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Het jaar 1990, waarop het voorliggende jaarverslag betrekking heeft, was opnieuw eenjaar met talrijke nieuwe ontwikkelingen. Zo werden erdiverse nieuwe
taken geformuleerd voor het onderzoek. Zowel de overheid als het bedrijfsleven
stelden hiervoor extra middelen in het vooruitzicht. De samenwerking met het
proefstation te Aalsmeer werd sterk geïntensiveerd. Het leidde er toe dat een
gezamenlijk onderzoekprogramma voor 1991 werd voorbereid. Verder kon er
worden voortgebouwd aan een verdere modernisering van het kassenbestand.
Daarmee zijn wij op weg naar een goed geoutilleerde onderzoekinstelling. Het
laatste trok ook in de omringende landen steeds meer de aandacht.
Nieuwe mogelijkheden scheppen nieuwe verplichtingen. En zeker in deze tijd
wordt er ook veel van het onderzoek verwacht. Kwam de glastuinbouw een
aantal jaren geleden versterkt uit de engergiecrisis te voorschijn, nu zal de bedrijfstak de milieuproblematiek het hoofd moeten bieden. Het onderzoek zal
daaraan een belangrijke bijdrage moeten leveren. Tegelijkertijd is daarbij een
goede kennisoverdracht een onmisbare schakel. Een groot voordeel van
'Naaldwijk' is, dat meerdere diensten dicht bij elkaar op hetzelfde terrein gehuisvest zijn. Indit jaarverslag hebben zij ook een plaats gekregen. Gezamenlijk
vormen deze diensten een uniek 'kenniscentrum'. Er is naar gestreefd dit jaarverslag ertoe te laten bijdragen, dat dit 'kenniscentrum' goed toegankelijk is.
Eenwoord van dank is op zijn plaats aan het adres van al degenen, die ook het
afgelopen jaar hun steun aan ons werk hebben gegeven, financieel of anderszins. En veel waardering is op zijn plaats voor al onze medewerkers, die zich
opnieuw met veel enthousiasme voor hun taken hebben ingezet.
Ir.E. Kooistra
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De samenstelling van het bestuur van de 'Stichting Proefstation voor Tuinbouw onder Glas' was per 1januari 1991 alsvolgt:
J.W. van der Torre, Bergschenhoek (voorzitter)
J- M. Mulder, 's-Gravenzande (secretaris)
P.W. Lekkerkerk, Den Hoorn (vice-voorzitter)
H. Kooyman, Rijsoord
ir. C. C. J. M. Geraeds, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Th. L. J.Ammerlaan, Berkel
G. R. Bax, Sappemeer
E. H. Bukman, Moerkapelle
A. 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, IKC afdeling Glasgroente en Bestuiving
De samenstelling van het bestuur van de 'Vereniging tot Ondersteuning
van de Stichting Proefstation voor Tuinbouw onder Glas' was per 1januari
1991 als volgt:
H.A.A. van Holsteijn, Monster (voorzitter)
L. M. J.Zwinkels, De Lier, namens veiling Delft Westerlee (secretaris)
G. de Bruijn,Schipluiden, namens de NTS,sectie groenten (vice-voorzitter)
P.W. J. Bouhuijzen, Harmeien, namens ROC Vleuten
A. G. M. Holthuijsen,Venlo, namens ROC Noord-Limburg
J. Luimes, Erica, namens ROC Noord-Nederland
J. Noordermeer, Vierpolders, namens Vereniging M.O.G. Barendrecht
N. F.C. Rops, Chaam, namens ROC Noord-Brabant
A.A. M.Tas,Zevenhuizen, namens Veiling Gouda e.o.
J. Klein, Nieuwerkerk aan de IJssel,namens Veiling De Kring
K. vanVelden, Honselersdijk, namens Veiling Westland West
R.Voogt, Naaldwijk, namens deVereniging van Potgrondfabrikanten
M. P. Vreugdenhil, Schipluiden, namens de Ned. Vereniging van Plantenkwekers
Adviserend lid:ir. E. Kooistra, PTG Naaldwijk
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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: 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. O de Kreij, P. Damiaanstraat 48, 2131 EL Hoofddorp, 02503-33575.
ing. W. Voogt, Anthurium 21, 2678 PN De Lier, 01745-16853.
Onderzoeksassistenten: A. Huys en I. O Kattenberg-Zuijderwijk, E. van Voorthuizen.
Sectie wortelonderzoek en wortelmedia
Sectiehoofd: ing. D. Klapwijk, van Nyenrodestraat 49,2678 TR De Lier,
01745-12722.
Onderzoekers: dr. B.J.van Goor (gedetacheerd door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid), Boompjes 568,3011 XZ Rotterdam,010-4135581.
G.Wever, Jan van Galenstraat 6,2678 GK De Lier, 01745-16032.
ing. J. B. G. M.Verhagen, p/a Havenplein 2,2671 GT Naaldwijk.
Onderzoekassistenten: M. H. Hertogh-Pon enO 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: W.R.van de Woestijne, Sparrendal 84,
3142 LH Maassluis, 01899-23445.
Chemisch analisten: L. J. vanAanholt, O P. Binda,A. S. M. Valstar-Hofland,
O Wiskerke-van Brakel.
Laborant/lab bediende: N.J. M. Remmerswaal.

Afdeling teelt en kasklimaat
Afdelingshoofd: ir. G.W. H.Welles, Bereklauw 23,2671 WZ Naaldwijk,
01740-30471.
Sectie teeltonderzoek
Sectiehoofd: vacature.
Teeltonderzoek tomaat, aubergine en bonen: ing. K. Buitelaar, Groeneweg 137,
2691 ML 's-Gravenzande, 01740-26202.
Teeltonderzoek komkommer, meloen en slatypen: J. G. Vegter, Bizet 63, 2671
XP Naaldwijk,01740-21901.
Teeltonderzoek paprika en coördinatie proeftuinonderzoek: R. H. M. Maaswinkel, Paardebloem 22,2671 WR Naaldwijk, 01740-20571.
Teeltonderzoek kleine- en nieuwe gewassen:G. Heij,Doppersingel 16,2692 CC
's-Gravenzande, 01748-14379.
Bloemkwaliteit en groeiregulatoren: ing.W. van Ravestijn, Meyendellseweg 14,
2243 GN Wassenaar, 01751-79470.
Teeltonderzoek chrysanten,trachelium enaster: ing.A. P.van der Hoeven,Rijnweg 307,2681 SL Monster, 01749-47907.
Teeltonderzoek freesia en amaryllis: J. C. Doorduin, Rossini 8, 2671 VZ Naaldwijk, 01740-24373.
Onderzoekassistenten: C. A. Elzo Kraemer, L. T. Engelaan-Hokken, G. A. M.
Zwinkels-de Brabander.
Sectie kwaliteitsonderzoek
Sectiehoofd: ir. G. H.W. Welles.
Wetenschappelijk onderzoeker: dr. W. Verkerke, Waterwerk 32, 3063 HB Rotterdam, 010-4532217.
Onderzoekers: ing. J. Janse, Kamperfoeliestraat 9, 2671 NJ Naaldwijk, 0174028383.
A. B. M. Disco, Dr. Huyserstraat 76,2265 BM Leidschendam, 070-3203546.
Onderzoekassistent: C. J. M.Gielesen.
Sectie gebruikswaarde-onderzoek
Sectiehoofd groenten: ing. J. A. M. van Uffelen, Smetana 14, 2671 XH Naaldwijk, 01740-26518.
Onderzoekers: ing. P. T. van Dijk, Getijmolen 54, 3136 CA Maassluis, 0189919330.
ing. L. Hogendonk, Van Hallstraat 13,2613 CK Delft, 015-134298.
Onderzoekassistenten: R. Elgersma, M. de Jong en P. Steenbergen.
Sectiehoofd bloemen: ir. A. de Gelder (ism PBN), Weth van Damlaan 70, 3648
XN Wilnis, 02979-82674.
Onderzoekassistente: M. J. M. Ettema.
Sectie kasklimatologisch en fysiologisch onderzoek
Sectiehoofd: ir. J. C. Bakker, Getijmolen 13, 3146 CA Maassluis, 01899-24735.
Onderzoekers: R. de Graaf, Plantage 23,3155 AX Maasland,01899-17941.
G. P.A. van Holsteijn, Chrysantenstraat 28,2671 KR Naaldwijk, 01740-25989.
ir. G. Houter, p/a Willem v.d. Potstraat 2b, 2675 EB Honselersdijk, 0174022655.
ir. A. N. M. de Koning, Korte Kruisweg 35, 2676 XK Maasdijk, 01745-17604.
ir. E. Nederhoff, Tuindersweg 68,2676 BJ Maasdijk, 01745-18130.
ing. A. A. Rijsdijk, Jouberstraat 11 rood,3143 CL Maassluis, 01899-10396.
Onderzoekassistenten: H. G. M. Bergman en H.W. de Ruiter.

Afdeling gewasbescherming
Afdelingshoofd: dr. ir. N. A. M. van Steekelenburg, 's-Gravenzandseweg 248,
3151TV Hoek van Holland, 01747-4979.
Schimmel- en bacterieziekten:
Onderzoeker: S. J. Patemotte, Lijsterbes 6,2671 NS Naaldwijk, 01740-29078.
ir. H. Rattink (gedetacheerd door het IPO), Beethovenlaan 77,2421TW Nieuwkoop, 01725-2124.
Onderzoekassistenten: M. H. Douma, M. van der Sar.
Virusziekten:
Onderzoeker: dr. ir. A. T. B. Rast (gedetacheerd door het IPO), Jagerstraat 5,
2623 HW Delft, 015-562254.
Onderzoekassistenten: O O M. M. van Veen-Stijger enA. D.J.Willemstein.
Biologische bestrijding:
Onderzoekers: A. v.d. Linden, Einsteindreef 39, 3146 BD Maassluis, 0189918146.
ir. P.J. M. Ramakers (gedetacheerd door het IPO),Schildtak 25, 3155 NG
Maasland,01899-20811.
Onderzoekassistente: ing. M. H. Cools.
Chemische bestrijding:
M. van der Staay, Gladiool 25,2671 ZE Naaldwijk.
Ziekten in substraatteelten:
W.T. Runia, Iris 5, 2671 ZK Naaldwijk, 01740-23419.
Diagnostiek en onkruidbestrijding:
zie specialisten gewasbescherming bij Dienst Landbouw Voorlichting.

Afdeling bedrijfssynthese
Afdelingshoofd: ir. J. C. J. Ammerlaan, Zwartendijk 11, 2671 LL Naaldwijk,
01740-27730.
Bedrijfssynthese onderzoek:
ir. A.A. v. d. Maas, Plantage 25, 3155AW Maasland, 01899-21659.
ing. J. K. Nienhuis, Kerklaan 40,2678 SW De Lier, 01745-15270.
ir. M. N.A. Ruijs, Drebbelstraat 93,2522 CS Den Haag, 070-3955178.
ing. P. O M.Vermeulen,Van Haemstedestraat 4,2678 TX De Lier,
01745-13972.
Techniek: vacature.
Bedrijfseconomie:
drs. O Ploeger (gedetacheerd door het LEI), Darwinstraat 3, 1433 BV
Kudelstaart, 02977-24803.
vacature.
Arbeidskunde:
ing. A.T.M. Hendrix (gedetacheerd door het IMAG), Uithof 6,2676 AK Maasdijk,
01745-14835.
ing. F. Koning,Theresiastraat 22,2628 GP Delft,015-627191.
vacature.
Management:
ing. A. Z. J. Schokker, p/a Endeldijk 16, 2675 CS Honselersdijk.
vacature.
Afdeling informatieverzorging
Afdelingshoofd: dr. ir. H. J. van Oosten, Berglustlaan 91,3054 BE Rotterdam,
010-4612591.

Sectie publiciteit
Sectiehoofd/publiciste: ing. J. C. Mostert, W. van Hillegaersbergstraat 145a,
3051 RH Rotterdam, 010-4185640.
Publiciteitsassistente: M.A. van der Linden.
Huisdrukker/fotograaf: M. P. van Gaaien, Woutersweg 5, 2691 PM 's-Gravenzande, 01748-18803.
Sectie infotheek
Sectiehoofd/redacteur: drs. W. A. van Winden, Lange Wateringkade 34, 2295
RPKwintsheul.
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.Sack-Van Doorn.
Afdeling algemene zaken
Hoofd: J.G. Konter, Gouden Leeuw 537, 1103 KMAmsterdam, 020-998667.
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-Graphom, 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
Hoofd: A. J. Arendzen, Marconistraat 62, 2562 JE
3638028.

's-Gravenhage, 070-

Sectie elektrotechniek
Sectiehoofd/plaatsvervangend afdelingshoofd: A.A.M. Heskes, Achter de Dijk
10, 2675 RG Honselersdijk, 01740-30092.
Elektronicus: H.van der Made.
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.
Timmerwerk: M. van der Gaag, P. L Verbraeken.
Tuin
Hoofd:ing.F.G.vanDijk,Frederik Hendrikstraat4,2671GPNaaldwijk,01740-31172.
Bedrijfsleiders: S. Heijs, 01740-36848. P. J.W. N. Nadorp, 01740-78780.
Proefbeheerders: P.den Boer, O. F.van Eeden, P.A.W. Kortekaas,J. Menheer,
L. L.A. van Paassen,A. Wiskerke, D. Wiskerke, H. Wulff.
Proefverzorgers: S. W. Bos,A. H. de Bruin,J. Lagraauw, J. H. Lekkerkerk, O.
Rissalah, M. T. van Veldhoven,O. Yilmaz.
Chauffeur/proefverzorger: P. G. M. Grootscholte, C. J. M. Schouw.

Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland
Linnaeuslaan2a, 1431 JVAalsmeer, 02977-52525.
Directeur: dr. Tj. Reitsma, Melvill van Cambeelaan 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-Limburg, Dr. Droesenweg 11, Postbus 6077, 5960 AB Horst,
04709-9440/9441. Bedrijfsleider: M. Hesen.
ROCWestmaas, Groeneweg 3,3273 LPWestmaas, 01864-1211. Bedrijfsleider:
O Tanis.
ROCZwaagdijk, Tolweg 13, 1681 NDZwaagdijk, 02286-3164. Bedrijfsleider: G.
N.J.Kos.

Bedrijfslaboratorium voor Grond-en
Gewasonderzoek Oosterbeek-Naaldwijk
Vestiging Naaldwijk, Zuidweg 42, Postbus 98, 2670 AB Naaldwijk, 0174026624.
Chef:S.S. de Bes, Berberis 7, 2671 NT Naaldwijk, 01740-29570.
Chef bemestingsadviezen: ing.W.J.J. Litjens, Nieuweweg 59,2675 BG
Honselersdijk, 01749-42679.

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

Informatie en Kennis Centrum
Afdeling glasgroente en bestuiving
Kruisbroekweg 5, Postbus 6, 2670 AA Naaldwijk, 01740-36825.
Consulent: ir. J.A. F.van de Wijnboom.
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 jr.: ing. P.van 't Hoff.
Bedrijfstakdeskundige jr.: ing.J. P. Bakker.
Vaksectie
Bedrijfstakingenieur, tevens hoofd: ir.J.A. M. Mourits.
Vakdeskundige gewasbescherming sr.: ir. J.W. J. van Esch.
Vakdeskundige groeimediumjr.: A. van der Wees.
Vakdeskundige bedrijfsuitrusting: ir. H.W. M. Mooren.
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 deAmbrosiushoeve, Ambrosiusweg 1,
5081 NV Hilvarenbeek, 013-425888.

Afdeling bloemisterij
Linnaeuslaan 2a, 1431 JVAalsmeer, 02977-45659.
Consulent: ir. H.T.J. Peelen.
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 jr.: ing. N.van Dijk.
Bedrijfsdeskundige snijbloemen jr.: ing. M. C.A. Vollebregt.
Bedrijfsdeskundige potplanten sr.: drs. ing. L. Oprel.
Bedrijfsdeskundige potplanten jr.: ing. M. W. Hermsen.

Vaksectie
Bedrijfstakingenieur, tevens hoofd: ir. A. S. M. Tabak.
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 263,2670AH Naaldwijk, 01740-22400.
Teamleider: M. P. G. Peerlings.
Plaatsvervangend teamleider: A. W. M. Reijers.
Senior bedrijfsdeskundige: A. J.van Meekeren.
Bedrijfsdeskundigen: H. Jasperse, L. Lansbergen, M.N. van Oostende, C.P.M.
Penninx, M. H. M. van Slobbe.
Gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting: M. Schuurmans.
Techniek: G.J.van Dijk en vacature.
Gewasbescherming: A. J.W. Kip.
Team 45
Zuidweg 38, Postbus 263,2670 AH Naaldwijk, 01740-25004
Teamleider: J. Grootscholten.
Senior bedhjfsdeskundige/plaatsvervangend teamleider: J.de Hoog.
2e Senior bedrijfsdeskundige: R. H. P. van Amersfoort.
Bedrijfsdeskundigen: B. Bayense,A. Dechering,W. Eindhoven,A. M. Ezendam,
A. A. H. Gordijn,A. van Holsteijn, L Hubert, W. G.J.vanVeen.
Gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting: vacature.
Techniek: vacature.
Gewasbescherming: L Hubert.
Glasbloemen Naaldwijk
Team40
Zuidweg 38, Postbus 263,2670 AH Naaldwijk, 01740-21920.
Teamleider: H.J.W. Konings.
Senior bedrijfsdeskundige/plv teamleider: Th.A. B. J. M. Roelofs.
Senior bedrijfsdeskundige: A. J. M. van Leeuwen.
Bedrijfsdeskundigen snijbloemen: P. Bloemendaal, J.v. Dijk,J. H. M. Nijentap.
Bedrijfsdeskundige potplanten: B. Deetman,A. Napstra.
Gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting: M. Schipper.
Techniek: F. Maas, J. Pijnenburg.
Gewasbescherming: N.Willemsen.
Team 41
Zuidweg 38, Postbus 263,2670AH Naaldwijk, 01740-21587.
Teamleider: L. G.van Uffelen.
Senior bedrijfsdeskundige/plaatsvervangend teamleider: H. Lekkerkerk.
Bedrijfsdeskundigen snijbloemen:A. J. Corsten,J.van Dijk, H. v. d.Voorden.
Bedrijfsdekundigen potplanten: J.J. Moree, M. Lieffering.
Gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting: G. Benders.
Techniek: G. Zwarts.
Gewasbescherming: T. Duijvestijn.
10

Glasgroente Breda
Heilaarstraat 232, Postbus 9695,4801 LT Breda, 076-202800.
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 derVen.
Bedrijfsdeskundigen te Eist:J. H. Boersma, R. S. M. Ouwerkerk-Miezgiel.
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: vacature, J. M. H. Derckx.
Glasgroente Horst
Spoorweg 10, Postbus 6207, 5960AE Horst, 04709-4700/4740
Teamleider: ing.R.G.W. Lommerse.
Senior bedrijfsdeskundige/plaatsvervangend teamleider: M. P. L Joosten.
Bedrijfsdeskundigen: P. C. C. vanAdrichem, C. E.J.Verberne, ing. M. G.J. M.
Onderwater, ing.J.R. C. M.Verbruggen.
Gespecialiseerde 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.
Teamleider: B. Lijnema.
Senior bedrijfsdeskundige/plaatsvervangend teamleider: G. Goedknegt (tot01-

