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Fotoomslag:
Ir. £ Kooistra terugkijkend op ruim22jaar directeurschap. In 1993neemt hij afscheid
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Het jaar 1992 was voor het proefstation een belangrijk jaar. Het besluit werd
genomen te fuseren met het proefstation te Aalsmeer. Besloten werd te komen
tot één organisatie met één bestuur en één directie. De uitvoering van het
onderzoek blijft - zeker voorlopig - plaatsvinden op twee locaties.
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Aan het besluit is veel voorbereiding voorafgegaan. De laatste jaren werd de
samenwerking steeds intensiever. Inhetverslagjaar kwam ook alvoor het tweede
jaar eengezamenlijk onderzoekprogramma tot stand.
Het ligt in het voornemen om in 1993 aan de fusie verdere invulling te geven.
Verwacht mag worden, dat dan ook de verslaglegging wordt geïntegreerd. Dit
jaarverslag zaldan het laatste zijn, dat afzonderlijk en indeze vorm verschijnt.

*
Hoewel organisatorische zaken veel aandacht vroegen kon het onderzoek
onverminderd doorgaan. De middelen waren beschikbaar om zowel het
lopende als ook nieuw onderzoek uit te kunnen voeren. Dit laatste vooral door
extrafinanciële ondersteuning.
Ook werden zowel door de overheid als door het bedrijfsleven belangrijke
bedragen toegezegd voor verdere modernisering van het kassenbestand. Daardoor kon aan de uitvoering van een laatste fase in de vervanging van verouderde kasopstanden een begin worden gemaakt.
Dit verslag geeft er blijk van, dat aan veel uiteenlopende onderwerpen werd
gewerkt. Zwaartepunten lagen bij het milieugerichte onderzoek aanteelten inen
los van de ondergrond, bij gewasbescherming en bij de kwaliteit van het
produkt. Dat van veel resultaten gewag gemaakt kan worden is vooral te
danken aan de inzet en het sterk gemotiveerd zijn van de medewerkers. Dit
moge met grote erkentelijkheid worden vermeld.
Ir. E. Kooistra
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De samenstelling van het bestuur van de 'Stichting Proefstation voor
Tuinbouw onder Glas'was per 1 januari 1993als volgt:
J.W. v. d.Torre,Woubrugge (voorzitter)
J. M. Mulder, 's-Gravenzande (secretaris)
P. W. Lekkerkerk, Den Hoorn (vice-voorzitter)
ir. C. C.J. M. Geraeds, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
H. Kooijman, Rijsoord
Th. L. J.Ammerlaan, Berkel
G. R. Bax, Sappemeer
E.H. Bukman, Moerkapelle
A. H.T. Camps, Tienray
N.C.A. van Dijk, Harmeien
J. A. Ekelmans,Tuil
ir. M. L. E.Jansen, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
B.J.A. Kokxhoorn, Honselersdijk
G.J. M. Koot, Poeldijk
J. N.Olieman, Pijnacker
N. F.C. Rops, Chaam
G.Vreugdenhil, 's-Gravenzande
K. Vromans, Naaldwijk
Adviserende leden:
drs. P. van der Struys, Landbouwschap
J. van der Veen, Produktschap voor Siergewassen
dr. ir. G. Weststeijn, NRLO Wageningen
ir.A. vander Linden, IKCAfdeling Glasgroente en Bestuiving
De samenstelling van het bestuur van de 'Vereniging tot Ondersteuning
vande Stichting Proefstation voor Tuinbouw onder Glas' was per 1januari
1993alsvolgt:
H.A.A. van Holsteijn, Monster (voorzitter)
L. M.J.Zwinkels, De Lier, namens Veiling Westland (secretaris)
A. P.vanden Bosch,Moerkapelle, namens NTSsectie groenten (vice voorzitter)
W.J. Bouhuijzen, Harmeien, namens ROC Vleuten
A. G. M. Holthuijsen,namens ROC Noord-Limburg
P.A.A. Klapwijk, Monster, namens Veiling Westland
J. Klein,Nieuwerkerk a/d IJssel,namens Veiling De Kring
J. Luimes, Erica,namens ROC Noord-Nederland
J. Noordermeer, Vierpolders, namens ROC Westmaas
N. F.C. Rops, Chaam, namens ROC Noord-Brabant
R.Voogt, Naaldwijk, namens Vereniging van Potgrondfabrikanten in Nederland
M. P. Vreugdenhil, Schipluiden, namens Nederlandse Vereniging van Plantenkwekers
Adviserend leden:
ir. E. Kooistra, PTG Naaldwijk
J. W. vander Torre, Woubrugge
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Proefstation voorTuinbouw onder Glas
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Kruisbroekweg 5, Postbus 8, 2670 AA
telefax 01740-36835.

Naaldwijk, telefoon 01740-36700,
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Directeur
-hrE.-Kooiatra, Min.Lelylaan 32,2285 HJ Rijswijk, 070-3940946 (tot 1-4-1993).
Dr. R. J. Bogers, Keukenhofdreef 14, 2161 AZ Lisse, 02521-17424 (met ingang
van 1-4-1993).
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Adjunct directeur
Dr.ir. H.J.van Oosten,Berglustlaan 91, 3054 BE Rotterdam,010-4612591.
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Directie-secretaresse
A. H. Bergenhenegouwen-Depondt
Afdeling plantevoeding enwortelmedia
Afdelingshoofd: ing. C. Qonnmmld, J<orte Kruisweg 32, 2676 XM Maasdijk,
01745-13417.
Sectie plantevoeding
Sectiehoofd:ing.G.Sennovcld.-KorteKruisweg32,2676XMMaasdijk,01745-13417.
Onderzoekers:
ing. C. M. J. Bloemhard, Paulus Buysstraat 71, 2613 HM Delft, 015-124522.
A. L vanden Bos, Populierenstraat 45,2691TT 's-Gravenzande, 01748-16459.
ing. A. M. M. van der Burg, Kraayenstein 122, 2675 RC Honselersdijk, 0174030392.
ir. C.de Kreij,P. Damiaanstraat 48,2131 EL Hoofddorp, 02503-33575.
hTgr-Er-GrM^MieravPijIstaartpad3, 2623 MH Delft, 015-618302.
ing. J.van Moolenbroek, Roerstraat 41, 2584TT Scheveningen, 070-3501153.
ir.W. H. K. Post, Ravehorst 15,2675WG Honselersdijk, 01740-31864.
ing. W.Voogt, Anthurium 21, 2678 PN De Lier, 01745-16853.
Onderzoekassistenten: H. Buitendijk, A. Huys ,E.vanVoorthuizen.
Sectie wortelonderzoek en wortelmedia
Sectiehoofd: ir. J.A. Kipp,Wilgendal 45,3142AN Maassluis, 01899-25359.
Onderzoekers'.
W j . R. e. Kaaib^hTaker, Blauwhek 21A, 2676 NB Maasdijk, 01745-10381.
iiuj. J.O. Q. M. Vuihaymi, Sand Ambachtstraat 48, 2691 BP 's-Gravenzande,

01748-21255.
G.Wever, Janvan Galenstraat 6, 2678 GK DeLier, 01745-16032.
Onderzoekassistenten: C. F. M. Wubben enA.A.van Leeuwen.
Sectie chemisch onderzoek
Sectiehoofd: ing. O W. van Elderen, Abrikozenstraat 70, 2564 VT Den Haag,

070-3256100.
Research analist/tevens plv. sectiehoofd: ing.V. M. J.Arkesteijn,
Clavecimbellaan 166,2287 XA Rijswijk, 070-3931220.
Chemisch analisten: L. J. van Aanholt, O P. Binda, A. S. M. Valstar-Hofland,
C.Wiskerke-van Brakel.
Laborant/lab bediende: E.A. Meuleman-Voorbij.
Afdelingteelt en kasklimaat
Afdelingshoofd: ir. G. W. H. Welles, Bereklauw 23, 2671 WZ Naaldwijk, 0174030471.

