieuwe uitgaven:
- Deteelt van Aster ericoides.
- Deteelt van Gypsophila.
- Opzet en inrichting van een potplantenbedrijf.
- Visie op gerbera 1991-1996
In deze serie verscheen de volgende herziene uitgave:
- Deteelt van Freesia.
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In de serie 'Voedingsoplossingen in de glastuinbouw' verschenen de volgende
herziene uitgaven:
10V. Het berekenen van voedingsoplossingen voor planteteelt zonder aarde
(8edruk).
11V. Normen voor waterkwaliteit inde glastuinbouw (5edruk).
Inde reeks 'Diverse brochures' verschenen de volgende uitgaven:
- Bemestingsadviesbasis Glastuinbouw.
- De arbeidsbehoefte bij de teeltwisseling van op substraat geteelde meermalig
oogstbare, hoogopgaande glasgroentegewassen.
- Kwantitatieve Informatie voor de glastuinbouw 1991-1992.
5. Faciliteiten
Het hoofdgebouw werd uitgebreid. Dit was mede noodzakelijk door de behoefte aan ruimte voor de in Naaldwijk gevestigde IKC-afdeling Glasgroente en
Bestuiving. Na vier nieuwe kassen in het voorafgaande jaar kwam in het verslagjaar nog een drietal nieuwe kassen gereed. De eerste kas bestaat uit acht
afdelingen, bestemd voor uiteenlopend onderzoek. Detweede kas heeft vierentwintig kleine, geïsoleerde afdelingen voor het kweken van plaagorganismen en
natuurlijke vijanden. De derde kas bestaat uit acht afdelingen en is speciaal
bedoeld voor zoutophopingsonderzoek en onderzoek aan gesloten bedrijfssystemen. Deze laatste kas moest aan het eind van het verslagjaar nog worden
ingericht. Verder werd besloten de 'gesloten kas' (de kas zonder luchtramen en
met geforceerde ventilatie) aan te passen. In twee kappen zal eerst een proefopstelling worden gebouwd.
Tenslotte werden nieuwe plannen uitgewerkt in het kader van een eerder opgesteld kassenbouwplan. Met de vervanging van een drietal sterk verouderde
kassen met inrichting van aangrenzende ruimten zou dit voorlopig kunnen worden afgerond.
6. Andere organisaties op het terrein
Informatie en Kennis Centrum
Via verschillende activiteiten heeft de afdeling Glasgroente en Bestuiving van
het IKC (IKC-GenB) in 1991 gewerkt aan de taakstelling van het Nationaal
Milieubeleidsplan, de Structuurnota Landbouw en het Meerjarenplan Gewasbescherming. Deze komen neer op het beperken van de belasting van het
milieu door meststoffen, bestrijdingsmiddelen en C0 2 . De activiteiten waren
gericht op eerstelijnsvoorlichting (voorlichting aan tuinders), beleid, bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs. Ze zijn zoveel mogelijk in samenwerking met de
IKC-afdelingBloemisterij (IKC-B) uitgevoerd.Vanaf februari 1992 kon dit gedaan
worden vanuit een nieuwe huisvesting in het proefstation. Op 22 februari werd
de nieuwbouw officieel in gebruik genomen door het hoofd IKC, de heer
A. P. Hidding.
Met IKC-B, DLV en Stichting Teeltbegeleiding is lesstof ontwikkeld voor het
inwerkprogrammavan nieuwevoorlichters. Naast intensieve coaching van DLVvoorlichters zijn instructiebijeenkomsten verzorgd voor particuliere voorlichters
en voor de NVP. Eerstelijnsvoorlichters en andere intermediairen in de glasgroenteteelt ontvingen elf keer het blad IKC-Informatie Glasgroente en Bestuiving.
Voor het project Milieuzorg op Glastuinbouwbedrijven is met IKC-Ben DLV een
milieutoets voor bedrijven ontwikkeld. Met deze toets kunnen DLV-voorlichters
de aandacht van de teler vestigen op een milieubewuste bedrijfsvoering. Dit is
namelijk het doel van dit project, waarin IKC, DLV, Landbouwschap, NTS en de
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directie AT samenwerken. Binnen het project Voorlichting MJP-G zijn voorlichtingsplannen voor de glastuinbouw opgesteld. Daarbij zijn belanghebbende
partijen uit bedrijfsleven, onderzoek en voorlichting geconsulteerd om het
draagvlak van de plannen te verbreden. In het project Effecten Saneren Stoftoepassingen zijn de alternatieven voor milieukritische stoftoepassingen in de
glasgroentesector in kaart gebracht, met medewerking van de PD, de NTS en
hetPTG.
In oktober is samen met de NTS een 'Gewasvisiedag sla' georganiseerd. Op
deze bijeenkomst discussieerden vertegenwoordigers uit de keten en uit het
onderzoek over de ontwikkelingen inen perspectieven voor de slateelt. Door op
deze wijze de diverse meningen in de glasgroentesector te inventariseren,
hoopt het IKC een gewasvisie te publiceren dat een breed draagvlak heeft. Ook
is meegewerkt aan het project Voorlichting Nitraat (IKC, NTS, DLV). Doel hiervan is de teler via voorlichting te helpen om de nitraatgehalten inzijn gewassen
onder het maximaal toelaatbaar niveau te houden.
In opdracht van de NOVEM is een computerprogramma ontwikkeld dat de
financiële entechnische gevolgen berekent van alle mogelijkheden om op glastuinbouwbedrijven energie te besparen. Het programma kan door eerstelijnsvoorlichters worden gebruikt.
IKC-GenB nam deel aan een werkverband dat de consequenties voor de glastuinbouw uitwerkte van de door het ministerie van LNV voorgenomen heffingen
op energie. Verder werd meegewerkt aan het opstellen van inrichtingseisen
voor glastuinbouwgebieden eneenstudie naar de positie van kleine bedrijven in
de glastuinbouw.
Tot slot kan worden vermeld dat de brochure Kwantitatieve Informatie voor de
Glastuinbouw is herzien en dat samen met de DLV een videofilm is gemaakt
over de inzet van insekten voor bestuiving inde glastuinbouw.
BLGG-Naaldwijk
In 1991 zijn in de vestiging te Naaldwijk van het Bedrijfslaboratorium voor
Grond- en Gewasonderzoek (BLGG) 99.300 monsters onderzocht. Dit is een
toename met ruim 5500 monsters ten opzichte van 1990. Met 13% was de
groei ook dit jaar weer het grootst bij de voedingsoplossingen. Dezevormen nu
ruim 47% van het totale aantal onderzochte monsters. Het fysisch onderzoek
van veen en venige Produkten in RHP-verband vertoonde eveneens een groei.
Verbeterde methoden van onderzoek en waardering van resultaten hebben
hieraan bijgedragen. Het aantal monsters kasgrond en potgrond is in 1991
stabiel gebleven.
Ondanks de groei van het aantal monsters kon het onderzoek worden uitgevoerd met dezelfde personele bezetting. Dit is met name bereikt door het invoeren van aanpassingen en het vervangen van apparatuur en hulpmiddelen. Zo
heeft het BLGG in eigen beheer een nieuw systeem ontwikkeld en in gebruik
genomen voor het voorbewerken van de monsters. Ook is nieuwe apparatuur in
gebruik genomen voor het printen van de facturen inde vorm van optisch leesbare acceptgiro's. De dienstverlening naar de tuinders toe is uitgebreid met de
mogelijkheid om de resultaten automatisch te verzenden per fax. Naast de
reeds bestaande mogelijkheid via videotex kan de klant nu ook zonder extra
kosten via de fax sneller over de resultaten beschikken. Dit betekent een tijdwinst van 10tot 20 uur.
De sterk verbeterde adviesbasis voor potplanten bood nieuwe mogelijkheden
tot het automatiseren van de adviezen. Ook de advisering van het chemisch
potgrondonderzoek is geautomatiseerd. Van alle adviezen wordt nu circa 60%
uitgebracht met de programmatuur die daarvoor ontwikkeld is.
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Onderzoekbij gerberanaarheteffect vanhetkeukenzoutgehalteinhetwortelmilieu.
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Plantevoeding en wortelmedia
De noodzaak de uitstoot van mineralen naar het milieu te beperken doet zich
steeds sterker voelen. Het onderzoek naar teeltmethoden in substraten voor
gewassen die nog in de kasgrond worden geteeld is daarom met kracht voortgezet. Denormen gesteld voor de mineralenuitstoot lijken voor de glastuinbouw
nauwelijks haalbaar als de gewassen in de kasgrond worden geteeld. In substraten lijken de perspectieven aan de normen te voldoen beter, als het drainwater wordt hergebruikt.
Toch is het afgelopen jaar opnieuw aandacht besteed aan mogelijkheden tot
beperking van de mineralenuitstoot bij teelten inde grond.Veeltuinders die hun
gewassen nog in de kasgrond telen hebben moeite met de gedachte die
gewassen in substraatsystemen te telen. Uit dat oogpunt lijkt vernieuwde
aandacht voor bemesting bij teelten ingrond gerechtvaardigd.
Door het beschikbaar komen van extra gelden van overheid en bedrijfsleven
konden extra onderzoekkrachten worden aangesteld voor onderzoek naar zouteffecten ingesloten teeltsystemen,toepassingen van substraten en het beheersen van nitraatgehalten in groenten. Samen met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid kon eenonderzoek worden gestart naar de beweging van water
en nutriënten inzandbedden.
De proefinrichtingen in de kassen kon aanzienlijk worden verbeterd het afgelopenjaar. Voor het chemisch laboratorium konden de benodigde aanschaffingen
worden gerealiseerd. De technische hulpmiddelen voor modern goed geoutilleerd onderzoek zijn op peil en zullen naar we hopen op niveau gehouden kunnenworden.
Bemesting bijteelten in substraat
pH en fosfaat bij anjersin steenwol
In 1990 is een proef met anjers gestart waarin drie fosfaattrappen bij twee pHniveaus werden vergeleken. De proef had vooral als doel het effect van deze
factoren op het optreden van slapers (slappe planten) na te gaan. De pH in de
proef werd geregeld door de toediening van ammoniumstikstof. Uit de resultaten bleek dat de bij een pH in het wortelmilieu rond 5.0 ongeveer 10% meer
takken werden geoogst dan bij een pH rond 6.5. Fosfaat had alleen invloed op
de opbrengst bij het lage pH-niveau. Toediening van 0.5 mmol fosfaat per liter
was onvoldoende voor het hogere produktieniveau bij de lage pH-waarde.Tussen de hogerefosfaattoedieningen van 1.25en2.75 mmol per liter werden geen
verschillen gevonden. Bij het ras 'White Sim' was een tendens aanwezig naar
een toename van het percentage gescheurde bloemen onder invloed van meer
fosfaat. Slapers traden alleen op bij het ras 'Adelphi', maar samenhang met de
proeffactoren werd niet gevonden.
pH effecten bij roos in steenwol
Door hettoedienen vanverschillende hoeveelheden ammoniumstikstof of bicarbonaat werden pH-waarden in het wortelmilieu gerealiseerd tussen 5.8 en 7.4.
De proef is uitgebreid met de rassen 'Sonia' en 'Madeion'. De proef werd in
maart 1991 gestart. Deproduktie van beide rassen nam sterk af bij pH-waarden
hoger dan 6.5. Bij de hoogste pH was de produktie ongeveer 30% lager
geworden. De oorzaak van dit effect moet vooral worden toegeschreven aan
het optreden van chlorose in het gewas bij een hoge pH in het wortelmilieu.
Silicium enopbrengst van komkommers
Intwee proeven werd de invloed van silicium op de opbrengst van komkommer
bestudeerd. In een proef werd nagegaan wat de invloed van silicium is bij een
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kortdurende teelt van september tot november. Toedieningen van 0.75 en 1.5
mmol per liter werden vergeleken gedurende verschillende tijdsduur. Uit de
resultaten bleek dat bij een dosering van 0.75 mmol per liter reeds een maximale opbrengst werd verkregen, die ongeveer 20% boven de controlebehandeling lag. Ineen andere proef werd het effect van silicium bij een langeteelt op
een praktijkbedrijf bestudeerd. De toename van de opbrengst was daar ongeveer 5%. In beide proeven werd gevonden dat de aantasting door meeldauw
werd verminderd door de siliciumtoediening. Een hoge dosering van 1.5 mmol
per liter had eenduidelijker effect dan de standaarddosering van 0.75 mmol per
liter. Dedauwlaag op devruchten nam ook toe met een hogere dosering. Indien
de dosering niet meer bedraagt dan 0.75 mmol per liter zijn er geen problemen
met de dauwlaag op de vruchten.
Silicium bij plantopkweek van komkommer
Het gebruik van steenwolblokken voorzien van langzaamwerkend silicium
(Capogrow) werd vergeleken met het gebruik van standaard steenwolblokken
(Capogrow en Grodan) bij de opkweek van komkommerplanten. Tweemaal
werd een proef gedaan en wel in december 1990 en in maart 1991.De resultaten waren wisselend. In de eerste proef werd 15-20% hoger plantgewicht
verkregen bij de met silicium behandelde blokken en in de tweede proef slechts
enkele procenten.
Silicium in steenwolmatten
Gedurende een jaar werd het vrijkomen van silicium uit steenwolmatten bij
verschillende pH-waarden nagegaan. In het onderzoek werden reeds eerder
gebruikte en gestoomde matten en nieuwe matten betrokken. Bij een lage pH
werd meer silicium uit de mat verkregen dan bij een hoge pH. Uit de oude
matten kwam meer silicium vrij dan uit de nieuwe matten. Dehoeveelheden die
vrijkomen blijven echter beperkt en zijn onvoldoende voor een optimale voorziening van de gewassen die een redelijke hoeveelheid silicium opnemen.
Siliciumvoorziening vanroos
Op een praktijkbedrijf werd wel en geen toediening van silicium bij een rozengewas vergeleken. Bij geen en wel toediening van silicium werd in het druppelwater respectievelijk 0.03 en 0.7 mmol per liter gevonden en in de steenwolmat
0.6 en 1.5 mmol per liter. Het takgewicht was bij toediening van silicium ongeveer 10% hoger. Het siliciumgehalte in hetjonge blad namtoe van 38tot 108
mmol per kg droge stof en in het oude blad van 98 tot 220 mmol per kg. De
gevoeligheid voor meeldauw nam af door de siliciumtoediening.
Siliciumvoorziening vanaardbei
In twee oriënterende proeven werden effecten van silicium bij aardbei bestudeerd. In een vroege teelt werd in watercultuur de toediening van 1 mmol
silicium per liter vergeleken met eencontrolebehandeling. Ook ineen herfstteelt
werden deze behandelingen vergeleken, tesamen met het doormengen van
rijstkaf in veensubstraat. Opbrengstverschillen werden niet gevonden. In de
stookteelt werden bij de behandeling met silicium wel veel 'albino'-vruchten
aangetroffen. In de herfstteelt gaf siliciumtoediening een duidelijk remmende
invloed op de meeldauwaantasting. Het siliciumgehalte in het blad steeg door
detoediening van 17 naar418 mmol per kg droge stof.
Kationenverhoudingen bij roos
In de proef met kationenverhoudingen bij roos die in 1989 werd gestart, is
het onderzoek voortgezet. De grote verschillen in kationensamenstelling
gerealiseerd in het wortelmilieu gaven geen duidelijke verschillen in het aantal
20