04-1991).
Bodem, water en bemesting: T. J. Dijkstra.
Techniek: J.J.Raven.
Gewasbescherming: H. Huisman.
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Van open systemen in 1990 naar gesloten systemen in 1994-2000. Met deze handeling
opende minister Braks vier nieuwe kassen waarin onder andere onderzoek naar gesloten
systemenzalplaatsvinden.
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1. Bestuur
Het algemeen bestuur vergaderde viermaal. Het dagelijks bestuur kwam 16
maal bijeen en vergaderde ook enkele malen met het dagelijks bestuur van het
proefstation te Aalsmeer. Veel onderwerpen kregen de aandacht, zoals het onderzoekprogramma, de begroting, de samenwerking met het proefstation te
Aalsmeer, de landelijke programmering en financiering van het onderzoek, de
nieuwbouw van kassen en inrichting daarvan.
Het bestuur van de Vereniging tot Ondersteuning van de Stichting Proefstation
voor Tuinbouw onder Glas vergaderde ook viermaal. Daarnaast werd op 22 juni
de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Belangrijke besluiten werden genomen over extra financiering van bepaalde onderzoekprojecten, waaronder het
onderzoekproject biologische bestrijding van katoenluis. De algemene ledenvergadering stemde in met het voorstel om een bedrag van ƒ600.000,— beschikbaar te stellen voor de financiering van vernieuwing van het
kassenbestand.
2. Personeelsaangelegenheden
In het verslagjaar 1990 waren er op het proefstation twee medewerkers 25 jaar
in dienst. Op 2 februari jubileerde de heer M. F. van Veldhoven. De heer Van
Veldhoven is proefverzorger. De heer G. Heij vierde op 28 september zijn 25-jarig dienstverband. Deheer Heij is specialist voor de zogenaamde kleine gewassen.
Vier medewerkers van het proefstation hebben in 1990 de dienst verlaten. Op
27 april maakte de heer M. P. van Staalduine gebruik van de VUT-regeling. Hij
was vanaf 1mei 1976 aanvankelijk werkzaam als medewerker indetuin,vervolgens als hoofd van de huishoudelijke dienst en tenslotte als administratief medewerker materiële zaken.
Per 1december verliet ir.A. J.deVisser het proefstation als gedetacheerde van
het LEI.Hij beëindigde de actieve dienst om gezondheidsredenen.
Op 14 december nam de heer C. Ammerlaan afscheid. Hij was vanaf 1964 in
dienst, aanvankelijk als medewerker op de tuin, later als assistent bij het onderzoek. Hij verliet de dienst wegens het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd.
Op 21 december verliet de heer A. C. Heppe de dienst. Hij was vanaf 5 maart
1956 in dienst van het proefstation als proefbeheerder. Hij maakte gebruik van
deVUT-regeling.
Op 26 september promoveerde aan de Landbouwuniversiteit teWageningen ir.
T. de Jong tot doctor in de landbouwwetenschappen. De heer De Jong begon
aan zijn promotie-onderzoek in 1985 in Wageningen en heeft dit vanaf 1986
voortgezet bij het proefstation. Het onderwerp had betrekking op natuurlijke
ventilatie van tuinbouwkassen.
3. Onderzoek
Inhet onderzoek hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan.Veel aandacht is geschonken aan een onderzoekprogramma dat is afgestemd op de
problemen waarmee de glastuinbouw in de praktijk wordt geconfronteerd. De
milieuproblematiek staat daarin centraal. Het beleid van de overheid is hierbij
van grote invloed. Verschillende beleidsnota's waren hierover al verschenen. In
het verslagjaar kwam daar het Meerjarenplan Gewasbescherming bij. De doelstellingen uit deze overheidsnota's hebben ook een stempel gedrukt op hetonderzoekprogramma. Het streven naar deteelt ingesloten systemen heeft daarin
een hoge prioriteit gekregen. Het al eerder opgestelde milieu-onderzoekplan
van de proefstations te Aalsmeer en Naaldwijk is in samenwerking met diverse
andere onderzoekinstellingen uitgebouwd tot een samenhangend programma
onder de titel 'Gesloten Bedrijfssystemen Glastuinbouw'. Daarin is als doel ge-
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formuleerd het telen los van de ondergrond met een minimum aan emissie van
meststoffen engewasbeschermingsmiddelen. Aanvullend werden projecten geformuleerd op het gebied van gewasbescherming, onder andere voor emissiearme toedieningstechnieken. De koers voor het onderzoek is hiermee voor de
komende vier à vijf jaar voor een belangrijk deel uitgezet. Op basis van dit programma zijn ook extra financiële middelen bepleit. Steun werd toegezegd door
het bedrijfsleven, onder andere door de Commissie Stichtingsgelden Rijnproces. Verder trok de overheid voor het totale programma een bedrag van 7 miljoen gulden extra uit.
Daarnaast werd versterking van het overige onderzoek verkregen doordat extra
financiële middelen werden toegezegd of beschikbaar gesteld. De Vereniging
tot Ondersteuning van het Proefstation voor Tuinbouw onder Glas droeg extra
bij onder andere voor onderzoek aan de biologische bestrijding van plagen. De
Stichting Regeling Handelspotgronden financierde een extra medewerker voor
onderzoek naar toepassing van veen in gesloten systemen. Met de firma Brinkman kwam een samenwerking tot stand voor onderzoek naar biologische bestrijding van Fusarium-voetziekte in tomaat. De NOVEM maakte het mogelijk
extra onderzoek te verrichten in de sfeer van efficiënte energiebenutting. Aan
het eind van het jaar besloot het Landbouwschap het onderzoek naar verlaging
van het nitraatgehalte in sla en andere blad- en knolgewassen gedurende een
periode van vijf jaar extra te ondersteunen.
Bijzondere aandacht verdient de samenwerking met het Proefstation voor de
Bloemisterij in Nederland teAalsmeer. Voor het eerst werd gewerkt aaneen gezamenlijk onderzoekprogramma dat voor 1991 gereed kwam. Daarin is ook het
onderzoek op de betreffende regionale onderzoekcentra opgenomen. Van een
intensieve samenwerking worden veel voordelen verwacht. De aanwezige deskundigheid, outillage en apparatuur kunnen namelijk over en weer goed gebruikt worden. Door van eikaars mogelijkheden gebruik te maken en het totale
onderzoek hierop af te stemmen kan eenverhoogde efficiency in het onderzoek
niet uitblijven.
In 1990 verschenen er van de hand van medewerkers van het Proefstation voor
Tuinbouw onder Glas 218 artikelen in de vakpers. Daarnaast verschenen er 20
wetenschappelijke artikelen inde desbetreffende reeks:
451 Ramakers, P. M. J., M. Dissevelt and K. Peeters. Large scala introductions
of phytoseiid predators to control thrips on cucumber.
452 Bakker, J. C. Effects of day and night humidity on yield and fruit quality of
glasshouse tomatoes (Lycopersicon esculentum Mill.).
453 Ramakers P. M.J. Biological control in greenhouses.
454 Sonneveld, C. and W. Voogt. Response of tomatoes (Lycopersicon esculentum) to an unequal distribution of nutrients inthe root environment.
455 Sonneveld, C , J. van den Ende and S. S. de Bes. Estimating the chemical
compositions of soil solutions by obtaining saturation extracts or specific
1 :2 by volume extracts.
456 Linden, A. van der. Survival of the leafminer parasitoids Chrysocharis oscinidis Ashmead and Opius pallipes Wesmaelafter cold storage of host pupae.
457 Bakker, J.C. and G. P.A. van Holsteijn. Horizontal temperature distribution
in heated glasshouses: causes and effects.
458 Nienhuis, J.K. Investments in durable means of production: making a
choice from the various greenhouse types.
459 Gijzen, H., J. G. Vegter and E. M. Nederhoff. Simulation of greenhouse
crops photosynthesis: validation with cucumber, sweet pepper and tomato.
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460 Nederhoff, E. M. Technical aspects, management and control of CO2 enrichment in greenhouses.
461 Houter, G.Simulation of CO2consumption, heat demand and crop production of greenhouse tomato at different CO2strategies.
462 Doorduin, J. C. Effects of CO2 and plant density on growth and yield of
glasshouse grown freesias.
463 Vermeulen, P. C. M. A method to calculate the economic possibilities of
heat storage and CO2distribution in glasshouses.
464 Nederhoff, E. M., H. Gijzen and J. Vegter. A dynamic simulation model for
greenhouse cucumber (Cucumis sativus L): validation of the submodel for
crop photosynthesis.
465 Marcelis, L. F. M., E. Heuvelink and A.N.M, de Koning. Dynamic simulation
of dry matter distribution in greenhouse crops.
466 Houter, G., H.Gijzen,E.M. Nederhoff and P.C. M.Vermeulen.Simulation of
CO2consumption in greenhouses.
467 Koning,A.N.M.de.The effect of temperature on fruit growth and fruit load
of tomato.
468 Doorduin, J. C. Growth and development of Hippeastrum grown in glasshouses.
469 Bakker, J. C. Effects of day and night humidity on yield and fruit quality of
glasshouse eggplant (Solanum melongena L).
Inde informatiereeks verschenen de volgende herziene uitgaven:
83 Chemische begrippen voor bemesting bij planteteelt zonder aarde.
88 Teelt van 'kleine' gewassen.
In de serie 'Voedingsoplossingen in de glastuinbouw' verschenen de volgende
herziene uitgaven:
10V Het berekenen van voedingsoplossingen voor planteteelt zonder aarde
(7edruk).
15V Normen voor gehalten aan voedingselementen van groenten en bloemen
onder glas (2edruk).
4. Outillage
In 1989 was een aangepast nieuwbouwplan voor kassen opgesteld. Het doel
was in de eerste plaats om sterk verouderde glasopstanden te vervangen door
meer moderne, in de tweede plaats om de beschikking te krijgen over onderzoekruimten die geschikt konden worden gemaakt voor nieuw onderzoek. Bij
dit laatste ging het vooral om het onderzoek naar gesloten teeltsystemen en
versterking van het onderzoek naar biologische bestrijding van plagen.
Doordat tijdig financiële middelen beschikbaar kwamen, waarin ook het bedrijfsleven een aandeel had, kon reeds in 1989 met de eerste kassen worden
begonnen. De bouw werd in het verslagjaar voortgezet. Op 31 mei kon Minister
Braks een viertal kassen officieel ingebruik stellen.
Eén kas is speciaal ingericht voor substraatteeltonderzoek en in het bijzonder
voor onderzoek naar de relatie tussen voeding en klimaat. Deze kas is 860 m2
en bestaat uit vier afdelingen.
Een ander kascomplex is ingericht voor onderzoek aan biologische bestrijding
van plagen. Deze kas is circa 1.500 m2 en bestaat uit driemaal drie van elkaar
geisoleerdeafdelingen.
De derde kas is ongeveer 2.200 m2 en is verdeeld in acht afdelingen; de helft
daarvan werd ingericht voor onderzoek aan gesloten systemen (onder andere
wortelbevochtiging).
De vierde kas is een kas met een gesloten dek. In plaats van luchtramen heeft
deze kas een speciaal systeem voor luchtbehandeling. Deze kas heeft een op15

pervlakte van 1.400 nri2en is bedoeld onder meer voor verhoging van de energiebenutting. Inde loop van het verslagjaar bleek dat de 'gesloten' kaseen aantal gebreken vertoonde, die de teelt bemoeilijkte. Er zullen dan ook
aanpassingen moeten plaatsvinden.
Behalve de bovengenoemde kassen die in gebruik konden worden genomen,
werd in het verslagjaar een begin gemaakt met de bouw van nog een drietal
nieuwe kascomplexen. Een kas, bestaande uit 18 afdelingen, heeft een totale
oppervlakte van 3.200 rri2. Deze kas is bestemd voor onder meer bepaalde aspecten van gewasbeschermings- en substraatonderzoek. Eentweede kascomplex van 500 m2, bestaande uit 24 kleine geïsoleerde ruimten, is bestemd voor
het kweken van plaagorganismen en hun natuurlijke vijanden. Deze kweken
worden gebruikt voor het onderzoek naar biologische bestrijding van de diverse
plagen. De derde kas is 2.600 m2, verdeeld in acht afdelingen. Hierin zal onder
meer onderzoek worden gedaan naar zoutophopingseffecten bij recirculatie in
gesloten teeltsystemen en naar optimalisering van de uitvoering van dergelijke
systemen. Dit onderzoek richt zich op gewassen die tot nutoe nog in de grond
worden geteeld.
Voor de bouw van deze kassen werd een zeer aanzienlijke financiële bijdrage
verkregen van de Vereniging tot Ondersteuning van de Stichting Proefstation
voor Tuinbouw onder Glas. Verder kon voor de inrichting van de kassen onder
meer worden geput uit toegezegde bijdragen van de overheid. Verwacht wordt
dat in de loop van 1991 de bouw en inrichting tot een afronding komen. Intussen werden plannen ontwikkeld voor een voorlopig laatste fase voor nieuwbouw van kassen. Als ook deze laatse kassen kunnen worden gerealiseerd
biedt de outillage bijzonder goede mogelijkheden om de nieuw uitgezette lijnen
voor het onderzoek in de komende jaren tot uitvoering te brengen.
Tenslotte is het hoofdgebouw aangepast. Voor kwaliteitsonderzoek is een speciale smaakruimte ingericht. En inverband met de huisvesting van de IKCafdeling Glasgroente en Bestuiving is het hoofdgebouw uitgebreid.
5. Andere organisaties op het terrein
Informatie en Kennis Centrum
Op 1 januari 1990 is het Informatie- en Kennis Centrum voor de Akker- en Tuinbouw (IKC-AT) gestart. Het IKC-AT is een onderdeel van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Bij het IKC-AT werken circa 118 personen. IKC-AT bestaat uit een centrale afdeling en de afdeling Milieu, Kwaliteit en
Techniek in Ede en zeven takafdelingen die bij de proefstations gehuisvest zijn.
In Naaldwijk (en Hilvarenbeek) is de afdeling Glasgroente en Bestuiving gevestigd, inAalsmeer de afdeling Bloemisterij. Bijelk van deze afdelingen werken 14
personen. Het IKC-AT is ingesteld om de informatiestromen zoveel mogelijk
open te houden. De doelgroepen van het IKC zijn: beleid, voorlichting, onderzoek, onderwijs en het georganiseerde bedrijfsleven.
Het IKC is een zogenaamde tweede lijns voorlichtingsorganisatie. Dit betekent
dat het IKC voorlichters informeert. Individuele ondernemers kunnen geen beroep doen op het IKC maar moeten hun vragen stellen aan hun voorlichters.
In 1990 werkte het IKC vooral aan het opbouwen van de interne organisatie en
werden afspraken gemaakt met de doelgroepen over hoede informatievoorziening over en weer het best kan verlopen. Het praktijkonderzoek is daarbij een
zeer belangrijke informatieleverancier.
De raakvlakken tussen PTG en de IKC afdeling Glasgroente en Bestuiving werden inkaart gebracht, vastgesteld en besproken met vele medewerkers van het
proefstation. Zo gaat het IKC onder andere de brochures uit de informatiereek16

sen uitgeven en de stroom vakbladartikelen van het praktijkonderzoek, DLV en
IKC coördineren.
Met de NTS zijn afspraken gemaakt over de IKC-inbreng in het sectiebestuur,
de themacommissies en de landelijke gewascommissies. Verder zal het IKC de
gewasvisies gaan uitbrengen.
Enkele belangrijke activiteiten in 1990 waren: medewerking aan de taknota
glastuinbouw, introductie Meerjarenplan Gewasbescherming, inwerkprogramma's en instructiebijeenkomsten voor DLV-voorlichters; samenstellen van de
uitgave 'Kwantitatieve Informatie voor de Glastuinbouw'; afronden van het geautomiseerde bedrijfseconomish advies (BEA) voor de voorlichting; ontwikkeling van een 'planexcursie Arbeid' voor het NTS thema 'Arbeid'. Gestart werd
met het maken van een eerste gewasvisie.
De huisvesting was bij de start van het IKC niet toereikend. De medewerkers
werden binnen het proefstation en het DLV-gebouw ondergebracht. Medio
1990 werd begonnen met een uitbreiding van het PTG-gebouw. Eind 1990 was
deze uitbreiding zo goed alsgereed.
BLGG-Naaldwijk enRHP
Bij het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek in Naaldwijk zette
ook in 1990 de groei van het routine-onderzoek door. Zo'n 94.000 monsters
passeerden het laboratorium. Dat waren circa 5.200 monsters meer dan in
1989. Devoedingsoplossingen breidden het sterkst uit met ruim 4.500 stuks ofwel 12%. Het potgrondonderzoek groeide met ruim 4 % terwijl kasgronden met
bijna 1 % iets terugliepen. Om de voortdurende groei goed op te kunnen vangen zijn een zesde bemestingsadviseur en een part-time administratieve kracht
aangesteld. Het aantal formatieplaatsen kwam hierdoor op 34.4.
Sinds januari wordt gewerkt vanuit een geïntegreerd klantenbestand van Oosterbeek en Naaldwijk. Verder werden enkele pakketwijzigingen doorgevoerd
waarbij het basisonderzoek en bijmestonderzoek van elkaar werden gescheiden. Dezeveranderingen moeten de organisatie verder optimaliseren.
In maart speelde het BLGG in op de vraag naar siliciumonderzoek bij de teelt
van komkommers in steenwol. Aanvankelijk werden deze adviezen apart verstrekt maar aan het einde van dit jaar werd Si geïntegreerd geadviseerd. Zo'n
450 monsters zijn indit eerstejaar onderzocht. Verder is bij een calamiteit tijdelijk hulp geboden door apart Zn-onderzoek in potgrond te verrichten. Nauwe
samenwerking met het RHP bleek hierbij een absolute voorwaarde.
Voor het fysisch onderzoek van veen en potgronden in RHP-verband zijn zowel
verbeterde analysemethoden als nieuwe normen ingevoerd. Dediverse methoden sluiten nu veel beter op elkaar aan. Ook is de uitdrukkingswijze van fysische parameters gemoderniseerd.
Op het gebied van advisering zijn tal van verbeteringen aangebracht.
Automatisering speelt hierbij een grote rol. Elk te onderzoeken monster wordt
nu voorzien van de nodige adviesparameters zoals gewasnaam, teeltmedia/systeem, meststof en schema waterkwaliteit. Zogenaamde dubbele
schema's die de waterkwaliteit verrekenen in het advies, worden nu automatisch verwerkt. De nodige aanpassingen en wijzigingen bij de diverse vloeibare
meststoffen werden nauwgezet in het adviessysteem ingevoerd. Het verrekenen van aanpassingen bij het samenstellen van voedingsoplossingen is gewijzigd conform de huidige inzichten van het proefstation.
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Inhet laboratorium wordt met moderne apparatuur chemisch en fysischonderzoekgedaan.
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Onderzoek naar teeltmethoden waardoor de afvoer van mineralen naar gronden oppervlaktewater kunnen worden beperkt, heeft dit jaar veel aandacht gevraagd. Het bemestingsonderzoek ingrond isdaarom verminderd en het onderzoek in substraten uitgebreid. Om de uitspoeling van mineralen voldoende te
beperken, zaltot hergebruik van het drainwater moeten worden overgegaan. In
substraatsystemen kan dit veel efficiënter gebeuren dan bij teelten in grond.
Daarom is dit jaar bemestingsonderzoek in substraat gestart bij gewassen die
nu nog in de grond worden geteeld. De resultaten zullen benut kunnen worden
voor deze teelten ook alworden ze nu nog in de grond geteeld.
Deoutillage voor het onderzoek kon aanzienlijk worden verbeterd en uitgebreid.
Zo konaan het beginvan hetjaar een kasafdeling worden ingericht die geschikt
isvoor het testen van verschillende substraten in diverse teeltsystemen. Deopzet van deze installatie is flexibel gehouden, zodat allerlei teeltsystemen beproefd kunnen worden.
Detoepassing van siliciumtoediening aanvoedingsoplossingen werd dit jaar op
praktijkschaal beproefd. Naast komkommer bleek ook roos vrij veel silicium op
te nemen. Dit onderzoek kreeg relatief veel aandacht en leidde voor komkommer tot een aangepaste dosering in afhankelijkheid van het siliciumgehalte van
het gietwater.