Sectie teeltonderzoek
' Sectiehoofd: ir. M. H. Esmeijer, Guido Gezellelaan 26, 2624 KV Delft, 015628005.
Coördinatie ROC-onderzoek ing. R. H. M. Maaswinkel, Paardebloem 22, 2671
WR Naaldwijk,01740-20571.
Teeltonderzoek komkommer, meloen, courgette en slatypen: ing. A. J. H.
Berents, p/a Noordlandseweg 78a,2691 KN 's-Gravenzande, 01748-13309.
Teeltonderzoek tomaat, aubergine en bonen: ing. K. Buitelaar, Groeneweg 137,
2691 ML 's-Gravenzande, 01740-26202.
- Teeltonderzoek paprika, Spaanse peper en radijs: G. Heij, Doppersingel 16,
2692 CC 's-Gravenzande, 01748-14379.
Teeltonderzoek chrysant, trachelium en aster: 4 t ^ - A . P. van dor Hmovcry
Rijnweg 307,2681 SL Monster, 01749-47907.
- Teeltonderzoek freesia en amaryllis: J. C. Doorduin, Rossini 8, 2671 GP
Naaldwijk, 01740-24373.
Onderzoekassistenten:Cr^ArCIzo Kraemet^ L.T. H. Engelaan-Hokken, G.A. M.
• Zwinkels-de Brabander.
Gebruikswaarde-onderzoek chrysant, freesia, amaryllis: ir. A. de Gelder (in
dienst van PBN),Weth van Damlaan 70,3648 XN Wilnis, 02979-82674.
- Onderzoekassistente: J. M. Ettema, Zwartendijk 4, 2681 LM Monster, 0174946443.
Sectie kwaliteitsonderzoek
Sectiehoofd: ir. G.W. H.Welles.
Onderzoekers:
^lo§rA. B. M. Disco, Dr. Huyserstraat 76,2265 BM Leidschendam, 070-3203546.
ing. J.Janse, Kamperfoelie 9, 2671 NJ Naaldwijk, 01740-28383.
dr. W. Verkerke, Waterwerk 32,3063 HB Rotterdam, 010-4532217.
Onderzoekassistente: M.Schols.
Sectie gebruikswaarde-onderzoek groenten
Sectiehoofd: ing.J.A. M.van Uffolon, Smetana 14,2671 XH Naaldwijk, 01740-

26518.
Onderzoeker tomaat, slatypen enandijvie:
ing. H. J. W. M. van der Heijden, Shawdreef 18, 3146 BP Maassluis, 0189925735.
Onderzoekassistent:-Mr-H7-Douma.
Onderzoeker paprika, komkommer en radijs:
ing. L Hogendonk, Van Hallstraat 13, 2613 CK Delft, 015-134298.
Onderzoekassistent: P. Steenbergen.
Onderzoek overige gewassen: ing.J.A. M. van Uffolon.
Onderzoekassistent: R. Elgersma.
Sectiekasklimaat
Sectiehoofd: dr.ii'. J. O Dakkcr, Getijmolen 13, 3146 CA Maassluis, 01899-

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

Afdeling gewasbescherming
Afdelingshoofd: dr. ir. N. A. M. van Steekelenburg, 's-Gravenzandseweg 248,
3151 TV Hoek van Holland, 01747-84979.
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Fytopathologie
Onderzoekers: S.J. Patemotte, Lijsterbes 6,2671 NS Naaldwijk, 01740-29078.
•ff. H. Rattink (gedetacheerd door het IPO), Beethovenlaan 77,2421 TW Nieuwkoop, 01725-72124.
dr. A.J. Dik,Waalstraat 114, 1079 ECAmsterdam, 020-6435369.
Onderzoekassistenten: M. van der Sar en P. G. J.Vogel.
Virologie
Onderzoeker: Ui. h. A. TrD. •Raat (gedetacheerd door het IPO), Jagerstraat 5,
2623 HW Delft, 015-562254 (tot 20-3-1993).
Onderzoekassistent: O O M. M. van Veen-Stijger.
Entomologie
Onderzoekers:
A. van der Linden, Einsteindreef 39, 3146 BD Maassluis, 01899-18146.
ir. P. M. J. Ramakers (gedetacheerd door het IPO), Schildtak 25, 3155 NG
Maasland, 01899-20811.
ir. M. J. van Steenis (gedetacheerd door LUW), Oostbuurtseweg 17, 2678 LT
De Lier, 01745-18892.
dr. Y. M. van Houten, Goudenregen 12,2671 PG Naaldwijk, 01740-41283.
Onderzoekassistenten: S.J. P.Voet, vacature.
Ziekten in substraatteelten
Onderzoeker: W.T. Runia, Iris 5, 2671 ZK Naaldwijk, 01740-23419.
Chemische bestrijding
Onderzoekers:
ing. M. S. Douwes, 's-Gravenzandseweg 20,2671 JN Naaldwijk, 01740-22211.
M. van der Staay, Kijckerweg 96,2678 AG De Lier, 01745-10313.
Diagnostiek
zie specialisten gewasbescherming bij Dienst Landbouw Voorlichting.
Afdeling bedrijfssynthese
Afdelingshoofd: ir. J. O J. Ammerlaan, Zwartendijk 11, 2671 LL Naaldwijk,
01740-27730.

Economie en/of management
ing. B. K. J.Ammerlaan-Driessen, Frederik Hendrikstraat 21, 2665 CJ Bleiswijk,
01892-13706.
ir.A.A. van der Maas, Klaver 18,3155 WG Maasland, 01899-21659.
ing. J. K. Nienhuis, Kerklaan 40,2678 SW De Lier, 01745-15270.
"ing. L. J. C."Mr-Gvef§aa§T-Groeneweg 76, 2691 MR 's-Gravenzande, 0174513694 (met ingang van 1-5-1993).
dia. C. Plucgu'(gedetacheerd door het LEI), Darwinstraat 3, 1433 BV Kudelstaart, 02977-24803.
^- ir. M. N.A. Ruijs,Ahornplein 17,2691 EL 's-Gravenzande, 01748-18697.
^ - i r . R. L. M. van Uffelen, Uitterlier 104, 2678 VD De Lier, 01745-13471 (met ingang van 1-4-1993).
, ' ing.P.C.M.Vermeulen,Van Haemstedestraat 4,2678TXDeLier, 01745-13972.
ing. P.J.A. de Vreede, Reesloot 13, 2641 PM Pijnacker, 01736-92975.
Twee vacatures
Techniek
^-ing. M. J. Heemskerk, Rijndijk 106,2331 AJ Leiden,071-764263.
_"ing. R.A. M.van der Knaap, Monsterseweg 70,2685 LJ Poeldijk, 01745-45675.
ing. F. Koning,Theresiastraat 22,2628 GP Delft, 015-627191.

Arbeid
ing.A.T.M.Hendrix (gedetacheerd door het IMAG), Uithof 6,2676AK Maasdijk.
ing. M. Schoen, Reynier de Graafweg 458,2625 DN Delft, 015-628314.
Afdeling informatieverzorging
Afdelingshoofd:
dr. ir. H.J.van Oosten, Berglustlaan 91, 3054 BE Rotterdam,010-4612591.
Sectie publiciteit
Sectiehoofd: ing. J. C. Mostert, W. van Hillegaersbergstraat 145, 3051 RH
Rotterdam, 010-4185640.
Publiciteitsassistente: M.A. van der Linden.
Huisdrukker/fotograaf: M. P. van Gaaien, Thorbeckestraat 17, 2672 AZ Naaldwijk, 01740-40317.
Sectie infotheek
Sectiehoofd/redacteur: drs. W. A. van Winden, Lange Wateringkade 34, 2295
RPKwintsheul.
Bibliotheekassistente: M. N.van Dijk.
Sectie informatica
Sectiehoofd/systeemanalyst: L. van den Bos,Calsstraat 23,2672 DJ Naaldwijk,
01740-31459.
Systeemanalist: L. Qpaans, 01748-14626.
Systeembeheerder/programmeur: D.Zonnovold) 01740-25096.
Applicatie ontwikkelaar/beheerder en beheerder gegevensbank: J\ ÜB Duei,-

01745-10120.
Medewerkster netwerkbeheer: J. L.Vijverberg.
Sectie statistiek
Sectiehoofd/statisticus: B. J. v. d. Kaaij, Muskaatstraat 3, 2671 SV Naaldwijk,

01740-26584.
Statistisch analist: vacature.
Administratief medewerker: J. D.Vermeulen, vacature.
Afdeling algemene zaken
Afdelingshoofd:
J. G. Konter, Händellaan 26,2671 VC Naaldwijk, 01740-26703.
Sectie personeelszaken
Sectiehoofd: P. D. W. Keus
Administratief medewerksters: L. C. M. Burger-Ladan, M. P. J. van der Maarelvan Bergenhenegouwen.
Sectie administratie
Sectiehoofd: A. van Veldhoven.
Administratieve medewerksters: C. M. van Heteren-Graphorn, E. A. HoffiusSchenk, M. C. C. Piechowiak-van derArend.
Sectie financiële enmateriëlezaken
Sectiehoofd: M. M. van Baaien.
Administratieve medewerksters financiële zaken: F. C. J. van Dijk-van Oosten
en M. B.Algera.
Administratief medewerker materiële zaken:

Technische dienst
Hoofd: A. J.Arendzen, Marconistraat 62,2562 JE 's-Gravenhage, 070-3638028.
Sectie elektrotechniek
Sectiehoofd/plaatsvervangend afdelingshoofd: A.A. M. Heskes, Achter de Dijk
10, 2675 RG Honselersdijk, 01740-30092.
Elektronicus:-E. H. J. PotorG,.instrumentatietechnicus: P. Koomneef, elektrotechnisch installateur: P. C. van Zwet.
Sectie werktuigbouw
Sectiehoofd: G. L. van Charante.
Instrumentmaker: C. J. Iiilliiuiiacl, machinebankwerker: R. Schutter, installatiemedewerkers: M. van der Gaag, J. F. Nadorp, P. L. Verbraeken.
Tuin
Afdelingshoofd: J. de Bonte, Willem Alexanderplantsoen 2, 2751 BP Moerkapelle, 01793-2551.
Bedrijfsleiders: S. Heijs, 01740-36848. P.J.W. N. Nadorp, 01740-28780.
Proefbeheerders: P. den Boer, O. F. van Eeden, P.A. W. Kortekaas, J. van
Loenen, L. L.A. van Paassen,A. Wiskerke, D.Wiskerke,-H. Wulff.
Proefverzorgers: S.W. Bos,B. H.van Dijk, D.Klinkspoor(met ingangvan1-4-1993)
J. Lagraauw,J.H.Lekkerkerk, A. R. H.Mulder, O.Rissalah,O.Yilmaz.
Medewerker kwaliteitsbewaking veiingprodukten: P.G.M. Grootscholte, C.J.M.
Schouw.

Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland
Linnaeuslaan 2a, 1431 JV Aalsmeer, telefoon 02977-52525, telefax 0297752270.
Directeur: dr. Tj. Reitsma, Melvill van Carnbeelaan 65, 3971 BB Driebergen,
03438-14295 (tot 1-4-1993).
Dr. R.J. Bogers, Keukenhofdreef 14, 2161 AZ Lisse, 02521-17424 (met ingang
van 1-4-1993).
Adjunct directeur: dr. A. J. Dop.

Regionale Onderzoek Centra
ROCVleuten,Alendorperweg 73, 3451 GLVleuten, telefoon 03406-61326, telefax 03406-65659. Bedrijfsleider: S. P.G.G. Mocking.Onderzoeker: F.van Noort.
ROC Breda, Heilaarstraat 230, 4814 NR Breda, telefoon 076-144382, telefax
076-202711. Bedrijfsleider: H. Nuyten. Onderzoeker: J. de Bruijn.
ROC Noord-Nederland, Gantel 12, 7891 XA Klazienaveen, telefoon 0591349191, telefax 05913-49176. Bedrijfsleider: O H. Kleinhesselink. Onderzoekers:
P. Haghuis en G. van Leeuwen.
ROC Noord-Limburg, Dr. Droesenweg 11, Postbus 6077, 5960 AB Horst, telefoon 04709-99494, telefax 04709-99425. Bedrijfsleider: M. Hesen. Onderzoekers: H.van Gurp,A. van der Wiel en S. Swinkels.
ROCWestmaas, Groeneweg 3,3273 LP Westmaas, telefoon 01864-1211, telefax 01864-1466. Bedrijfsleider enonderzoeker: C.Tanis.
ROC Zwaagdijk, Tolweg 13, 1681 ND Zwaagdijk, telefoon 02286-3164, telefax
02286-3029. Bedrijfsleider: J.G. M. Kos.Onderzoeker: R.van de Broek.

Bedrijfslaboratorium voor Grond-en
Gewasonderzoek Oosterbeek-Naaldwijk
Vestiging Naaldwijk, Zuidweg 42, Postbus 98, 2670 AB Naaldwijk, telefoon
01740-26624,telefax 01740-20065.
Hoofd: S. S. de Bes, Berberis 7, 2671 NT Naaldwijk, 01740-29570.
Chef bemestingsadviezen: vacature.

Stichting Regeling Handelspotgronden
Zuidweg 42, Postbus 98, 2670 AB Naaldwijk, telefoon 01740-20360, telefax

02286-3029.
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, telefoon 01740-36825, telefax
01740-36873.
Consulent: ir.A. van der Linden
Secretaresse: C. J. Ruijgrok-van der Kruk en P. Tromp
Typiste: M. Kats-Huffenreuter
Publikatiezaken: C. J.A. van Zundert
Bedrijfsdeskundige, tevens plv. consulent: M. van der Linden
Bedrijfstakingenieur: ir. O. Hietbrink
Bedrijfsdeskundige: ing.J. P. Bakker en ing. P.van 't Hoff
Vakdeskundige gewasbescherming: ir.J.W.J.van Esch
Vakdeskundige economie: ir. O.T. J. Stiekema
Vakdeskundige groeimedium: A. van der Wees
Sectie bestuiving *
Bedrijfsdeskundige: ir.J.A. van den Berg
Vakdeskundige bestuiving: ing.C. C. Smeekens
Administratief medewerkster: H. M. H.van Stappershoef-Hest
*gedetacheerd op de Ambrosiushoeve, Ambrosiusweg 1, 5081 NV Hilvarenbeek, telefoon 013-425888,telefax 013-439155.
Afdeling Bloemisterij
Linnaeuslaan 2a, 1431 JV Aalsmeer, telefoon 02977-45659, telefax 02977-

45699.
Consulent: ir.A. van der Linden
Typiste: H. M. Meelker
Publikatiezaken: ing. H. G. M. Pfaff
Bedrijfstakingenieur, tevens adj.Consulent: ir.A. S. M. Tabak
Bedrijfsdeskundige potplanten: ing. M. W. Hermsen
Bedrijfsdeskundige potplanten: drs. ing. L. Oprel
Bedrijfsdeskundige snijbloemen: ing.G.J. P.J. Meeuwissen
Bedrijfsdeskundige snijbloemen: ing. M. C.A. Vollebregt

Vakdeskundige economie: ing.J.J. Ekkes
Vakdeskundige gewasbescherming: ing.J.W. F. M. de Goey
Vakdeskundige groeimedium: ing.J. M. J. Lataster
Vakdeskundige bedrijfsuitrusting: ir. P. Ravensbergen

Dienst Landbouw Voorlichting
Glasgroente Naaldwijk
Team44
Zuidweg 38, Postbus 263, 2670 AH Naaldwijk, telefoon 01740-22400, telefax

01740-23850.
Teamleider: M. C. Roelofs
Plaatsvervangend teamleider: F. E. Ongenae
Senior bedrijfsdeskundige: A.J.van Meekeren
Bedrijfsdeskundigen: M. C. Barendse, H. J. Blom,A. A. G. Coolbergen,
H. C. Jasperse, A. M. A. G. Lips, M. N.van Oostende,A.Vreugdenhil.
Gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting: M. Schuurmans, techniek: G.J. van Dijk en O.
v. d. Kooij, gewasbescherming: A. J.W. Ruyven-Kip, teamsecretaresse: D.
Bisschop enW. Langhorst
Team 45
Zuidweg 38, Postbus 263, 2670 AH Naaldwijk, telefoon 01740-25004, telefax

01740-23850.
Teamleider: J. Grootscholten
Senior bedrijfsdeskundige/plaatsvervangend teamleider: J.de Hoog
2e Senior bedrijfsdeskundige: R. H. P.van Amersfoort
Bedrijfsdeskundigen: A. Dechering, W. Eindhoven,A. M. Ezendam,
A. A. H. Gordijn,A. van Holsteijn, L Hubert, W. G.J.vanVeen
Teamsecretaris: R. Jagesar
Gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting: R.A. van den Bulk,techniek: A. W. H. Meis
Gewasbescherming: H. Zuijderwijk, kassenbouw, ketel en verwarming: J. P.
Lelie
Glasbloemen Naaldwijk
Team40
Zuidweg 38, Postbus 263, 2670 AH Naaldwijk, telefoon 01740-21920, telefax
01740-23850.
Teamleider: H.J.W. Konings
Senior bedrijfsdeskundige/plaatsvervangend teamleider: Th.A. B. J. M. Roelofs
Senior bedrijfsdeskundige: A. J. M. van Leeuwen
Bedrijfsdeskundigen snijbloemen: P. Bloemendaal, J.van Dijk,
J. H. M. Nijentap, H. Pronk
Bedrijfsdeskundige potplanten: B. Deetman,A. Napstra
Gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting: W. F. Mieremet, techniek: J. Pijnenburg, gewasbescherming: N. Zwinkels-Willemsen.
Teamsecretaresse: R.O. Elhachioui
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Team41
Zuidweg 38, Postbus 263, 2670 AH Naaldwijk, telefoon 01740-21587, telefax