geoogste takken. Eenhoog magnesiumgehalte had eengunstige invloed op het
totaalgewicht aan bloemen door zwaardere en langere takken. Door een hoge
kali/calcium-verhouding werd dit ongunstig beïnvloed. Het onderzoek in deze
proef is eind 1991 naeenteeltduur van driejaar afgesloten.
Neusrot bij paprika
Evenals bij tomaat in 1990 werd dit jaar bij paprika onderzoek gedaan naar
effecten van factoren die van invloed zijn op het optreden van neusrot. Een
droog en een vochting klimaat werden vergeleken, evenals de toediening van
fosfaat en de kali/calcium-verhouding. De klimaatverschillen hadden geen
invloed op de produktie en op het optreden van neusrot. Het optreden van
zwelscheuren werd bevorderd door een vochtig klimaat. Een lage fosfaattoediening (0.5 mmol per liter) en een hoge kali/calcium-verhouding bevorderden
het optreden van neusrot. Vooral de combinatie van een lage fosfaattoediening
en een hoge kali/calcium-verhouding vergrootte het aantal neusrotte vruchten.
EC-trappen bij radijs
Het onderzoek naar de invloed van de EC in het wortelmilieu bij de teelt van
radijs, dat in 1990 isgestart, werd ditjaar voortgezet met eenteelt in het winterseizoen. De teelten in 1990 vonden plaats in voorjaar en zomer. De hoogste
opbrengst werd verkregen bij EC-waarden tussen 2 en 4. Bij een EC-waarde
van 1.3 was de opbrengst 50% lager. Bij waarden boven 4 nam de opbrengst
iets af. Tussen de beide substraten die in de proef waren opgenomen, zand en
steenwolgranulaat, traden geen duidelijke verschillen op. Het meest opvallende
verschil met deteelt invoorjaar enzomer isde sterke opbrengstreductie die optreedt bij de lage dosering aan voedingsstoffen. Invoorjaar enzomer was deze
15% en in de winter was deze 50%.
EC-trappen bij koolrabi
Indezelfde proefopstelling zoals hiervoor beschreven, werd nade radijs koolrabi geteeld. Dehoogste opbrengsten werden verkregen bij EC-waarden tussen2
en3. Bij een EC-waarde van 1.3was deopbrengst ruim 60% lager. Bij waarden
boven 3 nam de opbrengst af met ongeveer 10% per eenheid mS per cm. In
zand waren de knolgewichten doorgaans hoger dan in steenwolgranulaat.
Boriumgebrek bij paprika
Bij paprika wordt in de praktijk regelmatig boriumgebrek gevonden in het blad.
Op twee bedrijven in de praktijk werden daarom systematisch gewasmonsters
genomen teneinde meer inzicht te verkrijgen in de boriumopname van het
gewas. Om de twee weken werden de gewassen bemonsterd. Hierbij werd
steeds het jonge, nieuw gevormde blad genomen, terwijl tevens blad werd
bemonsterd vergelijkbaar met dat wat voorgaande keren als jong blad was
bemonsterd, maar inmiddels ouder was geworden. In week 7 werd de eerste
maal bemonsterd. Het gehalte in hetjonge blad was toen ongeveer 4 mmol per
kg droge stof. Indejonge bladeren nam dit geleidelijk af naar ongeveer 2 mmol
per kg in de weken 13-17. Bij ouder worden van het blad nam het boriumgehalte geleidelijk toe. Het lijkt er dus op dat boriumgebrek ontstaat doordat in
een bepaalde periode het transport van borium naar het jonge blad onvoldoende is. De oorzaak hiervan kan liggen bij klimatologische factoren. Verder kan
gedacht worden aan tijdelijk te hoge pH-waarden in het wortelmilieu. Het
onderzoek daarnaar wordt voortgezet.
Voedingsoplossingen
Voor verschillende gewassen werden voedingsoplossingen ontwikkeld en werden reeds ontwikkelde voedingsoplossingen nader getoetst in de praktijk. Zo
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werd voor aster nagegaan of een voedingsoplossing die in de praktijk werd
gebruikt, redelijk aan de opname van dit gewas voldeed. Op de bedrijven waar
het onderzoek werd uitgevoerd werd echter dermate veel doorgespoeld dat
geen duidelijk inzicht werd verkregen in bruikbaarheid van de oplossing.
Gewasonderzoek toonde aan dat de voedingsopname van aster goed overeenstemt met die van anjer. Daarom wordt voorlopig overgegaan op de voedingsoplossing voor anjer. Devoedingsoplossing voor gypsophila werd op die bedrijven toegepast en gevolgd. De gegevens zijn nog niet uitgewerkt. Voor aardbei
werd het verloop van de voedingsopname tijdens de teelt gevolgd. Deverhoudingen tussen de opname van de verschillende elementen vertoonden geen al
te grote schommelingen. Indetweede helft van deteelt is de kali-opname relatief wat groter dan inde eerste helft. Aan borium werd de oplossing gemakkelijk
uitgeput. De opnameconcentraties werden vastgesteld. De gegevens over het
gebruik van de voedingsoplossing voor paprika in recirculatiesystemen verzameld in 1990 werden uitgewerkt. De ontwikkelde voedingsoplossing bleek
goed te voldoen. Alleen bleek borium gemakkelijk te accumuleren en was wat
meer ijzer nodig dan was verondersteld. Mogelijk hangt dit samen met het
aanhouden van een te hoge pH. Voor tomaat in recirculatiesystemen werd
nagegaan of de periodieke aanpassingen inafhankelijkheid van het teeltseizoen
voldeden. De aanpassingen benodigd voor calcium en magnesium verliepen
volgens het ontworpen model.Voor kali waren wat grotere aanpassingen nodig
dan ontworpen was. Verder bleek dat mogelijk ook voor fosfaat aanpassingen
aan het groeistadium nodig zijn. Op basis van de gevonden resultaten zal een
algemeen praktijkadvies worden opgesteld met periodieke aanpassingen voor
kali, calcium en magnesium in afhankelijkheid van het teeltstadium. Op een
bedrijf waar tomaten in een recirculatiesysteem werden geteeld met een
tussenopslag van het drainwater werden de schommelingen in concentraties
van de verschillende elementen nagegaan. Voor de meeste elementen lagen
deze tussen 20 en 30%. Voor sulfaat enfosfaat waren zeechter groter.
Nitraatgehalte van groenten
Stikstofdosering en nitraat in gewas
In twee proeven in winter en voorjaar werden de mogelijkheden van dagelijkse
stikstofdoseringen bij een slateelt instromend water verkend. Inde eerste proef
werd vooral aandacht besteed aan het moment waarop werd begonnen met de
dagelijkse dosering. De sla werd eerst 4, 6 of 8 weken bij een normale stikstofvoorziening geteeld en daarna bij een laag gehalte met een dagelijkse
dosering. Als langer met een hoog nitraatgehalte in de oplossing werd gewerkt,
was het kropgewicht iets hoger, maar ook het nitraatgehalte van desla.
In de tweede proef werd nadruk gelegd op het gedeeltelijk vervangen van
nitraatstikstof in de voedingsoplossing door ammoniumstikstof en op vervanging van een dagelijkse dosering door een dosering om de 3 of 7 dagen. Het
gebruik van ammonium in plaats van nitraat had geen invloed op het kropgewicht, maar verlaagde wel het nitraatgehalte van de sla. Dedosering om de3
of 7 dagen had ook geen invloed op het kropgewicht, maar gaf een wat hoger
nitraatgehalte in het gewas dan een dagelijkse dosering. In beide proeven bleef
het kropgewicht bij de dagelijkse stikstofdoseringen nog aanzienlijk achter bij de
controlebehandelingen.
Stikstofdoseringen inrelatie tot groei
Ter intensivering van het onderzoek naar effecten van stikstofvoorziening van
sla en de groei van het gewas werd in de herfst en winter begonnen met het
doseren van stikstof aan de hand van de te verwachten groei. Daartoe werden
gedurende de teelt regelmatig planten geoogst om de groeisnelheid vast te
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stellen en de te verwachten groei en benodigde stikstofdosering voor enkele
dagen vooruit te voorspellen. Uit de resultaten van twee proeven blijkt dat het
nog niet mogelijk was op deze wijze dezelfde groeisnelheid te verkrijgen als het
geval is bij gebruik van de standaardvoedingsoplossing voor sla, waarbij het
gewas onbeperkt over stikstof kan beschikken. Het onderzoek wordt voortgezet.
C02-dosering en nitraatgehalte
Door een bedrijf werd met nadruk reclame gemaakt voor C0 2 -dosering in de
voedingsoplossing voor sla om het nitraatgehalte van het gewas te verlagen.
In overleg met dit bedrijf is in een van de hiervoor beschreven proeven een
behandeling met C0 2 -dosering opgenomen. De resultaten laten zien, dat het
doseren van C0 2 noch op de groei noch op het nitraatgehalte van sla enige
invloed had.
Bemesting bijteelten in grond
Bemestingsadviezen
In 1989 is gestart met het onderzoek naar ammoniumtoediening bij chrysanten
geteeld in grond. In 1991 is dit onderzoek voortgezet. Hieruit bleek, dat de
grondanalyses goed op peil bleven als een deel van de stikstof als ammonium
werd gegeven. Daarom werd besloten evenals voor andere gewassen op
kalkrijke gronden de kalksalpeter geheel of gedeeltelijk te vervangen door
ammoniumnitraat bij de bemestingsadvisering van chrysant.
Watervoorziening en waterkwaliteit
Keukenzoutniveau voor gerbera
Gerbera's werden in steenwol geteeld bij twee EC niveaus, 2.25 en 4.5 mS per
cm en uiteenlopende keukenzoutgehalten in het wortelmilieu, 3tot 24 mmol per
liter. De rassen 'Fame' en 'Delphi' werden opgenomen. Voor het ras 'Fame'
werden geen verschillen gevonden inde opbrengsten tot 1december. Voor het
ras 'Delphi' leek dit wel het geval. Bij dit ras leken zowel een hoge EC als een
hoog keukenzoutgehalte nadelig te zijn voor de produktie. Een goede interpretatie wordt echter te moeilijk door het wegvallen van vrij veel planten bij dit ras.
De proef wordt nog voortgezet tot het voorjaar van 1992.
Verstoppen druppeldoppen
Op een praktijkbedrijf werd proefsgewijs gebruik gemaakt vanAldo en Freeflow
ter voorkoming van verstopping van druppeldoppen. Door metingen van de
waterafgifte vanaf maart tot november werd het effect van deze middelen nagegaan. De middelen werden in de voorgeschreven concentraties toegepast.
Dosering van Aldo bleek de verstopping te beperken; de waterafgifte van de
doppen bleef hoger dan bij de controlebehandeling, hoewel de ongelijkmatigheid van de waterafgifte in de zomer ook flink toenam. Bij gebruik van Freeflow
werd geen verbetering ten opzichte van de controlebehandeling verkregen.
Reinigen van druppelaars
Evenals vorig jaar werd aandacht besteed aan het effect van behandelingen die
worden toegepast om de waterafgifte van verstopte druppelsystemen te verbeteren. Op een bedrijf werden metingen gedaan naar het effect van reinigen via
onderdruk, overdruk en behandeling met loog enzuur. De behandeling met onderdruk gaf geen enkele verbetering. Het behandelen met druk gaf enige verbetering en het doorspoelen met loog en zuur had een goed resultaat. Deze behandeling kan echter niet tijdens deteelt worden toegepast.
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Voorkomen vanalgengroei
Onder laboratoriumomstandigheden werd nagegaan of door toevoeging van
loog of zuur algengroei in regenwater kan worden voorkomen. Daartoe werd dit
water gebracht op pH-waarden tussen 3.5 en 10.0 en onder geconditoneerde
omstandigheden geplaatst. Bij alle pH-waarden bleek algengroei op te treden.
Het sterkst was dit het geval bij pH 3.5. Bij verder verlaging van de pH bleek,
dat de algen pas afstierven bij een pH-waarde van 2.5.
Mineralenbalans
Waterenmineralenbalans bij paprika
In de jaren 1988-1990 is bij Denarkas te Rijswijk een balans gemaakt van het
water- en mineralengebruik bij de teelt van paprika in een recirculatiesysteem.
Op het bedrijf werd gebruik gemaakt van regenwater aangevuld met leidingwater. Ongeveer 10% van het water moest worden geloosd om in perioden als
leidingwater werd gebruikt het oplopen van het natriumgehalte te voorkomen.
Dit had tot gevolg dat 20-30% van de mineralen werden uitgespoeld. Verder
bleek uit het onderzoek dat nog geen goed sluitende mineralenbalans werd verkregen. Voor stikstof en kali was de niet verklaarde restpost minder dan 10%,
maar voor de meeste andere elementen was deze aanzienlijk groter. Het onderzoek naar de oorzaak vandeze verschillen wordt voortgezet.
Mineralenopname tomaat
Op een tomatebedrijf te Honselersdijk werd via produktie en gewasonderzoek
de mineralenopname van het gewas gevolgd. De opbrengst aan vruchten was
51.7 kg per m2en detotale produktie aan droge stof 41.5ton per ha. Deverdeling van de droge stof over vruchten, bladeren en stengel was respectievelijk
70, 18 en 12%. Aan mineralen werden opgenomen in kg per ha 779 N, 249 P,
1642 K, 103 Mg, 510 Ca en 254 S. Aan chloor werd 209 kg Cl en aan natrium
slechts 29 kg Na per ha opgenomen.
Controle mineralenopname
Bij het opstellen van mineralenbalansen treden problemen op met het sluitend
maken ervan. Daarom werd een onderzoek ingesteld naar de overeenstemming
tussen de hoeveelheid mineralen die werden opgenomen uit een voedingsoplossing en de hoeveelheid die werd teruggevonden in het gewas. Komkommers werden daartoe gedurende 6 weken in een voedingsoplossing geteeld.
Via analyse van de voedingsoplossing en het gewas werden respectievelijk de
opgenomen mineralen en de in het gewas aanwezige mineralen vastgesteld.
Voor een aantal elementen was een goede overeenstemming aanwezig, maar
voor een aantal andere elementen was dit duidelijk niet het geval.Zo werd van
de hoeveelheden natrium,chloor enzwavel die uit de oplossing waren opgenomen slechts ongeveer 50% teruggevonden in het gewas. Door verder onderzoek wordt nagegaan of de oorzaak van de verschillen gezocht moet worden in
de analysetechnieken of elders.
Fysische eigenschappen substraten
Methode fysische bepalingen
In het kader van verdere verbetering en standaardisatie van fysische metingen
invenige substraten werden 50 monsters met tweeverschillende methoden onderzocht voor de bepaling van de buikdichtheid en het vochthoudend vermogen. De nieuw toegepaste cylinder-stempel methode vertoonde goede overeenstemming met de bestaande methode. De monsters worden nu nog
onderzocht met behulp van een internationaal overeengekomen methode.
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Voorts wordt nog verder vergeleken met de omstandigheden zoals deze zich
tijdens de teelt voordoen. Ook is uit het onderzoek gebleken dat een korte
verzadigingsduur van 4 uur, zoals werd toegepast bij beperkt fysisch onderzoek, niet voldoet. Om voor deze reden wordt deze onderzoekvorm sinds
november 1991 dan ook niet meer toegepast.
Waardering veenen potgrond
In overleg met de RHP en het BLGG wordt gewerkt aan verbetering van de
normen voor de waardering van venige substraten. Ook in 1991 werden aanpassingen doorgevoerd. Zo zal voor veensubstraten het watergetal worden uitgedrukt op de organische stof en niet meer op de droge stof, zoals voorheen.
Verder is een benaming doorgevoerd voor de grofheid van veensubstraten op
basis van het luchtvolume. De waardering voor potgronden die in 1990 gestart
is, bleek goed te voldoen. Evaluatie in 1991 maakte enkele aanpassingen nodig
voor de waardering bij krimp, watervolume en organische stofgehalte. Met
ingang van 1992 kan het systeem definitief worden beschouwd.
Granulaire substraten
In 1991 kwamen veel nieuwe granulaire substraten op de markt. Voorbeelden
zijn lava van diverse herkomsten, kokos in zowel granulaire als in vezelvorm,
kurk en verschillende soorten kleikorrels. De materialen werden oriënterend
getest op fysische eigenschappen. Het ligt in de bedoeling voor genoemde
materialen een standaardmethode te ontwikkelen voor het uitvoeren van de
fysische metingen.
Substraatmatten
Ineentest werden defysische eigenschappen van steenwolmatten na tweejarig
gebruik bij een rozenteelt vergeleken met ongebruikt materiaal. De buikdichtheid was gestegen van 81 naar 112-162 kg per m3.Ook in de vochtkarakteristiek waren grote veranderingen opgetreden, doordat het materiaal sterker
vochthoudend was geworden. Verder werden substraatmatten onderzocht van
verschillende materialen. Zo zijn te noemen steenwolmatten, houtvezel materiaal, glaswol, polyurethaan en ureumformaldehyde.
Toepassingen substraten
Chrysant in kleikorrels
Intwee proeven werden kleikorrels als substraat bij chrysanten beproefd. In de
eerste proef werd dit gedaan bij een hoog,een laag eneenwisselend (een week
hoog en een week laag) waterniveau. Indetweede proef werd gewerkt met een
hoog en een laag waterniveau en met watergeven van onderaf of van bovenaf
via druppelaars. In de eerste proef traden geen verschillen in plantgewicht op.
Bij een hoge waterstand trad veel meer ijzergebrek op. In de tweede proef
bleek, dat de combinatie van een hoog waterniveau met watergeven via druppelaars een lager plantgewicht gaf. Chrysanten blijken gevoelig te zijn voor te
natte omstandigheden in het wortelmilieu, waardoor de zuurstofvoorziening
spoedig te kort schiet.
Substraten en teeltsystemen bij chrysant
Inde proef die in 1990 was ingericht om verschillende substraten en teeltsystemen te kunnen vergelijken werd het onderzoek met chrysant voortgezet. De
variatie in substraten en teeltsystemen was groot. Ook werden perspotten en
hypolpluggen als opkweekmateriaal vergeleken. Tweemaal werden chrysanten
geteeld. Uit de resultaten kwam naar voren dat de groei in de vaste substraten
vaak beter was dan in de waterige systemen.Tussen de vaste substraten kwa25

men echter grote verschillen voor, die soms te herleiden waren tot de methode
vanwatervoorziening. Afstemming van de watervoorziening en het teeltsysteem
op de eigenschappen van het substraat zullen dan ook nog veel aandacht in dit
onderzoek vragen. Dit geldt ook voor de aanpassingen van de plant aan het
substraat bij de start van de teelt.
Chrysant in veensubstraat
In een gesloten teeltsysteem werden chrysanten geteeld in veen van verschillende grofheid bij twee methoden van watergeven: via druppelbevloeiing en via
eb/vloed. Inhet grove veen hadden de planten problemen bij de start. Later trad
bij alle behandelingen storing op in de bloemknopvorming, wat waarschijnlijk
toegeschreven moet worden aan kopergebrek. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een sterke adsorptie van koper aan de gebruikte veensoort.
Fysische metingen na afloop van de teelt toonden aan dat het luchtgehalte bij
-10 cm drukhoogte van het veen in situ bij watergeven via eb/vloed lager was
dan bij watergeven via druppelbevloeiing. De intensieve waterbeweging bij
eb/vloed geeft blijkbaar meer verdichting.

Onderzoeknaardeeffecten van degrofheidvan veen.
Grofheid vanveen
In een proef met als doel effecten van grofheid van veen te bestuderen werden
grof, middel grof en fijn veenmosveen als substraat vergeleken bij twee gietfrequenties. Tomaat werd als proefgewas gebruikt. Het grove veen gaf een iets
hogere opbrengst. Tussen de gietfrequenties (100 en 1000 ml per plant per
gietbeurt) werden geen verschillen gevonden. De fysische eigenschappen van
het veen veranderden sterk tijdens de teelt. De buikdichtheid in situ nam met
ruim 20% toe. Het luchtvolume nam daardoor sterk af. Ook bij het grove veen
bleek dit het geval, omdat het gemengd was met te veel fijn materiaal. Door
verspoeling bij het watergeven worden de grove poriën met het fijne materiaal
gevuld.
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Biologische toets
De biologische toets voor substraten om schadelijke stoffen daarin te bepalen
is in 1991 getest met houtmot, compost en boomschors als proefmateriaal. De
resultaten waren goed voor wat betreft het bepalen van schadelijke stoffen.
Technisch moet het systeem nog worden aangepast voor routinematig gebruik.
Fenolen en plantegroei
In venige substraten kunnen fenolachtige verbindingen voorkomen, waarvan
wel beweerd wordt dat ze remmend op de plantegroei werken. In een proef is
het voorkomen van deze verbindingen in substraten gerelateerd aan de groei
van planten inverschillende groeitesten.
De resultaten waren niet eenduidig voor verschillende substraten. Bij houtmot
was er een afname van de groei bij toename van de fenolconcentratie en bij
veen was dit, zij het in lichte mate, juist andersom. Bij boomschors nam de
fenolconcentratie af door composteren enverbeterde de groei.

Organische stoffen inhet wortelmiiieu
Vergelijking humusstoffen
Humuszuren in het wortelmiiieu kunnen de groei of de mineralenopname van
planten beïnvloeden. Bijchrysant waren aanwijzigingen voor dergelijke effecten.
In een proef waarin dit gewas in een wortelbesproeiingssysteem werd geteeld,
werden verschillende humusachtige stoffen vergeleken. Verschillende bestaande fabrieksmatige Produkten, tuinturfextract en drijfmesteffluent werden opgenomen. Drie rassen werden geteeld, 'Funshine', 'Refla' en 'Reagan'.
De behandeling met toedieningen van een van de fabrieksmatige Produkten
(Biofix-Gro) en de behandeling met tuinturfextract gaven een ongeveer 10%
hoger takgewicht. De pH indeze behandelingen is echter iets lager geweest als
gevolg van de toegevoegde humusstoffen. De vraag blijft dus of het effect
berust op de humusstoffen op zich of de lagere pH-waarde die ze veroorzaken.
Het onderzoek daarnaar wordt voortgezet.
Concentratie humusstoffen
Naast de aard van de humusstoffen kan de concentratie ervan bepalend zijn
voor het effect. In een proef werden daarom twee fabrieksmatige produkten in
zeer lage en zeer hoge concentraties met de voorgeschreven concentratie
vergeleken. Derange liepvan 0.1 tot 100 maal devoorgeschreven concentratie.
Als produkten werden 'Concentrated humus liquid' en 'Bio-carbovit liquid'
gekozen. De teelt vond plaats in watercultuur. Slechts bij de 100-voudige concentratie Bio-carbovit werd een hoger takgewicht gevonden. Voor het overige
deden zich geen verschillen voor. De beproefde produkten lijken dus niet
toxisch voor de plant te zijn.

Chemisch onderzoek
Gewasonderzoekmethode
Ineenonderzoek isnagegaan of de bestaande destructie methode voor gewasonderzoek (volgens Schaumlöffel) die plaats vindt in open buizen, vervangen
kan worden door een destructie via een microgolf-systeem in gesloten buizen.
De nieuwe methode biedt tijdwinst en is waarschijnlijk toepasbaar voor een
groter aantal bepalingen dan de bestaande destructiemethode. Beide methoden werden vergeleken voor acht bepalingen in 22 gewasmonsters. De resultaten stemden zeer goed overeen met elkaar, zodat de micro-golf methode toegepast kan worden voor routinematig onderzoek.
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Kali-en natriumbepaling
In 1991 is een vlamfotometer aangeschaft om sneller en eenvoudiger kalium en
natrium te kunnen meten op het laboratorium. De meting via de vlamfotometer
werd vergeleken met de bestaande meting via de AAS-apparatuur. In de vergelijking werden 30 extracten van gewasmonsters opgenomen. Naast kali en
natrium werden ook calcium en magnesium gemeten. Voor kali en natrium
kwamen de resultaten van beide methoden zeer goed overeen. Voor magnesium was de meting via de vlamfotometer niet optimaal en voor calcium was
de meting via deze apparatuur bij lage gehalten onvoldoende nauwkeurig.
Bepaling suikers
Voor onderzoek naar vruchtkwaliteit is het gewenst naast het totaal suikergehalte ook de verschillende typen suikers te onderscheiden. Hoge druk vloeistofchromatografie biedt daartoe mogelijkheden. In paprika en tomatevruchten
konden glucose en fructose worden onderscheiden als meest voorkomende
typen. Beide kwamen voor in hoeveelheden van 25-40 gram per liter invruchtesap van paprika en in hoeveelheden van 10-18 gram per liter bij tomaat.
Bepaling organische zuren
Ook organische zuren spelen een belangrijke rol bij de kwaliteit (smaak) van
vruchten, lonchromatografie biedt mogelijkheden om verschillende typen te bepalen. In paprika- en tomatevruchten werd met deze bepalingsmethode malaat
en citraat gemeten.
In paprikavruchten werd 2-3 mmol per liter malaat en 15-25 mmol per liter citraat gevonden; voor tomaat waren deze gehalten respectievelijk 3-5 en 20-35
mmol per liter. Degehalten zijn uitgedrukt op het vruchtesap.
Metaalafgifte aluminium goten
Demetaalafgifte van aluminium goten werd intwee proeven onderzocht.
De eerste proef werd uitgevoerd door gedurende 5 maanden een voedingsoplossing te laten recirculeren ineen goot die alof niet was afgedekt met aluminiumfolie. Twee pH-waarden werden vergeleken in de voedingsoplossing: 7.5
en 5.0. In de afgedekte goot was de aluminiumconcentratie laag: 1.6 umol per
liter. Bij de niet afgedekte goot werd bij de hoge pH geen verhoging gevonden.
Bij de lage pH liep de concentratie echter geleidelijk op naar 77 umol per liter na
5 maanden.
In een andere proef werden enkele aluminium goten gedurende een maand
getest op metaalafgifte bij pH-waarden van 4, 5en 6.Alleen bij een pH waarde
van 4 werd wat aluminiumafgifte geconstateerd. Na verloop van tijd werd dit
echter weer vastgelegd, wat zou wijzen op een redelijke zuurbestendigheid van
het materiaal. Naast aluminium werden mangaan, ijzer, zink en koper bepaald.
Vrijkomen van deze elementen werd niet geconstateerd.
Aluminiumafgifte steenwolmatten
In steenwolmatten werden gedurende een jaar verschillende pH-waarden
gerealiseerd, in een gesloten teeltsysteem. Het aluminiumgehalte van de voedingsoplossing liep uiteen van 2 umol per liter bij een pH-waarde van 5.5 of
hoger tot 30 umol per liter bij een pH-waarde van 4.0. In een andere situatie
waar pH-waarden werden bereikt van ongeveer 3.5 liep de aluminiumconcentratie in de voedingsoplossing op naar 750 umol per liter. Hoge concentraties
aluminium zijntoxisch voor de gewassen.
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Overzicht van de onderwerpen waaraan de afdeling Plantevoeding en
wortelmedia in 1991 heeft gewerkt
Bemesting bij teelten in substraat
- pH enfosfaat bij anjer in steenwol.
- pH-effecten bij roos insteenwol.
- Silicium en opbrengst van
komkommer.
- Silicium bij plantopkweek van
komkommer.
- Silicium in steenwolmatten.
- Siliciumvoorziening van roos.
- Siliciumvoorziening vanaardbei.
- Kationenverhoudingen bij roos.
- Neusrot bij paprika.
- EC-trappen bij radijs.
- EC-trappen bij koolrabi.
- Boriumgebrek bij paprika.
- Voedingsoplossingen voor aster,
gipskruid, paprika enaardbei.
- Lage pH waarden in stilstaande
voedingsoplossingen.