o

Bemesting in substraat
pH en fosfaat bij anjers
In een onderzoek in 1989 werd een duidelijk effect gevonden van de pH in de
steenwolmat op het aantal 'slapers' (slappe planten). Uit gewasonderzoek
bleek, dat mogelijk fosfaatophoping in het gewas een rol zou spelen. In 1990 is
daarom een onderzoek opgezet waarin de fosfaattoediening bij twee pH-niveaus werd bestudeerd. In de voedingsoplossing werden 0.5, 1.25 en 2.75
mmol Pper liter vergeleken bij pH-waarden in de mat van ongeveer 5.0 en 6.5.
De pH werd geregeld door de ammoniumtoediening te variëren. Een trosanjer
(Adelfie) en een grootbloemig ras (White Sim) werden opgenomen. Uit de resultaten tot 1december bleek, dat eenfosfaatdosering van 0.5 mmol per liter marginaal is. In de behandeling met deze fosfaatgift trad bij lage pH enige
opbrengstdaling op. Verder bleek dat bij lage pH een hogere opbrengst werd
verkregen dan bij hoge pH. Bij lage pH werden ongeveer 10% meer bloemtakken geoogst. Na de tweede snede in augustus traden bij het ras Adelfie veel
'slapers' op.Verband met de proeffactoren werd echter nog niet gevonden.
Silicium en opbrengst van komkommer
Optwee bedrijven inde praktijk werd onderzoek gedaan naar detoediening van
silicium bij komkommer. Detoediening was 1mmol kalimetasilicaat. Eind maart
werd met de dosering gestart. Op één bedrijf werden drie plantingen gedaan en
op het andere bedrijf werd met een gewas doorgeteeld. Door detoediening van
de silicium werd een opbrengstverhoging verkregen van ongeveer 4 % . Dit is
minder dan de verhogingen die invoorgaande jaren op het proefstation werden
gevonden. Eenmogelijke verklaring hiervoor is hetfeit dat in het gietwater op de
bedrijven reeds 0.3 mmol Si per liter aanwezig was. Door toediening van silicium wordt het gewas blijkbaar ook minder gevoelig voor sommige schimmelziekten. Op een van de bedrijven trad minder meeldauw en stengelbotrytis op
door detoediening van silicium.
Silicium in bronwater
Op een aantal bedrijven verspreid over het land werden monsters genomen van
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het gietwater en van het blad van komkommers geteeld in steenwol. Uit de resultaten bleek dat er een duidelijke relatie was tussen het gehalte in het gewas
en in het gietwater. Dit was vooral in het oude blad waarin silicium accumuleert.
Ineen oriënterende proef werd de effectiviteit van silicium uit gietwater vergeleken met die van kalimetasilicaat. Uit de resultaten bleek dat de silicium die in
gietwater aanwezig is, goed voor de plant beschikbaar is. Silicium aanwezig in
gietwater kan dus in mindering worden gebracht op de toe te passen dosering.
Verschillende siliciumverbindingen
Kalimetasilicaat en silica-solen van verschillende herkomst werden op hun effectiviteit onderzocht. Tussen verschillende handelsmerken kalimetasilicaat
werden geen duidelijke verschillen gevonden. Bij de silica-solen werden wel
verschillen gevonden. Als de deeltjes in de verbinding groter werden, nam de
effectiviteit af.
Voedingsopname tomaat
Uit de resultaten van een proef ineen gesloten teeltsysteem werd de voedingsopname van een tomategewas berekend en gedurende het teeltseizoen gevolgd. Bij de opname van kalium werd een grote opname gevonden bij de
uitgroei van de eerste trossen, zoals ook in de praktijk wordt waargenomen.
Gemiddeld over de teelt nam het gewas aan voedingsstoffen 6 K, 2 Ca, 1Mg,
10 N, 1 P en 1 S op in mmol per liter verbruikt water. Deze gegevens komen
overeen met eerder gevonden resultaten. Ze kunnen een goede basis vormen
voor het samenstellen van voedingsoplossingen voor gesloten teeltsystemen.
Kationenverhoudingen bij roos
Inde proef met kationenverhoudingen bij roos,die vorigjaar werd gestart, ishet
onderzoek voortgezet. Ondanks de grote verschillen in kationensamenstelling
van devoedingsoplossing in het wortelmilieu werden geen duidelijke verschillen
in het aantal geoogste takken verkregen. Door een hoger magnesiumgehalte in
het wortelmilieu werden echter wel iets langere takken met een hoger gewicht
geoogst. Uit de proef kon ook de opname aan voedingselementen worden berekend. Deze bleek vrij sterk afhankelijk van de voedingssamenstelling in het
wortelmilieu. Bij de gehalten die in de praktijk gebruikelijk zijn, werden aan K,
Ca en Mg respectievelijk 2.3, 1.1en 0.4 mmol opgenomen met elke liter water
door het gewas verbruikt.
Neusrot bij tomaat
In de praktijk kwamen problemen voor met het optreden van neusrot. Daarom
werd een proef gestart waarin het effect van verschillende factoren die daarop
van invloed zijn, werden bestudeerd. Gekeken werd naar een droog en een
vochtig klimaat, verschillen in fosfaattoediening en verschillen in de kali-calciumverhouding. Een droog klimaat, een lagefosfaattoediening en een hoge kalicalciumverhouding bleken neusrot te bevorderen. Verschillen door klimaat
hadden vooral vroeg in de teelt effect op het neusrot, omdat later in de teelt
slechts marginale verschillen in vochtigheid aangebracht konden worden. Gemiddeld over de teelt werden in het droge klimaat 1.2 maal meer neusrotte
vruchten geoogst dan in het vochtiger klimaat. Bij een K/Ca-verhouding van 3.0
werden 2.5 maal meer neusrotte vruchten geoogst dan bij een K/Ca-verhouding
van 0.3. Bij een lage fosfaattoediening (0.75 mmol per liter) was het neusrot 2.7
maal zo ernstig als bij een standaardtoediening (1.25 mmol per liter). Een hoge
fosfaatgift (1.75 mmol per liter) verminderde de aantasting met 30%, maar verhoogde niet de opbrengst aan goede vruchten. Factoren die het neusrot tegengingen bleken het optreden van goudspikkels te bevorderen. Hiermee moet
rekening worden gehouden. De voedingsoplossing voor tomaat zoals die nu
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wordt voorgeschreven, lijkt redelijk veilig om neusrot en goudspikkels te voorkomen. Vroeg in het seizoen mag de groeisnelheid van het gewas niet te groot
zijn en het klimaat inde kas niet te droog worden.
EC-trappen bij radijs
In een nieuwe proefopstelling werden EC-trappen aangelegd bij radijs in substraten. In een gesloten teeltsysteem werden EC-waarden tussen 1en 6 in het
wortelmilieu gerealiseerd. Zand en steenwolgranulaat werden als substraten
opgenomen. De verschillen in EC-waarden werden aangebracht door meer of
minder voedingselementen toe te dienen. Viermaal werd een teelt uitgevoerd.
De hoogste opbrengst werd verkregen bij een EC-waarde van 2.0. Een ECwaarde van 1.0 bleek te laag en bij hogere waarden dan 2.0 nam de opbrengst
eveneens af. Dit was ongeveer 5% voor iedere eenheid EC. Bijtoenemende EC
nam de knol/loof-verhouding toe en nam de voosheid af. Inzand werden hogereopbrengsten verkregen dan in steenwolgranulaat.
EC-trappen bij chrysant
In dezelfde proefopstelling als hiervoor beschreven voor radijs werden ook
chrysanten geteeld. De hoogste takgewichten werden verkregen bij een ECwaarde van 2.0. Bij toenemende EC-waarde nam het takgewicht af met 7.5%
per eenheid. Ook nam de houdbaarheid van de chrysanten af bij toenemende
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EC-waarde. De takken geoogst van de zandbedden waren wat zwaarder dan
dievan de steenwolgranulaat.
Voedingsoplossingen
Voor diverse gewassen werd dit jaar weer aandacht besteed aan de voedingsoplossingen. De resultaten van een praktijkonderzoek bij cymbidium werden dit
jaar verwerkt. Hierbij bleek dat het mangaangehalte in het wortelmilieu zonder
bezwaar laag mag zijn om toch van een voldoende mangaanopname verzekerd
te zijn. Bij paprika werden dit jaar gegevens verzameld bij recirculatiesystemen.
Deze moeten nog verder worden verwerkt. Bij anjer werd de voedingsoplossing
voor vrije drainagesystemen op twee bedrijven gevolgd. In bepaalde perioden
bleek extra kalium nodig te zijn bij dit gewas. Bij aster werd op twee bedrijven
een experimentele oplossing beproefd. De resultaten hiervan zijn nog niet beschikbaar.
Nitraatgehalte van groenten
Nitraat bij slain watercultuur
In 1988 iseen onderzoek gestart bij de teelt van sla inwater met als doel hetnitraatgehalte te verlagen. In 1990 is dit voortgezet. In een proef waarbij eind februari werd geoogst, werd nagegaan wat de mogelijkheid was van een
dagelijkse stikstofdosering van 0.2 of 0.4 mmol Nper plant per dag. Dit werd al
of niet in combinatie gedaan met detoediening van extra chloride of sulfaat. Bij
de laagste stikstofdosering was het nitraatgehalte zeer laag: 300 mg per kg
versgewicht tegen 3800 mg bij de controle. Er werd echter onvoldoende groei
verkregen; het kropgewicht daalde van 24.5 kg naar 12.5 kg per 100 stuks. Het
kropgewicht bij de dosering van 0.4 mmol was 19.9 kg met een nitraatgehalte
van 1600. De toediening van extra chloride en sulfaat had alleen effect op het
nitraatgehalte bij de laagste stikstofdosering.
Bemesting in grond
Bemestingsadviezen
In 1989 was een onderzoek gestart naar de toediening van ammoniumnitraat
voor het bijmesten van chrysanten op kalkrijke gronden. Dit onderzoek is in
1990voortgezet enzal in 1991 worden afgerond.
Watervoorziening en waterkwaliteit
Bromide in oppervlakte-water
In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland werd het oppervlaktewater op negen plaatsen in het gebied bemonsterd en onderzocht op
bromide. De gehalten waren doorgaans laag. De gestelde grens van 40 umol
per liter voor het gieten van een aantal gewassen werd slechts eenmaal overschreden.
Fosfaat- en EC-niveau bij paprika
Bij een paprikateelt in steenwol in een recircultatiesysteem werd nagegaan of
de zoutgevoeligheid van dit gewas afhankelijk was van het fosfaatniveau in het
wortelmilieu. Bij twee EC-niveaus in de voedingsoplossing - 2.5 en 5.0 - werden fosfaatniveaus gehandhaafd van 0.3, 1.6 en 3.7 mmol per liter. De opbrengst aan goede vruchten werd door de hoge EC met 15% verlaagd. Het
optreden van neusrot werd sterk bevorderd door de hoge EC. Het fosfaatniveau had noch op de produktie, noch op het optreden van neusrot een duidelijk effect.
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Vochtmeting in steenwolmatten
Methoden om tijdens de teelt het vochtgehalte in steenwolmatten te meten
worden op hun bruikbaarheid onderzocht. In een praktijkobject werden metingen gedaan door cylindrische pluggen uit de matten te boren. Het vochtgehalte
indeze pluggen werd bepaald door weging. Demethode op zich voldeed, maar
helaas had het wortelstelsel van de gerberaplanten die op de matten stonden
zoveel te leiden door wortelbeschadiging dat ze dood gingen. De methode is
dus bruikbaar als wortelbeschadiging wordt voorkomen.
Verstopping druppelaars
Het verstopt raken van druppelaars is op veel bedrijven een ernstig probleem.
Op enkele bedrijven werd onderzoek gedaan naar de oorzaak daarvan en naar
mogelijkheden om dit teverhelpen.Zowerd op enkele proefbedrijven nagegaan
of het doseren van kalimetasilicaat oorzaak was van het verstopt raken van
druppeldoppen. In één geval werd dit inderdaad geconstateerd. Waarschijnlijk
isdit terug te voeren tot een onjuiste aanpassing van de pH van het druppelwater. Op een ander bedrijf werd de werking van Aldo en Freeflow op het voorkomen van verstoppingen nagegaan. Een duidelijke invloed op het verstopt raken
tijdens deteelt kon nog niet geconstateerd worden.Aanslag indeverdeelleidingen van de druppelaars loste op door de toevoeging van Aldo. Op een bedrijf
met rozen werd geprobeerd tijdens de teelt de druppelaars met 1of 3% salpeterzuur (handelsprodukt 38%)te reinigen. Het effect van de 1% toediening was
onvoldoende; de 3% oplossing gaf beter resultaat. Aan het gewas werd echter
schade toegebracht door verbranding van jonge scheuten. Op een bedrijf waar
ernstige problemen optraden werd eerst gewerkt met onderdruk en overdruk
om de druppelaars te reinigen. Beide methoden hadden nauwelijks effect. Behandeling met zuur gaf wel verbetering, maar toch nog onvoldoende. Mogelijk
speelde hettype druppelaar dat op dit bedrijf werd gebruikt een rol bij de moeilijke reiniging. Op een bedrijf met capilaire druppelaars werd gereinigd met onderdruk. Dit gaf nauwelijks effect, omdat enkele druppelaars onvoldoende
water bleven afgeven. Deze bleken met behulp van een grote overdruk wel
open te krijgen.
Samenstelling verontreiniging druppelaars
Op vier bedrijven werd neergeslagen materiaal uit druppelsystemen verzameld
en chemisch onderzocht. Het materiaal bevatte 30 - 50% organische stof; 6 47% ijzer (Fe2Û3),ongeveer 4% calcium (Ca),7- 1 8% fosfaat (PO4)en3- 43%
silicium (H4Si04). De oorzaak van de verstoppingen kan dus divers zijn. Soms
speelt silicium een rol, soms ijzer. Organische stof speelt altijd een belangrijke
rol enfosfaat heel vaak.
Substraten
Fysische bepalingen
In internationaal overleg wordt getracht methoden te ontwikkelen voor fysische
bepalingen in veensubstraten. In een eerste aanzet daartoe is een uitwisseling
gedaan met laboratoria uit geheel West-Europa om een gestandaardiseerde
methode te vergelijken. De resultaten waren nog niet voldoende eenduidig. Na
enkele aanpassingen zal in 1991 opnieuw een uitwisseling worden uitgevoerd.
Tevens zal dan een vereenvoudigde methode worden vergeleken.
Classificatie veen
De normen voor veensubstraten zijn in 1990 aangepast. Vijf klassen zijn gemaakt, waarin de venen kunnen worden ingedeeld. In klasse 1 worden venen
ingedeeld met een hoog watergetal, een lage verteringsgraad en een laag bulk23

gewicht. Vaak zal dit veenmosveen zijn. In hogere klassenummers mag het watergetal lager zijn endeverteringsgraad en het buikgewicht hoger. Op basis van
fysische metingen wordt een goede kwaliteitswaardering verkregen.
Classificatie potgronden
Ook voor potgrond zijn normen opgesteld. De mengsels kunnen in vijf klassen
worden ingedeeld. In klasse 1 worden potgronden ingedeeld met een hoog
luchtgehalte, die bij uitdrogen weinig krimpen. Naarmate het luchtgehalte lager
en het materiaal 'krimp'gevoeliger is, wordt ingedeeld in een hogere klasse. Op
deze wijze kan worden gekozen uit potgronden van verschillende kwaliteit, in
overeenstemming met het doel waarvoor deze wordt gebruikt.
Nieuwe substraten
In de loop van het jaar werd een groot aantal materialen aangeboden als substraat. Op basis van hun fysische eigenschappen kon een eerste beoordeling
worden gegeven. De variatie in eigenschappen was zeer groot. De buikdichtheid varieerde van 12 kg per m 3 voor polystyreen tot 1825 kg per m 3 voor zand.
Het poriënvolume varieerde van 3 1 % bij zand tot 99% bij polystyreen. Het
vochtvolume bij een drukhoogte van - 10cm liep uiteen van 1 % bij waterafstotende steenwol tot 83% bij wateropnemende steenwol. Onderzocht werden
zand, grind, lavasteen, flugsand, veen, rijstkaf, houtvezel, kleikorrels, perliet,
steenwolgranulaat en schuimen van polyphenol, polystyreen en polyurethaan.
De meeste materialen werden aangeboden indiverse kwaliteiten.
Eigenschappen pluggen
In wortelberegeningssystemen bij chrysanten wordt gestekt in pluggen van
veen, steenwol of polyphenol. In diverse proeven bleek de veenplug het beste
te voldoen. Uit metingen bleek dat deze plug het beste wateropzuigende vermogen heeft. Mogelijk is dit een van de oorzaken waardoor de plug goede resultaten geeft. Nagegaan wordt of ook andere factoren een rolspelen.
Poriënvolume
Voor berekening van het poriënvolume van veenwordt voor organische stof een
soortelijke massa van 1550 kg per m 3 aangehouden. Devraag deed zichvoor of
dit juist was voor de sterk uiteen lopende kwaliteiten veen die er op de markt
zijn. Door de afdeling grondbewerking van de LU in Wageningen werden daarom bepalingen gedaan. Veenmosveen had een soortelijke massa van 1580 en
zwartveen van 1520 kg per m 3 . De gebruikte waarde van 1550 is hiermee dus
goed in overeenstemming. In enkele materialen werden poriënvolumen gemeten met behulp van een luchtpicnometer. Met deze techniek kan worden nagegaan of materialen gesloten poriën bevatten. Dit bleek het geval te zijn bij
polystyreenschuim, waarbij 25% van het volume uit gesloten poriën bestond.
Het isjuister deze poriën niet mee te rekenen als poriënvolume, omdat ze voor
de plantengroei geen functie hebben.
Zeefanalyse bij veen
Het meten van de deeltjesgrootte bij veen wordt steeds belangrijker, gezien de
behoefte aan grovere veensoorten. Hiertoe werden twee zeefmethoden beproefd. In de ene techniek werd de zeef horizontaal bewogen en in de andere
verticaal. Detechniek waarbij de zeef verticaal werd bewogen voldeed het beste. Het materiaal bleef beter intact ende scheiding van defijne delen was beter.
Chrysanten in glaswol
In twee proeven werd glaswol als substraat getest met chrysant als proefgewas. Drie verschillende soorten glaswol werden beproefd met verschillende ve24

zeldikte. De verschillende typen op zich werden vergeleken, maar ook werden
de verschillende typen in lagen gecombineerd. In de tweede proef werd ook
verschil in de watervoorziening aangebracht, door het al of niet aanbrengen van
en laag water in de bakken waarin de matten lagen. De chrysanten vertoonden
geen duidelijke verschillen die samenhingen met het type substraat. De beworteling paste zich duidelijk aan bij de zuurstofvoorziening in het substraat. Onder
natte omstandigheden was de beworteling oppervlakkiger. Bij droge omstandigheden in het substraat werden meer wortelharen gevormd.
Biologische toets
De biologische toets voor het onderkennen van schadelijke verbindingen in
substraten, ontwikkeld in 1989, werd verder geoptimaliseerd. De groeiomstandigheden werden gestandaardiseerd. Enkele produkten werden getoetst. In
1991 zal worden getracht de toets gereed te maken voor routinematig gebruik.
Veenbroei
Tijdens opslag kan veen gaan broeien. Hierbij kunnen in het veen temperaturen
ontstaan van 70 °C en hoger; soms kan zelfontbranding optreden. Het proces
werkt nadelig op de kwaliteit van hetveen.
In een proef in samenwerking met veenproducenten is een onderzoek gedaan
naar de effecten van veenbroei. Hieruit bleek, dat tot 50 °C de kwaliteit van het
veen nog weinig beïnvloed wordt. Bij hogere temperaturen treedt afbraak van
organisch materiaal op en neemt het waterhoudend vermogen af. De gehalten
aan oplosbare organische stoffen en aan mineralen stijgen. Ineen proef met Ficus benjamina zal worden nagegaan wat de invloed is op de plantegroei.
Chrysant in verschillende substraten
In een proef die was ingericht om verschillende substraten in verschillende
teeltsystemen te kunnen vergelijken werden chrysanten als proefgewas geteeld. Verschillende soorten zand,veen en kleikorrels werden vergeleken in verschillende laagdikten. Water werd gegeven via een eb-vloedsysteem. In een
behandeling werd wortelberegening toegepast. De plantgewichten waren bij
veen het hoogst, daarna bij zand. Bij kleikorrels werd het laagste plantgewicht
verkregen. Dit zal vooral samenhangen met een moeilijke start in dit materiaal.
Bij zand en veen werden de beste resultaten verkregen bij grof materiaal en bij
kleikorrels in het fijnere materiaal. Een laagdikte van 5cm bleek bij alle substratenvoldoende te zijn, want bij 10of 20cm laagdikte werden lagere plantgewichten verkregen. De plantgewichten in een eb-vloedsysteem zonder substraat
waren veelal hoger dan bij wortelberegening.
Uitvloeiers in potgronden
Aan potgronden worden soms uitvloeiers toegevoegd om het wateropnemend
vermogen te verbeteren. In een laboratoriumproef met tuinkers werd nagegaan
of dezetoevoeging nadelig kan zijn voor de plantengroei.Verschillende uitvloeiers werden in diverse concentraties beproefd. Bijtoevoeging aan steenwol bleken de uitvloeiers zelfs in de aanbevolen concentraties schadelijk te kunnen
zijn. De proef werd daarna herhaald met potgrond. Hierbij traden geen duidelijk
nadelige effecten op bij de aanbevolen concentraties.
Water-enzuurstofvoorziening in steenwol
In een proef met tomaten en komkommers in steenwol werd op verschillende
hoogten gedraineerd. Matten van 10cm hoogte werden onderin, in het midden
of bovenin gedraineerd, zodat ze dus geheel niet, half of helemaal in het water
lagen. Pootbare tomate- en komkommerplanten opgekweekt in een steenwolblok werden boven op de mat geplaatst. Verschillen in opbrengst en groei de25

den zich niet voor. Bij de matten die vol water stonden was het steenwolblok
zeer intensief beworteld. Blijkbaar kon het wortelstelsel op deze wijze over voldoende zuurstof beschikken. Later werd de proef herhaald met komkommer,
waarbij de planten niet in steenwolblokken werden opgekweekt, maar direct in
de matten werden geplaatst. In de matten die vol water stonden trad toen een
opbrengstreductie op van bijna 50%. Ook wisselende waterstanden van twee
weken hoog en daarna laag bleken zeer nadelig voor de ontwikkeling.