01740-23850.
Teamleider: L. G.van Uffelen
Senior bedrijfsdeskundige/plaatsvervangend teamleider: H. Lekkerkerk
Bedrijfsdeskundige snijbloemen: A. J. Corsten, H.van der Voorden
Bedrijfsdeskundige potplanten: H. M. Barendse, M. Lieffering
Gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting: V. M. de Koning, techniek: G. Zwarts, gewasbescherming:T. Duijvestijn.
Teamsecretaresse: G.vanAndel, C.A. M. van Dijk
Glasgroente ZON
TeamHorst
Spoorweg 10, Postbus 6207, 5960 AE Horst, telefoon 04709-84700, telefax
04709-86682.
Teamleider: ing. R. G.W. Lommerse
Bedrijfsdeskundige/plaatsvervangend teamleider: R. G. M. van den Bogaard
Senior bedrijfsdeskundigen: P. C. C. van Adrichem, C. E.J.Verbeme,
M. P. L Joosten.
Bedrijfsdeskundigen: J. H. Boersma, M. G. J. M. Onderwater, J. R. C. M.
Verbruggen, J.A. W. van den Boogaart.
Gespecialeerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting: J. A. C. van der Ven, techniek: H. P. M. Deenen
(senior), gewasbescherming: J. M. H. Derckx
Secretaresse: S. M. L. Lemmen
TeamBreda
Heilaarstraat 232, Postbus 9695,4801 LTBreda,telefax 076-202711.
Teamleider ing. R. G.W. Lommerse
Bedrijfsdeskundige/Plaatsvervangend teamleider: R. G. M. van den Bogaard
Senior bedrijfsdeskundige: G. E. G. M. Beekmans
Bedrijfsdeskundige: C. J. M. C. van de Bighelaar, K. de Jager
Gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen:
Techniek gebouwen: H. P. M. Deenen (tevens 2e senior bedrijfsdeskundige),
P.A. Knapen,techniek mechanisatie: J.T. Koot
Secretaresse: C. C. Tetelepta
Glastuinbouw Emmen
Huizingsbrinkweg 8, 7812 BK Emmen,05910-43444, telefax 05910-17768.
Teamleider: B. Lijnema
Senior bedrijfsdeskundige/plaatsvervangend teamleider: T. J. Dijkstra
Gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting:T.J. Dijkstra,techniek: J.J. Raven
Gewasbescherming: H. Huisman
Bedrijfsdeskundigen: M. Snijder, J.A. M. van Buren, D. Bruin,A. Dam,
N.A. E. M. van den Heuvel-WZN,
Secretaresse: A. M. Teuben, H.Jansen.
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Het Algemeen Bestuur van het PTG stemde in met het officiële besluit tot fusie met het
PBN.
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1. Bestuurszaken
Het Algemeen Bestuur vergaderde achtmaal, het Dagelijke Bestuur kwam
twaalf keer bijeen. Daarnaast vergaderde het Dagelijks Bestuur viermaal
gezamenlijk met het Dagelijks Bestuur van het proefstation te Aalsmeer. Ook
werd onder meer deelgenomen aan diverse bijeenkomsten van vertegenwoordigers van ROC-besturen, directies van de ROC's en van de beide proefstations,tezamen met definanciers van het praktijkonderzoek inde glasgroente
en bloemisterij.
Naast zaken rond het onderzoekprogramma en het vaststellen vande begroting
werd bestuurlijke aandacht gevraagd voor reorganisatie van het landelijke
praktijkonderzoek in de beide sectoren en voor eventuele verzelfstandiging van
het praktijkonderzoek. Verder werd meegewerkt aan de landelijke financiering
van het praktijkonderzoek in de glasgroenteteelt en werd deelgenomen aan
locatiediscussies. De meeste aandacht werd opgeëist voor de voorstellen, die
moesten leiden tot besluitvorming inzake defusie van de beide proefstations.
Het bestuur van de Vereniging tot Ondersteuning van de Stichting Proefstation
voor Tuinbouw onder Glas vergaderde viermaal, terwijl tevens de jaarlijkse
ledenvergadering werd gehouden. Verschillende onderzoekprojecten werden
extra financieel ondersteund. Een belangrijk besluit werd genomen ten aanzien
van de heffing van de onderzoekgelden. Deze zal met ingang van 1993 niet
meer viade veilingen, maar via het Landbouwschap verlopen.
2. Personeelsaangelegenheden
In het jaar 1992 werd op 31 januari een bijzonder jubileum gevierd. De heer
A. Wiskerke, proefbeheerder en plaatsvervangend bedrijfsleider op de tuin,
vierde zijn 25-jarig dienstjubileum tegelijk met zijn echtgenote O Wiskerke, die
eveneens 25jaar bij het proefstation indienst was.Zij heeft aldiejaren gewerkt
op het chemisch laboratorium als analiste.
Een tweetal medewerkers nam afscheid wegens gebruikmaking van de VUTregeling na een dienstverband van 40 jaar, namelijk J. Menheer per 16 april
1992 en mevrouw ing.W. van Ravestijn per 1september 1992. J. Menheer was
werkzaam op de tuin, waar hij ook een groot aantal jaren als plaatsvervangend
tuinchef fungeerde. W. van Ravesteijn was onderzoekster met name op het terrein van bloemkwaliteit en groeiregulatoren.
3. Organisatorische en bestuurlijke ontwikkelingen
Het vorige jaarverslag maakte melding van een aantal ontwikkelingen, die de
komendejarentot ingrijpende veranderingen zouden kunnen leiden.Zo wordt in
het kader van een veranderde opvatting van de overheid ten aanzien van haar
eigen taak, gestreefd naar een verzelfstandiging van het landbouwkundig onderzoek. Hierbij wordt het onderzoek 'op enige afstand geplaatst' van de overheid. In het verslagjaar zijn talrijke besprekingen gevoerd over de wijze waarop
ook de proefstations in een verzelfstandigde organisatie zouden kunnen worden ondergebracht. Tot een definitieve besluitvorming kwam het nog niet.
Wel werden belangrijke vorderingen gemaakt met concretisering van de
plannen tot fusie tussen de proefstations te Aalsmeer en Naaldwijk. Uitgangspunt hierbij was te komen tot één organisatie met één bestuur en één directie,
waarbij het onderzoek - zeker voorlopig - zou blijven worden uitgevoerd op
twee locaties. Door een project- en een stuurgroep werd een en ander voorbereid en uitgewerkt. Dit leidde tot de formulering van een beleidsvoornemen
en van een fusiebesluit, waarmee ook de beide besturen instemden. Daarmee
werd in principe de stichting van het ene Proefstation voor Glasgroente en
Bloemisterij (PGB) mogelijk enwerd een historisch moment bereikt.
In overleg tussen de financiers van het onderzoek enerzijds en de beide
proefstations en betrokken ROC's anderzijds werd getracht reeds een invulling