Mineralenbalans
- Water en mineralenbalans bij
paprika.
- Mineralenopname tomaat.
- Controle mineralenopname.

Nitraatgehalten van groenten
- Stikstofdosering en nitraat in gewas.
- Stikstofdosering in relatietot groei.
- CCVdosering en nitraatgehalte.

Organische stoffen inhet wortelmilieu
- Vergelijking humusstoffen.
- Concentratie humusstoffen.

Bemesting bij teelten in grond
- Bemestingsadviezen chrysant.
- Beperking uitspoeling mineralen.

Watervoorzieningen en waterkwaliteit
- Keukenzoutniveau voor gerbera.
- Verstoppen druppeldoppen.
- Reinigen van druppelaars.
- Voorkomen van algengroei.

Fysische eigenschappen substraten
- Methode fysische bepalingen.
- Waardering veen en potgrond.
- Granulaire substraten.
- Substraatmatten.
Toepassingen substraten
- Chrysant in kleikorrels.
- Substraten enteeltsystemen bij
chrysant.
- Chrysant in veensubstraat.
- Grofheid vanveen.
- Biologische toets.
- Fenolen en plantegroei.

Chemisch onderzoek
- Gewasonderzoekmethode.
- Kali- en natriumbepaling.
- Bepaling suikers.
- Bepaling organische zuren.
- Metaalafgifte aluminium goten.
- Aluminiumafgifte steenwolmatten.
- Uitwisselingsonderzoek voor grond,
substraat en gewas.
- Spoorelementen in substraten.
- Internationale standaardisatie
analysemethoden.
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Teelt en kasklimaat
Nadat in1990nieuwe outillagevoor hetteeltonderzoek, gericht op de ontwikkeling van gesloten teeltsystemen bij groenten en snijbloemgewassen, gereed is
gekomen, is in 1991 bij verschillende gewassen onderzoek verricht naar de
mogelijkheden van de teelt op systemen met vast substraat en inwaterige systemen. Devoorbereidingen om dit onderzoek verder te verbreden vinden zowel
op het proefstation als op de regionale onderzoekcentra plaats. Bij de vruchtgroenten is een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden om via een op het
aanbod aan assimilaten afgestemde vraag, de produktie beter te sturen en de
regelmaat inproduktie bij enkele gewassen (paprika, aubergine) teverhogen. In
1992zullen experimenten worden uitgevoerd om dit tetoetsen. Bij komkommer
is een begin gemaakt met onderzoek naar de teeltmogelijkheden van het hogedraad systeem.
Het onderzoek naar de mogelijkheden van een verdere assortimentsverbreding
in de groenteteelt heeft in 1991 weinig voor de praktijk bruikbare resultaten
opgeleverd. Zolang geen geschikte rassen van de Roma-tomaat voorhanden
zijn is teeltonderzoek weinig kansrijk. Pepino blijkt uit teelttechnisch oogpunt
een interessant gewas, hoewel de smaak verder moet worden verbeterd.
In het kasklimatologisch onderzoek is in 1991 het luchtvochtigheidsonderzoek
afgesloten met een proefschrift. Ook is het onderzoek in opdracht van de
NOVEM naar simulatie van het C02-verbruik in de glastuinbouw afgerond via
validatie van het ontwikkelde model op een aantal bedrijven. De voorbereidingen zijn getroffen om het onderzoek met het model voort te zetten en een
aantal voorbeeldstudies naar produktie, C0 2 - enenergieverbruik uittevoeren.
Inhet kwaliteitsonderzoek is in 1991 aaneen groot aantal belangrijke kwaliteitsaspecten gewerkt. Veel aandacht is besteed aan de relatie tussen teeltmaatregelen en de smaak van tomaat, alsmede aan de ontwikkeling van een objectieve meetmethode voor meligheid van vleestomaat. Het onderzoek naar de
achtergronden van de opbouw van vruchtstevigheid van tomaat heeft een aantal duidelijke aanknopingspunten voor vervolgonderzoek opgeleverd.
Zowel in het kwaliteitsonderzoek als in het gebruikswaarde-onderzoek van
nieuwe rassen heeft het smaakonderzoek een vaste plaats gekregen. Via het
expert-panel is inzicht verkregen in de voor de smaak belangrijke eigenschappen bij diverse gewassen.
Het onderzoek naar de gebruikswaarde van Fusarium-resistente rassen bij
tomaat heeft geresulteerd in voor de praktijk belangrijke aanbevelingen.
Onderzoek naar de ontwikkeling vantoetsmethoden om verschillen in resistentie
tussen commerciële rassen tegen schimmelziekten aan te tonen, heeft in 1991
een aanvang genomen met onderzoek naar verschillen in gevoeligheid voor
meeldauwresistentie bij komkommer. Het onderzoek zal in 1992 verder worden
verbreed naar andere gewassen (onder andere Fusarium-resistentie bij radijs).
Tomaat
Bewaring van plantmateriaal
Evenals in het voorgaande jaar werden tomateplanten bewaard bij lage temperatuur. Bij 10 °C gedurende 3 maanden kleurden de planten enigszins geel. De
eerste drie trossen kwamen in vergelijking met de niet-bewaarde planten
nauwelijks in bloei en de lagere trossen waren sterk vertakt. Op grond van de
resultaten in 1990 en 1991 kan worden geconcludeerd dat het bewaren van
plantbare tomateplanten economisch gezien geen perspectief heeft. In 1992 zal
het onderzoek worden afgesloten met een onderzoek naar de mogelijkheden
om jonge zaailingen en stekken bij lage temperatuur te bewaren. Intensieve
samenwerking met de Rijks Universiteit Groningen vindt daarbij plaats.
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Nieuwe tomaattypen
In vervolg op het onderzoek in 1990 werden opnieuw negen verschillende rassen van het tussentype, cylindrische en eiervormige typen en een Japans type
cherry tomaat beproefd. Alle onderzochte rassen bleken op zowel de uitwendige als de inwendige kwaliteit (smaak) niet te voldoen.
De Duitse markt laat een sterke stijging in de consumptie van eiervormige en
cylindrische vruchttypen ('San Marzano') zien. Ondanks de teleurstellende
resultaten tot nu toe, zal getracht worden om van buitenlandse zaadbedrijven
typen met een betere gebruikswaarde te verkrijgen.
Ontwikkeling groeimodel
Ten behoeve van de ontwikkeling van het groeimodel tomaat is gekeken naar
de factoren die de bloeisnelheid, uitgroeiduur en potentiële groei en grootte van
vruchten beinvloeden. De kastemperatuur, plantleeftijd en het ras blijken van
invloed op de bloeisnelheid. Een hogere temperatuur en een jongere plant
geven een hogere bloeisnelheid, terwijl factoren als plantbelasting, plantdichtheid, lichtintensiteit, C0 2 -concentratie en voedingsconcentratie in het wortelmilieugeen invloed hebben.
De uitgroeiduur (periode tussen bloei en oogstrijp) blijkt vrijwel uitsluitend van
de kastemperatuur af te hangen; het effect van de temperatuur blijkt echter
vooral in hetjonge stadium en in het oogststadium te bestaan,terwijl inmiddelgrote vruchten nauwelijks enige invloed aanwezig isvan detemperatuur. Bijeen
onbeperkt aanbod van assimilaten blijkt de potentiële vruchtgrootte af te
hangen van het ras, de vruchtpositie binnen een tros en de temperatuur. De
gegevens zullen in 1992 worden verwerkt in het groeimodel. Verder zal een
begin worden gemaakt met het testen van het model met gegevens uit onderzoek en praktijk.
Rassenonderzoek
Proeven werden uitgevoerd in de stook- en heteluchtteelt met ronde en vlezige
typen. Van de ronde rassen bleken de rassen 'Pronto'en 'Frondito' in vergelijking met de standaardrassen 'Calypso' en 'Liberto'goed te hebben voldaan in
de stookteelt. Het ras 'Frondito' voldeed in de heteluchtteelt het beste. Van de
Fusarium voetrot-resistente rassen bleek opnieuw het ras 'Pronto' goed te voldoen, alsmede 'Astrid'. De resultaten van de houdbaarheidsproeven hebben bij
de beoordelingen een belangrijke rolgespeeld.
Kwaliteit
In een uitgebreid onderzoek op het proefstation en op ROC Horst werd de
invloed van de kastemperatuur op desmaak van rondetomaten nagegaan inde
stookteelt. Op het proefstation werden vanaf 18februari tot 2juni drie temperatuurniveaus gerealiseerd (19.2, 20.9 en 23 °C), in combinatie met drie ECniveaus (3.8, 6.3 en 8.1 mS per cm). Uit de resultaten bleek dat naarmate de
teelttemperatuur hoger was, de tomaten als lekkerder beoordeeld werden. Het
deskundigen-panel toonde aandat devruchten steviger, minder melig,aromatischer, zoeter enzuurder waren naarmate detemperatuur hoger was. De suikeren zuurmetingen kwamen overeen met deze gegevens. Uit het onderzoek op
beide onderzoekinstellingen kwam naar voren dat er vooral vroeg in het seizoen
mogelijkheden zijn om via verhoging van de temperatuur en EC de smaak
positief te beïnvloeden.
Teneinde binnen afzienbare tijd te kunnen komen tot een apart blok zeer goed
smakende tomaten op de veiling, zullen de teeltechnische consequenties van
een hogere temperatuur en een hogere voedingsconcentratie in 1992 nogeens
worden nagegaan.
Ontwikkelingen in de zuidelijke landen met betrekking tot de teelt van zoge-
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naamde 'long-life' tomaten zijn aanleiding geweest om de smaak van deze
tomaattypen te vergelijken met Nederlandse rassen. De smaak van de Nederlandse rassen 'Calypso'en 'Liberto' werd betrouwbaar beter beoordeeld dan
van de 'long-life' rassen. Een lange houdbaarheid kan dus ten koste gaan van
de smaak.
De invloed van bladplukken, trossnoei, K/Ca-verhouding, vruchtpositie aan de
tros en toepassing van ethrel werd onderzocht in een herfstteelt. Geen bladplukken en trossnoei tot 10 vruchten gaf een betere smaakwaardering.
Ethreltoepassing en de K/Ca-verhouding hadden geen effect. De eerste vruchten aan een tros werden duidelijk lekkerder bevonden dan de puntvruchten.
Gunstig was dat de factoren die de smaak positief beïnvloedden geen negatief
effect op de produktie hadden. In 1992 wordt het effect van bladplukken bij
cherrytomaten nogmaals beproefd in een stookteelt.
Het onderzoek naar de invloed van teeltmaatregelen op de stevigheid van
vruchten werd in 1991 geïntensiveerd. Vier verschillende EC-niveaus (1.0, 3.0,
6.0 en 8.0 mS per cm) werden in een stookteelt vergeleken. Vruchten werden
regelmatig bemonsterd op stevigheid, met behulp van metingen met een druktrekbank. Ook werden de houdbaarheid en de smaak bepaald. Evenals in 1990
bleek opnieuw dat de vruchten bij een hogere EC langer houdbaar waren, doch
zachter waren bij de oogst. Dit bleek een gevolg te zijn van zachter vruchtvlees
in combinatie met een stevigere schil. Verhoging van de EC leidt tot zachtere
vruchten bij de oogst doordat de plant gedwongen wordt een lagere waterpotentiaal aante houden. Dit leidt tot eengeringere spanning indevruchten.De
verkregen kennis draagt in belangrijke mate bij aan het formuleren van gerichtere teeltadviezen om de houdbaarheid te verlengen.
Het onderzoek naar de ontwikkeling van een objectieve meetmethode voor
meligheid bij vleestomaat is in 1991 geïntensiveerd. Verschillende methoden
zijn vergeleken. Dezogenaamde cell-count toets ende kleurstoftoets lijken perspectiefvol, hoewel kleine verschillen vooralsnog niet worden aangetoond. Het
onderzoek wordt in 1992 voortgezet, waarbij verschillen in meligheid worden
gecreëerd viatrossnoei.
Komkommer
Hoge draadsysteem
In een herfstproef werden de eerste ervaringen opgedaan met het hoge draadsysteem bij komkommer, geteeld op steenwol. Doordat de gewasdraad slechts
op 2.5 m kon worden aangehouden was de vergelijking met het normale topsysteem (2.0 m) niet goed te maken. Wel werd de indruk gevestigd dat de
belichting in het hoge draadsysteem beter was ende vruchtkwaliteit inde herfst
duidelijk beter was dan die in het normale systeem. Gezien de verwachte voordelen van het hoge draadsysteem voor de vruchtkwaliteit, de biologische
bestrijding en vooral ook de regelmaat en hoogte van de produktie zal het
onderzoek in 1992worden voortgezet ineen kas met eendraadhoogte van ruim
3.5 m. Getracht zal worden een lange doorteelt te vergelijken met het topsysteem met drie keer planten.
Gewasregistratie
In 1991 is voor het tweede opeenvolgende jaar ervaring opgedaan met gewasregistratie in de praktijk. Na verwerking van de gegevens van twee praktijkbedrijven blijkt dat via registratie inzicht verkregen wordt in het verloop van de
uitgroeiduur, groeisnelheid van de geoogste vruchten, vruchtkwaliteit en de
produktie. De gehanteerde methodiek zal in een handleiding worden samengevat enter beschikking worden gesteld aan komkommertelers.
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Rassenonderzoek
In vergelijking met de standaardrassen bleek het ras 'Bronco' in de stookteelt
en 'Pyralis', 'Bonami'en 'Jessica' goed te voldoen inde heteluchtteelt.
Rasverschillen en spuitfrequentie in verband met het optreden van echte
meeldauw
In het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming is het van belang om
het gebruik van chemische middelen sterk te reduceren. Het verbruik van
middelen voor bestrijding van echte meeldauw is in de komkommerteelt relatief
gezien substantieel. Daarom is in 1991 onderzoek naar de aanwezigheid van
partiële resistentie (tolerantie) bij commerciële rassen gestart. Een betrouwbare
toetsmethode werd ontwikkeld (1000-2000 sporen per ml). Tussen de als
vatbaar bekend staande rassen bleken nauwelijks verschillen in resistentie te
bestaan. Een zeer geringe tolerantie bleek echter al tot een drastische beperking van het aantal bespuitingen tegen meeldauw te leiden.

Eengeringe tolerantie tegenmeeldauw leidt tot eendrastische beperking vanhetaantalbespuitingen.