Chemisch onderzoek
Zetmeelbepaling in gewas
Voor onderzoekdoeleinden is het soms nodig zetmeel in het gewas te bepalen.
Aanvankelijk werden daarbij geen bevredigende uitkomsten verkregen. Verschillende methoden werden beproefd en na enkele aanpassingen werden vergelijkbare resultaten verkregen. De bepaling kan nu routinematig voor
onderzoekdoeleinden worden toegepast.
Plantsapanalyse
Bij verschillende gewassen werd analyse van het plantsap vergeleken met analyse van de droge stof. Bij deze laatste methode wordt een totaal-analyse verkregen van de verschillende voedingselementen. Bij anjer en gerbera werd dit
gedaan voor het element borium. Hierbij werd een goede relatie gevonden tussen beide methoden. Voor tomaat werden vergelijkingen gemaakt voor de elementen kalium, calcium, magnesium en fosfor. Voor al deze elementen werden
goede correlaties gevonden tussen de resultaten van plantsapanalyse en de
droge-stofanalyse. Voor kalium werden via de plantsapanalyse resultaten verkregen die eenvoudiger zijn te interpreteren dan de resultaten verkregen via
droge-stofanalyse. Kaliumgehalten moeten worden uitgedrukt als concentratie
van het plantesap en niet op de droge stof.
Onderzoek veensubstraten
Het onderzoek naar verbetering van de onderzoekmethode van veensubstraten
is gestart. Een groot aantal monsters is reeds op verschillende methoden onderzocht op hoofd- en spoorelementen. De resultaten laten zien dat tot een
goede methode kan worden gekomen. In 1991 wordt het onderzoek afgerond.
Internationale standaardisatie
In het kader van een Europese standaardisatie bij het onderzoek van veensubstraten werden zes monsters op een groot aantal laboratoria in Europa chemisch onderzocht. Deverschillen tussen de resultaten waren vrij groot. Dit was
voor een deel nog te herleiden tot een onvoldoende standaardisatie in de behandeling van de substraten bij de extractiebereiding. Het proefstation zal intensief blijven meewerken aan eenverdere standaardisatie.
Koperbepaling in potgrond
In een proef werden komkommers geteeld in twee verschillende substraten, bij
twee pH-niveaus en vier niveaus van kopertoediening. De kopergehalten in gewas en substraat werden bepaald. Het substraat werd onderzocht door middel
van extractie met water, 0.4 M salpeterzuur of 0.005 M DTPA, om na te gaan
met welke bepalingsmethode de opname aan koper het best geschat kon worden. Uit de resultaten kwamen wat dat betreft geen verschillen naar voren. Uit
praktische overwegingen verdient waterextractie de voorkeur, omdat deze methode ook gebruikt wordt voor bepaling van de hoofdelementen.
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Gebruik vanPg-mix 13-11-23
Bij gebruik van Pg-mix 13-11-23 werden in potgronden onverwacht hoge gehalten aan zink, mangaan en koper gevonden. In een proef werd de oorzaak
daarvan nagegaan. Uit de resultaten bleek, dat het vrij hoge gehalte aan FeEDTA inde meststof de oorzaak was.Vooral bij wat hogere pHwerd extra mangaan, zink en koper in oplossing gebracht doordat Fe-EDTA werd omgezet in
Mn-, Zn-of Fe- EDTA.
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Teelt en kasklimaat
Het Onderzoekprogramma Gesloten Bedrijfssystemen Glastuinbouw heeft duidelijke gevolgen voor met name het teeltkundig onderzoek bij zowel groenten
als snijbloemen. In 1989 is met het Proefstation voor de Bloemisterij in Aalsmeer een samenwerkingsproject voorbereid dat is gericht op de ontwikkeling
van gesloten teeltsystemen voor gewassen die nu nog in de grond worden geteeld. Dit project is in 1990 van start gegaan. In een nieuw kascomplex is begonnen met het onderzoek naar deteeltmogelijkheden van chrysant met behulp
van wortelverneveling. Daarnaast is in de loop van 1990 ook voor freesia enradijs het onderzoek naar de teelt in gesloten substraatbed-systemen van start
gegaan. Om nieuwe gesloten systemen op bedrijfsniveau te kunnen ontwikkelen zijn verder voorbereidingen getroffen om aanvullend op de beide proefstations in Naaldwijk en Aalsmeer en op de regionale onderzoekcentra een groot
aantal afdelingen voor dit onderzoek in te richten. Behalve met de reeds genoemde gewassen worden daarbij in 1991 experimenten opgezet bij kropsla,
anjer en alstroemeria.
Evenals in 1989 isook in 1990veel aandacht besteed aan eenverdere optimalisering van de kasklimaatregeling. Bij verschillende groentegewassen is de invloed van de kastemperatuur, de kasluchtvochtigheid als het C02-gehalte
onderzocht.
Inde loop van het jaar kwam een nieuwe kas met gesloten dek en een luchtbehandelingssysteem gereed. Deze kas heeft in regeltechnisch opzicht redelijk
goed voldaan.Voor een goede beoordeling van het systeem zullen in 1991 echter de nodige technische aanpassingen moeten worden doorgevoerd. In het
verslagjaar werd het kwaliteitsonderzoek verder versterkt door de aanstelling
van een extra tijdelijk medewerker en de inrichting van onderzoekruimten. Behalve aan het in 1989 gestarte onderzoek naar de opbouw van vruchtstevigheid
bij tomaat isveel aandacht besteed aan het smaakonderzoek bij tomaat enanderegroentegewassen. Een professioneel ingerichte smaakruimte met testcabines werd daartoe in gebruik genomen. Het onderzoek naar smaakverschillen
tussen rassen en de invloed van teeltmaatregelen op de smaak is bij meerdere
groentegewassen geïntensiveerd. Gezocht is daarbij naar belangrijke smaakeigenschappen met behulp van een eigen panel met deskundigen. Verder is onderzoek gestart naar de mogelijkheden om via een eenvoudige toetsmethode
de mate van meligheid objectief en snel te kunnen vaststellen, onder andere
voor toepassing op deveiling.
In 1990 is het onderzoek naar een verdere verbreding van het assortiment van
groenten onder glas geïntensiveerd. Behalve aan onderzoek naar de teeltmogelijkheden van Charentais-meloenen is gewerkt aan water- en mini-meloen. Verder zijn de teeltkansen van meer exotische vruchtgroenten als Physalis
(ananaskers), passievrucht en pepino bekeken. Deze gewassen lijken voldoende perspectief te hebben voor verder onderzoek. Ditzelfde geldt voor de Romatomaat ('pruimtomaat') en de tomaatvormige paprika. Binnen het assortiment
bloemisterijgewassen wordt gewerkt aan twee veelbelovende gewassen namelijk de aster en Trachelium. Het onderzoek naar een verdere verbreding van het
assortiment zal ook met het oog op de ontwikkeling van gesloten teeltsystemen
in de komende jaren de nodige aandacht blijven krijgen.
Tomaat
Temperatuur
Ter afsluiting van het temperatuuronderzoek van de afgelopen jaren zijn in een
vroege stookteelt verschillende temperatuurcombinaties onderzocht bij ronde
en vleestomaten. Tot 6 maart werden vier constante etmaaltemperaturen (17,
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19, 21 en 23 °C) aangehouden. Tot 1mei werden planten uitgewisseld zodat in
totaal twaalf behandelingen werden verkregen. Uit de resultaten bleek dat bij
ronde tomaten een hoge temperatuur inde eerste periode een zeer vroege produktie van lichte vruchten gaf. Een lageretemperatuur gevolgd door een hogere
etmaaltemperatuur vanaf 6 maart leidde echter tot een hoge vroege en totaalproduktie.Tot 1mei bestonden er grote verschillen ingewastype die echter een
maand later weer waren verdwenen. Ineen najaarsteelt werden de effecten van
een zeer hoge etmaaltemperatuur (27 °C) en grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht (27/19 °C en 19/27 °C) op de bloeisnelheid en uitgroeiduur
van de vruchten bestudeerd. Uit de gegevens kwam onder andere naar voren
dat de bloeisnelheid relatief achterblijft bij een hoge temperatuur, terwijl de uitgroeiduur sterker afneemt.
Inventarisatie kwaliteit plantmateriaal
Aan 75 partijen tomateplanten, afkomstig van 15 opkweekbedrijven, werd onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen inde variatie aan kwaliteitseigenschappen van afleverbare planten (leeftijd 24 dagen). Bepaald werden de volgende
eigenschappen: plantlengte, vers- en drooggewicht, plantbreedte, bladoppervlak en troshoogte. Bij alle eigenschappen bleken er, uitgaande van dezelfde
zaaidatum,grote verschillen tussen plantenkwekers entussen de partijen te bestaan. Zo varieerde het bladoppervlak tussen 45 en 97 cm2 gemiddeld per plantenkweker enwas de variatie in bladoppervlak binnen de slechtste partij 70 cm 2 .
De gegevens tonen aan dat de plantleeftijd geen garantie is voor een bepaald
bladoppervlak en dat er - afhankelijk van de standplaats bij de plantenkweker grote verschillen ineigenschappen tussen de partijen kunnen optreden.
Plantkwaliteit en produktie
Om het belang van het bladoppervlak cq. versgewicht van het plantmateriaal
voor de vroege produktie nog eens aan te tonen werd op vier bedrijven een
proef uitgevoerd met zes partijen planten, die uiterlijk sterk verschilden maar
wel eenzelfde plantgewicht cq. versgewicht hadden. Uit de gegevens bleek opnieuw dat niet het uiterlijk, maar het bladoppervlak of het versgewicht van de
plant bepalend isvoor de hoogte van de vroege produktie.
Weefselkweekplanten
Ineen onderzoek werd nagegaan of planten verkregen viaweefselkweek tot betere prestaties instaat zijn dan uit zaad vermeerderde planten. Planten van ronde en vleestomaten verkregen via weefselkweek werden vergeleken met
normale uit zaad verkregen planten. Alle planten hadden ongeveer een gelijk
versgewicht bij uitplanten. Het plantmateriaal van vleestomaat cv Dombito
bleek erg moeilijk via weefselkweek te vermeerderen en was erg ongelijk. In dit
onderzoek kon tot 25 juni geen betrouwbaar verschil in produktie tussen zaadenweefselkweekplanten worden aangetoond.
Bewaring van plantmateriaal
Insamenwerking met de vakgroep Biologie van de Rijks Universiteit Groningen
is gestart met onderzoek naar het optimale bewaarregime van plantmateriaal.
De gedachte hierbij is om in een lichtrijke periode kwalitatief goed plantmateriaalte produceren endit te bewaren tot de winterperiode, zodat een betere start
van de teelt kan worden verkregen. Daarnaast kan een verruiming van de bewaarmogelijkheden de ruimtebenutting van de kas en planning op opkweekbedrijven sterk verbeteren.
Planten met een leeftijd van vier weken werden vanaf 30 november zes weken
in een cel bewaard bij 8 °C en 10 uur TL-licht per dag. Een gedeelte van de
planten werd behandeld met abcissinezuur om de verdamping te beperken. Bij
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het uitplanten op 30 januari waren de bladeren enigszins geel en paars verkleurd en waren de wortels bruin van kleur. De planten herstelden zich echter
snel. Vanaf begin mei was de produktie van de niet-bewaarde planten hoger
dan aan de bewaarde planten, als gevolg van het optreden van magnesiumgebrek bij de bewaarde planten. Er kon geen effect van het abcissinezuur op de
produktie worden vastgesteld.
Vruchtzetting
In vervolg op de proeven in 1989 werd bij ronde tomaten en cherrytomaten in
een vroege stookteelt opnieuw nagegaan of hommels de bestuiving met de
hand kunnen vervangen. Opnieuw bleek dat de hommels het trillen volledig
kunnen vervangen bij beide tomatetypen, aangezien de produktie in beide gevallen gelijk was. Het bestuivingsonderzoek met hommels bij tomaat is met dit
onderzoek afgerond.
Kort blad
Onder zomerse omstandigheden wordt in de praktijk vaak vastgesteld dat er
veel kleine, korte bladeren worden gevormd. Om na te gaan of dit samenhangt
met een overschot aan assimilaten werd een proef opgezet, waarbij twee CO2niveaus (370en510 ppm) entwee temperatuumiveaus (18.9en21.8 °C) werden
gecombineerd met twee plantdichtheden (2.1 en 3.1 planten per m2) en drie
snoeibehandelingen (geen snoei, 1/3 vruchten weg en 1/3 bladeren weg).
Uit de resultaten kwam naar voren dat bij een hoge instraling, een hoog CO2gehalte, een ruime plantafstand, een lage plantbelasting en veel blad aan de
plant meer kort blad optreedt. Er is dus sprake van eente grote assimilatenproduktie in vergelijking met de behoefte onder deze condities. Door het optreden
van kort blad te vermijden kan de produktie dan ook verder stijgen.
Ontwikkeling groeimodel
Ook ditjaar werden op praktijkbedrijven en inexperimenten op het proefstation
waarnemingen verricht voor de ontwikkeling van een groeimodel. De bladoppervlakte-index (bladoppervlak/grondoppervlak) nam af van circa 3 in maart tot
1.5indezomer en het najaar. Eendergelijke lage index vormt de verklaring voor
de in 1989 gemeten lage lichtefficientie indezomer en het najaar.
Een belangrijk hulpmiddel bij het onderzoek blijkt een elektronische krachtopnemer te zijn, waardoor tomateplanten tijdens de groei kunnen worden gewogen en de gegevens op de computer kunnen worden uitgelezen. Uit de eerste
waarnemingen bleek dat in de maanden juni en juli het plantgewicht 's nachts
sneller toeneemt dan midden op de dag. Uit het dagelijkse verloop kan op een
eenvoudige wijze het gewicht aan geoogste vruchten, geplukt blad en een correctie voor het laten zakken van de plant worden bepaald. Op een groot aantal
bedrijven is een dergelijke krachtopnemer inmiddels aangeschaft als hulpmiddel bij de gewasregistratie.
In 1991 zullen in het onderzoek met het apparaat veel gegevens worden verzameld.
Nieuwe tomatentypen
In het kader van assortimentsverbreding werd nagegaan of andere vormen en
kleuren van detomaat een goede gebruikswaarde hadden. Daarbij is vooral gekeken naar de smaak. In zowel de stook- als herfstteelt werden verschillende
typen, afkomstig van buitenlandse zaadbedrijven, beproefd.
Inde stookteelt bleken buitenlandse rassen van het type ronde, vlees- en cherrytomaat geen verbetering van het huidige sortiment. In de herfstteelt kwam
naar voren dat het rose vleestomatenras 'KR 394' goede gebruikswaarde-eigenschappen heeft. Derose/paarse kleur bleek consumenten echter niet aan te
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spreken. Dit gold eveneens voor de gestreepte tomaat (cv Tigerella'). Hetoranje cherrytomatenras 'Sun Gold' (Takita Seed, Japan) bleek in alle opzichten
goed te voldoen.
Rassenonderzoek
Bij de vroege stook- en heteluchtteelt ronde tomaat en bij destookteelt vleestomaat speelden ook nu de resultaten van de houdbaarheidsproeven bij de beoordelingen eenzeer belangrijke rol.Het aanvankelijk veelbelovende ras 'Trend'
bleek in het rassenonderzoek in het geheel niet te voldoen ten opzichte van het
standaardras 'Dombito' en het ras 'Furon'.
Het cherrytomatenras 'Evita' bleek opnieuw als beste ras naar voren te komen,
terwijl bij de ronde tomaat het standaardras 'Calypso' voor de hoge-draadteelt
goed voldeed en bij de normale teelt het ras 'Blizzard'.
Kwaliteit
Het smaakonderzoek werd dit jaar geïntensiveerd,zowel door het verder verbeteren van het onderzoek zelf (keuze van de panelleden) als door de hulpmiddelen. Een speciaal ingerichte proefruimte met vijf aparte proefcabines werd in de
loop van het jaar ingebruik genomen.
De kastemperatuur bleek opnieuw een grote invloed op de smaak te hebben.
Naarmate deteelttemperatuur toeneemt worden de vruchten minder melig,steviger en sappiger gevonden en wordt de schil als taaier omschreven. Bij een
temperatuur van 23 °C bleken de vruchten het meest aromatisch te zijn. Deveel
geteelde standaardrassen van het ronde type, 'Liberto', 'Calypso' en 'Blizzard'
bleken qua smaak goed gewaardeerd te worden. Een lang houdbaar Fusariumresistente ras bleek in vergelijking met het ras 'Calypso' minder sappig en minder aromatisch beoordeeld te worden. Het ras 'Rondello' (tussentype) bleek
eveneens minder qua smaak te zijn dan het ras 'Calypso'. Integenstelling tot bij
paprika's kwam naar voren dat toepassing van ethrel geen gevolgen had voor
de smaakwaardering. Debewaartemperatuur ende bewaarduur bleken niet van

Eensmaakpanelbeoordeelt de produktkwaliteit.
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invloed op de smaakwaardering. Het plukstadium bleek bij de proevers tegengestelde resultaten te geven. Blijkbaar vinden sommige proevers rood geoogste
tomaten lekkerder enanderen juist minder rood geoogste vruchten.
Belangrijk onderwerp van studie is hoe stevigheid van de vruchten tijdens de
teelt wordt opgebouwd en wat daarop van invloed is. In een stookteelt werden
verschillende behandelingen aangelegd waarvan uit eerder onderzoek was gebleken dat deze invloed uitoefenen op de vruchtstevigheid. De stevigheid van
de hele vrucht bij de oogst en de houdbaarheid blijken niet aan elkaar gekoppeld te zijn. De stevigheid van de vruchtwand (pericarp) blijkt wel goed in de
pas te lopen met de houdbaarheid van de vrucht. De resultaten wijzen erop dat
de stevigheid van devrucht alsnel nadezetting wordt opgebouwd.
Ook in 1990 trad het probleem 'waterig rot' op bij tomaten die werden getransporteerd in een watergoot. Het gebruik van bitterzout in plaats van strooizout in
de goot bleek de aantasting te verminderen, evenals verwarmen van het water.
De invloed van de oogst- en sorteerbehandeling op de aantasting bleek in
meerdere proeven zeer groot te zijn. Het is dan ook erg belangrijk de vruchten
in de zomerperiode voorzichtig te behandelen. Opnieuw werden duidelijke rasverschillen aangetoond. Het al of niet snel verliezen van het kroontje is hierbij
een belangrijke factor.
Komkommer
Temperatuurregime inde stookteelt
Het temperatuuronderzoek, gestart in 1989, werd met een uitgebreide proef afgerond. Eenhogere dagtemperatuur bleek in 1989tot eenvroegere oogst te leiden, maar de totaalproduktie bleef achter. Daarom werd nagegaan hoe lang
een regime van hoge dag- en lage nachttemperatuur kon worden gehandhaafd.
Evenals in 1989 bleek een dergelijk regime tot een beter gewastype, vroegheid
en vruchtkwaliteit te leiden in vergelijking met het praktijkregime (23/20 °C). Bij
een gelijke etmaaltemperatuur werd geen effect op de groei- en bladafsplitsingssnelheid gevonden. Uit de produktiegegevens komt naar voren dat het
handhaven van een hogere dag- en lagere nachttemperatuur (26/18.5 °C) tot
aan het begin van de oogst financieel aantrekkelijk en bovendien voor de kwaliteit wenselijk is.
Gewasregvsfraf/e
In samenwerking met enkele komkommertelers is getracht een methode voor
gewasregistratie in de praktijk te ontwikkelen. Zowel op het proefstation als op
een aantal praktijkbedrijven zijn daartoe de nodige gewaswaarnemingen gedurende het jaar verricht. Na evaluatie van de gegevens wordt in 1991 opnieuw
geregistreerd.
Rassenonderzoek
In vergelijking met de standaardrassen bleken de rassen 'Sortena' en 'Optima'
goed tot zeer goed te voldoen. Vooral de houdbaarheidsgegevens speelden bij
de kwalificaties een uiterst belangrijke rol.
Slappe nekken
Deeerste stamvruchten vanzomer- en herfstteelten geven inde bewaring soms
problemen doordat de nek van de vruchten indroogt (slappe nek). In navolging
van het onderzoek in 1989 werd in een zomer- en herfstteelt opnieuw gekeken
naar de invloed van de watergeeffrequentie en het oogststadium van de vrucht.
In de herfstteelt werd tevens nagegaan of het temperatuurregime en de K/Caverhouding in de voedingsoplossing van invloed was op het verschijnsel. Veel
gegevens moeten nog uitgewerkt worden. Toch is de indruk sterk dat het ver32

schijnsel vooral optreedt bij vruchten die fysiologisch gezien nog niet volgroeid
zijn. Erbleek namelijk een negatief verband te zijntussen de uitgroeiduur en het
optreden van slappe nekken. Microscopisch onderzoek toonde aan dat in
vruchten diejong worden geoogst, devaatbundels inde nek minder ver ontwikkeld zijn. Daardoor kunnen ze vochtverlies tijdens de bewaring niet snel compenseren. Evenals in 1989 volgt uit dit onderzoek het advies dat volgroeide
vruchten oogsten aan normaal belaste planten de minste risico's op slappe
nekken geeft.
Smaakonderzoek
In een oriënterend onderzoek zijn vijf rassen uit een herfstteelt beoordeeld door
het consumentenpanel van het proefstation. De rassen 'Jessica' en 'Optima'
werden lekkerder gevonden dan enkele andere rassen. Aangezien de verschillen klein waren en er geen signalen uit de markt komen dat de smaak van de
Nederlandse komkommer onvoldoende is,zal voorlopig geen aandacht aan de
smaak worden besteed.
Paprika
Temperatuuronderzoek
Nadat in de afgelopen jaren in het onderzoek veel aandacht is besteed aan het
optimale tempertuurregime en -niveau vanaf het planten,werd in een uitgebreide proef in de klimaatkas nagegaan in hoeverre een afwijkend temperatuuregime nade zetting de produktie en kwaliteit beïnvloedt.
Vanaf het uitplanten tot aan de eerste vruchtzetting werd daartoe een temperatuur van25/15 °C aangehouden endaarna werden zestemperatuurcombinaties
ingesteld. Aangezien geen duidelijke produktieverschillen konden worden vastgesteld, maar wel verschillen in houdbaarheid en smaak, werd besloten het onderzoek op nog grotere schaal in 1991te herhalen.