13

te geven aan het nieuwe bestuur. Dit kwam vrijwel gereed. Kenmerkend is dat
alle schakels uit de produktieketen, van uitgangsmateriaal tot en met de handel,
worden vertegenwoordigd. Het nieuwe bestuur zou voorlopig het karakter
moeten krijgen van een bestuur in oprichting, namelijk zolang de bestaande
besturen niet zijn opgeheven. Op basis van concrete opdrachten van de
bestaande besturen zouden echter al bestuurstaken worden overgenomen.
Besloten werd verder het nieuwe bestuur ook te benoemen als landelijk bestuur
voor het totale praktijkonderzoek glasgroente en bloemisterij van de proefstations ende ROC's. Ook dit vormt een onderdeel van eentotale reorganisatie.
Er is met alle betrokkenen in principe overeen gekomen inde komende jaren te
streven naar een beperking van het aantal ROC's. Het landelijk bestuur krijgt bij
deze herstructurering een belangrijke taak. Het zal daarbij worden bijgestaan
door een herstructureringscommissie.
Ook in de financiering van het glasgroentenonderzoek door het bedrijfsleven
kwam een wijziging tot stand.Tot nu toe werden de gelden voor een belangrijk
deel via de regionale veilingen afgedragen op basis van 0,2% van de veilingomzetten. Met ingang van 1januari 1993 treedt een landelijke regeling in werking,
enwel via heffingen door het Landbouwschap.
Een aparte discussie ontstond in de loop van het jaar over eventuele concentratie van praktijkonderzoek voor meerdere sectoren. Een werkgroep bracht
advies uit op basis van raakvlakken tussen diverse sectoren binnen de plantaardige produktie en rekening houdend met onder meer schaaleffecten en
afstand tot teeltcentra. Gepleit werd voor a. concentratie van glasgroenten en
bloemisterij samen met het bloembollenonderzoek in west Nederland, met de
mogelijkheid van een bi-locatie; b. handhaving van akkerbouw en vollegronds
groenteteelt in Lelystad; c. voor fruitteelt, boomteelt en champignons werd een
vestiging in midden Nederland aanbevolen.
Aangezien het bedrijfsleven intoenemende mate wordt gevraagd financieel aan
het landbouwkundig onderzoek bij te dragen werden programma adviescommissies nieuwe stijl inhet leven geroepen,teneinde hierbij gecoördineerd te
adviseren. PVS en Landbouwschap voegden twee coördinatoren aan deze
programma-adviescommissies toe.
4. Onderzoek
Het onderzoekprogramma kwam tot stand na intensief overleg met diverse
belanghebbende organisaties en instellingen. Het bedrijfsleven kende veel
betekenis toe aande inbreng vandezijdevan de NTS.Ook de ideeënvanuit het
onderzoek beïnvloedden de samenstelling van het onderzoekprogramma. De
hoofdlijnen werden vastgesteld door het bestuur. Meerdere onderzoekprojecten
werden extra gefinancierd waardoor de totale onderzoekcapaciteit aanzienlijk
werd vergroot.
Opnieuw vond afstemming plaats met het onderzoek, zoals uitgevoerd door
het proefstation te Aalsmeer. Het onderzoek op beide proefstations werd
geïntegreerd tot eengezamenlijk programma. Ook het onderzoek uitgevoerd op
de ROC's werd erin opgenomen.
Op hoofdlijnen werd het programma van het voorafgaande jaar voortgezet. Een
zwaar accent ligt daarbij op het milieugerichte onderzoek. Naast het omvangrijke programma betrekking hebbend op 'gesloten bedrijfssystemen', werd een
belangrijke plaats ingeruimd voor het onderzoek, gericht op optimalisering van
de grondteelten.
Het gewasbeschermingsonderzoek werd uitgebreid waarbij vooral milieuaspecten aandacht kregen. Met name het streven naar beperking van emissie
van chemische gewasbeschermingsmiddelen kreeg een extra impuls.
Een ander zwaartepunt vormde de produktkwaliteit. Niet alleen de kwaliteit in
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de produktiefase, maar ook de 'naoogst'-kwaliteit kreeg opnieuw ruime aandacht. Smaak en houdbaarheid bij nieuwe rassen werden voor het eerst in een
zo vroeg mogelijke fase vastgesteld. Dit werd mogelijk door een verkorting van
het gebruikswaardeonderzoek.
Bij het energiebesparingsonderzoek werd alleen een betere energie-efficiëntie
(hoeveelheid benodigde energie per eenheid produkt) maar ook beperking
van het totale energieverbruik (verbruik per oppervlakte-eenheid) als doel nagestreefd. Dit laatste zal naar verwachting inde komende tijd eveneens van veel
betekenis blijken.
Het afgelopen jaar zijn onderzoekresultaten in verschillende publikaties naar
buiten gebracht. Inde vakpers verschenen 168artikelen. Daarnaast verschenen
16wetenschappelijke publikaties inde desbetreffende reeks:
488 Nederhoff, E. M., A. N. M. de Koning en A. A. Rijsdijk, Leaf deformation
and fruit production of glasshouse grown tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) as affected by CO2, plant density and pruning.
489 Linden,A. van der, Phytomyza caulinaris Hering,an alternative host for the
development of an open rearing system for parasitoids of Liriomyza
species. 490 Rattink, H., Biological control of Fusarium wilt disease in
carnation by anonpathogenic isolate of Fusarium oxysporum.
491 Koning,A. N. M. de, Effect of temperature on development rate and length
increase of tomato, cucumber and sweet pepper.
492 Koning,A. N. M. de, en J. C. Bakker, Insitu plant weight measurements of
tomato with an electronic force gauge.
493 Nukaya, A., W. Voogt en C. Sonneveld, Effects of N0 3 , S0 4 and CI ratios
on tomatoes grown in recirculating system.
494 Welles,G.W.H., Integrated production systemsfor glasshouse horticulture.
495 Nederhoff, E. M., Effects of C0 2 on greenhouse grown eggplant (Solanum
melongena L). I. Leaf conductance.
496 Nederhoff, E.M.,en K. Buitelaar, Effects of CO2on greenhouse grown eggplant (Solanum melongena L.). II.Leaf tip chlorosis and fruit production.
497 Paternotte, S. J., Influence of growing conditions on disease development
of Pythium in glasshouse cucumbers on rockwool.
498 Steenis, M. J. van, Perspectives on biological control of cotton aphid
(Aphis gossypii Glover).
499 Staay, M.van der, Chemical control ofthe larvae ofthe leafminer Liriomyza
huidobrensis (Blanchard) in lettuce.
500 Rast, A. Th. B., Host range comparison of the causal agents of pepper
yellow and lettuce big vein.
501 Welles, G. W. H., Experiences with growing and consumer appreciation of
pepino fruits (Solanum muricatum) inthe Netherlands.
502 Postma, J., en H. Rattink, Biological control of Fusarium wilt in carnation
with a nonpathogenic isolate of Fusarium oxysporum.
503 Nederhoff, E. M., A. A. Rijsdijk en R. de Graaf, Leaf conductance and rate
of crop transpiration of greenhouse grown sweet pepper (Capsicum
annuum L)as affected by carbon dioxide.
Inde 'Informatiereeks' van het PTGverschenen de volgende nieuwe uitgaven:
73. Richtlijnen voor de produktie van potgronden en substraten.
102. Terminologie geautomatiseerde kasklimaatregeling.
In de serie 'Voedingsoplossingen in de glastuinbouw' verscheen de volgende
nieuwe uitgave:
17V.Voedingsoplossingen voor deteelt van tomaten ingesloten systemen.
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Indeze serieverschenen de volgende herziene uitgaven:
8 V.Voedingsoplossingen voor groenten en bloemen geteeld in water of
substraten (9edruk).
15V.Normen voor gehalten aan voedingselementen van groenten en bloemen
onder glas (3edruk).
16V.Voedingsoplossingen voor de teelt van aardbeien in veensubstraat
(2edruk).
Inde reeks 'Diverse brochures' verschenen de volgende IKC-GB uitgaven:
Kwantitatieve Informatie voor de glastuinbouw 1992-1993; Bemestingsadviesbasis Glastuinbouw; Visie op glassla; Visie op insektenbestuiving; Stomen:
Technische handleiding bij het stomen van grond en substraat; Beschrijving
vestigingslocaties glastuinbouw; Investeringsselectie-Energiemodel (ISEM).
5. Faciliteiten
De additionele financiering maakte het mogelijk meer onderzoekers aan te
stellen. Hierdoor begon de huisvesting een steeds knellender probleem te