Ineen herfstteelt is nagegaan inwelke mate de frequentie van spuiten en spuitdruk de produktie en de aantasting door echte meeldauw beinvloedt. Een hoge
frequentie van spuiten bij zeer hoge druk bleek de produktie negatief te beïnvloeden.
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Slappe nekken
In 1991 is opnieuw veel aandacht besteed aan het probleem 'slappe nekken'.
De resultaten van de in 1990 uitgevoerde herfstproef op het proefstation laten
zien dat een hogere etmaaltemperatuur samengaat met minder slappe nekken,
doch een groter kleurverlies na bewaring. Ook in een proef op ROC Klazienaveen met verschillende oogstfrequenties werd geconstateerd dat een groter
kleurverlies en een verminderde gevoeligheid voor slappe nekken samengaan.
Uit oogpunt van vruchtkwaliteit is het dus moeilijk om een goed advies te
geven. Een snellere uitgroeiduur leidt tot fysiologisch meer volgroeide vruchten
die minder gevoelig zijn voor uitdroging en dus minder gemakkelijk slappe
nekken zullen vertonen. Het kleurverlies tijdens bewaring is van deze vruchten
echter groter dan vanjonge vruchten.
Voorspelling vande houdbaarheid
Op verzoek van het CBT isonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de
afleving van komkommervruchten te versnellen. Dit met het oog op een snelle
signalering van eventuele kwaliteitsproblemen van monsters na aanvoer op de
veiling. Komkommervruchten zijn daartoe bewaard bij temperaturen variërend
van 10-40 °C en een gelijk vochtdeficit van de lucht. Uit de resultaten kwam
naar voren dat de kleurverschillen bij de verschillende temperaturen tussen de
gebruikte herkomsten ongeveer gelijk bleven. De kleur bij inzet was dus grotendeels bepalend voor de kleur na bewaring. Devruchten bewaard bij eentemperatuur hoger dan 16 °C bleken tijdens bewaring steviger te worden en gaven
een groter kleurverlies en meer rot te zien dan vruchten bewaard bij 10°C.
Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de verschillen in kwaliteit niet
toenemen naarmate onder extremere condities wordt bewaard.
Paprika
Temperatuuronderzoek
In 1991 is in vervolg op het onderzoek uit 1990, opnieuw nagegaan welke invloed de kastemperatuur op de produktie en vruchtkwaliteit heeft, nadat zetting
heeft plaatsgevonden. Bij drie plantleeftijden zijn eind januari de volgende dagen nachttemperatuur combinaties ingesteld: 21/15, 21/18, 21/21, 24/15, 24/18
en 24/21 °C. Uit de resultaten bleek dat nadat eenmaal zetting heeft plaatsgevonden, de invloed van het temperatuurregime geen invloed had op de totale
produktie, doch dat de kwaliteit (percentage zwelscheuren, vleugels en staartjes)
toenam naarmate dag- en nachttemperatuur lager waren. Paprika-vruchten, gegroeid bij een hogere dagtemperatuur werden minder lekker gevonden (minder
aromatisch en zoet) en waren minder stevig en korter houdbaar. Een hogere
nachttemperatuur gaf eveneens minder zoete paprikavruchten. Het percentage
neusrot was duidelijk hoger bij een hogere dagtemperatuur. Opvallend was dat
detemperatuur geenenkele invloed hadop de regelmaat inzetting en produktie.
Op grond van de resultaten kan worden geconcludeerd dat nazetting er mogelijkheden liggen om de nachttemperatuur te verlagen en er vooral vanuit kwaliteitsoogpunt een niet te hoge dagtemperatuur moet worden aangehouden.
Bewaring van plantmateriaal
Oriënterend is gekeken naar de mogelijkheden om paprikaplanten bij lage temperatuur (10 °C) te bewaren. Tijdens de koelperiode (3 maanden) bleven de
planten in goede conditie. Na het uitplanten bleek dat de weggroei wat trager
op gang kwam en er groeistofschade-achtige symptomen konden worden
waargenomen bij de gekoelde planten. Zowel ten aanzien van de produktie als
de vruchtkwaliteit (neusrot en knopen) bleek dat de gekoelde planten in de eerste maanden een duidelijke achterstand vertoonden.
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Variatieinsmaakbinnen en tussen vruchten
Bij het ras 'Mazurka' werd vier maal gedurende het gehele seizoen nagegaan
hoe groot de variatie insuiker- enzuurgehaltes en inandere smaakeigenschappen is. Uit de eerste resultaten kwam naar voren dat vooral de schouder van de
vrucht afwijkend is qua smaak (minder knapperig, sappig, zoet en aromatisch).
Het middenstuk van een paprika-vrucht bevat het hoogste percentage suikers
en het hoogste gehalte aan glucose en fructose. Op grond van de verkregen
gegevens kan worden geconcludeerd dat bij toekomstig smaakonderzoek bij
voorkeur alleen het middenstuk van de vrucht dient te worden beoordeeld,
teneinde de variatie binnen een monster te verkleinen. Een monstergrootte van
10-20vruchten is daarbij noodzakelijk.
Stevigheid en houdbaarheid
Evenals bijtomaat isgewerkt aan het objectief metenvan devruchtstevigheid bij
paprika en is gekeken naar de relatie tussen vruchtstevigheid en houdbaarheid
gemeten met de hand.Uit de resultaten komt naarvoren dat met behulp van een
druk-trek bank en een 5 mm plunjer de gemeten stevigheid van de neus van de
vrucht van gele paprika goed overeenkomt met de handmatig gemeten stevigheid (= houdbaarheid). Het onderzoek zal in 1992worden voortgezet.
Bestuiving door insekten
Ineen stookteelt is hommelbestuiving vergeleken met niet bestuiven intwee afgegaasde afdelingen. In de afdeling met hommels heeft een sterke overbevlieging plaatsgevonden,waardoor beschadigde vruchten enafgebeten helmknoppen van de meeldraden voorkwamen. Na aanvankelijk een betere zetting in de
afdeling met hommels verliep dezetting indeze afdeling later moeizamer dan in
de controle-afdeling. Ondanks zwaardere vruchten inde afdeling met hommels
was de produktie nauwelijks verschillend. De tot dusver verkregen resultaten
met insektenbestuiving bij paprika geven aan dat er slechts een gering positief
effect te behalen is,vooral door eenwat hoger vruchtgewicht.
Rassenonderzoek
Ook in 1991 werden er weer vele nieuwe rassen voor het gebruikswaardeonderzoek aangeboden. In de stookteelt bleek het ras 'Flair' bij rood oogsten
goed te voldoen; bij groen oogsten het ras 'Blocker'. De standaardrassen
'Mazurka' en 'Lambada' voldeden eveneens goed. Van de gele rassen voldeed
het ras 'Sirtaki' in vergelijking met het standaardras 'Samantha' goed. Het
standaardras 'Arvis' had eveneens een goede gebruikswaarde.
In een stookteelt is oriënterend rassenonderzoek gedaan bij tomaatvormige
paprika-typen. Er werden 22 rassen vergeleken, afkomstig van vijf zaadbedrijven. Uit de resultaten bleek dat er zeer grote verschillen ingebruikswaarde aanwezig waren,doch dat geen vande rassen eenafwijkende smaak had invergelijking met de normale typen. Het onderzoek wordt daarom niet voortgezet.
Sla-typen
Relatie kropgewicht en nitraatgehalte
In een winterteelt is nagegaan of er een relatie bestaat tussen het kropgewicht
en het nitraatgehalte. De rassen 'Samir' en 'Karlo' zijn daartoe op verschillende
data in de herfst gezaaid entweemaal geoogst en bemonsterd op nitraatgehalte. Uit de resultaten bleek dat er geen duidelijk verband kan worden aangetoond. Wel bleek dat de onderste bladeren relatief meer nitraat bevatten en wel
sterker naarmate eerder gezaaid is. Deze resultaten geven aan dat voor de zaai
eind september uit oogpunt van nitraatverlaging wat meer onderblad dient te
worden verwijderd.
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Plantdichtheid bij zwaresla
In drie teeltperiodes is onderzoek gedaan naar de relatie tussen de plantdichtheid ende produktie en kwaliteit van zware sla. Deoogstperiode lagtussen half
december en half april. Gemiddeld over alle proeven gaf een plant minder per
m2 een netto-groeitoename van 1.3kg per 100stuks.
In de proeven bleek er bij de gebruikte rassen ('Samir', 'Omega'en 'Norden')
geen duidelijk verband aantoonbaar tussen de plantdichtheid en het percentageafval.
Rassenkropsla
Voor vier teeltperioden werden de nieuwste rassen met een minimum-kropgewicht van 28 kg per 100 stuks vergeleken. Zowel in de herfst- als in de voorjaarsteelt bleken er duidelijke verbeteringen ten opzichte van de standaardrassen aanwezig in het sortiment. Van de rassen met een normaal kropgewicht
werden geen duidelijke betere rassen in vergelijking met de standaardrassen
waargenomen.
Rassen ijsbergsla
In zowel de herfst- als de voorjaarsteelt werden nieuwe rasen vergeleken met
de standaardrassen 'Bastion' (herfstteelt) en 'Kellys', 'Olympus' en 'Polar'. Inde
herfstteelt werd geen verbetering in het sortiment aangetroffen, inde voorjaarsteelt voldeden enkele rassen beter dan de standaardrassen.
RassenLollarossa en crisp-ijsbergsla
In vervolg op het in 1990 uitgevoerde onderzoek zijn de beste rassen uit genoemd onderzoek opnieuw beproefd met als oogstperiode februari/maart. De
rassen 'Valeria' en 'E6108' blijken qua roodverkleuring van het blad het best te
voldoen, maar hebben de laagste groeisnelheid. Erwerden geen duidelijke verschillen in nitraatgehalte tusen de rassen gevonden.
Bij crisp-ijsbergsla is gekeken naar de gebruikswaarde van het sortiment voor
de winterteelt. In vergelijking met de standaardrassen heeft het ras 'RZ 44-20'
dankzij een betere groeikracht, een betere verhouding bol/omblad en een verminderde gevoeligheid voor aanslag, rand en bolrot, erg goed voldaan. Uit een
uitgevoerde plantdichtheidsproef met dit nieuwe ras blijkt dat een plantdichtheid van 13 planten per m2voor de winterteelt het meest optimaal is.
Nitraatgehalte bij andijvie
Om het risico voor optreden van rand te verminderen worden in de winter gewasbespuitingen met kalksalpeter uitgevoerd. Nagegaan is of gewasbespuitingen met een 0.5 en 1.0% kalksalpeteroplossing bij het ras 'Volto' leidt tot een
verhoogd nitraatgehalte in het blad. In de behandelingen met toevoeging van
kalksalpeter werd minder rand en een iets verhoogd nitraatgehalte waargenomen. Het percentage afval nam echter ook duidelijk toe, hetgeen betekent dat
het risico op verhoogde nitraatgehaltes kan toenemen bij bespuitingen met
kalksalpeter. Op grond van de verkregen resultaten moet het gebruik van kalksalpeter dan ook niet worden gestimuleerd.
Aubergine
Bladvergeling en produktie
In aansluiting op het onderzoek uit 1990, is onderzoek gedaan naar de invloed
van de C0 2 -concentratie, plantbelasting, oogstfrequentie en mate van bladplukken op de produktie en kwaliteit. Nagegaan werd ook in hoeverre deze
factoren het optreden van bladvergeling beinvloeden. Uit de resultaten kwam
naar voren dat een hoog C0 2 -gehalte (750 ppm) een betrouwbaar hogere
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produktie heeft gegeven ondanks een duidelijk grotere mate van bladvergeling.
Het verlies aan actief bladoppervlak door bladvergeling was bij de hogere C0 2 concentratie ruim 9% meer. De oogstfrequentie en de mate van bladplukken
had geen duidelijke invloed op de produktie en kwaliteit; minder vruchten
aanhouden ging altijd ten koste van de produktie. Zowel de plantbelasting als
de mate van bladplukken had geen duidelijk effect op de mate van bladvergeling.
Kwaliteitsonderzoek
Naar aanleiding van de positieve resultaten met betrekking tot het gebruik van
hommels voor de vruchtzetting, is nagegaan in hoeverre zaadvorming als
gevolg van bestuiving invloed uitoefent op de vruchtstevigheid en de smaakwaardering. Uit de resultaten kwam naar voren dat de smaak niet duidelijk
wordt beïnvloed door toepassing van groeistof of van hommels voor de vruchtzetting. Wanneer vruchten echter langer dan 1week worden bewaard, werden
er na koken van de vrucht meer harde pitjes waargenomen in de met hommels
bestoven vruchten. De met groeistof behandelde vruchten hadden een dikkere
vruchthuid en werden ook als steviger beoordeeld. Een objectieve meting met
de druktrek-bank bevestigde de gegevens.
Het optreden van doffe plekken is een toenemend probleem in de voorjaarsmaanden. Uit een enquête, gehouden onder auberginetelers konden geen aanknopingspunten voor onderzoek worden gevonden. Wel bleek het ras Cosmos
erg gevoelig te zijn voor het verschijnsel. Anatomisch onderzoek heeft geleerd
dat 'drukplekken' een verder uitgedroogd stadium zijn van doffe plekken. De
oorzaken moeten waarschijnlijk worden gezocht in het klimaat (hoge temperatuur in combinatie met hoge RV)en een hoge plantbelasting.
Het onderzoek wordt in 1992 voortgezet.
Rassenonderzoek
In de stook- en heteluchtteelt is onderzoek uitgevoerd met vijf nieuwe rassen.
Voor beide teelten blijkt naast het standaardras 'Cosmos' het ras 'Lunar' goed
te voldoen, alsmede voor de stookteelt het ras 'DRS 3445'.
Radijs
Gesloten teeltsystemen
In 1991 werden in totaal zes teelten uitgevoerd op negen verschillende vaste
substraten, waaronder de eigen kasgrond. Uit de resultaten blijkt dat bij alle
substraten de kleur van de knol onvoldoende was en staarterigheid algemeen
optrad. Dankzij de gehanteerde watergeefmethode (eb-vloed) trad zoutaccumulatie op in de fijnere substraatmaterialen. Dit bleek sterk samen te hangen
met dewatergeeffrequentie die werd aangepast aande grofheid van het materiaal. De dikte van de substraatlaag (15 cm) gaf bij geen enkel substraat aanleiding tot duidelijke groeiverschillen. Wel bleek de teelt op kasgrond tot
slechte resultaten te leiden. De structuur van de grond bij een dunne laag is
onvoldoende.
In 1992 wordt het onderzoek voortgezet met twee watergeefmethoden (eb/vloed en regenleiding) bij twee laagdiktes en drie substraten (Lava (0-3 mm),
Griekse bims en kleikorrels (2-4 mm).
Rassenonderzoek
In de vroege en normale hersfstteelt zijn respectievelijk negen en acht rassen
vergeleken met de standaardrassen. De resultaten moeten nog worden uitgewerkt.
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Meloen
Teeltvervroeging
In aansluiting op het onderzoek van 1990 is nader onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden om verschillende meloentypen geteeld op substraat met behulp
van insektenbestuiving (hommels of bijen) vroeger in het seizoen te kunnen
oogsten. De volgende meloentypen werden met hommel- en bijenbestuiving
vergeleken in een planting van 11 januari: Ogen-, Charentais, mini-meloen en
mini-watermeloen. Uit de resultaten bleek dat een vroege stookteelt van meloenen met de Ogen- en Charentaistypen goed mogelijk, doch dat het vruchtgewicht laag is. Door vruchtsnoei blijkt dit ook niet verder te verhogen te zijn. Tot
21 mei werd bij de Ogen- en Charentaisrassen een gemiddelde produktie behaald van respectievelijk 10 en 13 vruchten per m2 en 17 vruchten bij het minitype ras 'Sprite'. Uit smaakonderzoek blijkt dat de waardering van de vruchten
gedurende de vroege periode goed is,doch van het mini-type pas na bewaring
gedurende enkele dagen. De teelt van watermeloen biedt onder glas vanwege
dezeer lage produktie weinig perspectief.
Bestuiving door insekten
Uit het hierboven beschreven experiment kwam naar voren dat hommels goede
vervangers zijn voor bijen. Een verdere teeltvervroeging zou met hommels,
gezien hun vlieggedrag, mogelijk voordelen kunnen hebben. Watermeloenen
blijken door hommels beter dan door bijen teworden bestoven.
Beïnvloeding vangeslachtsexpressie
In vervolg op het onderzoek in 1990 zijn planten in een zomerteelt met ethrel
bespoten of 1, 2, 3of 4weken in de opkweek met korte dag behandeld om het
percentage stamvruchten endaarmee ook de produktie te verhogen. Nagegaan
isof dit incombinatie met dichter planten interessant isvoor praktische toepassing. Uit de resultaten blijkt dat ethrel-toepassing (144 mg per liter) gemiddeld
in 16% van de gevallen tot stamvruchten heeft geleid. Toepassing bij kleinere
planten kan mogelijk leiden tot nog hogere percentages stamvruchten. Een
hogere plantdichtheid heeft in dit onderzoek wel geleid tot een hogere produktie, maar heeft niet tot extra verhoging incombinatie met ethreltoepassing.
Bloemkool
Op vijf proefplaatsen in de praktijk zijn zestien rassen beproefd. De rassen
'Carera', 'Eva'en 'SG 4018' hebben daarin goed voldaan.
Spinazie
Zowel in de winter- als in de vroege voorjaarsperiode zijn in totaal acht rassen
beproefd. In de winterteelt voldeden de rassen 'Subito' en 'Vitesse' goed, terwijl in de voorjaarsteelt 'Vitesse'en in mindere mate Trio', 'Panax'en 'Bergola'
redelijk voldeden.
Bospeen
Intotaalveertien rassenzijnbeproefd indevoorjaarsteelt (zaaihalf november -december). Derassen 'Panther' en 'Marvel' hebben inhetonderzoek goedvoldaan.
Courgette
In een herfstteelt is gekeken naar de invloed van de nachttemperatuur op de
planthabitus en de produktie van drie rassen, namelijk 'Storr's Green', 'Elite' en
38

'Regency'. Degerealiseerde nachttemperaturen waren 15 en 20 °C, de etmaaltemperaturen waren 17.4 en 19.8 °C. uit de resultaten kwam naar voren dat bij
de lagere nachttemperatuur een hoger aantal vruchten was geoogst van vruchten met een lager gemiddeld vruchtgewicht. Hierdoor was er geen aantoonbaar
verschil in kg-produktie tussen beide temperatuurbehandelingen. Het ras
'Storr's Green' had bij beide temperaturen de laagste produktie, terwijl het ras
'Regency' bij de hoogste temperatuur het meest produktief was. In vruchtkwaliteit was er geen duidelijk verschil tussen de temperatuurbehandelingen,
wel tussen de rassen. Het ras 'Regency' scoorde qua stevigheid en ingedroogde plekken goed, het ras 'Elite' duidelijk slechter.
Pepino
Rassenonderzoek
Eind januari zijn planten (verkregen via weefselkweek) uitgeplant op steenwol.
Geoogst werd van 9 meitot 8 augustus; de totaalproduktie varieerde tussen de
rassen 'El Camino', 'S15/14', '2W17' en' FW21' van 4.7 tot 7.7 kg per m2.
Dankzij de grote variatie insmaak tussen individuele vruchten bleek de algehele
smaakwaardering gering te zijn. Het ras 'FW21' werd echter goed gewaardeerd.
Gezien de teeltechnische mogelijkheden en vooralsnog beperkte marktperspectieven wordt in 1992 nagegaan of door vegetatieve vermeerdering de
variatie insmaak binnen een ras kanworden verminderd.
Bestuiving met hommels
Op 12 maart zijn in bovengenoemde proef hommels geplaats ter bevordering
van de zetting. De zetting verliep aanvankelijk zeer goed, maar door de zware
plantbelasting later erg moeizaam. Bestuiving met hommels of bijen is bij
pepino aante bevelen.
Physalis
Een groot aantal selecties van Physalis (ananaskers) zijn in 1991 in een stookteelt vergeleken op gebruikswaarde, met name produktiecapaciteit en smaakwaardering. Bij een planting begin februari werd eind mei voor het eerst geoogst. De selecties met kleine vruchten vertoonden veel gebarsten vruchtjes,
terwijl de selecties met grote vruchten (circa zes gram) pas laat produceerden.
Op grond van de gegevens kan worden geconcludeerd dat van de meest produktieve rassen slechts een theoretische totaalproduktie van circa 1 kg per m2
haalbaar is. Combinatie van de zoete, kleinvruchtige met de zure en aromatische grootvruchtige selecties kan mogelijk op termijn goed smakende selecties opleveren. Gezien de lage produktiecapaciteit is het echter de vraag of de
teelt van physalis voor de praktijk aantrekkelijk kan worden. Het onderzoek
wordt zonder betere selecties dan ook niet voortgezet.
Chrysant
Wortelbesproeiing
In aansluiting op het onderzoek in 1990 is opnieuw gekeken naar de mogelijkheden van wortelbespoeiing, zowel op het proefstation als op ROC Horst. De
onderzoekfactoren waren: sproeifrequentie ('s nachts en in Horst overdag),
toevoeging van tuinturfextract en bewortelingsduur. Uit de resultaten bleken er
bij één keer per nacht tien seconden sproeien of één keer per twee uur
(periode januari/februari) al snel gebreksverschijnselen op te treden. Zodra de
wortels echter het laagje voedingswater op de bodem bereikten, verdwenen
de verschijnselen. Uit het lagere takgewicht en - lengte bij de lagere sproei39

frequenties blijkt dat de planten eentekort aan mineralenvertoonden. Op grond
van de verkregen resultaten kan worden geconcludeerd dat 1 keer per uur
sproeien in de nachtperiode van januari/februari noodzakelijk is voor een goede plantontwikkeling. De gegevens in Horst wijzen er op dat de frequentie
overdag minder kritisch is. In een aantal proeven is vastgesteld dat de groei
van chrysanten op veen enook in kasgrond vooral in de beginfase van de teelt
beter verloopt dan bij de teelt in waterige systemen, zoals wortelbesproeiing.
In een proef werden extracten van tuinturf, veenmosveen en flugsand toegevoegd aan het voedingswater en werden onbewortelde stekken respectievelijk
10, 13, 16,20 en23 dagen voor het uitplanten injuli insteenwolpluggen gestoken. Bij de oogst op 16 september waren de takken van de behandeling met
tuinturfextract gemiddeld 2 3 % en die met veenmosextract 6 % zwaarder dan
die in de andere behandelingen. Aangezien vermoed wordt dat een stabiele,
lage pH (circa 5) gunstig is voor de groei, wordt begin 1992 een proef met
pH-trappen uitgevoerd. Naarmate de bewortelingsduur van de stekken korter
was traden duidelijk meer verbrandingsverschijnselen op.
Vroegebloemkopvorming moederplanten
Op meerdere stekbedrijven komt het probleem van te vroege knopvorming
regelmatig voor, met name in de periode maart-mei. In samenwerking met de
NVP en de Vereniging van Groothandelaren in Bloemisterijgewassen is een enquête uitgevoerd omde problematiek te inventariseren en mogelijke oplossingen
op het spoor te komen. Storingen met de belichtingsinstallatie, te weinig uren in
de nacht belichten, te lage lichtintensiteit en te lage plukfrequentie worden als
belangrijkste oorzaken genoemd. Eeneenduidige verklaring voor het optreden is
op grond van deze enquête (nog) niet te geven. Dit vergt nader onderzoek.
Houdbaarheidstoets snijchrysanten
Een betrouwbare discriminerende toets voor het aantonen van verschillen in
houdbaarheid tussen rassen enteeltmethoden isvooral voor veredelingsbedrijven en het onderzoek van grote waarde. In enkele proeven is in samenwerking
met het PBN nagegaan of door een extra droogtebehandeling de rasverschillen
tussen bijvoorbeeld 'Cassa' en 'Reagan' goed kunnen worden aangetoond. Uit
de resultaten blijkt dat de herkomstverschillen in houdbaarheid vaak groter
waren dan de rasverschillen. Bij beide rassen was het herstel op de vaas slechter naarmate de droogtebehandeling langer was, het sterkst bij het ras 'Cassa'.
Het onderzoek wordt ook in 1992 voortgezet.
Rassenonderzoek
Intwee proeven, gericht op de voorjaars- en herfstbloei, zijn bij een aantal daglengtecombinaties in totaal respectievelijk 34 en 36 rassen beproefd. Opnieuw
bleken er grote verschillen in mate van bruin blad, gemak van oogsten en gevoeligheid voor planteziekten te bestaan. Ook uit deze proeven werd het weer
duidelijk dat het steeds moeilijker wordt om het bestaande sortiment in belangrijke eigenschappen te verbeteren.
Freesia
Verbetering winterbloei door assimilatiebelichting
Het belichtingsonderzoek werd na twee jaar in een laatste experiment afgesloten. Voorgaand onderzoek gaf aan dat een lichtintensiteit van circa 185 Wh per
m2 per dag economisch gezien het meest optimale saldo oplevert. Gedurende
16en24 uur per dagwerd vanaf een knoplengte van2en 15cm een niveau van
185 Wh per m2. per dag aangehouden. Eerder belichten dan bij een knoplengte
van 15 cm leverde nauwelijks voordeel. Aanvullend belichten tot circa 200-225
Wh per m2per dag bleek de beste optiete zijn,enerzijds omdat het minste assi40

milatielicht werd toegevoegd, anderzijds omdat de groeiversnelling bij continu
belichten nauwelijks groter was ener vrijwel geen bladnecrose optrad.
Substraatbeddden
In een voorjaarsteelt werden negen verschillende substraten bij een substraatdikte van 12 cm vergeleken. De rassen 'Blue Heaven' en 'Elegance'werden op
20 december geplant envanaf half april werd geoogst. Erwerden geen duidelijke verschillen in groei tussen de substraten waargenomen. Wel bleef kasgrond
in deze laagdikte voor wat betreft produktie en kwaliteit ver achter bij de andere
substraten. Op grond van werkbaarheid en prijs lijken voor freesia grof flugsand
en biggelzand de meest interessante substraten.
Rassenonderzoek
Op een praktijkbedrijf en het proefstation werd respectievelijk een proef met 25
rassen voor de herfstbloei en een proef met 29 rassen voor de voorjaarsbloei
opgezet. Voor de herfstbloei werden de rassen 'Amadeus' en 'Rossini' en voor
de voorjaarsbloei de rassen 'Isar', 'Margaret', 'Rosabella' en 'Varobel' aanbevolen. In de loop van het jaar is op een praktijkbedrijf een rassenproef voor de
winterbloei met enzonder assimilatiebelichting opgezet. De resultaten komen in
de loop van 1992 beschikbaar.
Amaryllis
Uniformiteit knopstrekking spruitamaryllis
Het spruitamaryllis-onderzoek werd voortgezet met een proef met verschillende
bewaarduren en bewaartemperaturen, teneinde een meer uniforme bloei te verkrijgen. Bollen van het ras 'Orange Souvereign'werden gedurende 4,6, 8, 10en
12 weken bij 9, 11,13, 15, 17, en 19 °C en twee Wisseltemperaturen (9/21 en
13/21 °C) bewaard.Uit de eerste resultaten blijken een bewaartemperatuur van
circa 15-17 °C en beide Wisseltemperaturen de beste resultaten te geven. Aangezien de proef doorloopt tot in februari 1992 moeten de gegevens nog verder
worden uitgewerkt.