Stengeldichtheid
Op drie praktijkbedrijven en drie regionale onderzoekcentra (proeftuinen) werden vijf stengeldichtheden vergeleken in een reeks van 5.8 tot 8.2 stengels per
m2. Uit het onderzoek kwam naar voren dat bedrijfseconomisch een stengeldichtheid tussen 6.4 en 7.0 stengels per m2het meest optimaal is.Ten opzichte
van de huidige praktijksituatie (6 stengels per m2)wordt dus een hogere stengeldichtheid geadviseerd.
Zetting
Ineen late voorjaarsteelt werd nagegaan of honingbijen de regelmaat in vruchtzetting en daarmee in het produktieverloop konden verhogen. In twee afdelingen werden bijen ingezet, of alleen in het voorjaar of in het voorjaar en in de
nazomer. In vergelijking met de afdeling zonder bijenbestuiving werd een beter
eerste zetsel verkregen, maar de uitgroeiduur werd niet beïnvloed.Ondanks het
hogere vruchtgewicht in de afdelingen met bijen werd geen produktieverhoging
geconstateerd.
Smaak
Het onderzoek naar het optreden van smaakverschillen tussen rassen en als
gevolg van teeltmaatregelen werd in 1990 geïntensiveerd.
Door het eigen consumentenpanel werden rassen van het rode en gele type
meerdere keren beoordeeld op aangenaamheid en werd het suikergehalte (refractie) gemeten. Uit de resultaten kwam naar voren dat een hoog suikergehalte
gunstig leek voor de smaakwaardering. Bij de rode rassen bleek vooral 'Cubico'
en 'Evident' eenzeer goede smaak te hebben,terwijl de smaakverschillen bij de
gele rassen slechts kleinwaren.
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In een temperatuurproef werd opnieuw vastgesteld dat vruchten gegroeid bij
een lage etmaaltemperatuur (21/15 °C) beter worden gewaardeerd dan die gegroeid bij een hoog niveau (24/21 of 24/18°C).
Vruchtstevigheid
Om evenals bij tomaten te kunnen beschikken over een objectieve meetmethode voor de vruchtstevigheid werd in genoemde temperatuurproef de vruchtwanddikte en stevigheid van vruchtponsjes gemeten met behulp van een
druktrekbank. Uit de resultaten kwam naar voren dat de vruchtwanddikte en
vruchtstevigheid niet samenhangen. In 1991 zal het onderzoek worden voortgezet met helevruchten.
Rassenonderzoek
Ook in 1990 werden er weer vele nieuwe rassen voor het gebruikswaardeonderzoek aangeboden.Zowel bij de rode als gele rassen waren enkele interessante nieuwkomers. De smaakwaardering is een steeds belangrijker kwaliteitsaspect bij de rasbeoordelingen.
Sla-typen
Rassenzware kropsla
Gezien de belangstelling voor teelt en afzet van kropsla met een minimumgewicht van 28 kg per 100stuks is inde winterperiode onderzoek verricht naar de
verschillen in groeisnelheid en kwaliteit van een aantal Nederlandse en Belgische rassen. Uit de resultaten blijkt dat de Belgische rassen aanzienlijk sneller
groeien in de eerste teeltfase dan de Nederlandse rassen. Demeer omvangrijke
groeiwijze is hiervan de oorzaak (meer lichtonderschepping) en vraagt om een
ruimere plantafstand van 16 planten per m2. De verschillen in eindgewicht tussen de Belgische en Nederlandse rassen waren gezien de plantafstand van 16
planten per m 2 dan ook klein. De Nederlandse rassen bleken bij deze hoge
plantdichtheid minder afval, een betere houdbaarheid en een vergelijkbaar nitraatgehalte te bezitten invergelijking met de Belgische rassen. In 1991 zal dan
ook worden nagegaan of aanpassing van de plantdichtheid bij de Belgische
rassentot betere resultaten leidt.
Rassennormale gewicht
Zowel in de herfst-, winter-, voorjaars- als late voorjaarsteelt zijn ook in 1991
rassenproeven opgezet op praktijkbedrijven, proeftuinen en het proefstation. In
alle teeltperioden bleken enkele interessante nieuwkomers een aanvulling op
het sortiment.
RassenLollo rossa en eikenbladsla
De laatste jaren is er bij de handel en consument een toenemende belangstelling voor alternatieve sla-typen. Op een drietal proefplaatsen zijn zeven rassen
van het type Lollo rossa en een nieuw ras van het type eikenbladsla beproefd
op hun gebruikswaarde. Twee rassen van het type Lollo rossa namelijk 'Valeria'
en 'E 6108' bleken bij de oogst eind februari goed te voldoen,terwijl het eikenbladslaras 'Mascara' een duidelijke aanwinst bleek qua groeikracht en roodkleuring. Het nitraatgehalte bleek van de alternatieve sla-typen circa 20% lager
te liggen dan van kropsla.
Aubergine
Het afsterven van bladeren als gevolg van bladvergeling treedt in het late voorjaar in de praktijk veelvuldig op. Intwee afdelingen werd nagegaan of een hoog
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C02-gehalte al of niet in combinatie met een hoge plantbelasting (vruchtsnoei
en/of jong of oud oogsten) leidt tot meer bladvergeling. Uit de resultaten kwam
naar voren dat een hoger CCVgehalte tot meer bladvergeling leidde, terwijl de
plantbelasting geen effect bleek te hebben. In 1991zal het onderzoek op grotere schaal worden herhaald, waarbij extremere verschillen in CCVgehalte worden gerealiseerd.
Radijs
Gesloten teeltsystemen
In het kader van een nieuw opgezet onderzoekprogramma, gericht op de ontwikkeling van teeltsystemen zonder uitstoot van meststoffen naar de ondergrond, is een aanvang gemaakt met het onderzoek naar verschillende
substraten in het zogenaamde 'substraatbeddensysteem'. Nadat in een vooronderzoek twintig verschillende substraten op hun eigenschappen zijn getest,
zijn deze intwee laagdiktes (7en 15cm) in bakken volgezaaid met radijs. Uit de
groeiwaarnemingen kwam naar voren dat de grove substraatmaterialen in een
dikke laag (eb-vloed-systeem) een slechte groei gaven als gevolg van vochtgebrek. Bij alle laagdiktes bleef de groei in kasgrond achter, terwijl de fijne zandsoorten bij een laagdikte van 15 cm goed voldeden. In 1991 wordt dit
onderzoek voortgezet.
Verpakkingen kwaliteit
Radijs met loof is een kort houdbaar produkt. Nagegaan werd of door verpakking in plastic zakjes de houdbaarheid kon worden verbeterd. Uit de resultaten
kwam naar voren dat een gesloten zak een lichtere knolkleur, steviger knollen,
meer rot blad en minder glazigheid gaf dan los verpakken in een krat. De
slechte knolkleur leek vooral het gevolg te zijn van het hogere CO2- en lagere
02-gehalte in de zak. De smaak werd door deze verpakkingswijze niet beïnvloed.
Smaak
De smaak van radijs wordt in de wintermaanden nogal eens onvoldoende
scherp gevonden. In de winterteelt werden vijf radijsrassen van drie herkomsten op smaak beoordeeld. Vooral de rassen 'Duplo' en 'Fanal' bleken goed
gewaardeerd te worden. Zodra een snelle instrumentele meting van scherpheid is ontwikkeld zal deze in het rassenonderzoek standaard worden meegenomen.
Meloen
Teeltvervroeging
In de praktijk bestaat veel belangstelling voor het Charentaistype en de mogelijkheden om met dit ras op steenwol vroeger te planten. Daarom is ineen proef
nagegaan of in een planting met plantdatum eind januari een goede produktie
van goede kwaliteit mogelijk is en welke rassen voor deze teeltperiode het
meest geschikt zijn. Uit de resultaten kwam naar voren dat tot 11juni een produktie van 1 4 - 1 6 stuks per m 2 mogelijk is bij een plantdichtheid van 2.5 planten per m 2 . Van het Charentaistype bleek vooral 'Jet' en bij het Ogen-type
'Haon' goed te voldoen.
Rassenonderzoek mini-meloen en miniwatermeloen
In het kader van de introductie van nieuwe vruchtgroenten is onderzocht of
mini-varianten vandemeloen enwatermeloen voor deteelt onder glas perspectieven hebben. Intotaal zijn negentien rassen,waarvan acht mini-meloen en elf
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mini-watermeloen, ineen herfstteelt uitgeplant op steenwol. De resultaten lijken
veelbelovend enhet onderzoek zaldan ook in 1991 ineenvroege voorjaarsteelt
worden voortgezet.
Inductie vantweeslachtige bloemen
In een proef werd nagegaan of ethrel-bespuiting, daglengte-behandeling en
wortelsnoei het aantal tweeslachtige bloemen en de uitgroei van stamvruchten
kon bevorderen. Uit de resultaten kwam naar voren dat spuiten met 1ml ethrel
per liter water in het jonge plantstadium leidt tot een zeer hoog percentage
stamvruchten en een kort gewas. De overige behandelingen gaven produktieverlating. Gezien de gevonden effecten zal in 1991 worden nagegaan of door
dichter te planten de produktie kan worden opgevoerd door alleen stamvruchten te oogsten.
Smaak
Ook in 1990 werden rassen van het Charentais- en Ogentype zowel op smaak
beoordeeld als doorgemeten op suikergehalte. Van het Charentaistype bleken
'Jet' en 'Bastion' een goede smaakwaardering te krijgen. Bij zowel 'Jet' als het
Ogenras 'Haon' bleek er een duidelijk verband te bestaan tussen suikergehalte
(refractie) en smaakwaardering.
De toename in aangenaamheid was bij oplopend suikergehalte bij het ras 'Jet'
minder groot, wat zeer waarschijnlijk samenhangt met het voor sommige proevers te sterke aroma. Met de gevonden verbanden tussen suikergehalte en
smaakwaardering is opnieuw aangetoond dat meting van het suikergehalte op
de veiling infeite een bepaling van de smaak voor de consument betekent.
Krulandijvie
In een praktijkproef is opnieuw nagegaan of het dichtbinden van de kroppen
met elastiek of het afdekken met tempex of schotels leidt tot een acceptabele
mate van geelverkleuring van het hart. Uit de resultaten bleek dat alleen het afdekken met tempexplaten gedurende vijf dagen voor de oogst leidde tot voldoende geelverkleuring. Gedurende twee dagen dichtbinden of afdekken van
de kroppen leidde steeds tot onvoldoende geelverkleuring.
Knolvenkel
Vanuit de praktijk bestaat belangstelling om knolvenkelplanten tijdens de opkweek te belichten. De vraag werd gesteld of door lange-dag-omstandigheden
de kans op schieten werd vergroot.
Inklimaatcellen werden knolvenkelplanten daartoe bij lange dag (24 uur) en korte dag (8 uur) en bij combinaties van beide opgekweekt. Vier weken na de start
van de behandelingen (plantgewicht 0.03 gram) werden de planten in de praktijk uitgeplant. Uit de resultaten kwam naar voren dat ondanks grote verschillen
in plantgewicht bij het uitplanten, de verschillen in netto-knolgewicht uiterst
kleinwaren. Erwerd geeneffect op het schietgedrag gevonden.
Chinese kool
Binnenrand
Inde praktijk treedt binnenrand vooral in de late voorjaarsteelt op na het sluiten
van de krop. Door middel van Ca-bespuitingen in verschillende groeistadia is
getracht voldoende calcium in dejonge bladeren te krijgen enzo binnenrand te
voorkomen. Gespoten werd met een 2 % kalksalpeteroplossing 1of 2 maal per
week gedurende verschillende perioden. Bij de oogst bleken alle behandelingen
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in ernstige mate binnenrand te vertonen. Vermindering van binnenrand moet
dus bereikt worden via de rassenkeuze.
Rassenonderzoek
In de voorjaarsteelt werden door het gebruikswaarde-onderzoek vier nieuwe
rassen in vergelijking met het standaardras 'Spectrum' beproefd. Er bleken zowel uit produktie als kwaliteitsoogpunt (houdbaarheid, rand) interessante alternatieven voor 'Spectrum' te zijn, zoals het ras 'Auala'.
In een late voorjaarsteelt werden zeven rassen,afkomstig van voornamelijk Japanse zaadbedrijven gescreend op gebruikswaarde en met name ook de gevoeligheid voor binnenrand.
Uit de resultaten kwam naar voren dat de rassen nr. 46 (Sakata), nr. 87-143 en
nr. 5 (TS-seeds) zeer hoog scoorden. Deze zullen in 1991 op praktijkbedrijven
nader worden beproefd.
Koolrabi
Uit proeven uitgevoerd in de herfstperiode blijken de rassen 'Balise' en 'Foran'
goed te voldoen in vergelijking met het veel geteelde ras Express Forcer. Helaas verloopt de zaadproduktie moeizaam bij de nieuwe rassen,waardoor nieuwe rassen niet grootschalig geteeld kunnen worden.
Boon
In de stookteelt zijn vier nieuwe rassen stoksnijbonen en vijf rassen van stokslabonen vergeleken met de standaardrassen. De stoksnijbonenrassen 'Musica' en 'Fortress' hebben in vergelijking met het standaardras 'Helda' goed
voldaan. Bij de stokslabonen bleken de rassen 'Bernardo', 'Kasbo' en 'Serbo'
qua produktie en kwaliteit belangrijke verbeteringen te zijn ten opzichte van de
standaardrassen 'Glastada' en 'Farba'.
Ananaskers (Physalis)
Naar aanleiding van informatie uit Noord-Frankrijk, werd in het kader van assortimentsverbreding gezocht naar alternatieve vruchtgroenten. Een uitgebreid
sortiment Physalisrassen werd in een herfstteelt in de kas gescreend op gebruikswaarde, met name op smaak. Vanaf eindjuli tot eind september werd circa 800 gram aan vruchtjes geoogst per m 2 (285 vruchtjes). Vier rassen bleken
een goede gebruikswaarde te bezitten. Deze zullen in 1991 samen met enkele
passievmchtsoorten ineen stookteelt op steenwol worden beproefd.
Chrysant
Wortelverneveling
Uit oogpunt van het milieu is het noodzakelijk te zoeken naar een geschikt teeltsysteem, waarbij emissie van chemische stoffen naar de ondergrond zo klein
mogelijk is.
In 1990 is in een nieuw kascomplex het onderzoek naar de mogelijkheden van
wortelberegening geïntensiveerd, evenals op andere plaatsen, zoals de proeftuin in Horst.
In totaal zijn in 1990 drie experimenten uitgevoerd waarbij verschillende pluggen, rassen en sproeifrequenties zijn vergeleken. De Hypolplug, bestaande uit
veen met een kleefstof, kwam steeds als beste naar voren, terwijl het ras 'Cassa' als beste voldeed. Ingeen enkele proef werden ziekewortels waargenomen.
Deteeltduur bedroeg indezomer 1 0 - 1 2 weken, hetgeen iets korter is dan nor37

maal in de grond. Het onderzoek wordt in 1991 op het proefstation, proeftuin
Horst, Denar en praktijkbedrijven voortgezet.
Kopverbranding
In de wintermaanden komt regelmatig een afwijking voor in chrysantenstek, die
lijkt op verbranding in de top van de stekken. In een proef zijn van twee rassen
stekken opgeslagen bij 3en 7°C. Stekken die bij 3°C waren bewaard vertoonden in sterke mate kopverbrandingsverschijnselen dan die bij 7 °C waren bewaard. Bij een stekbedrijf kwam de schade niet voor als met waternevel werd
gewerkt.
Uniformiteit plantmateriaal
In samenwerking met de NAKS is het onderzoek naar de kwaliteit en uniformiteit van chrysantenstekken voortgezet. Tussen de stekherkomsten van de produktiebedrijven kwamen grote verschillen in gemiddeld stekgewicht,
stengeldikte en uniformiteit voor. Wat betreft steklengte waren de verschillen
binnen de monsters klein. Van twee partijen die als het meest uniform werden
beoordeeld,was ereen door de producent op gewicht gesorteerd.
Rassenonderzoek
In een rassenproef voor de voorjaarsbloei werden 40 rassen bij verschillende
nachtonderbrekingsperiodes geteeld. Naast grote verschillen in houdbaarheid
was de knopaanlegsnelheid duidelijk verschillend tussen de rassen.

Freesia
Gesloten teeitsysteem
In december werd gestart met het onderzoek naar de teeltmogelijkheden van
freesia's op negen verschillende substraten. Deze substraten vertegenwoordigen een reeks met eenvochtgehalte van 21 - 71 % eneen luchtgehalte van 3tot
70%. Op 20 december werden de freesiarassen 'Blue Heaven' en 'Elegance'
uitgeplant.
De resultaten van dit onderzoek komen in de loop van 1991 beschikbaar.
Vermeerderingineenluisdichte gaaskas
Kralen van het ras 'Polaris' werden op 15 maart en 5april geplant bij vier plantdichtheden (64, 128, 192 en 256 stuks per netto m2),om nate gaan welk effect
de plantdichtheid heeft op de knolproduktie. Uit de resultaten kwam naar voren
dat bij een toenemende plantdichtheid het knolgewicht en het percentage knolmaat kleiner dan 5afnam, het sterkst bij de plantdatum in april.
Assimilatiebelichting
Het belichtingsonderzoek, gestart in 1988/1989, werd in de winter van
1989/1990 voortgezet met aanvullende assimilatiebelichting. Voor onbelicht
en drie aangehouden belichtingsbehandelingen werd een daglichtsom in de
periode december-januari gerealiseerd van respectievelijk 104, 142, 185 en
357 Wh per rri2 per dag. Belicht werd vanaf een knoplengte van 2 cm in de
periode november-februari. Bij de oogst in maart bleek dat de produktie van
takken, knollen en kralen, takkwaliteit en houdbaarheid in afnemende mate
toenamen naarmate de lichtsom hoger was. Voor de praktijk werd op basis
van de resultaten een lichtsom geadviseerd van 200 - 225 Wh per m?per dag.
In de winter van 1990/1991 wordt het belichtingsonderzoek afgesloten met
onderzoek naar continu belichten inverschillende ontwikkelingsstadia van het
gewas.
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Amaryllis
Non-stopteelt
Eind januari 1989 werden van zes rassen parteerstukjes geplant met als doel
deze in een teelt zonder de gebruikelijke onderbreking van rooien en bewaren
door te telen tot bloeibare bol. De bollen werden op 17 juli 1990 (18 maanden
later) gerooid. Degemiddelde bolmaat nahet rooien endrogen was 29 cm.Tussen de rassen waren er grote verschillen in het percentage voorbloei, totaal
aantal knoppen, bloeibare en verdroogde knoppen. Naopplanten van de bollen
op 16 oktober voor bloeicontrole viel de bloei tussen begin november en half
december. De non-stopteelt ondervindt veel belangstelling vanuit de praktijk.
Uniformiteit knopstrekking spruitamaryllis
Bij deteelt van spruitamaryllis is het belangrijk dat, wanneer de bol een bloeipotentie heeft van twee stelen, deze stelen in een vroeg stadium gelijktijdig zichtbaar zijn. In twee experimenten werd nagegaan in hoeverre door een
temperatuurbehandeling van de bol deze gelijktijdigheid in knopstrekking is te
beïnvloeden. In de eerste proef gaf 1week 30 °C en 9 weken 15 °C bij het ras
'Orange Souvereign' een veel hoger percentage bollen met twee stelen dan bij
de controlebehandeling (10weken 15°C). Detweede proef gaf echter geen bevestiging van de resultaten. Op grond van de resultaten kunnen vooralsnog
geen alternatieve boltemperatuurbehandelingen worden geadviseerd.
Aster ericoides
Plant- en scheutdichtheid
In september zijn op een praktijkbedrijf twee proeven opgezet bij cv 'Monte
Cassino' met plantdichtheden van 12, 16,24 en48 planten per m 2en respectievelijk 4, 3, 2 en 1scheuten per plant (overal 48 scheuten per m2). Inde tweede
proef zijn steeds drie scheuten per plant aangehouden en 8, 12, 16, 20 en 24
planten per m 2 uitgeplant. Nadat op 4 september is geplant is op 24 november
de korte-dagbehandeling ingegaan. Uit de resultaten kwam naar voren dat de
invloed van de plantdichtheid bij een ongelijk aantal scheuten per m 2 op produktie en kwaliteit gering was. De invloed van de scheutdichtheid (tweede
proef) op het takgewicht was groot en rechtlijning; zwaardere takken gaven
vaak een minder goede bloembezetting. Het onderzoek wordt in 1991 voortgezet.
Trachelium
In de herfst- en winterperiode komt het gewas vaak slecht in bloei. Verondersteld werd dat plantleeftijd, planttijdstip en kweekmethode van het plantmateriaal grote invloed heeft op bloei en produktie. In een experiment zijn planten
gezaaid op drietijdstippen, opgekweekt in perspotten en inveenpluggen en uitgeplant op twee data (12juli en 2 augustus).
De planten opgekweekt in de perspot gaven 37% bloeiende takken en planten
in de veenplug 27%. Devroegste plantdatum en de oudste planten gaven ook
een veel betere bloei. In 1991 wordt de invloed van de opkweektemperatuur op
de bloei, produktie en kwaliteit nader onderzocht.
Kasklimaat
CO2 en opening huidmondjes
Indepraktijk wordt somswaargenomen dat doorC02-dosering deverdamping afneemt of de luchtvochtigheid daalt. Het isvan belang hierover meer kenniste ver39