vormen. Diverse, meestal kleine, aanpassingen in het hoofdgebouw werden
aangebracht, om dit probleem zo goed mogelijk het hoofd te bieden.
De onderzoekfaciliteiten werden uitgebreid met name door de inrichting van
enkele nieuwe kassen.Tegelijkertijd werd gewerkt aan de voorbereiding en aan
een begin van uitvoering van de laatste fase van een eerder opgesteld kassenbouwplan; dit ter vervanging van verouderde kasopstanden. In totaal gaat het
om ongeveer 6000 m2. Overheid en bedrijfsleven maakten het financieel
mogelijk ook de laatste fase te realiseren. In het verslagjaar kwam met het oog
hierop een aanpassing van de infrastructuur op het terrein gereed en werden
oude kassen afgebroken. Eén van de nieuw te bouw kassen wordt speciaal
ingericht voor onderzoek naar emissiearme toedieningstechnieken van gewasbeschermingsmiddelen. Een andere kas wordt ingericht voor onderzoek naar
een betere energiebenutting. Zodra deze nieuwbouw is afgerond beschikt het
proefstation over een moderne outillage.
6. Andere organisaties op het PTG-terrein
Informatie en Kennis Centrum, afdeling Glasgroente en Bestuiving en afdeling
Bloemisterij
In april 1992 is een nieuwe consulent aangesteld zowel voor de afdeling Glasgroente en Bestuiving als voor de afdeling Bloemisterij. Het voornemen is
namelijk om dezeafdelingen te integreren. In 1992 hebben de afdelingen hoofdzakelijk gewerkt aan activiteiten die zijn gericht op de gewenste veranderingen
in de sectoren. Deze veranderingen hebben betrekking op milieuvriendelijke
produktiewijzen en de eisen die daarvoor aan de bedrijven worden gesteld. De
belangrijkste onderwerpen volgen hierna.
Gewerkt is aan een notitie 'Perspectieven van de teelt in kasgrond'. Hierin zijn
de (on)mogelijkheden beschreven om ook bij teelten in de kasgrond aan de milieudoelstelling van de overheid te voldoen. In samenwerking met NTS en DLV
is vervolgens een voorlichtingsplan opgesteld, gericht op een reductie van het
gebruik van meststoffen en water bij teelten in de kasgrond.
In het kader van de uitvoering van het voorlichtingsplan van het MeerjarenplanGewasbescherming, zijn er studiedagen georganiseerd voor onder andere DLV,
PAVO, kassenbouwers, plantenkwekers, Rodis en onderzoekers. Verder is er
gewerkt aan de brochure stomen, een poster over ziekten en plagen in de
bloemisterij en aan een diaserie 'plagen en natuurlijke vijanden in glasteelten'.
Het uitbrengen van gewasvisies is een belangrijke taak van het IKC. Hierbij
hoort ook het nazorgtraject waarin er veel aandacht is voor een verdere
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verbreding van de discussie en de uitvoering van eventueel gedane aanbevelingen. Afgelopen jaar zijn de volgende visies uitgebracht: Anjer, Gerbera,
Cyclamen, Sla en Insektenbestuiving. De definitieve versies van de visies op
Meloen, Tomaat en Bijenhouderij verschijnen in 1993. Voor de totale sector zijn
de eerste stappen gezet voor een visie/verkenning 'Glastuinbouw 2015'.
Aan schriftelijke informatie is verder gewerkt aan de maandelijkse IKC-informaties, de Bemestingsadviesbasis voor de Glastuinbouw en de KWIN 1992-1993.
Voor het ondersteunen van een juiste keuze uit de investeringsmogelijkheden
voor energiebesparing is in samenwerking met verschillende organisaties het
Investeringsselectie-energiemodel tot stand gekomen. Ook is een beknopt
overzicht uitgegeven van de concept-aanbevelingen van de CUWVO.
Voor de DLV is het totale inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers
gehouden. Verder is er gewerkt aan de toppakketten voor gespecialiseerde
bedrijfsdeskundigen. Ook is een inwerkprogramma verzorgd voor vertegenwoordigers van potgrondhandelaren. Daarnaast zijn instructiedagen georganiseerd voor DLV, PAVO, onderwijsgevenden, plantenkwekers en kassenbouwers. Voor de Gewas- en Vakgroepen van de DLV is deskundigheid
ingebracht. Dit gebeurde veelal door het behandelen van thema's.
Voor het project 'Milieubewuste Teelt' van het CBT is kennis en deskundigheid
geleverd door deelname aan het ondersteuningsteam en zitting in de klankbordgroep. Ook is er in samenwerking met CBT, DLV en NTS een nitraatmonitoring- en voorlichtingsprogramma voor kassla ontwikkeld en uitgevoerd.
De IKC-afdelingen hebben verder medewerking verleend aan het tot stand
brengen van aanbevelingen voor vergunningen in het kader van de WVO, de
technische invulling van de Meerjaren-Afspraak Energie, de Milieubalans en de
Bedrijfsinterne Milieuzorg. Naast dat er een inbreng is geleverd bij het formulerenvan criteria voor het landbouwkundig belang van bestrijdingsmiddelen, iser
ook meegewerkt aan het onderdeel landbouwkundig nut. Verder nam het IKC
deel aan het project Normering enToetsing Mineralen Aangifte.
BLGG Naaldwijk
Absolute mijlpaal in 1992 was het feit dat voor het eerst in een boekjaar meer
dan 100.000 monsters werden ontvangen. Dit betekent een verdubbeling
ten opzichte van 1977. Dit is vooral door het aandeel voedingsoplossingen
veroorzaakt. Inde loop van 1992 stagneerde de groei,waarvan de verminderde
veilingomzetten wellicht mede oorzaak zijn. Bij aanvang van het nieuweteeltseizoen herstelde deze tendens zich weer enigszins.
Voor het laboratorium is geïnvesteerd in het verbeteren van analyseapparatuur
ten behoeve van hoofdelementen. Deproduktiviteit kon worden verhoogd doordat grotere monsterwisselaars in staat zijn zonder toezicht in de avonduren de
produktie voort te zetten. De kwaliteit kon worden verbeterd, door meerdere
meetranges per element te gebruiken zodat voedingsoplossingen geen verdunningen vooraf meer behoeven.
Het huidige computersysteem bereikte het maximum van zijn capaciteit. Besloten is over te stappen naar het merk waar de hoofdvestiging in Oosterbeek al
jaren mee werkt. Dit gaat gepaard met het ontwikkelen van een totaal nieuw
produktiesysteem. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om meer efficiënt en
klantgericht te gaan werken,door onder meer een uitgebreidere verslaglegging.
Het systeem zal in het voorjaar van 1993 ingebruik worden genomen.
De advisering werd op onderdelen geactualiseerd. Zo werden bij tomaat gewasstadiumafhankelijke bemestingadviezen verstrekt. Voor teeltsystemen met
recirculatie met tussenopslag werd advisering mogelijk gemaakt. Bij kasgrondonderzoek kunnen voor alle gewassen kalkarme adviezen worden gegeven. De
automatiseringsgraad op de adviesafdeling kon worden verhoogd tot 75%.
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Telers nemenmet belangstellingkennisvanhet onderzoek.
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Plantevoeding enwortelmedia
Hetonderzoek op deafdeling plantevoeding enwortelmedia stond sterk inhettekenvanhetbeperkenvandemineralenuitstoot vandeglastuinbouw.Voor deteelt
in substraten wordt er rekening mee gehouden dat binnen enkele jaren bij deze
teeltwijze op alle bedrijven het drainwater hergebruikt zal moeten worden. Daarom wordt hard gewerkt aan het optimaliseren van de voedingsoplossingen voor
verschillende teelten die nu grotendeels nog in substraatsystemen met vrije drainageworden geteeld maarop kortetermijn overschakelen naarrecirculatie systemen. Daarnaast wordt ookde nodige aandacht besteed aan voedingsoplossingen
voorteelten die vanuit degrond naar substraat overschakelen.
Voor de teelten in grond werd een begin gemaakt met het opstellen van mineralenbalansen op praktijkbedrijven. Voor dit onderzoek kon een onderzoeker worden aangesteld met degeldendie hiervoor door het bedrijfsleven beschikbaar zijn
gesteld. Deeerstetien bedrijven zijn nu ingericht, zodat dewaarnemingen kunnen
beginnen. In de loop van 1993 kan voor dit onderzoek een tweede onderzoeker
worden aangesteld. Ook is op twee proeftuinen onderzoek gestart naar de fosfaatbemesting van kasgronden. Op de proefvelden die zijn ingericht zal worden