Resultaten van verschillendebewaarbehandelingen voorspruitamaryllis.
Non-stop teelt
In 1991 zijn de resultaten van het experiment, gestart injanuari 1989 en beëindigd in december 1990, verder uitgewerkt. Uit de gegevens blijkt dat de nonstop teelt een hogere produktie en meer kelken op de eerste steel geeft dan de
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traditionele teelt bij eenzelfde bolmaat. Zo had 60% van de eerste stelen van
het 2-kelk-gevoelige ras 'Red Lion' vier stelen. Gezien de resultaten mag verwacht worden dat deze teeltwijze inde praktijk verder ingang zalvinden.
Plantgoedbewaring
Om meer inzicht te krijgen in de meest optimale bewaarduur en -temperatuur
zijn ineenexperiment plantgoedbollen van het ras 'Red Lion' gedurende 3,6en
9 weken bij een reeks van 2- 30 °C bewaard. Debollen waren op 10 november,
na enkele weken koeling in de grond, gerooid. Uit de resultaten bleek dat een
bewaartemperatuur van 2 °C aanleiding geeft tot bolrot. Naarmate de bewaartemperatuur hoger was was de bolopbrengst hoger, met name bij 6 of 9 weken
bewaring. Een kortere behandelingsduur gaf een hogere bolopbrengst, hetgeen
samenhangt met de langere groeiperiode. De meest optimale bewaartemperatuur was 26 °C. In hoeverre dit ook geldt voor bollen die voor het rooien geen
koude hebben gehad,zal nader onderzoek moeten uitwijzen.
Kasklimaat
C02 enopening huidmondjes
In het eerder in dit jaarverslag verschenen experiment met aubergines, gericht
op het voorkomen van bladvergeling, zijn de nodige waarnemingen aan het gewas gedaan. De vraag hierbij was of de sluiting van de huidmondjes in de bladeren onder invloed van een verhoogd C0 2 -gehalte een rol speelt bij het optreden van bladvergeling. Uit de resultaten bleek dat 100 ppm stijging van de
C0 2 -concentratie een daling van 12% in de huidmondjesgeleiding veroorzaakte. De verdamping bij hoog C0 2 (750 ppm) was gemiddeld 2 % hoger dan bij
350 ppm. Het totale effect van C0 2 op de verdamping isdus veel gunstiger dan
op grond van het sluiten van de huidmondjes verwacht mag worden. Op grond
van de verkregen gegevens is er geen reden om bij aubergine van de geadviseerde streefwaarde voor C0 2 (700 -1000 ppm) afte wijzen. Door bladvergeling
te voorkomen kan de produktie nog verder worden opgevoerd. In 1992 zal het
onderzoek dan ook worden voortgezet.
Verdampingsonderzoek
Bij drie gewassen, tomaat, komkommer en paprika zijn in 1991 metingen verricht aan de gewasverdamping bij verschillende gewasstadia. Ook is gekeken
naar het effect van een bepaalde gewaslaag op de verdamping. Op basis van
eerder verkregen gegevens bij paprika werd een duidelijk verband gevonden
tussen plantlengte en de procentuele verdamping. Deze relatie wordt in het
watergeefrekenmodel ingebracht. Hoewel nog veel gegevens uitgewerkt moeten worden bleek uit de verzamelde gegevens met behulp van een ophangbare
weegschaal dat de versgewichttoename (groei) vooral 's nachts plaatsvindt,
vooral als de instraling overdag hoger was geweest. Op donkere dagen was de
versgewichttoename gedurende de dag- en nachtperiode ongeveer even groot.
In 1992 worden de vele gegevens verder uitgewerkt.
Luchtvochtigheid en groei
Het onderzoek naar het effect van de kasluchtvochtigheid op groei, produktie en
kwaliteit werd in 1991 afgerond. Het blijkt dat de gewassen tomaat, komkommer, paprika en aubergine heel verschillend reageren op verhoging van de kasluchtvochtigheid. De produktie werd beïnvloed door de positieve (versnelde
bladaanleg en betere uitgroei) of negatieve effecten (inductie van calciumgebrek)
op het bladoppervlak en slechts een gering effect op de fotosynthese. Op grond
van deverkregen gegevens moeten vraagtekens gezet worden bij de inde praktijk veelvuldig toegepaste maatregelen ter verlaging van de luchtvochtigheid.
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Simulatie vanC02-verbruik inde glastuinbouw
In 1991 is het verkregen model getoetst met gegevens van in totaal elf bedrijven. Het model blijkt de werkelijkheid goed na te bootsen bij buitentemperaturen tussen 10en 30 °C; de dag- en nachttemperatuur per week wordt binnen
1 °C, de gemiddelde buistemperatuur binnen 5 °C en de C0 2 -concentratie binnen 50 ppm nauwkeurig berekend. De vochthuishouding van een kas met een
scherm kan nog niet goed worden berekend. Daarom is het gesimuleerde gasverbruik en de kilogramproduktie van komkommer, paprika en tomaat nog niet
met 100% zekerheid vast te stellen. In 1992 wordt hiertoe op het IMAG onderzoek verricht. Het ontwikkelde model blijkt echter bijzonder goed bruikbaar voor
het produceren van kerngetallen over C0 2 - en aardgasverbruik en kilogramproduktie bij verschillende C0 2 - en warmte-uitrustingen.
Geslotenkas
In 1991 is een aantal testmetingen uitgevoerd met een nieuwe ventilator en een
hardschuim luchtkanaal. Als de testfase begin 1992 zal worden afgesloten, kan
het teeltkundig/kasklimatologisch onderzoek worden voortgezet. Hiervoor
wordt opnieuw tomaat gekozen als testgewas. De aangezogen lucht zal dan
worden gefilterd,zodat insekten niet via ventilatie inde kas kunnen komen.
Verticaleenhorizontale temperatuurgradiënten
Ineen proefopstelling is nagegaan of een beschrijvend model kan worden ontwikkeld van verticale temperatuurpatronen in een kas. De gemeten temperatuurverschillen bleken over het algemeen goed verklaard te kunnen worden. In
november is een uitgebreide meetopstelling in vier afdelingen aangebracht. In
de komende vier jaar zal op het proefstation en het IMAG de nodige aandacht
worden geschonken aan de effecten van verticale temperatuurgradiënten. Hierdoor wordt het mogelijk om meer gerichte kennis over het gebruik van onder
andere groeibuizen te ontwikkelen. Om horizontale temperatuurverschillen te
kunnen verklaren zijn produktiewaarnemingen op cherrytomaat-bedrijven verzameld en in verband gebracht met temperatuur- en lichtverschillen. De gegevens worden nader uitgewerkt.
Verbetering zomerklimaat
Het onderzoek naar de effecten van luchtbevochtiging op het klimaat en het
gewas isvoortgezet. Ook bij paprika kon op zonnige dagen bij geopende luchtramen het gewenste vochtdeficit van 0.2 kPa niet worden gehandhaafd. Deverdamping bleek nauwelijks te verminderen onder invloed van luchtbevochtiging.
Op vijf zeer zonnige dagen kon in de kassen met luchtbevochtiging een groter
C02-verbruik worden gemeten dan in de controle afdeling. Dit wijst erop dat in
de controleafdeling op deze dagen de huidmondjes verder dicht waren. In 1992
wordt het onderzoek opnieuw bij een paprikagewas voortgezet, met name gericht op het vastleggen van het moment van stress.
Toepassing vaninsektengaas
In drie afdelingen op het proefstation zijn klimaatmetingen gedaan bij op verschillende wijzen bevestigd insektengaas inde luchtramen namelijk verticaal en
in het verlengde van het kasdek. Bij geheel geopende luchtramen bleek er geen
verschil in ventilatiebeperking door de wijze waarop het gaas was aangebracht.
Berekend uit het temperatuurverschil tussen kas en buitenlucht van de afdelingen was er bij het gaas (opening 0.34 x 0.34 mm) een ventilatiebeperking van
28%. Uit metingen onder andere in praktijk bleek verder dat vooral de luchtvochtigheid wat wordt verhoogd, maar dat de temperatuurstijging beperkt blijft
tot 1 a 2 °C. In 1992 wordt op ROC Horst nader onderzoek gedaan naar de
klimatologische gevolgen van toepassing van insektengaas.
43

Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen waaraan de afdelingen
Teelt en kasklimaat in1991 heeft gewerkt.

Tomaat
- Bewaring van plantmateriaal.
- Nieuwe tomaattypen.
- Ontwikkeling groeimodel.
- Rassenonderzoek ronde tomaat en
vlezig typen.
- Smaakonderzoek: invloed temperatuur, ECen bladplukken; meligheidstoets.
- Invloed van ECop de vruchtstevigheid.
Komkommer
- Mogelijkheden hoge draadsysteem.
- Gewasregistratie.
- Invloed chemische bestrijding van
meeldauw op produktie.
- Rasverschillen ten aanzien van
tolerantie van meeldauw.
- Slappen nekken.
- Voorspelling van de houdbaarheid.
Paprika
- Temperatuur onderzoek stookteelt.
- Bewaring van plantmateriaal.
- Variatie in smaak.
- Stevigheid en houdbaarheid.
- Bestuiving door insekten.
- Rassenonderzoek.
Sla-typen
- Relatie kropgewicht en nitraatgehalte.
- Plantdichtheid bij zware sla.
- Rassenonderzoek kropsla, ijsbergsla, crisp-ijsbergsla en Lolla rossa.
- Nitraatgehalte bij andijvie.
Aubergine
- Bladvergeling en produktie.
- Zaadvorming en smaak.
- Drukplekken.
- Rassenonderzoek.
Radijs
- Gesloten teeltsystemen.
- Rassenonderzoek.
Meloen
- Teeltvervroeging inde winter.
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- Bestuiving door insekten.
- Beïnvloeding van de geslachtsexpressie.
Overige groentegewassen
- Rassenonderzoek bloemkool.
- Rassenonderoek spinazie.
- Rassenonderzoek bospeen.
- Temperatuuronderzoek herfstteelt
courgette.
- Rassenonderzoek pepino.
- Bestuiving pepino met hommels
- Rassenonderzoek Physalis (ana
naskers).
Chrysant
- Mogelijkheden wortelbesproeiing.
- Vroege knopvorming moederplanten.
- Ontwikkeling houdbaarheidstoets.
- Rassenonderzoek.
Freesia
- Toepassing van assimilatiebelichting.
- Substraatbedden (gesloten teeltsystemen).
- Rassenonderzoek.
Amaryllis
- 'Non-Stop'teelt.
- Plantgoedbewaring.
- Uniformiteit knopstrekking
spruitamaryllis.
Kasklimaat
- C0 2 en opening huidmondjes.
- Verdampingsonderzoek tomaat,
komkommer en paprika.
- Luchtvochtigheid engroei,
produktie en kwaliteit.
- Simulatie van C02-verbruik in glastuinbouw.
- Regeling kasklimaat enteelt in een
gesloten kas zonder luchtramen.
- Horizontale enverticale temperatuurverschillen.
- Verbetering van het zomerklimaat.
- Toepassing van insektengaas.
- Ontwikkeling van het groeimodel
van tomaat.