zamelen, aangezien dit deaante houden streefwaarde voor CO2kanbeïnvloeden.
In een kas met paprika's, bestemd voor verdampingsonderzoek, werden in de
periode van 25 april tot 29 juni tussen 7.00 en 21.00 uur metingen van de openingen van de huidmondjes verricht, nadat verschillende C02-concentraties
werden ingesteld. Uit de resultaten bleek dat door een stijging van 100 ppm in
de C02-concentratie, 2.5 à5% daling van de huidmondjesopening en2tot 5%
daling in de verdamping kon worden waargenomen. Berekeningen met het fotosynthese-model van het CABO toonden aan dat de fotosynthese door de
huidmondjessluiting echter nauwelijks wordt beïnvloed. Het onderzoek wordt in
1991 voortgezet, onder andere bij aubergine, tomaat en komkommer.
Verdampingsonderzoek
Ook dit jaar werd het verdampingsonderzoek voortgezet met paprika als testgewas. Nadat in 1989 de invloed van de kasluchtvochtigheid op de verdamping
werd bestudeerd, werd dit jaar onder andere nagegaan wat de invloed is van
(plotselinge) veranderingen inC02-concentratie, verschillen indag/nachttemperatuur en de vochtigheid van de steenwolmat op de verdamping van het gewas.
Uit de resultaten werd duidelijk dat het uitdrogen van de mat niet onmiddellijk
zichtbaar wordt indeverdamping. Bijde behandeling met de lage C02-concentratie was op detweede dag na het stoppen van dewatergift de invloed van het
uitdrogen op de verdamping duidelijk merkbaar. Verder werd de indruk bevestigd dat de RVgeen bruikbare norm is voor de gewasverdamping; het wegzakken van de RV in de namiddag kon niet worden verklaard door een afname van
de verdamping. Van de gewasverdamping is het verschil in dampspanning tussen blad en kaslucht een veel betere norm dan de RV.
In 1991 wordt het op het proefstation ontwikkelde verdampingsmodel gelijktijdig getest voor tomaat, komkommer en paprika.
Simulatie vanCOz-verbruik in de glastuinbouw
Sinds 1987 wordt in opdracht van de NOVEM gewerkt aan de ontwikkeling van
het energie-C02-produktiemodel (ECP-model). Met dit model kan de warmte en C02-behoefte, alsmede de produktie van een kas met gewas over een heel
jaar worden berekend. Op elf bedrijven, met verschillende warmte- en C02-uitrustingen en verschillende gewassen (tomaat, komkommer, paprika) werden
meetgegevens verzameld waarmee het model werd getest. Aangezien op drie
bedrijven opnieuw in een zachte winter moest worden gemeten, wordt het onderzoek tot 1 maart 1991 voortgezet in de hoop dat gegevens bij een 'echte'
winter worden verkregen.
Geslotenkas
In dit onderzoeksjaar kwam een kas gereed waarin met gecontroleerde ventilatie en bevochtiging met behulp van ventilatoren de energie- en C02-efficiency
belangrijk kanworden verhoogd. Dankzij het ontbreken van luchtramen kon een
lichtwinst van enkele procenten worden verkregen ten opzichte van een traditionele kas. Begin mei werden tomaten op steenwol geplant. Al vrij snel bleek
dat een goede technische beoordeling van het systeem niet mogelijk was omdat met een te lage ventilatiecapaciteit moest worden gewerkt. Uit de testmetingen bleek dat de aanwezige maximale ventilatiecapaciteit in combinatie met
de luchtbevochtiging in principe voldoende is om zelfs bij zeer extreme condities een acceptabel binnenklimaat te realiseren.
Horizontale temperatuurverschillen
Op twee praktijkbedrijven en vier afdelingen op het proefstation zijn met bloemenbuisjes gevuld met water en met digitale thermometers metingen gedaan
aande horizontaletemperatuursverdeling. Bij buitentemperaturen lager dan 0°C
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werden in de kassen verschillen gemeten van 3- 7°C.Alle optredende verschillende konden worden herleid tot onvolkomenheden in de verwarming. Op één
bedrijf werden temperatuurverschillen van 6 °C met ventilatoren tot ongeveer 1
°C teruggebracht.
Verbetering vanhet zomerklimaat
In aansluiting op het onderzoek met beweegbare zonneschermen in de afgelopen jaren op het proefstation is een proef uitgevoerd op een paprikabedrijf met
een beweegbaar schermdoek (LS-13T). Bij zonnig weer (instraling meer dan
650 W m2), een luchttemperatuur hoger dan 28 °C en een vochtdeficit groter
dan 6 gram per kg lucht werd in combinatie met de stand van het gewas het
doek gesloten. Dat had tot gevolg dat het scherm in totaal 78 uur dicht is geweest en 28% lichtonderschepping gaf.
Uit de verzamelde gegevens bleek dat de luchtvochtigheid onder het scherm
vaak hoger was dan in de kasafdeling zonder scherm. De lucht- en bladtemperatuur was ook 1 - 3 °C lager. Dit duidt op een hogere verdamping door gebruikmaking van het scherm.Opvallend was dat steeds naeenzonnige periode
waarin het scherm enige uren gesloten was, de produktie in de geschermde afdeling hoger was dan inde ongeschermde afdeling.
In twee afdelingen op het proefstation werden in de periode van 1februari tot
1 augustus metingen verricht ineen paprikagewas aan het klimaat (temperatuur
en luchtvochtigheid), nadat in één afdeling de lucht 's nachts en overdag werd
bevochtigd met een Air-Fog luchtbevochtigingsinstallatie. Meestal bleek de
luchtvochtigheid inde kas met nevel lager tezijn dan op grond van de berekende ventilatie en de hoeveelheid verneveld water zou mogen worden verwacht.
Dit kan worden verklaard uit het feit dat bij een hogere luchtvochtigheid het gewas minder verdampte. Uit de gegevens bleek dat 's nachts en bij donker weer
overdag enige koeling door bevochtiging werd verkregen, maar dat bij zonnig
weer de verlaging van de kastemperatuur verwaarloosbaar klein was. Het onderzoek wordt in 1991 voortgezet.
Afschermen luchtramen met insektengaas
In de praktijk, met name bij producenten van uitgangsmateriaal, bestaat veel
belangstelling voor het weren van insekten door het afschermen van luchtramen. Intwee kassen op het proefstation en op drie praktijkbedrijven zijn metingen gedaan aan lichtdoorlatendheid, temperatuur en luchtvochtigheid. Uit het
verschil in temperatuur en luchtvochtigheid binnen en buiten de kas werd de
ventilatievermindering door het gaas berekend. De invloed van het gaas op de
ventilatie bleek afhankelijk van gaastype en mate van opening van de luchtramen. InVenlo-kassen werd met het gebruikte gaas (maasopening 0.4 x 0.4 mm)
een ventilatiereductie berekend van 40%, hetgeen overeenstemde met IMAGgegevens. Op een praktijkbedrijf in Roelofarendsveen met doorlopende nokluchting was de gemeten ventilatiereductie kleiner dan werd berekend.Ook de
lichtmetingen in de kas stemden overeen met de lichttransmissie-gegevens in
het laboratorium. Vervuiling van het gaas bleek een grote invloed uit te oefenen
op de lichttransmissie. In 1991 wordt het onderzoek naar de mogelijkheden van
insektengaas geïntensiveerd.
Luchtvochtigheid, huidmondjesopening en vruchtzetting
Bij de vruchtgroenten is in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de invloed van de kasluchtvochtigheid op groei, produktie en kwaliteit. Om de gevonden effecten te kunnen verklaren is nagegaan of een hogere
luchtvochtigheid leidt tot een veranderde huidmondjesopening, een andere
dichtheid van de huidmondjes in de bladeren en een veranderd stuifmeelgedrag.
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Bij tomaat, komkommer, paprika en aubergine blijken de huidmondjes op eenzelfde wijze te reageren bij een verandering van de kasluchtvochtigheid. Een
hogere luchtvochtigheid leidt tot eenverdere opening van de huidmondjes maar
de effecten op defotosynthese blijken maar kleinte zijn. Bladeren die onder een
hoge luchtvochtigheid gegroeid zijn, hebben een hogere dichtheid van huidmondjes. Dit heeft echter geen invloed op de totale weerstand van het blad.
Bij een hogere luchtvochtigheid tijdens het trillen van tomaat nam wel de hoeveelheid stuifmeel sterk af, maar de hechting aan de stempel bleek beter te zijn
dan bij een lage luchtvochtigheid. Met deze gegevens wordt het luchtvochtigheidsonderzoek bij vruchtgroenten afgesloten.

Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen waaraan de afdeling
Teelt en kasklimaat in 1990 heeft gewerkt.

Tomaat
- Vergelijking plantmateriaal uit weefselkweek enzaad.
- Bewaring van plantmateriaal bij lage
temperatuur.
- Inventarisatie plantkwaliteit opkweekbedrijven.
- Relatie plantkwaliteit en produktie.
- Effect etmaaltemperatuur op bloei,
groeisnelheid, uitgroeiduur, produktie en kwaliteit.
- Bestuiving van de ronde en cherrytomaat door hommels.
- Optreden van kort blad in dezomer.
- Smaakonderzoek: invloed kleurstadium, bewaarduur, bewaartemperatuur, toepassing vanethrel,
teelttemperatuur enrassen.
- Invloed van ECop vruchtstevigheidsverloop tijdens de teelt.
- Oorzaken optreden van waterig rot.
- Oorzaken optreden van zilvervlekken.
- Alternatieve tomatentypen.
- Rassenonderzoek ronde, vlezige en
cherrytomaten.

Komkommer
- Temperatuuronderzoek in de vroege stookteelt.
- Gewasregistratie.
- Slappe nekken.
- Twee stengels inde stookteelt.
- Smaak.
- Rassenonderzoek stook-, hetelucht- en zomerteelt.
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Paprika
- Temperatuuronderzoek.
- Bestuiving door honingbijen.
- Stengeldichtheden.
- Invloed temperatuur en rassen op
smaak.
- Invloed temperatuur op stevigheid.
- Rassenonderzoek stook- en heteluchtteelt.
Sla-typen
- Vergelijking Nederlandse en Belgische rassen (zware kropsla).
- Rassenonderzoek herfst-, winter-,
voorjaars- en late voorjaarsteelt
kropsla.
- Rassenonderzoek herfst- en voorjaarsteelt ijsbergsla.
- Rassenonderzoek Lollo rossa eneikenbladsla.
Aubergine
- Invloed C02-concentratie en plantbelasting op het optreden van bladvergeling.
- Invloed aantal stengels per m 2 op
produktie en kwaliteit.
Radijs
- Invloed substraattype en -hoogte
op produktie en kwaliteit ineen gesloten teeltsysteem.
- Rassenonderzoek zomer-, herfst-,
late herfst-, winter-, voorjaars- en
late voorjaarsteelt.
- Invloed ras en verpakkingswijze op
kwaliteit, onder andere smaak.

Meloen
- Teeltvervroeging, CC>2-concentratie
en plantdichtheid.
- Smaakvergelijking Charentaisrassen.
- Relatie refractie en smaak van
Ogen- en Charentaismeloen.
- Screening mini-typen en watermeloenen in een herfstteelt.
- Inductie vantweeslachtige bloemen
ineen zomerteelt.
Overige groentegewassen
- Afdekken van krulandijvie voor een
geel hart.
- Invloed van daglengte tijdens de
opkweek op schietneiging van knolvenkel.
- Invloed van Ca-bespuiting op het
optreden van binnenrand bij Chinese kool.
- Rassenonderzoek Chinese kool late
voorjaarsteelt.
- Rassenonderzoek Physalis, Passiflora en Solanum upora.
- Rassenonderzoek koolrabi herfstteelt.
- Rassenonderzoek Spaanse peper
stook-, hetelucht- en koude teelt.
- Rassenonderzoek snij- en stokslaboon stook- en herfsteelt.
Chrysant
- Mogelijkheden wortelbesproeiing.
- Kopverbranding onbeworteld stek.
- Uniformiteit plantmateriaal.
- Rassenonderzoek.
Freesia
- Assimilatiebelichting.
- Vermeerdering in gaaskas.

- Rassenonderzoek.
- Vergelijking substraattype en hoogte ingesloten teeltsysteem.
Amaryllis
- 'Non-stop'- teelt.
- Boltemperaturenbehandeling voor
gelijktijdige knopstrekking spruitamaryllis.
- Rassenonderzoek.
Overige snijbloemgewassen
- Invloed plant- en scheutdichtheid
op produktie en kwaliteit van Aster
'Monte Cassino'.
- Invloed van kwaliteit plantmateriaal
op bloei en produktie vanTrachelium in herfst- en winterperiode.
Kasklimaat
- Ontwikkeling groeimodel tomaat.
- Verdampingsonderzoek paprika.
- Invloed C02-gehalte op huidmondjesgedrag paprika.
- Invloed C02-gehalte, nachttemperatuur, bladsnoei en plantdichtheid
op kort blad bij tomaat.
- Simulatie C02-verbruik inde glastuinbouw.
- Luchtverontreiniging onder zomercondities.
- Regeling kasklimaat enteelt ineen
gesloten kas zonder luchtramen.
- Inventarisatie horizontale temperatuurverschillen.
- Verbetering zomerklimaat viagebruik zonnescherm en bevochtiging
van de kaslucht.
- Invloed van het afschermen van de
luchtramen met insektengaas op
het kasklimaat.
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Gewasbescherming
Bij de biologische bestrijding van plagen gaat momenteel vooral de aandacht
uit naar Califomische trips, nerfmineervlieg en katoenluis. Uit onderzoek in samenwerking met het IPO is gebleken dat de roofwants Orius goede perspectieven biedt voor de biologische bestrijding van Califomische trips in paprika. Of
Orius ook in komkommer ingezet kanworden is momenteel onderwerp van studie. De biologische bestrijding van de nerfmineervlieg in vruchtgroenten verloopt nagenoeg zonder problemen. De aandacht gaat nu uit naar de
ontwikkeling van de biologische bestrijding van deze mineervlieg in bladgewassen. Aan het einde van het verslagjaar is een extra onderzoeker aangetrokken
om de biologische bestrijding van katoenluis tot ontwikkeling te brengen.
Tomatebronsvlekkenziekte vormt een toenemend probleem in diverse gewassen. Het virus wordt door trips verspreid. Een andere wijze van verspreiding is
niet vastgesteld.
Bijde schimmelziekten zijn het vooral Pythium-wortelrot en Fusarium-voetziekte diezorgen baren.Aan Pythium wordt in het onderzoek zowel bij komkommer
als bij chrysant veel aandacht besteed. Deontwikkelingen in het onderzoek zijn
zodanig dat er mogelijkheden ontstaan voor de biologische bestrijding van Fusarium-voetziekte bij tomaat. De perspectieven van een praktijktoepassing met
een antagonist worden samen met eentoeleveringsbedrijf onderzocht.
Ontsmetting van drainwater met behulp van ultrafiltratie of UV-bestraling heeft
nog niet geleid tot eentoepassing dievoor de praktijk betrouwbaar is.Ontsmetten door middel van verhitting of ozon wordt wel steeds meer toegepast.
Uit het onderzoek naar de toediening van gewasbeschermingsmiddelen blijkt
dat er mogelijkheden zijn om de dosering te verlagen. Het onderzoek naar optimalisering van de toedieningstechniek zal meer aandacht krijgen doordat voor
dit doel een extra onderzoeker kan worden aangetrokken.
Virusziekten
Virusziektenovergebracht door Olpidium
Van enkele Solanaceen werd nagegaan of ze waardplant zijn voor het paprikageelnervigheidsagens. Eén soort werd niet geïnfecteerd, omdat de wortels niet
door de schimmelvector Olpidium werden gekoloniseerd. Van de getoetste
composieten werd Senecio vulgaris (kruiskruid) wel geïnfecteerd door het
paprikageelnervigheidsagens, maar niet door het slabobbelbladagens. Verder
bleek er geen verschil inwaardplantenreeks tussen beide agentia.
Nagegaan werd of er specificiteit in de overdracht van ziekteverwekkers optreedt door Olpidium-isolaten van verschillende herkomst. Bij het geelnervigheidsagens zijn hier wel aanwijzingen voor verkregen, maar niet bij
slabobbelblad.
In het onderzoek wordt nu nagegaan of het mogelijk is om bescherming tegen
de ziekteverwekker te verkrijgen door eenvoorafgaande infectie van eenziektevrij Olpidium-isolaat. Er zijn aanwijzingen gevonden dat het paprikageelnervigheidsagens met zaad kan overgaan. Een geschikte tussenwaardplant voor de
vermoedelijk bij freesiabladnecrose betrokken Olpidium-schimmel is nog niet
gevonden.
Courgettegeelmozaïekvirus
Het is met moeite gelukt zaad te winnen van zieke planten. In slechts twee van
de 2300 zaailingen werden symptomen van de ziekte aangetroffen. Dit houdt in
dat zaadovergang wellicht mogelijk is.Onderzoek isgaande om deze zaadovergang te bevestigen. Voor serologische detectie van het virus is een verbeterd
antiserum bereid. De Nederlandse isolaten veroorzaakten mildere symptomen
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dan buitenlandse. Twee komkommerrassen bleken minder vatbaar voor de
ziekte te zijn dan de getoetste courgetterassen.
Tomatebronsvlekkenvirus
Overdracht van het virusvia handen en messen vanzieke naargezonde planten
kon niet worden vastgesteld. Verspreiding van het virus vindt plaats door trips.
TMVin aubergine
Evenals het voorgaande jaar zijn aubergine-herkomsten getoetst op resistentie
tegen TMV. Ook in de laatste serie aubergine-herkomsten van de Amerikaanse
genenbankcollectie werd geen resistentie tegen TMV gevonden.
Resistentieveredeling
TMV-stammen van tomaat en paprika zijn vermeerderd en gezuiverd. Deze
stammen worden ten behoeve van resistentieveredeling aan bedrijven geleverd.
Schimmelziekten
Fusarium-voetziekte bij tomaat
Sporen van de Fusarium-schimmel die voetziekte veroorzaakt, waren na52weken ineen voedingsoplossing, die bij kamertemperatuur stond, nog infectieus.
Een extreem hoge pH, 10 en hoger, en een extreem lage pH van 1 in de voedingsoplossing verhinderden uitgroei van de schimmel, maar doodden de
schimmel niet. De schimmel kon in 14 van de 18 onderzochte regenwaterbassins worden aangetoond.Verspreiding van de schimmel uit besmette waterbassins kan dus gemakkelijk plaatsvinden.
Ineenteeltsysteem mettomateplanten ingoten en recirculatie van het drainwater werd een aantal goten wel besmet en een aantal goten niet besmet met
voetziekte. De schimmel verspreidde zich door het systeem. De aantasting in
de niet-besmette goten was nagenoeg even ernstig als in de besmette goten.
Zaadbehandeling met Trichoderma of een niet-ziekteverwekkende Fusarium
verminderde de aantasting door voetziekte.
Trichoderma toegevoegd op het steenwolblok van tomateplanten in een semipraktijkproef gaf een aanzienlijke vermindering van verwelking door voetziekte.
De resultaten met niet-ziekteverwekkende Fusarium-schimmels waren wisselend. Deantagonist Streptomyces veroorzaakte ernstige groeiremming en bladmisvorming.
Pythium bij komkommer
Komkommerplanten werden door Pythium aangetast na toediening van de
schimmel aan het voorraadvat. Het toedienen van verschillende hoeveelheden
van de schimmel aan het voorraadvat had geen effect op de aantasting. Ook
trad aantasting op door de steenwolblokken in een Pythiumsuspensie te dompelen. Nieuwe komkommerplanten die op oude besmette matten werden gezet,
vertoonden na vijf dagen al aantasting van de stengelvoet. Deze periode kan
echter ook veel langer zijn. Er zijn aanwijzingen verkregen dat de aantasting
sterk afneemt als deoude besmette matten eerst enkele weken bij hoge temperatuur uitdrogen. Ineen zomerplanting van komkommer met recirculatie van de
voedingsoplossing was op nieuwe matten de aantasting geringer dan op oude
besmette matten. Dit was juist andersom als de voedingsoplossing in de voorraadvaten opzettelijk met Pythium werd besmet. Eeneffect van 's morgens of 's
middags planten, planten wel of niet een dag bewaren en de frequentie van de
watergift op de aantasting werd niet waargenomen.
De aantasting door Pythium was ernstiger als alleen bij het uitplanten een behandeling met een fungicide werd gegeven dan wanneer een week na het uit45

planten het fungicide nogmaals bij de plantvoet werd gegoten. Inde totale produktie werden echter tussen de behandelingen geen verschillen waargenomen,
zelfs niet tussen wel of geen fungicidebehandeling. Resistentie-ontwikkeling
van de schimmel tegen propamocarb (Previcur N)is niet waargenomen.
Voor de detectie van Pythium invoedingsoplossing lukte het niet om een selectieve voedingsbodem te ontwikkelen. Onderzocht wordt of de Pythium-schimmel met behulp van speciaal geprepareerde aardappelblokjes is aantetonen.
De optimum temperatuur voor de groei van de schimmel op agarvoedingsbodems envoor de produktie van zwemsporen bleek bij ongeveer 34 °C te liggen.
Pythium bij chrysant
De invloed van het teeltsysteem op het optreden van wortelrot bij chrysant, veroorzaakt door Pythium, werd onderzocht. Duidelijke conclusies over het effect
van wortelbesproeiing, eb/vloed en zandbed op aantasting door de schimmel
kunnen nog niet worden getrokken. Na besmetting van de voedingsoplossing
kwam aantasting inalledrie deteeltsystemenvoor. Planten inveenpluggen (hypol) vertoonden minder aantasting dan planten inoase- of steenwolpluggen. De
rassen 'Refla' en 'Majoor Bosshardt' werden ernstiger aangetast dan 'Reagan',
'Spider' en 'Target'. Aantasting leidde tot een verminderd takgewicht en taklengte. Meer aantasting kwam doorgaans ook tot uiting ineengrotere variatie in
taklengte en takgewicht van de planten binnen een behandeling. Planten op
eb/vloed hadden het hoogste takgewicht.
Rotting bij vermeerdering vanAmaryllis
Geparteerd bolmateriaal en dubbelschubben van Amaryllis werden met verschillende hoeveelheden vermiculiet in plastic zakjes bij 27.5 °C bewaard. Doordat er weinig rot optrad, kon een eventueel effect van vermiculiet niet worden
vastgesteld. Uit het rotte materiaal werden de schimmels Fusarium en Pénicillium geïsoleerd.
Resistentieveredeling
Inoculatiemateriaal van Fusarium van tomaat en aubergine, Verticillium van tomaten, aubergine en paprika, Phytophthora van paprika, Didymella van tomaat
en Mycosphaerella van komkommer werd aan veredelingsbedrijven geleverd
om er resistentietoetsingen mee uit te kunnenvoeren.
Plagen
Trips
Met de roofwants Orius insidiosus werd een zeer goede bestrijding van Californische trips in paprika verkregen. Een eenmalige introductie van twee volwassen roofwantsen per plant gaf zeer goede resultaten,zowel ineen kas met veel,
als in een kas met weinig trips. De roofmijt handhaafde zich ook als geen trips
aanwezig was, vermoedelijk door stuifmeel als voedsel te gebruiken.
Ineen komkommergewas met eenernstige tripsaantasting werden ineenoriënterende proef eveneens veelbelovende resultaten behaald. Nader onderzoek is
echter nodig, mede omdat de komkommers geen stuifmeel produceren. Debestrijding van trips met roofmijten kan worden verbeterd door zakjes met een
mengsel van zemelen, meelmijten en roofmijten aan de plant te hangen. Deze
zakjes fungeren als kleine kweekjes. Onder optimale omstandigheden producerendeze kweekjes eenveelvoud van het oorspronkelijke aantal roofmijten. In14
weken oude zakjes werden nog aanzienlijke aantallen roofmijten aangetroffen.
Een drietal Amblyseius soorten werd getest op effectiviteit op komkommer. De
beste resultaten werden behaald met de soort Amblyseius cucumeris.
Voor doding van poppen van Californische trips met de insektenparasitaire
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Schimmel Verticillium lecanii was een relatieve luchtvochtigheid van 80% gedurende 8 uur vereist.
Het onderzoek naar een selectieve tripsbestrijding door insekticiden toe te voegen aan het bodemfolie werd onder laboratorium omstandigheden voortgezet.
Bepaalde stoffen maakten het folie voor meer dan een half jaar dodelijk voor
trips. Insektengaas met een maasopening van 0.16 mm bleek volwassen trips
tegen te houden, maar een opening van 0.20 mm was te grof.