nagegaan in hoeverre de gewassen de in de grond aanwezige voorraad kunnen
benutten. Op deze proefvelden zullen verschillende methoden van grondonderzoek worden getoetst om na te gaan met welke methode de fosfaatopname het
best kanworden geschat.
Bij het onderzoek naar de bruikbaarheid van substraten is veel aandacht besteed
aan het standaardiseren van de fysische meetmethoden. De standaardisatie op
dit gebiedvroegveelaandacht enzaldat ook de komendejaren nogdoen,omdat
op het gebied van standaardisatie op Europees niveau wordt samengewerkt. Bij
het chemisch onderzoek van minerale substraten is dit jaar een begin gemaakt
met het ontwerpen van methoden die geschikt moeten zijn voor een groot scala
van substraten met sterk uiteenlopende eigenschappen. Het komende jaar zal
hieraan uitgebreider aandacht worden besteed.
Bemesting bijteelten insubstraat
Nitraat enchloride bij tomaat
In een gesloten teeltsysteem werden vleestomaten geteeld bij uiteenlopende
nitraat- en chloridegehalten in het wortelmilieu, bij gelijkblijvende EC-waarde. Bij
afnemend nitraatgehalte namdus hetchloridegehalte toe.Opdezewijzeliepende
nitraatgehalten uiteen van2tot 20 mmol per liter ende chloridegehalten van 0tot
18 mmol per liter. Inenkele behandelingen werd de stikstoftoediening nog verder
beperkt door maar 80 of 60% van de benodigde hoeveelheid toe te geven.
Er werden een stookteelt en een herfstteelt uitgevoerd. Uit de resultaten kwam
naar voren dat zelfs bij een laag stikstofgehalte (2 mmol per liter) in het wortelmilieu een optimale opbrengst kan worden verkregen. Een hoog chloridegehalte
(18 mmol per liter) vormt daarbij blijkbaar geen bezwaar. Een beperking van de
stikstofgift tot 80% van de benodigde hoeveelheid, had een negatieve invloed op
de opbrengst in de stookteelt. In de herfstteelt was dit niet het geval, wat waarschijnlijk samenhangt met de korte duur van deze teelt. Verder bleek dat bij een
dalend nitraatgehalte respectievelijk stijgend chloridegehalte duidelijk minder
neusrot voorkwam. Het optreden van goudspikkels werd er echter door bevorderd. Dit laatste had tot gevolg dat de houdbaarheid wat minder was. Blijkbaar
bevordert een hoog chloridegehalte de calciumopname. Dit bleek ook uit deanalyseresultaten van het gewasonderzoek. Naast meer chloride werd in het gewas
ook meer calcium gevonden bij een afnemend nitraatgehalte in het wortelmilieu.
Op basis van de gevonden gegevens is een praktijkadvies opgesteld voor chloridedosering bijteelten insteenwol.
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Nitraat, chloride en sulfaat bij paprika
De effecten van nitraat-chloride verhoudingen bij paprika werden bestudeerd
bij twee sulfaatniveaus en twee klimaatregimes. Voor wat betreft de nitraatchloride verhoudingen werden drie niveaus vergeleken: een lage (0-3 NO3 en
15-22 Cl), een matige (5-10 NO3en 10-15 Cl) en een hoge (15-20 N0 3 en 1-4
Cl) verhouding. Sulfaat werd op twee niveaus vergeleken: een laag (0,5-1,5) en
een hoog (3-5) niveau in het wortelmilieu. Alle concentraties zijn uitgedrukt in
mmol per liter.
Het kasklimaat werd gevarieerd door middel van luchtbevochtiging. In twee
kasafdelingen werd wel luchtbevochtiging toegepast en in twee andere
afdelingen niet. De produktie bij een hoge en een matige nitraat-chloride
verhouding was hetzelfde; bij een lage verhouding was de opbrengst over de
gehele proefperiode echter ongeveer 15% lager. Opvallend was dat bij deze
behandeling tot eind april de produktie juist hoger was dan bij de andere
nitraat-chloride verhoudingen. Een hoge nitraat-chloride verhouding gaf meer
zwelscheuren en zilvervlekken. De nitraat-chloride verhouding had geen
duidelijke invloed op neusrot. De verschillen in het sulfaatniveau en de verschillen in klimaat hadden weinig invloed op de produktie ende kwaliteit van de
vruchten.
EC-trappen bij freesia
In het onderzoek naar het effect van EC-trappen in het wortelmilieu bij diverse
teelten in substraat, is dit jaar naar freesia gekeken. De EC-waarden in het
wortelmilieu liepen uiteen van 1,5 tot ongeveer 8,0. De ECwerd verhoogd door
meer voedingselementen toe te dienen. Het ras was Aladin. Het aantal geoogste takken werd niet beïnvloed door de EC-waarde. Het hoogste takgewicht werd verkregen bij de behandeling met een EC waarde van ongeveer 2,5
in het wortelmilieu. Bij zowel een lagere als een hogere ECwaarde nam het takgewicht af. De hoogste knolgewichten werden gevonden bij een EC waarde
van ongeveer 1,5.
ECtrappen bij sla
Indezelfde proef als hierboven omschreven werd ook tweemaal slageteeld.De
eerste maal in juni-juli en de tweede maal in september-november. De ECwaarden liepen bij dezeteelten uiteen van 1,3tot 6,5. Het hoogste kropgewicht
werd verkregen bij een EC-waarde in het wortelmilieu van ongeveer 2,0. Zowel
bij hogere als bij lagere waarden was het kropgewicht lager. Het droge stof
gehalte van de sla nam toe met de EC-waarde. Dit was ook het geval bij de
nitraatgehalten in het gewas. Het voedingsniveau had dus duidelijk invloed op
het nitraatgehalte van het gewas. Voor teelten in de zomer is dit reeds eerder
gevonden.
Mineralenbalans bij roos in steenwol
Op een rozenbedrijf met een recirculerend systeem met steenwol werden de
water- en mineralenbalans opgesteld. Het bedrijf had een groot regenwaterbassin zodat het gehele seizoen met regenwater gewerkt kon worden. Over de
periode van eind februari tot eind december werd aan water 811 liter m2
verbruikt. Hiervan werd 676 liter door het gewas opgenomen en 135 liter
gespuid.
De efficiëntie van het waterverbruik was dus 83%. De opname aan mineralen
uitgedrukt in kg per ha was als volgt: 560 N, 170 P, 590 K, 90 Mg, 340 Ca, 120
S. Met het spuiwater werden de volgende hoeveelheden afgevoerd: 180 N, 40
P,280 K, 50 Mg,200 Ca, 100S. Deopname aan mineralen per hoeveelheid opgenomen water (opnameconcentratie) in mmol per liter was alsvolgt: 5,9 N; 0,8
P; 2,2 K; 0,6 Mg; 1,2Ca;0,6 S.
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Siliciumvoorziening bij roos
Het onderzoek op een praktijkbedrijf naar de invloed van silicium bij roos is
voortgezet. Over de onderzoekperiode mei 1992tot maart 1992 werden zonder
siliciumdosering 144 takken per m2 geoogst. Bij dosering van 0,75 mmol
silicium per liter werden 159takken per m2 geoogst. Het takgewicht nam af van
40 gram naar 38 gram bij dosering van silicium. Verder bleek dat silicium de
plant minder gevoelig maakt voor meeldauw. Door de dosering van silicium
steeg het gehalte in de voedingsoplossing in de steenwolmat van 0,6 naar 1,6
mmol per liter en in het jonge blad van de plant van 32 naar 69 en in het oude
blad van de plant van 108 naar220 mmol per kg droge stof.
Stabiliteit vanijzerchelaten
In een onderzoek werd gekeken naar de stabiliteit van verschillende ijzerchelaten. Dit in verband met het feit dat Fe-HEEDTA in de praktijk als ijzerchelaat
wordt gebruikt ondanks dat in het verleden gevonden is dat dit chelaat een heel
lage stabiliteit heeft. In een proef werden oplossingen gemaakt met ongeveer
20 umol per liter ijzer vandrieverschillende chelaten, namelijk DTPA, EDDHAen
HEEDTA. De oplossingen werden op uiteenlopende pH-waarden gebracht
tussen 5,5 en 7,5. Na verloop van 50 dagen werd opnieuw ijzer bepaald. Bij
DTPA was de werking van het ijzer met 10tot 20% afgenomen; bij EDDHA was
dit 25tot 40% en bij HEEDTA 50tot 60%. Na 100 dagen was de werking bij de
verschillende chelaten respectievelijk afgenomen met ongeveer 40,30 en 75%.
HEEDTA is dus wel bruikbaar als chelaat,maar het iste verwachten dat er meer
van gebruikt moet worden omdat het iets sneller wordt afgebroken dan de
andere chelaten. Het onderzoek zal in 1993 worden voortgezet.
pH en Fe-chelaten bij roos
Het gebruik van ijzerchelaten bij roos in substraten werd bestudeerd in een