Gewasbescherming
De belangrijkste sleutelorganismen voor een verdere uitbouw van de biologische bestrijding van plagen zijn momenteel Californische trips, katoenluis en
mineervlieg. De bestrijding van trips is verbeterd door enerzijds de roofmijt
Amblyseius in te zetten via open kweekjes in zakjes en anderzijds door het
introduceren van de Orius roofwants. Nieuwe roofmijtsoorten, die mogelijk
effectiever zijn dan de tot nu toe gebruikte soorten, worden beproefd om het
systeem nog verder te verbeteren. Voor de bestrijding van katoenluis zijn
bemoedigende resultaten behaald met een sluipwesp. Behalve naar deze sluipwesp gaat de aandacht ook uit naar andere perspectiefvolle natuurlijke vijanden. Ook dit jaar zijn in proefkassen goede resultaten met de biologische bestrijding van de nerfmineervlieg in sla behaald. Deze methode wordt nu op een
praktijkbedrijf getoetst. Insektengaas in de luchtramen kan een bijdrage leveren
aan het weren van insekten uit de kas. Dit heeft echter alleen zinals ook andere
infectieroutes zoveel mogelijk worden tegengegaan door goede bedrijfshygiënische maatregelen te nemen.
Het onderzoek naar courgettegeelmozaïekvirus is afgesloten. Overdracht van
het virus viazaad,zij het inzeer geringe mate, isvastgesteld. Debestrijding van
deze ziekte moet primair gericht zijn op het nemen van hygiënische maatregelen en het bestrijden van bladluizen die de ziekte overbrengen. Vanwege het
toenemend optreden van virusziekten in komkommer en paprika wordt onderzocht of bassinwater een besmettingsbron kan zijn.
In gesloten teeltsystemen is het opvallend dat wortelziekten in toenemende
mate optreden. Door een afgestemde watergift eneen niet te hoge temperatuur
kan het optreden van wortelrot bij komkommer, veroorzaakt door Pythium, wordentegengegaan. Het onderzoek naar de omstandigheden die Pythium-aantasting bij chrysant in gesloten teeltsystemen tegengaan wordt voortgezet. Het
onderzoek naar de mogelijkheid van biologische bestrijding van schimmelziekten is geconcentreerd op Fusarium-voetziekte bij tomaat. Onder proefomstandigheden, na opzettelijke besmetting met de ziekte, vindt met enkele
antagonisten een zeer sterke reductie van de aantasting plaats. Het is nog niet
gelukt dit effect ook onder praktijkomstandigheden aan te tonen, vanwege de
geringe en onregelmatig voorkomende aantasting.
Ontsmetting van voedingswater vindt in de praktijk reeds plaats door middel
van verhitting of ozon. Bij beide methoden is sprake van een algehele ontsmetting. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van goedkope, selectieve
methoden die bijvoorbeeld wel schimmels maar geen virussen doden.
Het onderzoek naar de optimalisering van de toediening van gewasbeschermingsmiddelen is versterkt door het aanstellen van een extra onderzoeker.
Naast deeffectiviteit ligt indit onderzoek eenzwaar accent op vermindering van
de emissie van middelen naar het milieu.Insamenwerking met andere instituten
wordt inmiddels de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de buitenlucht onderzocht.
Virusziekten
Virusziektenovergebracht door Olpidium
Van verschillende plantesoorten werd nagegaan of ze waardplant zijn voor het
slabobbelbladagens of het paprikageelnervigheidsagens. Onder andere tomaat
en aubergine bleken in de wortels, niet in bovengrondse delen, geïnfecteerd te
kunnen worden met het slabobbelbladagens. Aanwijzingen zijn verkregen dat
het paprikageelnervigheidsagens kan worden overgebracht zonder dat de
vector Olpidium de wortels koloniseert. Olpidium-isolaten uit sla, komkommer,
paprika, andijvie, freesia en chrysant brachten alle het slabobbelbladagens uit
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aangetaste slaplanten over. Het paprikageelnervigheidsagens daarentegen
werd alleen door het paprika-isolaat van Olpidium vanuit paprika overgebracht.
Overdracht van het geelnervigheidsagens via zaad van zieke paprikaplanten
werd vastgesteld; in tot 3 0 % van de zaden toe bleek het agens aanwezig te
zijn. Erzijn aanwijzingen verkregen dat besmetting van slakiemplanten met een
Olpidium-isolaat uit paprika een bescherming kan geven tegen aantasting van
het bobbelbladagens. Het sluitend bewijs dat de Olpidium-schimmel de vector
isvoorfreesiabladnecrose is nog niet geleverd.
Courgettegeelmozaïekvirus
Courgettegeelmozaïekvirus wordt gemakkelijk door bladluizen verspreid. Het
was moeilijk om van zieke planten kiemkrachtige zaden te winnen. Zaadoverdracht van het virus werd wel vastgesteld, maar in zeer geringe mate (0,05%).
Desinfectie door zaad een warmtebehandeling te geven heeft geen zin, omdat
het embryo is geïnfecteerd. Overige proeven toonden aan dat het virus met
moeite kan overgaan bij contact. Voor de verspreiding is dit waarschijnlijk niet
van belang.
Ook verspreiding via stuifmeel is niet vastgesteld. In26 getoetste courgette- en
pompoenrassen werd geen resistentie aangetroffen. Bij komkommer zijn er
verschillen in vatbaarheid. Door hygiëne en zonodig tijdig opruimen van zieke
planten hoeft dit virus geen bedreiging te vormen.
Tomatebronsvlekkenvirus
Overdracht van het virus via steenwolsubstraat, oude besmette matten, is niet
vastgesteld. Een andere verspreiding van het virus dan door trips lijkt niet
mogelijk.
Virusbesmetting vanbassin- en drainwater
Op twee paprikabedrijven waar paprikamozaïek optrad is de aanwezigheid van
het virus in het drainwater vastgesteld. In één geval kon het virus ook in het
bassinwater, weliswaar in een zeer lage concentratie, worden aangetoond. Op
twaalf komkommerbedrijven met virusproblemen zijn eveneens watermonsters
genomen. In bassinwater kon geen virus worden aangetoond. In het drainwater
werd op twee bedrijven komkommerbontvirus enop zeven bedrijven meloenenecrosevirus aangetroffen.
Resistentieveredeling
Ten behoeve van de resistentieveredeling door particuliere bedrijven zijn diverseTMV-stammen vantomaat en paprika geleverd.
Schimmelziekten
Fusarium-voetziekte bij tomaat
Voor de biologische bestrijding van Fusarium-voetziekte werden Trichoderma
en niet-ziekteverwekkende Fusarium-isolaten afkomstig uit Aalsmeer en Frankrijk beproefd in een systeem met recirculatie van de voedingsoplossing. Goede
resultaten werden verkregen met het niet-ziekteverwekkende Fusarium-isolaat
uit Frankrijk (50% reductie van de aantasting) en met Trichoderma (65 tot 77%
reductie van de aantasting).
Op een aantal praktijkbedrijven met het vrije drainage steenwolsysteem is
Trichoderma in het jonge plant stadium toegediend. Vanwege de geringe en
bovendien onregelmatig voorkomende aantasting zijn in dit onderzoek geen
betrouwbare effecten waargenomen.
Ineen proef over het effect van het tijdstip van toedienen vanTrichoderma werden de volgende resultaten behaald. Circa 4 maanden na het toedienen werd
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een reductie van de aantasting van 80 tot 100% waargenomen bij de plug-,
pot- of tankbehandeling. Bij de zaadbehandeling was dat 40%.
Het lijkt mogelijk om inzicht te verkrijgen in het populatieverloop en deverspreiding van antagonisten doordat de beschikking is verkregen over stammen die
resistent zijn tegen een bepaald fungicide. Op praktijkbedrijven kwamen inenkele gevallen in resistente tomaterassen toch voetziekteverschijnselen voor.
Uit onderzoek bleek dat er geen sprake was van een nieuw fysio van de schimmel. Derassen zijn echter niet volledig immuun tegen de ziekte.
Pythium bij komkommer
In een systeem met recirculatie van de uitgedraineerde voedingsoplossing
leidde besmetting van de voedingsoplossing in de voorraadtank met Pythium
tot aantasting van de planten die op steenwolmatten stonden. Verspreiding
van de ziekte via water is dus mogelijk. Een lage frequentie in watergift tijdens
de opkweekperiode in de zomer leidde later na het uitplanten tot meer
Pythium-aantasting dan een frequente watergift. In het najaar (oktober) daarentegen was het effect van de frequentie van de watergift precies tegenovergesteld.
Planten opgekweekt bij een lage temperatuur (19 °C) waren minder vatbaar
dan planten opgekweekt bij een hogetemperatuur (25 °C). Erwas een tendens
dat een EC van 2 van het voedingswater tijdens de opkweek leidde tot een
voor Pythium minder vatbare plant dan een EC van 4. Planten geteeld bij een
lage etmaaltemperatuur (20 °C) werden minder snel en minder ernstig door
Pythium aangetast dan planten die bij een hogere etmaaltemperatuur (24 °C)
werden geteeld. Een kortstondige verhitting (3 seconden) van een met
komkommerwortels besmette betonvloer met een verrijdbare brander, doodde
de Pythium schimmel indeze wortels.
Om Pythium in de voedingsoplossing aan te tonen zijn speciale filtreerpapiertjes en het gebruik van verspeenbare komkommerplantjes wellicht geschikt.
Demethoden zijn echter niet gevoelig genoeg om eenvoorspellende waarde te
hebben.
Pythium bij chrysant
Het optreden en de verspreiding van Pythium in gesloten teeltsystemen met
Fins-veenmosveen, eb/vloed en wortelberegening is nader onderzocht. Het
gewas groeide het best op veenmosveen. Het takgewicht was bij het eb/vloed
systeem sterk verlaagd, bij wortelberegening enigszins en bij veen niet verlaagd door Pythium aan de voedingsoplossing toe te dienen. In de eerste
weken na het planten was de wortelverbruining het ergst. Daarna nam de
verbruining af. 'Reagan' is minder gevoelig voor Pythium dan 'Refla'. Onder
laboratoriumomstandigheden is het effect van humusextracten op de groei en
sporulatie van Pythium onderzocht. Een effect op de groei van de schimmel
is niet waargenomen. De extracten verhoogden wel de sporulatie van de
schimmel.
Verticillium bij tomaat
Onder praktijkomstandigheden kwam in een Verticillium-resistent ras toch aantasting voor. Na toetsing op een waardplantenreeks bleek dat er sprake was
van een nieuw fysio. Op een vastbaar ras bleek dit nieuwe fysio minder agressief te zijn dan het oude fysio.
Verticillium bij aubergine
Vanuit besmette goten vond in een recirculatiesysteem verspreiding van de
ziekte via het drainwater in beperkte mate plaats. Planten op steenwol zonder
hoes werden gemakkelijker aangetast dan planten op ingehoesde steenwol.
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Resistentieveredeling
Voor resistentietoetsingen is materiaal van Fusarium van tomaat en aubergine,
Verticillium van tomaat, aubergine en paprika, Didymella van tomaat en
Phytophthora van paprika aan veredelingsbedrijven geleverd.
Plagen
Trips
De beste tripsbestrijding in paprika werd verkregen als zowel de roofwants Orius insidiosus als de roofmijt Amblyseius cucumeris werd ingezet. Ondanks de
korte daglengte slaagde de introductie van Orius eind januari. Naongeveer vier
weken ontwikkelde zich de nieuwe generatie. Orius handhaafde zichtot inoktober en Amblyseius werd bij het ruimen van het gewas in december nog in lage
aantallen aangetroffen. Ook op een commercieel paprikabedrijf werd trips zeer
goed door Orius bestreden. Het duurde wel de nodige weken voordat Orius
zich vanaf het loslaatpunt over de hele kas had verspreid. Detripsbestrijding in
komkommer met Orius verliep nog niet geheel naar wens.
De uitworp van open kweken van Amblyseius cucumeris bleek onder laboratoriumomstandigheden zeer hoog te zijn; meer dan 10.000 roofmijten per zakje.
Inde kas moet gewaakt worden tegen verdroging, met name bij vriezend weer.
Verschillende nieuwe roofmijtsoorten van trips, die daglengte ongevoelig of
beter bestand zijn tegen droogte, zijn getoetst. In de oriënterende proef bleken
deze soorten zich goed te kunnen vestigen op komkommerplanten. Onderzoek
naar een goede kweekmethode is gaande.
Katoenluis
Het onderzoek naar de biologische bestrijding van katoenluis richt zich in eerste
instantie op sluipwespen. Onder geconditioneerde omstandigheden is de levenscyclus van de sluipwesp Aphidius matricariae nagegaan. De ontwikkelingsduur van eitot volwassen stadium is relatief kort. De levensduur van de volwassenwesp isook niet erg lang, maar in kortetijd worden zeer veeleieren afgezet.
Sluipwespen verzameld van en gekweekt op perzikluis verkiezen perzikluis boven katoenluis. Sluipwespen verzameld van en gekweekt op katoenluis vertonen geen voorkeur. Voor een praktische toepassing is het aan te bevelen de
kweek van sluipwespen op katoenluis uit tevoeren.
In een kasexperiment was de sluipwesp in staat de populatie van katoenluis
redelijk tot goed onder controle te houden. Inde eerste maand werden met het
open kweek systeem op graanluis betere resultaten behaald dan met twee keer
per week introduceren van de sluipwesp. Daarna was de situatie precies
andersom.
Oriënterende proeven zijn genomen met twee experimentele, selectieve chemische middelen tegen bladluis. Deze middelen zouden een welkome aanvulling
kunnen zijn inde geïntegreerde bestrijding van katoenluis.
Mineervlieg
De biologische bestrijding van de nerfmineervlieg insla via eenopen kweek van
sluipwespen op de boterbloemmineervlieg slaagde goed. Met de sluipwesp
Dacnusa werden de beste resultaten behaald, zowel wat betreft lage aantallen
mijnen per krop als hoge parasiteringspercentages. Met de sluipwesp Diglyphus liep het aantal mijnen per krop te hoog op en was de parasitering gering.
Voorkomen moet daarom worden dat de open kweek van Dacnusa op ranonkel
verstoord wordt door Diglyphus. Roofwantsen en prederende vliegen kwamen
spontaan voor. De betekenis ervan is echter nog onduidelijk. Het onderzoek is
in een zodanige fase dat het open kweeksysteem op een praktijkbedrijf zal
worden beproefd.
Poppen van de nerfmineervlieg overleefden buiten de winter 90/91, alhoewel de
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sterfte meer dan 9 0 % was. Half maart kwam de eerste vlieg uit de buiten opgeslagen poppen. Evenals in 1990, werden buiten op tuinboon de eerste vliegen
begin april waargenomen.
Witte vlieg
Onderzocht is of de hoeveelheid oxamyl (Vydate) bij een aangietbehandeling
verlaagd kanworden ineensysteem met recirculatie van de voedingsoplossing.
Hieromtrent is nog geen duidelijkheid verkregen.
Spint
Oriënterend onderzoek is uitgevoerd met een nieuwe roofmijtsoort voor spint
op komkommer. De eerste resultaten zijn hoopgevend en het onderzoek zal
worden voortgezet.
Bladwantsen
Steeds vaker worden op paprika- en komkommerbedrijven bladwantsen waargenomen. Onduidelijk is nog welke soorten schade aanrichten. Op
paprikaplanten is het niet gelukt symptomen van de brandnetelwants op te
wekken.
Insektengaas in luchtramen
Het effect van het afsluiten van de luchtraamopeningen met gaas met een
maasopening van 0.34 x 0.34 mm op het optreden van plagen in een komkommergewas is nagegaan. Behalve via de luchtramen zijn er ook nog andere
infectieroutes. Met name voor trips is vastgesteld dat de deur een belangrijke
infectieroute is. Afgazen van de luchtramen lijkt alleen zin te hebben als daarnaast goede bedrijfshygiënische maatregelen worden genomen.
Met behulp van een gazen kooi is vastgesteld dat de tomatemineervlieg onder
kasomstandigheden niet door gaas met een opening van 0.6 x 0.6 mm gaat. In
een laboratoriumopstelling gaat gevleugelde katoenluis niet door een opening
van 0.5 x 0.5 mm envolwassen Californische trips niet door 0.16 x 0.16 mm.
Nevenwerking vanbestrijdingsmiddelen op natuurlijke vijanden
Het middel teflubenzuron (Nomolt) heeft geen nadelig effect op de roofmijt Amblyseius barkeri. Toepassing van dit middel naast de roofmijt is dus mogelijk
zonder de biologische bestrijding schade te doen.
Chemische bestrijding nerfmineervlieg
Voor de bestrijding van de larven van de nerfmineervlieg in sla zijn diverse middelen getoetst, zowel in potproeven als onder semi-praktijkomstandigheden. In
dewinterperiode, met een lage infectiedruk, was eeneenmalige grondbehandeling met oxamyl (Vydate) voor het planten afdoende. Bij een hoge infectiedruk in
warmere perioden van het jaar gaf deze eenmalige behandeling onvoldoende
effect.
Mede naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek op het proefstation
heeft abamectine (Vertimec) een toelating gekregen voor de bestrijding van mineervlieg tijdens de opkweek van diverse groenteplanten bij plantenkwekers
aangesloten bij de NAK-G.
Residu-onderzoek
Voor het verkrijgen van een toelating van abamectine (Vertimec) is residuonderzoek bij sla uitgevoerd. Verder is het residuverloop van oxamyl (Vydate)
in sla bij toepassing voor het planten in de diverse seizoenen van het jaar
nagegaan.
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Ontsmetting van voedingswater
Jodium:Sporen van de schimmel die Fusarium-voetziekte bij tomaat veroorzaakt,werden al naeen behandelingstijd van 5minuten eneenconcentratie van
8 dpm jodium in het drainwater gedood. Tomaatmozaïekvirus in drainwater
werd niet door jodium gedood, zelfs niet bij een behandelingstijd van 4 uur. Bij
een jodiumbehandeling moet een koolstoffilter worden gebruikt. Dit filter
verwijdert niet de hoofdelementen, maar wel een deel van de spoorelementen.
Gewasbeschermingsmiddelen worden volledig uit het water verwijderd.
Ultraviolette straling: Met een hogedruk kwikdamplamp van het omspoelde
lamp principe is een lineair verband vastgesteld tussen dosis en ontsmettingsresultaat. Schimmels worden bij een lagere dosis gedood dan virussen. Drainwater bevat normaal teveel organische stoffen om eengoed effect van een UVbehandeling teverkrijgen.Voorfiltratie en mengen met bijvoorbeeld bassinwater
is noodzakelijk. Uzerchelaten worden door deze UV-behandeling in belangrijke
mate afgebroken, overige voedingselementen niet. Bij een lagedruk kwikdamplamp van het omspoelde lamp principe waren minimaal 10 passages langs de
lamp nodig om drainwater te zuiveren van de Fusarium-schimmel of van het
tomaatmozaïekvirus. Verhoging van het gehalte aan ijzerchelaat in het drainwater heeft een sterk nadelig effect op de ontsmettende werking van UV. Het gehalte aan gewasbeschermingsmiddelen in het drainwater neemt door een UVbehandeling enigszins af.
Toedieningstechnieken voor bestrijdingsmiddelen
Onderzocht isderelatietussen dosis eneffect vandrietechnieken: hoog-volumespuiten (spuitmast), LVM enfoggen. Het effect van middelen tegen spint en witte
vlieg isineenmiddelhoog enhoogtomategewas onderzocht. Naaraanleidingvan
eerder verkregen resultaten werd nagegaan of met een lagere dan de aanbevolen
dosering toch een goede bestrijding kan worden verkregen. Inderdaad had een
verlaging van de concentratie nauwelijks effect op de bestrijding. Over het algemeen gaf despuitmast iets betere resultaten dan de anderetechnieken.

Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen waaraan de afdeling
Gewasbescherming in 1991 heeft gewerkt.
Virusziekten overgebracht door
Olpidium (paprikageelnervigheid,
slabobbelblad enfreesiabladnecrose).
Courgettegeelmozaïekvirus.
Tomatebronsvlekkenvirus.
Virusbesmetting van bassin- en
drainwater.
Produktie van TMV-stammen voor
veredelingsdoeleinden.
Biologische bestrijding van
Fusarium-voetziekte bij tomaat.
Pythium bij komkommer.
Pythium bij chrysant.
Verticillium bij tomaat.
Verticillium bij aubergine.
Residu-onderzoek op sla.
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- Produktie van schimmels voor
veredelingsdoeleinden.
- Biologische bestrijding van
Californische trips.
- Biologische bestrijding van
mineervliegen.
- Biologische bestrijding van
(katoen)luis.
- Biologische bestrijding van spint.
- Schade door bladwantsen.
- Insektengaas in luchtramen.
- Chemische bestrijding witte vlieg.
- Chemische bestrijding mineervlieg.
- Gevoeligheid van natuurlijke vijanden
voor gewasbeschermingsmiddelen.
- Ontsmetting van giet- en drainwater.
- Toedieningstechnieken van
bestrijdingsmiddelen.

Bedrijfssynthese
In 1991 zijn het in het kader van het onderzoekprogramma 'Gesloten Bedrijfssystemen' diverse bedrijfskundige projecten gestart of versterkt. Daarbij is
dankbaar gebruik gemaakt van de resultaten uit de eerder uitgevoerde projecten. Hierdoor was het mogelijk om de ontwikkeling van gesloten teeltsystemen,
voor de gewassen die nog vrijwel uitsluitend in de grond worden geteeld, doelgericht aan te pakken. Dit betekent niet dat in het lopende jaar het perspectief
voor die gewassen veel duidelijker is geworden. Er zijn voor de desbetreffende
gewassen nog veel problemen te overwinnen om te komen tot rendabele, in de
praktijk toepasbare systemen.
Economisch onderzoek
Documentatie en evaluatie vangesloten bedrijfssystemen
Dit project wordt in samenwerking met het Landbouw Economisch Instituut
(LEI) uitgevoerd. Bij de documentatie wordt het verbruik van water, meststoffen
en gewasbeschermingsmiddelen op individuele bedrijven vastgelegd. Doel is
om inzicht te krijgen in het feitelijk verbruik van deze middelen en daarmee een
bewustwordingsproces op gang te brengen. In het onderzoek wordt getracht
mogelijke verbanden tussen teeltsystemen en verbruik aan te geven. In 1991 is
gestart met het verzamelen van gegevens op 26 rozenbedrijven met de cultivar
'Frisco'. Daarnaast worden gegevens over belichten,temperatuur en opbrengst
vastgelegd. De rozenbedrijven, die een jaar worden gevolgd, zijn ingedeeld in
vier groepen: substraat zonder en substraat met recirculatie (beide met assimilatiebelichting), grond met en grond zonder assimilatie-belichting. De gegevens
worden periodiek verzameld en naar detuinders teruggekoppeld.
Voor de potplanten is een begin gemaakt met de voorbereidingen van de documentatie, die in 1992 zal starten.Voorlopig is gekozen voor de potplantengewassen Ficus, Kalanchoë en Spatiphyllum. Bij de potplanten zal de aandacht met
name liggen op bedrijven diewel en niet recirculeren (inde potplantenteelt ismeer
ervaring met recirculatie) ende relatietussenziektegevoeligheid enrecirculatie.
Simulatie vangesloten bedrijfssystemen
Doel van dit project, waarin met het IMAG wordt samengewerkt, is het simuleren van toekomstige bedrijfs- en produktiesystemen met een zo laag mogelijke
milieubelasting (gesloten bedrijfssysteem). De nadruk ligt daarbij op de synthese van technische, economische en sociale factoren in bedrijfsverband. In
het onderzoek wordt een termijn van drie à vier jaar voor ogen gesteld. In het
verslagjaar zijn bedrijfseconomische evaluaties uitgevoerd voor de gewasgroepen 'meermalig oogstbare groenten' en 'bloeiende bol/knolgewassen'.
Daarnaast zijn de perspectieven van het minimaliseren van de uitspoeling van
meststoffen bij grondteelten bekeken.
Werkgroep 'meermalig oogstbare groenten':
Bij de meermalig oogstbare groenten is de komkommer als voorbeeldgewas
genomen. Hiervoor is de bedrijfseconomisch evaluatie uitgevoerd. De gesloten
bedrijfssystemen zijn vergeleken met een referentiebedrijf van 2 ha met twee
komkommerteelten perjaar op steenwolmatten met vrije drainage. Uit de studie
blijkt dat een gesloten bedrijfssysteem met slurven of met librabakken economisch gezien het beste is. Op de tweede plaats volgen de gesloten systemen
met steenwolmatten in goten en voedingsfilm in goten. De extra systeeminvesteringen bedragen ƒ 2 - (slurven) tot ƒ 1 2 0 - (mobiel rijen systeem) per m2.Ondanks een hogere ruimtebenutting en bepaalde mechanisatie- en arbeidsvoor51

delen hebben rol- en transporttabletten en mobiele rijen een veel lager economisch resultaat. Bij het tweerijen teeltsysteem (dubbel V-systeem) zijn de systeeminvestering endesysteemkosten lager dan bij het vierrijenteeltsysteem. Bij
het tweerijen teeltsysteem zijn de gesloten systemen met slurven en librabakken in economisch opzicht het beste. Door recirculatie bij gesloten systemen
kan circa 35% op meststoffen worden bespaard.Als het gietwater uit minimaal
85% regenwater bestaat, hoeft er niet te worden geloosd. Eindconclusie is dat
gesloten systemen met librabakken in goten en met steenwolmatten in goten
de voorkeur verdienen vanuit economisch en milieu-oogpunt.
Werkgroep 'bloeiende bol/knolgewassen':
Als voorbeeldgewas van de bloeiende bol/knolgewassen is gekozen voor de
freesia. Een referentiebedrijf van 1ha metjaarrond 1,7teelten freesia inde kasgrond is vergeleken met gesloten bedrijfssystemen. Uit de tussenresultaten
blijkt dat het gesloten systeem met substraat in roltabletten in economisch opzicht het beste is.Wel blijkt uit de studie dat het bedrijfsresultaat van defreesiateelt sterk onder druk staat. Alle overige gesloten systemen geven een slechter
bedrijfsresultaat dan het referentiebedrijf. Dit slechtere resultaat wordt in belangrijke mate bepaald door de toegenomen kosten van de bedrijfsuitrusting.
Bij de gesloten systemen met broeifust is het bedrijfsresultaat te verbeteren
door teeltversnelling, doordat bepaalde teeltfasen buiten de kas plaatsvinden.
Bovendien kunnen enkele teelthandelingen centraal worden uitgevoerd. Het gesloten systeem met broeikisten is dan in economisch opzicht het tweede
alternatief nade roltabletten.
Perspectieven van het minimaliseren van de meststofuitspoeling bij grondteelten
Uit de studie blijkt dat het efficiënter werken enomgaan met water en meststoffen de uitspoeling daarvan naar het milieu vermindert, maar een doorspoeling
vantenminste 20% noodzakelijk zal blijven voor een optimale produktie.
Met regenwater als basisdekking van de watergift zal bij een doorspoeling van
20% in de grondteelt met vrije drainage nog 30% tot 35% van de meststofgift
uitspoelen. In de huidige situatie is dit circa 50% van de meststofgift. Hergebruik van drainwater via het drainwaterstelsel zal slechts in een beperkt aantal
bedrijfssituaties goed mogelijk zijn. In economisch opzicht weegt de besparing
op meststoffen niet op tegen de extra kosten van verbeterd gietwater en de
kosten van het ontsmetten van drainwater respectievelijk gietwater.
Bepaling van het opbrengstniveau en de rentabiliteit binnen de glasgroenteteelt op basis vande registratie vanopbrengstgegevens viade studieclubs
Op dezelfde wijze als voorgaande jaren zijn dit jaar produktie en geldopbrengst
per week verzameld. De deelnemende tuinders veilen bij de veilingen in het
Westland, bij veiling de Kring, ZON of Nieuw Amsterdam. Deze gegevens zijn
verwerkt voor een aantal groepen en wekelijks gepubliceerd. Aan het eind van
het teeltseizoen isvoor elkegroep een nacalculatie gemaakt van de rentabiliteit.
Management onderzoek
Besluitvorming gewasbescherming
In navolging van de activiteiten in het voorgaande jaar is de analyse van de
besluitvorming voor gewasbescherming voor de gewassen paprika en chrysant
afgerond. De resultaten zijn vastgelegd ineen beslismodel voor gewasbescherming. Vervolgens zijn de mogelijke toepassingen van de uitgevoerde analyse
nagegaan en uitgewerkt. Van de afzonderlijke beslismodellen is een checklist
afgeleid die een effectieve aanpak van de gewasbescherming aangeeft. Deze
52