OriusbestrijdtCalifornische tripsinpaprikazeergoed.

Mineervlieg
De biologische bestrijding van de nieuwe nerfmineervlieg slaagde zeer goed in
tomaat. Met de ingebrachte sluipwesp Dacnusa werd meer parasitering verkregen dan met Opius. Vanaf juni trad spontaan de sluipwesp Diglyphus op die de
nerfmineervlieg volledig uitschakelde.
Ook in sla werden bemoedigende resultaten behaald met biologische bestrijding van de nerfmineervlieg. In de eerste helft van het jaar waren de aantallen
mijnen per krop echter nog te hoog. Injuli werd 100% parasitering vastgesteld
endaarna daalde de aantasting tot minder dan één mijn per krop. Dacnusa was
de meest voorkomende sluipwesp. Poppen van mineervliegsoorten kwamen na
een week bewaren bij -4 °C nog uit, maar beschimmelden bij -18 °C. De ontwikkelingsduur vaneitot volwassen exemplaar op ijsbergsla inde kaswas inde
winterperiode ongeveer twee maanden. Onder gecontroleerde omstandigheden
bij 30 °C was de ontwikkelingsduur twee weken.
Er zijn aanwijzingen dat in de winter 89/90 de nerfmineervlieg het buiten heeft
overleefd. Begin april was de mineervlieg buiten alweer actief.
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Bladluis
Onder proefomstandigheden lukte het de perzikluis in een paprikagewas te bestrijden door introductie van de sluipwesp Aphidius in combinatie met een eenmalige rookbehandeling met pirimicarb (Pirimor). Naast Aphidius zijn twee
andere sluipwespsoorten in kweek genomen om daarmee de biologische bestrijding van katoenluis te gaan beproeven.
Oriënterend onderzoek isverricht met de insektenparasitaire schimmel Verticillium lecanii. Lange perioden met hoge luchtvochtigheid, meer dan 16 uur, zijn
echter nodig om voldoende sterfte onder de bladluizen te verkrijgen.
Spint
Onder andere in het Middellandse zeegebied komt een roofmijtsoort voor die
predeert op spint. Hiervan iseen kweek opgezet op boon. Degeschiktheid voor
tomaat en andere gewassen moet nog worden beproefd.
Nevenwerking vanbestrijdingsmiddelen op natuurlijke vijanden
Van diverse fungiciden en insekticiden werd de nevenwerking op de roofmijten
Amblyseius barkeri en Amblyseius cucumeris getoetst in semi-laboratoriumproeven. Doorgaans reageren beide roofmijtsoorten identiek op een chemisch
middel. Voor een middel bleken de twee soorten echter een duidelijk verschil in
gevoeligheid te vertonen.Thiofanaat-methyl (Topsin-M) bleek minder schadelijk
voor de roofmijten te zijn dan benomyl (onder andere Benlate), alhoewel beide
Produkten tot dezelfde werkzame stof worden afgebroken.
Fosethyl-AI (Aliette) had geen nadelig effect op de sluipwespen Dacnusa en
Opius. Propamocarb (Previcur N) had geen effect op de parasitering door Dacnusa, maar wel enigszins op die door Opius. Chemische bestrijding van valse
meeldauw in sla is dus mogelijk zonder de biologische bestrijding van de nerfmineervlieg nadelig te beïnvloeden.
Chemische bestrijding nerfmineervlieg
Van dertien middelen werd de werking op de larven van de nerfmineervlieg in
sla getoetst. Nieuwe, effectieve middelen met een toelating insla zijn uit dit onderzoek niet naar voren gekomen. Een grondbehandeling met oxamyl (Vydate)
geeft nog altijd het beste resultaat.
Een aantal middelen zijn ook beproef op hun werking op poppen van de mineervlieg in grond. Duidelijke resultaten zijn hieruit niet naar voren gekomen.
Residu-onderzoek
Naar aanleiding van de problemen met nerfmineervlieg in sla is residu-onderzoek uitgevoerd om toelatingen van middelen indit gewas te verkrijgen.Tevens
is onderzocht of oxamyl (onder andere Vydate) na een grondbehandeling vóór
het uitplanten ook als gewasbehandeling tijdens de slateelt kan worden toegepast. Na een gewasbehandeling wordt de residutolerantie echter ver overgeschreden.
In samenwerking met ROC Westmaas is bij bleekselderij residu-onderzoek uitgevoerd met chloorthalonil (onder andere Daconil). De resultaten wijzen uit dat
verlenging van de wachttermijn nauwelijks effect heeft op het residu op het
oogstbare produkt. Deresiduproblemen dieerzijn met heptenofos (Hostaquick)
op bleekselderij lijken ook niette kunnen worden opgelost door de wachttermijn
te verlengen.
Ontsmetten van giet- en drainwater
Als maatstaf voor de ontsmettende werking van een ozonapparaat wordt een
redoxwaarde van 750 mV aangehouden. In gietwater waarin weinig organische
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Stoffen voorkomen, wordt deze waarde gemakkelijk bereikt. In drainwater kunnen allerlei organische stoffen voorkomen, waardoor de redoxwaarde nauwelijks oploopt. Uit onderzoek is gebleken dat bij een voldoende lange
behandelingstijd, ondanks dat de redoxwaarde niet oploopt, de ontsmetting
toch voldoende is.
Het geteste keramisch microfilter bleek onvoldoende betrouwbaar om alle
schimmelsporen uit het water te verwijderen. Een microfilter van polyethersulfon voldeed niet vanwege vervuiling van het membraan.
De getoetste systemen waarbij het effect berust op ultraviolette (UV) straling
vertoonden onvoldoende werkzaamheid bij gebruik van ongefilterd bassinwater. Deontsmetting was wel voldoende als eerst het water werd gefiltreerd door
eenfijn zakkenfilter.
Verhitten en ultrafiltratie hebben geen effect op de meststoffen en bestrijdingsmiddelen die in het water aanwezig zijn. Door ozon kunnen de gehaltes aan ijzer
en mangaan licht afnemen. De concentratie aan bestrijdingsmiddelen neemt
door een ozonbehandeling aanzienlijk af.
Toedieningstechnieken voor bestrijdingsmiddelen
Het effect van een gewasbehandeling door hoog-volume spuiten is vergeleken
met een ruimtebehandeling met LVM-apparatuur. De behandelingen zijn in de
helft van de aanbevolen dosering uitgevoerd. Ineen laagtomategewas was met
beide methoden overal in de kas de spintbestrijding goed. In een hoog gewas
was met hoog-volume spuiten het resultaat op spint eveneens goed. Met de
LVM waren de resultaten in een hoog gewas echter wisselend. De bestrijding
van larven van wittevlieg was met beide methoden, zowel in een laag als in een
hoog tomategewas, goed. De resultaten kunnen mede beïnvloed zijn door het
gebruikte type middel.
Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen waaraan de afdeling
Gewasbescherming in 1990 heeft gewerkt:
- Virusziekten overgebracht door Olpidium (paprikageelneverigheid, slabobbelblad en freesiabladnecrose).
- Courgettegeelmozaïekvirus.
- Tomatebronsvlekkenvirus.
- Resistentietoetsing tegen TMV in aubergine.
- Epidemiologie van Fusarium-voetziekte bij tomaat.
- Biologische bestrijding van Fusarium-voetziekte bij tomaat.
- Pythium bij komkommer.
- Pythium bij chrysant.
- Rotting bij vermeerdering van amaryllis.
- Chemische bestrijding van smet (Botrytis en Rhizoctonia) in 'zware' sla.
- Residu-onderzoek op sla.
- Produktie van schimmels en virussen voor veredelingsdoeleinden.
- Biologische bestrijding van Californische trips.
- Biologische bestrijding van mineervliegen.
- Biologische bestrijding van (katoen)luis.
- Biologische bestrijding van spint.
- Biologische bestrijding van witte vlieg.
- Chemische bestrijding van mineervliegen.
- Gevoeligheid van natuurlijke vijanden voor gewasbeschermingsmiddelen.
- Ontsmetting van giet- en drainwater.
- Gedrag enemissie van bestrijdingsmiddelen in substraatteeltsystemen.
- Toepassingstechnieken van bestrijdingsmiddelen.
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Bedrijfssynthese
Deresultaten van het bedrijfskundig onderzoek met als hoofddoel het pad naar
milieuvriendelijkere bedrijfs- en bedrijfsvoeringssystemen aan te geven hebben
er in 1990 mede toe geleid dat binnen het praktijkonderzoek de ontwikkeling
van het zogenaamde 'Gesloten Bedrijfssysteem' centraal is komen testaan.
Dat wil zeggen een systeem waarbij bodem, water en lucht niet of nauwelijks
rechtstreeks worden belast, de overblijvende rest- en afvalstoffen worden afgevoerd en elders worden vernietigd of gerecirculeerd. Dit uiteraard onder de
randvoorwaarde dat de nieuwe bedrijfssystemen bedrijfseconomisch aanvaardbaar zijn. Tegen deze achtergrond zijn in 1990 diverse nieuwe projecten voorbereid waarin vooral de integratie van kennis op de diverse terreinen tot
toepasbare bedrijfssystemen moet leiden.
Economisch onderzoek
Simulatie vanmilieuvriendelijkere bedrijfssystemen in de glastuinbouw.
Doel van dit project is het simuleren van toekomstige bedrijfs- en produktiesystemen met een zo laag mogelijke milieubelasting, met andere woorden een gesloten bedrijfssysteem. De nadruk ligt daarbij op de synthese van technische,
economische en sociale factoren in bedrijfsverband. In het onderzoek wordt
eentermijn van drie àvierjaar voor ogen gesteld.
In het verslagjaar zijn bedrijfseconomische evaluaties van gesloten bedrijfssystemen uitgevoerd voor de gewasgroepen 'eenmalig oogstbare snijbloemen',
'eenmalig oogstbare groenten', 'meermalig oogstbare groenten' en 'meermalig
oogstbare snijbloemen'.
Werkgroep 'eenmalig oogstbare snijbloemen':
Voor de eenmalig oogstbare snijbloemen is de chrysant als voorbeeldgewas
genomen. De gesloten bedrijfssystemen zijn vergeleken met een referentiebedrijf van2 hamet eenjaarrondteelt van chrysant inde kasgrond.
In de huidige situatie is de grondteelt met vrije drainage in economisch opzicht
het beste (netto bedrijfsresultaat =ƒ0,95 per m2), maar is milieubelastend. Het
lagere economisch resultaat van de gesloten bedrijfssystemen wordt bepaald
door de hoge systeemkosten.
Bij teeltsystemen met waterig substraat (voedingsfilm, eb/vloed en wortelberegening) zijn er door een potentiële teeltversnelling extra produktiemogelijkheden. In dat geval is het gesloten bedrijfssysteem van brede goten met eb/vloed
economisch het beste (ƒ5,90 per m2).
Door hergebruik van drainwater is het verlies van meststoffen bijna driemaal
kleiner dan bij vrije drainage. Bij de gesloten systemen met waterig substraat is
het verbruik van bestrijdingsmiddelen met 4 0 % (werkzame stof)te verminderen
ten opzichte van de grondteelt. Bij de gesloten systemen met vast substraat is
maar 5% vermindering te behalen.
Continu ontsmetten van drainwater bij gesloten systemen met waterige substraat is vanwege de hoge kosten (ƒ10,- tot ƒ25,- per m2) bedrijfseconomisch
niet interessant.
Op arbeidskundig terrein is een besparing in arbeidsbehoefte en een verbetering inarbeidsomstandigheden te realiseren bij teelten inwaterig substraat door
de geringeretrekkracht bij het oogsten.
Werkgroep 'eenmalig oogstbare groenten':
Bij de eenmalig oogstbare groenten zijn de gewassen sla (kropsla en ijsbergsla)
en radijs als voorbeeldgewassen gekozen. De gesloten bedrijfssystemen zijn
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vergeleken met een referentiebedrijf van 1 ha met een jaarrondteelt van sla respectievelijk radijs in de kasgrond.
De huidige grondteelt met vrije drainage is voor zowel sla als radijs in economisch opzicht het beste, hoewel met een negatief netto bedrijfsresultaat. Daarbij is er nog steeds sprake van milieubelasting. De gesloten bedrijfssystemen
met folie onder de teeltgrond en voedingsfilm in goten zijn bij sla het eerstealternatief, bij radijs isdat het gesloten systeem metfolie onder deteeltgrond. Het
lagere economisch resultaat van de gesloten bedrijfssystemen wordt ook hier
bepaald door de hoge systeemkosten.
Bij sla is een extra teelt mogelijk bij teelten in waterig substraat (voedingsfilm,
eb/vloed). Hierdoor is het gesloten bedrijfssysteem met voedingsfilm in goten
het eerste alternatief nade grondteelt. Bij radijs wordt geen teeltversnelling verwacht omdat de teelt insubstraat overeenkomt met de grondteelt.

Slateleningoten met voedingsfilm isheteerstealternatiefnade grondteelt.

Continu ontsmetten van drainwater is bij teelten in waterig substraat bedrijfseconomisch niet interessant wegens de hoge kosten (ƒ18,-tot ƒ24,- per m2).
Bij sla isvolledige recirculatie van water en meststoffen mogelijk als van regenwater (80%) wordt uitgegaan. Debesparing op gewasbeschermingsmiddelen is
bij sla en radijs op de korte termijn gering. Wel spoelen bij gesloten teeltsystemen minder middelen uit naar grond- en oppervlaktewater.
De mechanisatie van planten/zaaien, oogsten en/of transport geeft zowel bij sla
als radijs een arbeidsbesparing. Bovendien verbetert de werkhouding in een
aantal gevallen door een goede werkhoogte.
Werkgroep 'meermalig oogstbare groenten':
Bij de meermalig oogstbare groenten is de komkommer als voorbeeldgewas
genomen. De gesloten bedrijfssystemen zijn vergeleken met een referentiebedrijf van 2 ha met twee komkommerteelten perjaar op steenwolmatten met vrije
drainage.
Tussenresultaten wijzen uit dat het gesloten bedrijfssysteem met slurven eco51

nomisch gezien het beste is.Op detweede plaats volgen de gesloten systemen
met librabakken. Ondanks een hogere ruimtebenuttingen bepaalde mechanisatie en arbeidsvoordelen hebben rol-, transporttabletten en mobiele rijen een
veel ongunstiger economisch resultaat dan het referentiebedrijf.
Bij een twee-rijen-teeltsysteem (dubbel V-systeem) in plaats van een vier-rijenteeltsysteem zijn de gesloten systemen met slurven in economisch opzicht het
beste, met op de tweede plaats de gesloten systemen met librabakken.
Werkgroep 'meermalig oogstbare snijbloemen':
De roos en gerbera zijn bij de meermalig oogstbare snijbloemen als voorbeeldgewassen gekozen. Degesloten bedrijfssystemen zijn vergeleken met een referentiebedrijf van 1.5 ha.Voor de referentiesituatie is zowel bij de roos als bij de
gerbera uitgegaan van een substraatteelt en een grondteelt. Uit de tussenresultaten blijkt dat bij roos de gesloten bedrijfssystemen met transporttabletten
economisch gezien het beste zijn. Daarna volgen de gesloten bedrijfssystemen
met roltabletten en mobiel rijensysteem. Ondanks de hoogste systeeminvesteringen geven deze gesloten bedrijfssystemen door de grotere ruimtebenutting
het beste resultaat.
Bij gerbera zijn de gesloten bedrijfssystemen met goten op vaste stellingen en
met een minimum aan substraat het beste in economisch opzicht. Het effect
van een hogere ruimtebenutting bij rol/transport/schuiftabletten is bij gerbera
veel minder groot dan bij de roos en heeft daardoor een ongunstiger resultaat.
Ondanks regenwater als basisdekking van gietwater (circa 80%) zal bij roosongeveer 15% en bij gerbera circa 12% van de recirculerende voedingsoplossing
moeten worden verwijderd door eente hoog Na-niveau.
Bij de teelt in gesloten systemen is bij roos en gerbera een besparing van 15%
respectievelijk 10% op het middelenverbruik (werkzame stof) te verwachten.
Werkgroep 'minimaliseren meststoffenuitspoeling bij grondteelten':
Ineen aanvullende studie is een simulatie uitgevoerd om de mogelijkheden aan
te geven van het minimaliseren van de meststofuitspoeling bij grondteelten. Het
blijkt dat efficiënter omgaan met water en meststoffen de uitspoeling daarvan
naar het milieu vermindert, maar een doorspoeling vantenminste 20% noodzakelijk zal blijven voor een optimale produktie. Slechts ineen beperkt aantal situaties is hergebruik van drainwater mogelijk. Met regenwater als basisdekking
van de watergift zal bij een minimale doorspoeling van 20% in de grondteelt
met vrije drainage nog 30% tot 35% vande meststofgift uitspoelen. Indehuidige situatie is dit circa 50% van de meststofgift. In economisch opzicht weegt
de besparing op meststoffen niet op tegen de kosten van een regenwatersilo
(500m3).
Bedrijfseconomische evaluatie van recirculatiesystemen
Telen insubstraat is voor de meeste vruchtgroentegewassen vrij algemeen. Het
telen in substraat kan op verschillende manieren geschieden. In elk substraatsysteem wordt meer voedingswater gegeven dan het gewas nodig heeft. In het
verleden is gestart met een vrij drainagesysteem, waarbij het overtollige water
rechtstreeks naar de bodem verdwijnt. Wanneer naar een gesloten systeem
wordt gegaan, zal het drainwater moeten worden opgevangen en hergebruikt.
Indit onderzoek zijnvandeverschillende mogelijkheden dekosten berekend en
is bepaald wat de besparingen zijn. Al het water dat wordt opgevangen kan in
principe ziektekiemen bevatten. In dit onderzoek is er vanuitgegaan dat het
drainwater wordt ontsmet voordat het wordt hergebruikt.
Het ontsmetten van (drain)water kan op verschillende manieren geschieden:
verhitten, ultrafiltratie en ozonisatie. De jaarkosten voor het ontsmetten van
drainwater om ziekten te voorkomen bedragen (afhankelijk van de methode)
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ƒ11.400- tot ƒ12.700- per ha,waarbij er 3200 m 3 water wordt ontsmet. Wanneer al het te geven water dient te worden ontsmet zijn de kosten (afhankelijk
van de methode) ƒ17.800- tot ƒ18.900- per ha. Erwordt dan 10.700 m 3 water
ontsmet.
Voorstudie raming gasverbruik glastuinbouw
In opdracht van de Gasunie is een voorstudie begonnen om te bekijken of er
een betrouwbare raming van het gasverbruik in de glastuinbouw kan worden
gemaakt. Hiervoor worden de gegevens gebruikt uit de areaalenquette van het
CBT ende mei-telling overte betalen oppervlaktes van de verschillende gewassen. Verder wordt de aanwezige kennis over stookgedrag gebruikt. Met het
gasverbruikmodel wordt dan per gewas een raming gemaakt. Dit is gebeurd
voor verschillende klimaatsgebieden, te weten: Noordoost-Nederland, MiddenNederland, Zuidoost-Nederland, het Westland en overig Zuid-Holland.
In de voorstudie is de voor ogenstaande werkwijze uitgeprobeerd op de jaren
1986, 1987 en 1988. Het bleek dat de gevonden gasverbruiken boven de door
de Gasunie gehanteerde gasverbruiken lagen. Daarnaast is gebleken dat de
meetstations op Schiphol en Zestienhoven door hun open ligging onvoldoende
het weer in de regio's Aalsmeer en De Kring weergeven. Na vervanging van de
gegevens van deze stations door de gegevens van De Bilt en Naaldwijk waren
de verschillen tussen de gevonden en de gerealiseerde gasverbruiken kleiner.
De 'ramingen' lagen echter nog steeds boven de gerealiseerde gasverbruiken.
Gedacht wordt aan een opwarmingseffect van een glastuinbouwcentrum, zoals
dat ook bekend is van grote steden. In steden ontstaan temperatuurverschillen
tot 5graden met de omliggende dorpen envelden.
Bepaling vanhet opbrengstniveau en de rentabiliteit binnen de glasgroenteteelt
op basis vande registratie vanopbrengstgegevens viade studieclubs
Ook in 1990 zijn voor twaalf verschillende teelten de kg- en geldopbrengsten
verzameld. Deze groepen zijn samengesteld op basis van gelijke zaaiperiode.
Aan het eind van het teeltseizoen is aan de hand van deze gegevens eennacalculatie gemaakt voor het te verwachten netto-bedrijfsresultaat.
Management onderzoek
Besluitvorming voor gewasbescherming
In het voorgaande jaar zijn de perspectieven voor onderzoek naar besluitvorming en teeltbegeleidingssystemen geinventahseerd. Als vervolg daarop is dit
jaar een project gestart naar de besluitvorming voor gewasbescherming. Uitgangspunt is dat er in de praktijk bedrijfsgebonden verschillen optreden in de
mate waarin gewasbescherming slaagt. De gedachte is dat deze verschillen
mede worden veroorzaakt door de managementkwaliteiten van de teler ten
aanzien van gewasbescherming. Doelstelling van het project is het verbeteren
van het beslissingsproces van de ondernemer voor gewasbescherming op operationeel niveau (korte termijn-beslissingen).
Het project zal in vijf fases worden uitgevoerd: opstellen beslismodel; toetsen
beslismodel; inventariseren knelpunten/informatiebehoeften; opstellen effectieveaanpak gewasbescherming; aangeven mogelijkheden informatietechnologie.
Als pilot-gewassen zijn gekozen: paprika en chrysant. De benodigde informatie
isverkregen uit interviews met telers engewasbeschermingsdeskundigen. Inde
verslagperiode heeft met name het opstellen van de beslismodellen voor paprika en chrysant centraal gestaan. In 1991 wordt het project afgerond.
Management advies
Naar aanleiding van het demonstratiemodel is in het afgelopen jaar met drie or53