kan bijdragen aan meer inzicht van de tuinder in gewasbescherming en een
grotere bewustwording.
Om de mogelijkheden van geautomatiseerde beslissingsondersteuning aan te
geven zijn twee demonstratieprogramma's voor paprika ontwikkeld. Het eerste
programma gaf een procedurele ondersteuning indevorm van een beschrijving
van een effectieve aanpak (vergelijkbaar met de checklist) en aanvullende informatie. Het tweede programma geeft inhoudelijke ondersteuning bij de beslissing tot gewasbescherming en bij de keuze van een middel. Expertise van
deskundigen is in dit tweede programma opgenomen. De demonstratiemodellen zijn aan tuinders voorgelegd en ter discussie gesteld. Op het tweede programma is erg positief gereageerd.
Ook vanuit een meer theoretische benadering zijn de mogelijkheden van informatietechnologie nagegaan. Het kennisgebied gewasbescherming bij paprika is
geschikt voor de ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem. Bij chrysant
zijn de perspectieven (voorlopig) minder, met name door het gebrek aan voldoende gekwantificeerde kennis.
Het project is afgesloten met een eindverslag waarin aanbevelingen zijn gegeven voor vervolgonderzoek gericht op een teeltbegeleidingssysteem voor gewasbescherming bij paprika.
Milieu-management binnen het glastuinbouwbedrijf
Milieu-management kan worden omschreven als het geheel van beslissingen
gericht op milieu-aspecten binnen de bedrijfsvoering, dat door de ondernemer
wordt genomen. Hierbij wordt rekening gehouden met kwaliteitszorg en
arbeidsomstandigheden.
Vanuit het oogpunt van het milieuworden nieuwe eisenen randvoorwaarden aan
de bedrijfsvoering gesteld. Het is belangrijk om aan te geven hoe op deze ontwikkelingen door de ondernemer kanworden ingespeeld. Eenteontwikkelen milieu-management model brengt de werkwijze en beslissingen op het gebied van
de afzonderlijke milieu-aspecten en de samenhang tussen deze aspecten in
kaart. Met het milieu-management model kunnen handvaten worden aangereikt
aan de tuinder om zo milieu-bewust mogelijk te telen.Als eerste activiteit is een
inventarisatie uitgevoerd. Er is een overzicht gegeven van de activiteiten op het
gebied van milieu van de verschillende organisaties (onder andere Landbouwschap, NTS, IKC, DLV, PBN/PTG, CBT) in de glastuinbouw. Deze activiteiten
zijn geplaatst in een stappenschema dat wordt gebruikt voor de ontwikkeling
van een milieuzorg-systeem. Per gewasgroep (eenmalig/meermalig oogstbare
groenten en bloemen en bloeiende bol- en knolgewassen) zijn de gesloten bedrijfssystemen beschreven.Vervolgens zijn de milieu-aspecten bij deze gesloten
bedrijfssystemen beschreven. Een inventarisatie is gemaakt van arbeidsomstandigheden indeglastuinbouw envanonderzoeken opdit gebied.Hieruit kan worden afgeleid welke onderzoeken een relatie hebben met het milieu-management.
Ten slotte zijn bedrijfstypen geselecteerd voor de volgende onderzoekfasen. De
selectiecriteria waren:economisch belang van het gewas, haalbaarheid gesloten
bedrijfssystemen, milieuaspecten gesloten bedrijfssystemen en beschikbaarheid
gegevens van gewas/bedrijfstype.
Gekozen is voor de gewasgroep meermalig oogstbare groenten en daarbinnen
voor devoorbeeldgewassen paprika en komkommer.
Teeltbegeleidingssysteem gewasbescherming paprika
Dit project is gestart naar aanleiding van het project 'Besluitvorming voor gewasbescherming'. Doelstelling van het project is het ontwikkelen van een prototype van een teeltbegeleidingssysteem voor gewasbescherming. Dit is een informatiesysteem dat ondersteuning biedt bij de dagelijkse beslissingen op het
gebied van gewasbescherming op bedrijfsniveau. Het systeem wordt ontwik53

keld voor het gewas paprika. De ervaringen kunnen worden gebruikt bij soortgelijke systeemontwikkeling voor andere gewassen.
Het project bestaat uit de volgende activiteiten: voorbereiding project (opzetten
projectorganisatie), afbakening en keuze onderwerpen (selectie van ziekten/plagen die in het te ontwikkelen systeem worden opgenomen), ontwikkeling prototype (aanwezige kennis in kaart brengen en ontwikkelensysteem), test systeem
(test prototype in groep telers) en voorbereiding overdracht systeem naar de
markt. In 1992 wordt een eerste prototype ontwikkeld.
Investeringsselectie energiebesparende maatregelen en alternatieve energiebronnen
Dit project wordt uitgevoerd samen met het LEI in opdracht van de NOVEM.In
1991 is het prototype op een aantal punten aangepast. Daarnaast is voor elk in
te voeren gegeven een controle op minimum en maximum ingebouwd. Tevens
is de set vragen nog verder verbijzonderd voor wat betreft het wel of niet stellen
van een vraag afhankelijk van al of niet kiezen van een alternatief. Van dit aangepaste prototype is een versie gemaakt voor het LEI en een versie voor het
IKC. De laatste versie wordt in het vervolgproject gebruiksvriendelijk gemaakt.
Detwee versies verschillen op drie punten: rendementen invoeren op onder- of
bovenwaarde, wel of niet opbrengstverschillen rekenen bij warmteopslag en de
layout van de uitgebreide uitdraai.
Overdracht Energie - Investeringsselectiemodel
Dit project is een vervolg op een voorgaand project. Het energie-investeringsselectiemodel berekent het energieverbruik en -kosten van de verschillende
energiebronnen, de netto contante waarde en de terugverdientijd. Daarnaast
wordt voor de verschillende energievormen de gevoeligheid voor prijsstijgingen
berekend. Met het model kunnen de effecten van de volgende investeringen
worden doorgerekend: energieschermen of andere energiebesparende maatregelen bij het kasdek, gevelisolatie, basislast kolenstook, basislast warmtepomp, basislast warmtekracht, basislast warmtelevering door derden, warmteopslag ten behoeve van C0 2 -dosering, en combinaties hiervan.
In 1991 is het prototype van het model getest enzijn wensen ten aanzien van de
gebruiksvriendelijkheid geïnventariseerd. Verder zijn met nieuwekennis een
aantal punten aangepast. Eind 1991 is aan een softwarebureau opdracht gegeven het prototype gebruiksvriendelijk te maken.
Investeringsselectie en doseertactiekCO2
In 1990 is in opdracht van de NOVEM een model voltooid waarmee de economische gevolgen van het doseren van C0 2 van verschillende hiermee samenhangende investeringen kunnen worden doorgerekend. Daarnaast kunnen de
gevolgen van aanvullend C0 2 doseren voor elk van de investeringen worden
doorgerekend. Het model, dat een koppeling van een kasklimaat, een fotosynthese en een bedrijfseconomisch model is, berekent het verbruik van aardgas,
zuivere C0 2 en de kg-produktie. Door vergelijking van een uitgangssituatie kunnen de verschillen in kosten en opbrengsten berekend worden. Het model rapporteert dit in de vorm van een netto contante waarde en terugverdientijd voor
elke investerings- en aanvullende doseringssituatie. Daarnaast wordt voor een
aantal kostenposten de gevoeligheid berekend voor prijsstijgingen. Dit model is
in staat om de berekeningen te maken voor tomaten- en komkommerteelten.
In 1991 is het kasklimaat- en fotosynthesegedeelte van het C0 2 -model in het
project 'Simulatie van C02-verbruik in de glastuinbouw' getest op een aantal
praktijk bedrijven. Hierbij bleek het gedeelte dat betrekking heeft op het gebruik
van warmte die door derden is geleverd en waarbij geen rookgas-C0 2 wordt
meegeleverd niet correct was. Dit gedeelte wordt begin 1992 vervangen.
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Kennisoverdracht C02-beslissingsmodel
In 1991 is een aantal cases samengesteld waarmee de gevolgen voor produktie, geldopbrengst, gas- en C02-verbruiken en andere economische gevolgen
vanwarmteopslag doorgerekend kunnen worden. Het gaat hierbij om twee teelten namelijk een stookteelt tomaat en twee opvolgende komkommerteelten.
Voor deze teelten wordt een range vantien warmteopslagcapaciteiten van 0m3
tot en met 200 m3per ha doorgerekend. Daarnaast wordt voor al deze situaties
voor een aantal niveaus uitgerekend wat de effecten zijn van aanvullend C0 2
doseren met zuivere C0 2 of C0 2 aangemaakt met de aardgasketel.
Hieruit zijn de volgende conclusies gekomen:
1. Aanvullend C0 2 doseren:
- Aanvullend C0 2 doseren geeft een duidelijke verbetering van het bedrijfsresultaat. Dit geldt voor zowel aanvullend doseren met zuivere CO2, als aanvullend doseren door C0 2 aan te maken door aardgas te verbranden met de
CV-ketel.
- Vergeleken met zuivere C0 2 geeft aanvullende doseren met C0 2 van de
CV-ketel het hoogste resultaat. Voorwaarde hierbij iswel dat de extra warmte
zonder veel problemen voor het gewas afgevoerd kanworden.
- Bij eenzuivere C0 2 prijs van 20 et per kg ligt deze verbetering echter veel lager dan met C0 2 van deCV-ketel.
- Bedraagt de kg-prijs van zuivere C0 2 de helft van de m3-prijs van aardgas,
dan zullen de resultaten ongeveer gelijk zijn.
- Als de aardgasprijs van 20 et naar 30 et stijgt dan wordt een verbetering van
het resultaat lager.
- Ook bij een aardgasprijs van 30 et per m3 en een prijs van zuivere C0 2 van
20 et isaanvullend doseren met C0 2 van de aardgasbrander ook rendabeler.
- Aanhouden van 450 à 500 ppm geeft de beste resultaten. Met hogere
C02-niveaus worden nog maar geringe verbeteringen van het resultaat
gehaald.
2. Warmteopslag:
- Warmteopslag geeft, ten opzichte van alleen C0 2 doseren bij warmtevraag,
bij tomaat 20% en bij komkommer 28% stijging van produktie bij een capaciteit van 100 m3 per ha. Hiervoor moet slechts 1 tot 1.5 m3 extra aardgas
verstookt worden.
- Warmteopslag geeft, ten opzichte van de huidige situatie waarbij met minimum buis 350 a400 ppm als minimum wordt aangehouden, bij tomaat 14%
en bij komkommer 17% stijging van de produktie bij een capaciteit van 100
m3 per ha.
- Warmteopslag geeft ondanks de extra investeringen een verbetering van het
bedrijfsresultaat.
- Een warmteopslag van 100 a 120 m3 per ha geeft een verbetering van het
bedrijfsresultaat van circa ƒ10,- bij tomaat tot ƒ16,- bij komkommer
- Eengrotere warmteopslagcapaciteit dan 100 à 120 m3 per hageeft nog maar
een geringe extra verbetering van het bedrijfsresultaat.
- Warmteopslag geeft, ondanks de extra investeringen, betere resultaten danalleenaanvullend doseren metzuivereC0 2 of extraC0 2 vandeverwarmingsketel.
- Warmteopslag geeft een verbetering van de energie-efficiëntie.
- Warmtopslag maakt verbetering van het bedrijfsresultaat minder afhankelijk
van de prijs van aardgas of zuivere C0 2 .
Arbeidskundig onderzoek
Arbeidskundig onderzoek potplanten
Een bewerkingensysteem is opgesteld waarin alle voorkomende bewerkingen
in de potplantenteelt worden omschreven. Aan de hand hiervan is begonnen
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met het opstellen van bewerkingenschema's per bewerking. Hierin worden alle
voorkomende werkmethoden bij een bepaalde bewerking weergegeven. Dit
leidt bij sommige bewerkingen tot een zeer groot/uitgebreid schema omdat
desbetreffende bewerking op zeer veel verschillende manieren uitgevoerd kan
worden. Dergelijke schema's zijn opgesteld voor het oogsten, het oppotten en
het wijder zetten. Verder is aan de hand van arbeidsregistraties van bedrijven
nagegaan of dergelijke gegevens te gebruiken zijn voor het opstellen van
arbeidsnormen voor de diverse gewassen, bewerkingen en werkmethoden.
Onder andere is nagegaan of er eenzeker verband bestaat tussen de produktie
per mensuur en de potmaat bij meerdere bewerkingen zoals bij het oppotten,
het oogsten en het wijderzetten. Uit de tot nu toe bereikte resulaten blijkt er
enigeverband te bestaan tussen de prestatie per mensuur bij eenaantal bewerkingen en onder andere potmaat, aantal stekken/planten per pot, de oogstmethode (een- en meermalige oogst) en de werkmethode. Of deze verbanden
betrouwbaar zijn is nog niet nagegaan omdat het aantal waarnemingen per
object betrekkelijk gering zijn en omdat de gegevens afkomstig zijn van zeer
verschillende gewassen. Teneinde deze mogelijkheden nader te bestuderen is
een werkgroep gevormd waaraan een 15-tal Kalanchoë-telers die arbeid registreren hun medewerking hebben toegezegd. Aan de hand van de gegevens van
deze bedrijven zal worden nagegaan of deze bovengenoemde verbanden tussen prestatie per mensuur en onder andere potmaat, aantal stekken per pot en
werkmethode aanwezig zijn en/of deze verbanden betrouwbaar zijn. Pas nadat
hieromtrent meer zekerheid bestaat kan gezocht worden naar gelijksoortige
relaties bij andere gewassen.
Technisch onderzoek
Aanpassen en ontwikkelen van toedieningstechnieken van bestrijdingsmiddelen
in de glastuinbouw
Er is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar emissie en toedieningstechnieken
van bestrijdingsmiddelen, vooral gericht op de glastuinbouw. Verder is begonnen met een inventarisatie van alle op de markt zijnde apparatuur op het gebied
van toedieningstechnieken voor bestrijdingsmiddelen. De eerste proeven zullen
met chrysant worden uitgevoerd.
Ontwikkeling en toetsing vangesloten bedrijfssystemen in de glastuinbouw
Doel van dit project is het ontwikkelen entoetsen van gesloten bedrijfssystemen
voor gewassen indeglastuinbouw die nu nog vrijwel volledig inde grond worden
geteeld. Het onderzoek richt zich op de teeltkundige, arbeids- kundige, technische en economische aspecten van perspectiefvolle gesloten teeltsystemen in
bedrijfsverband voor de pilotgewassen chrysant, anjer, alstroemeria, freesia,radijs en sla. Het project iseen samenwerking tussen het PTGen het PBN.
Algemeen:
Voor het ontwikkelen van gesloten systemen is een aantal algemene uitgangspunten opgesteld. Per gewas zijn de specifieke uitgangspunten nader ingevuld.
Dealgemene uitgangspunten hebben betrekking op:
- Teelt: klimaatsfactoren (onder andere temperatuur wortels/rhizoom), licht(niveau), teeltwijze (onder andere leidsysteem), substraatmedium (onder andere
goed lucht/watergehalte, snelle drainage, stabiele fysische structuur).- Bemesting: voeding (schema, pH en EC), vloeibare (zuivere) meststoffen, goed
gietwater (regenwater).
- Gewasbescherming: stomen substraat, niet onstmetten giet/drainwater
(compartimenteren mestgiftsysteem), handelingen volgens laatste inzichten.
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- Arbeid: produktiviteitsverbetering, verbeteren arbeidsomstandigheden (werkhouding, uit te oefenen krachten), integreren mechanisatie teelthandelingen
(bijvoorbeeld oogst) in systeemontwerp.
- Techniek: lekdicht systeem, materiaal herverwerkbaar (recycling en/of restwaardegarantie), aantal verschillende materialen beperken, systeem eenvoudig in aanleg eneenvoudig te reinigen ente onderhouden, systeem is stoombaar, integreren mechanisatie in systeemontwerp.
- Economie: economisch perspectief, korte terugverdientijd (risicovolle systemen), beoordeling op basis van netto bedrijfsresultaat, rentabiliteit of (integrale) kostprijs per eenheid produkt per jaar.
Hieronder zijn de activiteiten per voorbeeldgewas weergegeven.
Chrysant:
a. Onderzoek naar mogelijkheden van chrysantenteelt met wortelbesproeiing.
Dit onderzoek is een vervolg op het in 1990 gestallte onderzoek naar substraatloos telen. Het effect van sproeifreqentie in de nacht en het type plantplug zijn onderzocht.
De sproeibehandelingen in de nachtperiode (van 18.00 tot 08.00 uur) waren:
één keer midden inde nacht, een keer per 120, per 60, per 30enper 15minuten. Overdag werd bij alle objecten stralingsafhankelijk gesproeid. Desproeiduur was steeds 10seconden. Destekken (cultivar 'Reagan') zijn uitgeplant in
pluggen van veen met kleefstof (Hypol- en Royalplug), van steenwol (kiem-en
chrysantenplug) en van polyfenolschuim (Pinplug en Pinplug H.D.). Enkele
weken na uitplanten kwamen groeiverschillen voor tussen de sproeifrequenties. Deze namen toe tot enkele weken na het begin van de kortedagbehandeling. Uit gewasmetingen tijdens teelt en bij oogst bleken het takgewicht en de taklengte hoger te zijn naarmate erfrequenter was gesproeid. De
takken in Hypolpluggen waren betrouwbaar zwaarder dan die in de overige
pluggen. Het effect van het type plug op dewortellengte wasgering.
Verder is in dit onderzoek naar de mogelijkheden van wortelbesproeiing gekeken naar het effect van tuinturfextract en bewortelingsduur. In een proef
zijn bij bepaalde behandelingen extracten van tuinturf, veenmosveen of flugsand aan de standaard voedingsoplossing toegevoegd. Verder iseen behandeling met de standaardoplossing opgenomen waarin de helft van ijzerchelaat DTPA vervangen is door EDDHA.
Onbewortelde stekken van de cultivar 'Reagan' zijn op respectievelijk 10,13,
16, 20 en 23 dagen vóór uitplanten gestoken in steenwol(kiem)pluggen. Gewasmetingen drie weken na uitplanten lieten een grote voorsprong zien in
takgewicht van de planten bij toevoeging van tuinturf-extract. Bij de oogst
waren de takken van de behandeling met tuinturfextract gemiddeld 23% en
die van veenmosextract 6% zwaarder dan die van de overige objecten. De
pH in het voedingswater bij tuinturf-extract bleef constant laag (< 5.0), in
tegenstelling tot die bij andere objecten. Kort na uitplanten kwamen bij de
stekken met een bewortelingsduur van 10 dagen 45%, van 14 dagen 13%
envan 16dagen 1% planten voor met verbrandingsverschijnselen.
b. Watertoedieningstechniek bij wortelbesproeiing van chrysant.
Doel is het bepalen van de mogelijkheid om met een verfijnde waterverdeling
een produktievoordeel te behalen. De volgende spuitpatronen zijn bekeken:
standaard spuitpatroon, vierkante spuitpatronen, ronde spuitpatronen met
een fijne druppel, ronde spuitpatronen met een grove druppel en even-flatspray patronen. In de eerste proef (cultivar 'Reagan') is het stek gestoken in
pluggen van steenwol (lang, middelmatig en kort), veen (Hypolplug) en een
57