ganisaties gekeken naar het deelproject 'Onderzoek naar werkwijze, deskundigheden en wensen van de potentiële gebruikers van het Management Advies'.
Deconclusies van dit onderzoek zijn:
- De banken willen niet spreken over een advies. Ze gaan niet verder dan het
stellen van een diagnose.
- De andere instellingen komen wel tot een advies, gericht op verbetering van
de zwakke punten en uitbuiting van de sterke punten in het management van
de ondernemer.
- De beoordeling van de fiscale boekhouding is de ingang om te adviseren. In
vervolggesprekken wordt de ondernemer geconfronteerd met die gegevens
uit het verleden.
- De waar te nemen factoren waarop een advies kan worden uitgebracht kunnen in twee groepen worden ingedeeld. De eerste groep is te kwantificeren
door kengetallen te berekenen. Voor de tweede groep is dat in de
(advies)praktijk moeilijker. Dit laatste is in het eerder uitgevoerde management
onderzoek reeds voor een belangrijk deel gedaan.
- Voor detoetsing van de historische cijfers van de ondernemer iseen databank
enorm belangrijk. Hieruit kan de positie van de ondernemer worden bepaald.
- De kwaliteit van de operationele besluitvorming zou wellicht meer bij de managementadvisering moeten worden betrokken. Wat door het managementonderzoek op het gebied van de operationele besluitvorming in gang is gezet,
zou een waardevolle aanvulling kunnen vormen.
Het resultaat van dit onderzoek is de aanleiding geweest om tot een projectvoorstel te komen ten behoeve van de ontwikkeling van een Management Adviessysteem. In 1991 zal het project worden uitgevoerd waarbij een functioneel
ontwerp wordt gemaakt en een werkend prototype van een management adviessysteem wordt ontwikkeld.
Investeringsselectie Glastuinbouw
Doel van dit project is het ontwikkelen van een investeringsselectiemodel voor
de glastuinbouw met aandacht voor bedrijfseconomische, financierings- en fiscale aspecten.Aan dit project werkt een groot aantal organisaties mee. Op basis van het Takdoorsnijdend Model (financieel-administratief) en het
Informatiemodel Glastuinbouw (sector-technisch) is een aanvullende informatie-analyse uitgevoerd. De informatie-analyse leverde de volgende produkten
op: beschrijving van activiteiten, beschrijving van gegevensgroepen, interactiematrix en een verdeling van het investeringsmodel in onderdelen. De onderdelen van het investeringsmodel zijn: invoer, berekenen rendement en
liquiditeitsontwikkeling, opstellen financieringsplan, berekenen fiscale consequenties en uitvoer.
Indefase logisch ontwerp zijn de processen uit de aanvullende informatie-analyseverder gedetailleerd,zijn rekenregels beschreven en kengetallen opgesteld.
Daarnaast zijn ook de benodigde invoergegevens en de gewenste uitvoeroverzichten beschreven. Een prototype wordt gebouwd om het investeringsmodel
glastuinbouw te visualiseren.
Investeringsselectie energiebesparende maatregelen en alternatieve energiebronnen
Dit projet wordt uitgevoerd samen met het Landbouw Economisch Instituut in
opdracht van de NOVEM. Er is een prototype van een model ontwikkeld waarmee voor individuele bedrijven de warmtetechnische en economische gevolgen
kunnen worden doorgerekend van energiebesparende maatregelen en alternatieve energiebronnen. Het model berekent het energieverbruik en de kosten van
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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 deeffecten van devolgende investeringen worden doorgerekend: energieschermen of andere energiebesparende maatregelen bij het kasdek; gevelisolatie; basislast kolenstook;
basislast warmtepomp; basislast total-energy; basislast afval- cq. restwarmte;
warmte-opslagten behoeve van C02-dosering; encombinaties hiervan.
In 1990 is het model voor de eerste maal getest en zijn op een aantal punten
aanpassingen aangebracht om nieuwe kennis er in te brengen. Eind oktober
was het prototype klaar. In die periode is ook een beknopte concept handleiding gemaakt. Het prototype isaan een groep vantoekomstige gebruikers voor
commentaar voorgelegd.
Investeringsselectie en doseertactiekCO2
In 1990 is in opdracht van de NOVEM een model voltooid waarmee de economische gevolgen van het doseren van CO2 van verschillende hiermee samenhangende investeringen kunnen worden doorgerekend. Daarnaast kunnen de
gevolgen van aanvullend C02-doseren voor elk van de investeringen worden
doorgerekend. Het model is een koppeling van een kasklimaat-, een fotosynthese- eneen bedrijfseconomisch model is. Het berekent het verbruik van aardgas, zuivere CO2ende kg-produktie. Door vergelijking van een uitgangssituatie
kunnen de verschillen in kosten en opbrengsten worden berekend. 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 kan de berekeningen maken voor komkommer- en tomateteelten. Na voltooiing is het model beschreven in eenvijftal handleidingen.
Kennisoverdracht C02-beslissingsmodel
In 1990 is een aantal cases samengesteld waarmee de gevolgen voor produktie, geldopbrengst, gas- en C02-verbruiken en andere economische gevolgen
van warmte-opslag en het gebruik van rest- cq. afvalwarmte kunnen worden
doorgerekend. Het gaat hierbij om twee teelten, namelijk een stookteelt tomaat
en twee opvolgende komkommerteelten. Voor deze teelten wordt een range
van tien warmte-opslagcapaciteiten van 20 m 3 tot en met 200 m 3 per ha doorgerekend en een range van tien capaciteiten rest- cq. afvalwarmte in basislast
van 200tot en met 2000 kW per ha. Daarnaast wordt voor aldeze situaties voor
een aantal niveaus uitgerekend wat de effecten zijn van aanvullend CO2 doseren met zuivere CO2of CO2aangemaakt met de aardgasketel.
Arbeidskundig onderzoek
Arbeidskundig onderzoek vleestomaat
Een groot aantal data is verwerkt en opgeslagen in de Werkbank. Door problemen met de programmatuur zowel betreffende het opslagsysteem als het aan
de Werkbank gekoppelde taaktijdenprogramma is het niet gelukt te komen tot
goede taaktijden. De gegevens zijn daarnaast met de hand tot taaktijden verwerkt. Dezezijn samen met detaaktijden van andere glasgroentegewassen opgenomen in een concept-publikatie taaktijden. Deze zal het komende jaar
verschijnen.
Ter completering van het arbeidsbegrotingsprogramma zijn van een groot aantal gewassen enteeltsystemen de handelingenschema's ende daarbij behorende taaktijden opgenomen in het programma. Momenteel zijn in het programma
bijna alle gewassen en teeltsystemen opgenomen die ook in de uitgave 'Kwantitatieve Informatie voor de Glastuinbouw' voorkomen.
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Taaktijden snijbloemen
De in eerdere onderzoeken verzamelde taaktijden zijn opgenomen in een concept-publikatie taaktijden. Deze wordt nog aangevuld met de taaktijden van de
rozenteelt. Nadat deze verwerkt zijn wordt een taaktijdenboek snijbloemen uitgebracht.
Vergelijking substraatsystemen
Deverzamelde arbeidsgegevens over het opruimen en plantklaar maken bij verschillende substraatteeltsystemenzoals matten,goten enslurven zijntot taaktijden uitgewerkt. Aan de hand van deze taaktijden zijn arbeidsbegrotingen
opgesteld van de verschillende systemen. Deze resultaten zijn vastgelegd in
een rapport dat het komende jaar wordt gepubliceerd.
Arbeidskundig onderzoek potplanten
Met diverse instanties zijn werkafspraken gemaakt over de opzet en de uitvoering van dit nieuwe project. Er zal dan een bewerkingensysteem potplanten
worden opgesteld dat wordt gevuld met data uit bedrijfsregistraties.
Technisch onderzoek
Ontwikkeling en toetsing van effectieve emissie-arme toedieningstechnieken
van gewasbeschermingsmiddelen
Als voorbereiding op dit project is begonnen met een literatuurstudie naar de
realisatie van reproduceerbare depositiepatronen in een gecontroleerde omgeving. Naast een theoretische oriëntatie is ook een praktische oriëntatie uitgevoerd.
Watertoedieningstechniek bij wortelbesproeiing vanchrysant
In 1990 is de opzet en de inrichting van de proeven uitgewerkt. De installatie is
aangelegd. Er zijn zes verschillende spuitpatronen uitgewerkt voor een homogene bedekking van het worteloppervlak, waarbij de nadruk ligt op de weggroeifase. Deze spuitpatronen moeten worden gemaakt met de verkrijgbare
doppen (ovaal/ellipsoide, 'even'-spleet, vierkante, ronde volkegel, dubbele uitlaat-spleet). In de proef worden slechts drie alternatieve patronen gebruikt. Dit
zijn vierkante, ronde en spleetvormige spuitpatronen. Deze zijn uitgekozen met
de selectiecriteria: verdeling en nauwkeurigheid daarvan, kosten van de totale
installatie behorende bij een bepaalde spuitdop, bruikbaarheid van het ontwerp
(optimaal spuitinterval groter dan bijvoorbeeld 1seconde), storingsgevoeligheid
(verstopping, slijtage, verlopende oriëntatie enzovoort), verkrijgbaarheid en
duurzaamheid. De leidingen zijn voor eengedeelte van polypropeen. Dit materiaal is minder milieubelastend dan PVC (het gangbare materiaal), en heeft een
hogere stijfheid dan polyetheen (het minst milieu-bezwaarlijke plastic).
Technisch onderzoek ingesloten bedrijfssystemen met natuurlijke substraten
De opzet en de inrichting van de proeven in gesloten systemen met natuurlijke
substraten zijn uitgewerkt. De installatie is aangelegd en de proeven worden ingericht.
Milieutechnologie voor materiaalverbruik in de glastuinbouw
In het kader van het onderzoek naar gesloten bedrijfssystemen in de glastuinbouw is literatuuronderzoek gedaan naar materialen en milieu-consequenties.
Het is nu goed bekend welke materialen in de tuinbouw worden gebruikt en
waar er nieuwe mogelijkheden liggen.Voor de toepassing van materialen in de
bedachte gesloten systemen is een milieu-evaluatie gemaakt voor de meest
voorkomende materialen. Deevaluatie is kwalitatief. Vanuit milieu-, constructie56

en economisch oogpunt tezamen is polyetheen het meest geschikte materiaal.
Aluminium is eente overwegen alternatief, mits detotale levensduur door duurzaam gebruik en herverwerking lang genoeg is. Op basis van luchtemissies tijdens deeerste produktie moet de levensduur ongeveer 100 keer dievan PEzijn
en op basis van wateremissies tijdens de eerste produktie ongeveer 20 keer die
van PE.
Technisch onderzoek folies tenbehoeve van DENAR
Voor DENAR is gewerkt aan de materiaalkeuze en het ontwerp van de installatiesvoor de nieuwe kasinrichting. Daartoe zijn eenaantal stoomproeven gedaan
met folies. Defolies zijn opgespannen boven de grond, belast met 6 liter scherp
grind op een hoopje en vervolgens ongeveer 6 uur gestoomd. Bijna alle geteste
PE en PP varianten houden zich redelijk goed. De belangrijkste controle hierbij
is het grind vervangen door water en controleren of defolie waterdicht isgebleven. Zowel PVC-, LDPE-, LIDPE-, HDPE-,gecoëxtrudeerde PE-folies als PP-folies weerstaan de testen. Wel is duidelijk geworden dat per materiaalsoort een
minimale dikte nodig is voor de stabiliteit van het materiaal.
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Brochures

Inde informatiereeks zijn op het Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te
Naaldwijk de volgende brochures verkrijgbaar:
Nr.

Titel

Prijs f

5 Paprikateelt onder glas
20,—
16. Schaduwbepalingen
27,50
19. Druiventeelt
6,—
27. Teelt van koolrabi onder glas
15,—
29. Teelt van aubergine
15,—
35. Teelt van bonen onder glas
15,—
36. Teelt van andijvie onder glas
15,—
41. Teelt van radijs onder glas
20,—
42. Deteelt van meloen onder glas
wordt herzien
47. Teelt van ijsbergsla onder glas
20,—
49. Deteelt van scherpe paprika
6,—
51. Arbeid,arbeidsbegroting enwerkregeling
uitverkocht
55. Teelt van botersla onder glas
20,—
56. Teelt van stooktomaten
20,—
58. Teelt van vleestomaten
20,—
66. Teelt van vroege komkommers
20,—
71. Grondstomen
11,—
73. Richtlijnen voor het samenstellen van potgronden
enveensubstraten
20,—
74. Schermen in kassen
19,50
78. Plantenfysiologie inde glastuinbouw
20,—
79. Rookgascondensors
19,50
80. Waterontzouting door omgekeerde osmose inde tuinbouw
7,50
83. Chemische begrippen voor bemesting bij planteteelt
zonder aarde
15,—
85. CO2inde kas
20 —
86. Substraatteelt: technische, economische en
planteziektenkundige aspecten
20,—
87. Plantevoeding in de glastuinbouw
25,—
88. Teelt van 'kleine' gewassen
20,—
89. Voedingselementen
20,—
90. Licht inde kas
uitverkocht
92. Teelt van augurken onder glas
15,—
93. Teelt van Chinese kool onder glas
15,—
94. Informatiemodel glastuinbouw
op weg naar een uniforme klimaatregistratie
10,—
100. Teelt van courgette onder glas
15,—
101. Naoogstfysiologie
15,—
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Inde reeks bloemeninformatie zijn verkrijgbaar:
Nr. Titel
2.
3.
4.
5.
7.
10.
14.
15.
18.
20.
21.
23.
24.
25.
26.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Teelt vanAnthurium (andreanum)
Teelt van herfstchrysanten onder glas
Teelt van kasrozen
Teelt van freesia
Deteelt vanjaarrondchrysanten
Teelt van anjers (standaard- entrosanjers)
Teelt van gerbera
Teelt van'zomerbloemen'buiten en onder glas
Registratie watergeven en bemesten bij chrysant
Alstroemeriateelt
Teelt van nerine
Morfologische verandering in het groeipunt van freesia
gedurende blad- en bloemaanleg
Teelt van forsythia
Teelt van bouvardia
Teelt van cymbidium
Teelt van buitenanjers
Deteelt van besheesters
Deteelt van prunus ensneeuwbal
Teelt van seringen
Teelt van paphiopedilum
Teelt van phalaenopsis
Het gebruik van chloorverbindingen in de bloemisterij

Prijsf
17,50
12,—
17,50
wordt herzien
20,—
20,—
17,50
uitverkocht
9,—
17,50
17,50
8,50
17,50
17,50
15,—
12,50
15,—
17,50
17,50
15,—
17,50
20,—

Indeteeltinformatie 'Pot- en Perkplanten' zijn verkrijgbaar:
Nr.

Titel

1 P. Teelt van kalanchoe
2 P. Teelt van perkplanten
3 P. Teelt van pelargonium
4 P. Teelt van hortensia
5 P. Teelt van violen
6 P. Teelt van bromeliaceeen

Prijsf
15,—
15,—
7,50
15,—
7,50
17,50

Inde serie 'Voedingsoplossingen Glastuinbouw' zijn verkrijgbaar:
Nr.

Titel

1 V. Voedingsoplossingen voor teelten insteenwol in het
Westland en De Kring (tomaat, paprika, komkommer en
aubergine) (7edruk)
2V. Voedingsoplossingen voor de teelt van komkommers in
steenwol (8edruk)
3 V. Voedingsoplossingen voor deteelt vantomaten in
steenwol (10edruk)
4V. Voedingsoplossingen voor bloementeelten in steenwol
in het Westland en De Kring (anjer, gerbera, roos)
(3e druk)

Prijsf

10,—
10,—
10,—

10—
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5V. Voedingsoplossingen voor de teelt van rozen in
kunstmatige substraten (3edruk)
10 —
6V. Voedingsoplossingen voor deteelt van anjers in
10 —
steenwol en veen (3e druk)
7V. Voedingsoplossingen voor deteelt van gerbera in
10 —
kunstmatige substraten (3edruk)
8V. Voedingsoplossingen voor groenten en bloemen, geteeld
inwater of substraten (Ned/Engels) (8edruk)
10 —
9V. Voedingsoplossingen voor deteelt vanAnthurium andreanum
in substraten
8—
10V. Het berekenen van voedingsoplossingen voor
plantenteelt zonder aarde (idem in het Engels)
10—
11V. Normen voor waterkwaliteit inde glastuinbouw (4e druk)
wordt herzien
12V.Voedingsoplossingen voor de teelt van cymbidium in
20 —
substraten (nov. 1988)
13V.Voedingsoplossingen voor de teelt van paprika in
15 —
steenwol en bij hergebruik van drainwater (4edruk) __
14V.Voedingsoplossingen voor deteelt van aubergines in
steenwol (3e herziene druk)
10,—
15V. Normen voor gehalten aanvoedingselementen van
groenten en bloemen onder glas (Ned/Engels)
15—
16V.Voedingsoplossingen voor de teelt van aardbeien in
veensubstraat (1edruk)
10—
Diverse brochures:
Gewasbescherming in de snijbloementeelt 1990
Gewasbescherming inde pot- en perkplanten
Gewasbeschermingsgids groenteteelt 1990
Taaktijden nr. 177
Kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw (groenten,
snijbloemen en potplanten) 1990 -1991
Ziekten en plagen glasgroenten in beeld
Ziekten en plagen snijbloemen en potplanten in beeld
Terminologie, geautomatiseerde kasklimaatregeling
Bedrijfskundige aspecten vanteelt- en transportsystemen
bij komkommers
Hippeastrum (amaryllis); Gebruikswaarde-onderzoek 1985-1988
Vergelijking van diverse teeltplannen en bedrijfstypen
inde glasgroenteteelt
De koelcel voor glasgroenten
Inde serie 'Analytical Procedures':
2A. Methods for physical analysis of potting soil and peat

Prijsf
10 —
uitverkocht
10.—

uitverkocht
35 —
14—
uitverkocht
uitverkocht
15—
15—
20 —
20 —
Prijs f
10 —

Deze brochures kunnen worden besteld door het genoemde bedrag over te
maken op postgironummer 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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Gewassenregister
39 43 46 49
36 43
34 35 42 43 45 49
19 22 27
22 28 39 43
37 43
36, 43
21, 24, 25, 27, 37, 38, 43, 46,
49 50
44 49
Courgette
Freesia
38 43 44
52
Gerbera
Knolvenkel
36 43
Komkommer
19, 20, 25, 27, 32, 33, 42,
45 46 49 51
37
Koolrabi
Meloen
28 35 43
Paprika 22, 27, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44,
46 48
28 43
Passiflora
28
Pepino
28 37 43
Physalis
Radijs
21 27 35 43
20 52
Roos
48
Selderij
Sla
22,27 34 43 44 47 ,48 49 50 51
43
Solanum upora
Spaanse pepe r
43
Tomaat
2C ,2£ ,27 , 28-32 42 45 49
Trachelium
28 39 43
Amaryllis
Andijvie
Aubergine
Anjer
Aster
Boon
Chinese kool
Chrysant

-v-
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