los beworteldevariant. Elke behandeling kreeg evenveel water. Bij een watergift van 10 liter per m2per dag was de groei zeer onregelmatig en was er veel
uitval. Het spuitpatroon van de doppen was direct terug te vinden in de
grootte van de planten. Dit betekent dat de waterverdeling invloed heeft op
de produktie/regelmatigheid van het gewas.
In de tweede proef (cultivar 'Reagan') is gestekt in een lange steenwolplug.
Elke behandeling kreeg evenveel water. De watergift was maximaal 100 liter
per m2 per dag. Tussentijds is de gewaslengte tweemaal gemeten. Hierbij is
in alle behandelingen een dopeffect gevonden. Bij de even-flat-spray spuitpatronen is deze het grootst en het meest regelmatig. Planten die tussen
twee doppen staan waren ongeveer 6-9% kleiner. Bij vierkante spuitpatronenen ronde spuitpatronen met eengrove druppel ishet effect vooral aan de
randen te zien en op plaatsen die op dezelfde positie ten opzichte van de
doppen liggen. Bij ronde spuitpatronen met eenfijne druppel was het gebied
groot en telkens rond een dop. De referentiebehandeling gaf tot nu toe gemiddeld het beste resultaat.
c. Vergelijking gesloten bedrijfssystemen bij chrysant.
Een proefplan is opgesteld voor het vergelijken vantwee typen gesloten systemen: teelt in een substraatloos systeem en in substraatbedden. Beide systemen bestaan uit een kunststofbak geïntegreerd met betonnen looppaden.
Bij het substraatloos systeem is onderscheid gemaakt tussen de varianten
eb/vloed, wortelbesproeiing envoedingsfilm. Bij de substraatbedden worden
drie substraten bekeken: grof flugsand, grof veen en ronde kleikorrels. Bij de
substraten wordt bovendoor water gegeven. De proeven starten in 1992.
Behalve produktiegegevens worden ook gegevens verzameld over arbeid
(trekkrachtmetingen, arbeidsbehoefte), techniek (functionaliteit, lekdichtheid,
materiaalbalans) en baten en kosten van de systemen.
Anjer:
a. Effect van zuurstof enworteltemperatuur ineen gesloten teeltsysteem.
Aan het eind van het verslagjaar is bij het PBN een proef gestart naar de invloed van zuurstofvoorziening en worteltemperatuur in een gesloten systeem
van (aluminium)goten met eb/vloed op roltabletten. De worteltemperaturen
worden op drie manieren geregeld (controle, koelen, koelen plus verwarmen)
en er zijn twee zuurstofbehandelingen (continu vloed zonder beluchten en
half vloed met hoge eb/vloed frequentie).
b. Vergelijking gesloten bedrijfssystemen bij anjer.
Een proef is voorbereid voor een vergelijking van twee gesloten systemen
met een beperkt substraatvolume: containers in goten en substraatbedden.
Bij beide systemen zijn twee watergeefsystemen (druppelaars of eb/vloed)
opgenomen met daarbinnen weer twee substraattypen (onder andere grof
perlite).
Alstroemeria:
a. Effect van lucht- en waterbeschikbaarheid in een gesloten teeltsysteem.
Rond de jaarwisseling 1991/1992 is op het PBN een proef gestart naar het
optimaliseren van de lucht/waterbeschikbaarheid bij verschillende waterhoeveelheden in een gesloten substraatbedsysteem. Twee watergeeffrequenties (beregening over het substraat met zijwaartse sproeiers) worden bij
drie substraattypen bekeken, namelijk steenwol, fijn perlite en middelgrof
perlite. Het substraatbed bestaat uit eentempexbak met folie.
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b.Vergelijking van gesloten bedrijfssystemen bij alstroemeria.
Ook voor alstroemeria is een plan opgesteld voor een vergelijking van gesloten systemen. Twee combinaties substraattype-watergeefsysteem (perlite
met sproeipen en kleikorrels met eb/vloed) insmalle goten en in bedden worden met elkaar vergeleken.Verder wordt bij de goten het effect van koelen of
niet koelen van het substraat en bij bedden het effect van isoleren of contact
bedbodem met ondergrond nagegaan op het realiseren van de gewenste
worteltemperatuur.

Freesia:
a. Mogelijkheden van de teelt van freesia ingesloten substraatbedden.
In het verslagjaar is gestart met het onderzoek naar de teeltmogelijkheden
vanfreesia ingesloten systemen. Naeen oriënterend onderzoek met 26 substraten en twee laagdiktes in emmers, werd het onderzoek uitgevoerd met
negen substraten en een laagdikte van 12 cm. De substraten waren biggelzand, fijn en grof flugsand, fijn en middel perlite, vermiculite, kleikorrels
(2-4 mm), veen en kasgrond afkomstig van het proefstation. Freesia knollen
(zift II) van de rassen 'Blue Heaven' en 'Elegance' werden geplant op 20
december. De plantdichtheid bedroeg 82 knollen per netto m2. De freesia's
bloeiden vanaf half april ende knollen werden gerooid op 27mei.
Beide rassen reageerden qua groei hetzelfde op de substraten; er was alleen
niveauverschil tussen de rassen. Dekasgrond indeze laagdikte bleef in kwaliteit en produktie ver achter bij de overige substraten. De verschillen tussen
de overige substraten waren gering. Op grond van werkbaarheid, prijs en in
mindere mate kwaliteit en produktie waren in deze proef grof flugsand en
biggelzand de meest interessante substraten, gevolgd door grof perlite, veen
en kleikorrels.
b.Technisch onderzoek in gesloten teeltsystemen met natuurlijke substraten.
Doel is het achterhalen van een aantal eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van natuurlijke substraten in een gesloten systeem. In de eerste proef
is het beheersen van de substraattemperatuur onderzocht met behulp van
eb-vloed met verwarming of koeling van het voedingswater. Dewatergift was
op basis van temperatuur.
Dewaarnemingen lietenzien dat detemperatuurverdeling inde lengte van de
bak slecht is. Deverschillen kunnen oplopen tot 4 °C terwijl de knol- temperatuur tussen 14 en 16 °C moet blijven. Dit is niet bereikt. Na een 'koelbeurt'
liep de substraat-temperatuur erg snel op (afhankelijk van de instraling). Op
warme dagen moet daardoor vrijwel constant water worden gegeven, waardoor het substraat erg nat wordt. Het aantal uitvallers en sterk 'misvormde'
bloemen was zeer groot. Vergeleken met de normale teelt is geen vervroeging gerealiseerd.
In een tweede proef is het verdeelpatroon van een lijn-afgiftesysteem vergeleken met een conventioneel druppelsysteem. Het lijn-afgiftesysteem bestaat
uit één leiding, de druppelaars zitten op twee leidingen. Dewatergift is geregeld op de instraling. Erwas eengrote spreiding inhet gewicht van plant plus
knol. Bij het lijn-afgiftesysteem was de spreiding in plantgewicht kleiner dan
bij de druppelaars. Het planteffect is groter dan het behandelingseffect
(plaats, watergeefsysteem). In een andere proef werden de k-waarden van
substraten, voor de beheersbaarheid van de substraten, onderzocht. De goten lagen op verschillend afschot. Het water liep gedeeltelijk over het substraat heen en nam het substraat mee. Hierdoor kan er geen uitspraak over
de k-waarde van het materiaal worden gedaan.
59

c. Vergelijking van gesloten bedrijfssystemen bijfreesia.
In het verslagjaar zijn voorbereidingen getroffen voor een proef voor het vergelijken van gesloten bedrijfssystemen. Hierbij wordt gedacht aan drie typen
gesloten systemen, namelijk vaste substraatbedden, substraat op roltabletten en broeifust (onder andere broeikisten).
Kropsla:
a.Vergelijking van gesloten bedrijfssystemen bijsla.
Een proefplan is opgesteld voor het vergelijken van verschillende gesloten
bedrijfssystemen. Twee typen gesloten systemen worden bekeken, namelijk:
substraatbedden en mobiele goten. Bij de substraatbedden worden de substraten grof flugsand, lava en Griekse bims beproefd. Het substraatbed bestaat uit een kunststofbak. Voor de afscheiding van het bed van de ondergrond zijn kunststofmaterialen geselecteerd, met het doel deze te vergelijken
met het standaard 1.5 mm herverwerkte LDPE. De materialen zijn LLDPE,
LDPE en HDPE.Onderzocht worden onder andere het substraattype, folietype/dikte (in verband met lekdichtheid), beloopbaarheid substraat en stoombaarheid.
Voor de mobiele goten met voedingsfilmzijntwee goten ontworpen van polypropeen en van aluminium. Beide zijn volledig te herverwerken. De PP-goten
variëren daarnaast in gootbreedte (5 tot 8 cm). De goten worden afhankelijk
van de groei wijdergezet tot de eindafstand is bereikt. Voor de planning van
teeltopvolging, ruimtebehoefte en plaatsbepaling van sla is een computerprogramma geschreven. Een oriënterende berekening wijst uit dat bij wijderzetten op basis van plantontwikkeling 25% meer goten opgezet kunnen worden dan bij goten direct op eindafstand plaatsen. Onderzocht worden
goottype, de gootbreedte (omgerekend naar ruimtebenutting) en potgrootteeffect. Daarnaast wordt bij beide type systemen aandacht besteed aan aanleg, functionaliteit, materialenbalans, arbeidsaspecten en opbrengsten en
kosten.
Radijs:
a. Mogelijkheden van deteelt van radijs ingesloten substraatbedden.
In een vooronderzoek zijn 25 verschillende substraten in twee laagdikten, 7
en 15 cm, onderzocht. In bakken van 3 x 1x 0,25 m werd als drainlaag een
rooster (4 cm dik) gelegd, hierop een anti-bewortelingsdoek en daarop een
laag van 15 cm substraat. Erwerden negen substraten beproefd. Aanvankelijk werd alleen via een eb-vloed systeem met een voor radijs aangepaste
voedingsoplossing water gegeven. In de zesde proef is er een regenleiding
boven de bakken gemonteerd, zodat ook van bovenaf gegoten kon worden.
Perteelt zijn twee radijsrassen gezaaid.
Uit het vooronderzoek bleek dat vooral de uitwendige kwaliteitsaspecten, zoals knolkleur en wortelvorming, de meeste problemen zouden geven. Alleen
bij de teelt injuni/juli was de knolkleur redelijk. Bij de overige oogstdata was
het resultaat erg wisselend, met uitzondering bij de kleikorrels. De wortelvorming, ook genoemd de staarterigheid, scoort niet hoog. Bij alle oogstdata
was de wortelontwikkeling fors. In een zomerteelt is getracht de uitwendige
knolkwaliteit te verhogen door wat droger te gaan telen. Opmerkelijk was dat
toen bij de oogst nogal wat wratten voorkwamen.
Tijdens de eerste vijf teelten werd via eb/vloed water gegeven. Ook vlak na
het zaaien werd op deze manier het substraat met een voedingsoplossing
van 2 mS per cm nat gemaakt. Na drie teelten bleek dat vooral bij de fijnste
substraten de kieming slechter verliep. Nade vijfde teelt zijn er monsters ge60

Deteelt op kleikorrelsgafbij radijsdeminste kwaliteitsproblemen.

nomen van de bovenste en onderste 5 cm van elk substraat. De EC in de fijne substraten bleek inde bovenste laag viermaal zo hoog te zijn als indeonderste laag. De EC-waarden inde bovenlaag waren ongeveer 12 mS per cm.
In de grove substraten, grof flugsand, lava (1-4 mm) en kleikorrels, was er
slechts eenzeer geringe verhoging van de EC-waarde. Het verschil tussen de
substraten wordt door de watergeeffreqentie verklaard. In de grove substraten werd vijfmaal per dag water gegeven, indefijne substraten tweemaal per
teelt. Voor de zesde teelt is het substraat met een regenleiding boven iedere
bak met dezelfde voedingsoplossing doorgespoeld. Hoewel hierdoor de ECwaarde van de voedingsoplossing verdubbelde (tot 4 mS per cm), kiemde de
zaden goed en traden er geen beschadigingen aan de zaadlobben op. Na
zes teelten in negen verschillende substraten is een keuze gemaakt voor een
volgende serie proeven. Gekozen is voor de proeffactor laagdikte met de
substraten lava (0-3 mm), Griekse bims en kleikorrels (2-4 mm). Gelet op de
resultaten kunnen van de niet gekozen substraten de volgende opmerkingen
worden gemaakt.
Het Duitseflugsand bevat veel leem.Nadeoogst isdit met de huidige spoelmethoden niet van de knol te verwijderen. In ongezeefd flugsand kwam in
vier teelten een behoorlijke aantasting van Rhizoctonia voor. De kieming in
maaszand verliep niet optimaal. Bovendien werden bij de oogst vaak zwartachtige, 'grauw-blauwe' knollen gevonden. De reproduceerbaarheid van
biggelzand is erg laag, vanwege de verschillende vindplaatsen. Gebroken
lava (1-4 mm) heeft scherpe randen, waardoor er plaatselijk ingedeukt plekjes in de huid van de knol voorkwamen. Gezeefde en meer ronde lava gaven
toch nog te veel niet gladde radijsknollen.
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Brochures
Inde informatiereeks zijn op het Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te
Naaldwijk de volgende brochures verkrijgbaar:
A/r. Titel
5. Teelt van paprika
16. Schaduw/bepalingen
19. Druiventeelt
27. Teelt van koolrabi onder glas
29. Teelt van aubergine
36. Teelt van andijvie onder glas
41. Teelt van radijs onder glas
47. Teelt van ijsbergsla onder glas
55. Teelt van botersla onder glas
58. Teelt van vleestomaten
71. Grondstomen
73. Richtlijnen voor het samenstellen van
potgronden en substraten
78. Plantenfysiologie inde glastuinbouw
83. Chemische begrippen voor bemesting bij plantenteelt
zonder aarde
85. C0 2 inde kas
86. Substraatteelt: technische, economische en
planteziektenkundige aspecten
87. Plantevoeding inde glastuinbouw
88. Teelt van 'kleine' gewassen
89. Voedingselementen
90. Licht inde kas
92. Teelt van augurken onder glas
93. Teelt van Chinese kool onder glas
94. Informatiemodel glastuinbouw op weg naar een uniforme
klimaatregistratie
100. Teelt van courgette onder glas
101. Naoogstfysiologie

Prijs f
20,—
27,50
10—
15,—
15,—
15,—
20,—
20,—
20,—
20,—
wordt herzien
25,—
20,—
15,—
20 —
20,—
25,—
20,—
20,—
uitverkocht
15,—
15,—
wordt herzien
15,—
15,—

Inde reeks 'Bloemeninformatie' zijn verkrijgbaar:
A/r. Titel
2. Teelt van anthurium (andreanum)
3. Teelt van herfstchrysanten onder glas
4. Teelt van kasrozen
7. Deteelt vanjaarrondchrysanten
10. Teelt van anjers (standaard-en trosanjers)
14. Teelt van gerbera
15. Teelt van 'zomerbloemen' buiten en onder glas
20. Alstroemeriateelt
21. Teelt van nerine
23. Morfologische verandering in het groeipunt
van freesia gedurende blad- en bloemaanleg
24. Teelt van forsythia
25. Teelt van bouvardia
26. Teelt vancymbidium
30. Teelt van buitenanjers
31. Deteelt van besheesters
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Prijs f
17,50
12,—
17,50
20,—
20,—
17,50
uitverkocht
17,50
17,50
8,50
17,50
17,50
15,—
12,50
15,—

32.
33.
34.
35.
36.

Deteelt van prunus ensneeuwbal
Teelt van seringen
Teelt van paphiopedilum
Teelt van phalaenopsis
Het gebruik van chloorverbindingen inde bloemisterij
Deteelt van freesia
Deteelt van aster ericoides
Deteelt van gypsophila

17,50
17,50
15,—
17,50
20,—
25,—
25,—
25,—

Inde reeks 'Pot - en Perkplanten' zijn verkrijgbaar:
A/r. Titel
1 P. Teelt van kalanchoë
3 P. Teelt van pelargonium
4 P . Teelt van hortensia
5 P. Teelt van violen
6 P. Teelt van bromeliaceeën

Prijs f
15,—
7,50
15,—
7,50
17,50

Inde serie 'Voedingsoplossingen Glastuinbouw' zijnverkrijgbaar :
A/r. Titel
1 V. Voedingsoplossingen voor teelten in steenwol
in het Westland ende Kring (tomaat, paprika,
komkommer en aubergine) (7e druk)
2V. Voedingsoplossingen voor deteelt van komkommers insteenwol (8edruk)
3 V. Voedingsoplossingen voor deteelt van tomaten
insteenwol (10edruk)
4 V. Voedingsoplossingen voor bloementeelten in
steenwol in het Westland en de Kring (anjer,
gerbera, roos) (3edruk)
5 V. Voedingsoplossingen voor deteelt van rozen
in kunstmatige substraten (3edruk)
6 V. Voedingsoplossingen voor deteelt van anjers
insteenwol en veen (3edruk)
7 V. Voedingsoplossingen voor deteelt van gerbera
in kunstmatige substraten (3edruk)
8 V. Voedingsoplossingen voor groenten en bloemen
geteeld inwater of substraten (ned./engels) (9edruk)
9 V. Voedingsoplossingen voor deteelt van anthurium
andreanum in substraten
10V.Het berekenen van voedingsoplossingen voor
plantenteelt zonder aarde (idem inengels)
11V.Normen voor waterkwaliteit inde glastuinbouw (5e druk)_
12V.Voedingsoplossingen voor de teelt van cymbidium
substraten (november '88)
13V.Voedingsoplossingen voor de teelt van paprika in
steenwol en bij hergebruik van drainwater (4edruk)
14V.Voedingsoplossingen voor deteelt van aubergines
insteenwol (3e herziene druk)
15V.Normen voor gehalten aan voedingselementen van
groenten en bloemen onder glas (ned./engels)
16V.Voedingsoplossingen voor deteelt van aardbeien
inveensubstraat (1edruk)
17V.Voedingsoplossingen voor deteelt van tomaten
ingesloten systemen

Prijs f

10,—
10,—
10,—

10,—
10,—
10,—
10,—
12,50
8,—
10,—
10,—
20,—
15,—
10,—
15,—
10,—
10,—
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Inde serie serie 'Analytical Procedures' is verkrijgbaar:
Number Title
2A. Methods for physical analysis of potting
soil and peat

Prijs f
10,—

Diverse brochures:
Prijsƒ
Gewasbescherming inde snijbloementeelt 1990
10,—
Opzet en inrichting van een potplantenbedrijf
25,—
Visie op gerbera 1991-1996
10—
Taaktijden nr. 177
wordt herzien
Kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw
(groenten, snijbloemen en potplanten) 1991-1992
35,—
Ziekten en plagen glasgroenten in beeld
14,—
Terminologie, geautomatiseerde kasklimaatregeling
wordt herzien
Bemestingsadviesbasis Glastuinbouw
30,—
Bedrijfskundige aspecten van teelt- en transportsystemen bij komkommers
15,—
Hippeastrum (Amaryllis), Gebruikswaarde-onderzoek
1985-1988
15—
Vergelijking van diverse teeltplannen en bedrijfstypen
inde glasgroenteteelt
20,—
Dekoelcel voor glasgroenten
20,—
Dearbeidsbehoefte bij de teeltwisseling van op substraat
geteelde, meermalig oogstbare opgaande glasgroentegewassen
20,—

De brochures kunnen worden besteld door het genoemde bedrag over te
maken op gironummer 293110, ten name van Proefstation Naaldwijk,
Postbus 8, 2670 AA Naaldwijk. Hetzelfde kan via Rabobank Midden-Westland,
nr. 34.36.08.006 te Naaldwijk. Vermeld daarbij het gewenste brochurenummer.
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20, 22,29
56, 58,59
40,44
19,29,56,58,59
22,29
36 , 37, 42,44,45,47,48,50
38,44
38,44
25, 26, 27,29,39,44,47,50,
52, 53,54,56,57,58
38, 39,44,46
Courgette
Freesia
39, 40,44,52,56, 59,60
23,29
Gerbera
22
Gypsophilla
Komkommer 19, 20, 24,29,32,33,34,42,
44,47,49,50,51,53,55
29
Koolrabi
38,44
Meloen
Paprika
21 ,22, 24, 29,34,35,42,44,46,
48, 49, 52,53,54
39,44
Pepino
39,44
Physalis
Potplanten
51,55,56
Radijs
21,37,44,56,60,61
19,20,29,51
Roos
22, 23, 35,36,44,48,49,50,
Slatypen
56,60, ; ,aCV : : '
38,44 V
Spinazie
Tomaat
24 ,26, 29,30,31,32,42,43,44,
45,46,47,48,50,55

Aardbei
Alstroemeria
Amaryllis
Anjer
Aster
Aubergine
Bloemkool
Bospeen
Chrysant
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CTG
Kruisbroekweg 5
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2670 AA Naaldwijk
Telefoon 01740-36700
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