proef waarin polyurethaan als groeimedium werd gebruikt. DTPA en EDDHA
werden als chelaten vergeleken bij drie pH-niveaus: 7,0; 5,8 en 4,5. De pHwaarden werden gevarieerd door verschillende ammoniumgiften. Ongeveer een
maand na het uitplanten gaven de behandelingen met de hoge pH-waarden
verschillen in bladkleur door het optreden van chlorose. Gedurende het verdere
verloop van de teelt nam de chlorose sterk toe en werd de groei nadelig
beïnvloed. Daardoor traden grote verschillen in opbrengst op. Tussen de twee
ijzerchelaten waren geen duidelijke verschillen zichtbaar; alleen trad de
chlorose bij gebruik van EDDHA inouder blad op dan bij gebruik van DTPA. Het
aantal takken dat werd geoogst lag bij een pH waarde van 4,5 en 5,8 ongeveer
50% hoger dan bij een pH van 7,0. Gewasonderzoek toonde aan dat bij hoge
pH minder ijzer, mangaan en zink wordt opgenomen. Voor ijzer was dit het
duidelijkst voor de behandelingen met DTPA en voor mangaan voor EDDHA.
IJzer werd dus bij hoge pH beter opgenomen als het in de vorm van EDDHA
werd gegeven. Dit is in overeenstemming met de eigenschappen van dit
chelaat. Het blijkt echter dat bij hoge pH de opname van mangaan een
probleem wordt. Daarom is het beter te zorgen voor een goede pH-regeling in
het wortelmilieu dan over te gaan op EDDHA als ijzerchelaat; dit kan alleen een
oplossing zijn voor een korte periode bij plotseling sterk oplopende pH.
Ammoniumstikstof en pH
In een oriënterend onderzoek werd de invloed van ammoniumstikstof in relatie
met de pH bestudeerd. Ineen proef met komkommer, gerbera en roos in watercultuur werden verschillende pH-waarden gehandhaafd door toevoeging van of
zuur of ammoniumstikstof. Op deze wijze werd getracht na te gaan wat de
invloed van de pH op zich en wat de invloed van de stikstofvorm is.Tussen de
gewassen traden verschillen op in reactie. Bij komkommmer was het effect op
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het optreden van chlorose door gebruik van zuur voor de pH-controle duidelijk
gunstiger dan bij gebruik van ammonium. Bij gerbera en roos was dit juist
anderom en werd dus minder chlorose gevonden bij gebruik van ammonium
voor het corrigeren van de pH. Over de opbrengst kunnen geen duidelijke
uitspraken worden gedaan, omdat het aantal planten in de proef beperkt was.
Voor roos en gerbera leek een gunstig effect van ammoniumstikstof aanwezig
te zijn. Het onderzoek zal op wat grotere schaal voortgezet moeten worden om
hierover een duidelijk beeld te verkrijgen.
Boriumopname bij paprika
In de praktijk treedt bij paprika in steenwol nogal eens boriumgebrek op terwijl
het boriumgehalte in het wortelmilieu wel voldoende hoog is. Vermoed werd
dat dit een gevolg zou zijn van een onvoldoende opname bij een hoge plantbelasting, eente hoge luchtvochtigheid of eente hoge pH inde steenwolmatten.
In een proef is daarom gekeken naar het effect van de plantbelasting en de pH
op de opname van borium bij twee boriumconcentraties in de steenwolmatten.
In de proef is geen boriumgebrek opgetreden en uit gewasonderzoek bleek dat
zowel de plantbelasting alsde pH geen duidelijke invloed hadden op hetboriumgehalte in het gewas.
Voedingsoplossingen recirculatie tomaat en komkommer
Het afgelopenjaar werden verschillende voedingsoplossingen onder praktijkomstandigheden getoetst die ontwikkeld zijn voor diverse gewassen. Voor komkommer en tomaat werd nagegaan of de voedingsoplossingen samengesteld
voor recirculatiesystemen voldeden. Voor komkommer werd dit op twee bedrijven gevolgd in perioden dat gerecirculeerd kon worden. Het opgestelde schema
voor deze teelt voldeed goed. Bij aanvang van de teelt moet het startschema
worden gebruikt, zodat met een voldoende hoog calciumcijfer wordt begonnen;
de kalitoediening kan dan evenredig worden verlaagd. Er werden aanwijzingen
gevonden dat inhet begin mogelijk ook wat extra fosfaat moet worden gegeven.
Het onderzoek hiernaar wordt in 1993 voortgezet.
Voor tomaat is op vijf bedrijven nagegaan of het schema voor de kalitoediening,
zoals het vorigjaar voor het eerst isgepubliceerd, inde praktijk voldeed. Deeerdere ervaringen met de hoge kaliopname werden in dit onderzoek opnieuw bevestigd. Het opgestelde schema bleek goed te voldoen. Waarschijnlijk is het
echter nodig ook na de twaalfde tros extra kali toe te dienen; iets waarin het
schema op dit moment niet voorziet. Verder kanwaarschijnlijk het nitraatgehalte
iets worden verlaagd. Dit zal in samenhang met de dosering van chloride die dit
jaar facultatief is ingevoerd worden bekeken.
Voedingsoplossing recirculatie roos
Op twee bedrijven werd het voedingsoplossingschema voor roos in recirculatie
getoetst. Het schema bleek wat te veel kali en wat te weinig magnesium te
bevatten om de gewenste cijfers in het wortelmilieu te realiseren.Van de spoorelementen kon nog geen goed beeld worden verkregen. Het onderzoek wordt
daarom nog eenjaar voortgezet.
Voedingsoplossing voor gypsophila
Op drie bedrijven werden gegevens verzameld over het gebruik van de
voedingsoplossing voor gypsophila. Het gewas bleek meer calcium en minder
kali op te nemen dan aanvankelijk verondersteld was. Het was daarom nodig de
voedingsoplossing hierop bij te stellen. Tevens werd wat meer magnesium en
nitraat toegevoegd en werden de toedieningen aan sulfaat en fosfaat wat
verlaagd. In 1993 zal worden nagegaan of de aangebrachte veranderingen
voldoende zijn.
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Nitraatgehalte van groenten
Onderzoekpraktijkbedrijven met wintersla
Op vier slabedrijven werd een proefplekken onderzoek uitgevoerd door op een
plek in de kas een laag stikstofcijfer te realiseren. Het stikstofcijfer op de proefplekken varieerde tussen 0,6 en 2,2. In het overige deel van de kas werd
normaal bemest door de tuinder; het stikstofcijfer varieerde daar tussen 2,2 en
3,0. Op de proefplekken werd tijdens de teelt met stikstof bijgemest via het
gietwater in hoeveelheden variërend tussen 0,6 en 0,9 kg per are. De kropgewichten op de proefplekken waren gelijk of soms iets lager dan in het overige
gedeelte van de kas. De nitraatgehalte in de sla waren in de proefpleken niet
lager dan in het overige gedeelte van de kas. Het aanhouden van een laag stikstofcijfer inde grond bleek dus geen effect te hebben op het nitraatgehalte van
de sla.Ook uit eerder onderzoek was dit algebleken.
Onderzoek oppraktijkbedrijven met zomer- en herfstsla
Op vijf bedrijven inde praktijk werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om
door een lage bemesting bij teelten in de grond het nitraatgehalte van sla te
verlagen. Op de betreffende bedrijven werd ineengedeelte van de kas een lage
stikstofbemesting gegeven, terwijl in het overige gedeelte van de kas normaal
werd bemest. In het vak met de lage bemesting werd aan de hand van een
chemische analyse van grond zoveel stikstof gegeven dat tijdens de teelt het
gehalte in het 1:2 volume extract ongeveer 2 was. Bij de oogst, eind juni, bleek
het kropgewicht op de laag bemeste vakken ongeveer 10% lager te zijn en het
nitraatgehalte ongeveer 35% lager te zijn dan in de normaal bemeste vakken.
Bij de oogst in september was het kropgewicht eveneens ongeveer 10% lager,
maar was het nitraatgehalte slechts ongeveer 15% lager. Blijkbaar is het verlagen van het stikstofgehalte van de grond in de zomer het meest effectief voor
het verlagen van het nitraatgehalte van sla. In de vroege herfst is dit maar in
beperkte mate het geval en in de winter heeft het nitraatgehalte van de grond
geen effect.
Effect vanchloride op nitraat insla
Op de proeftuin in Breda werd tweemaal en op de proeftuin in Westmaas eenmaal wintersla geteeld om na te gaan of het mogelijk was het nitraatgehalte te
verlagen door toediening van chloride. Nadat de grond was uitgespoeld werd al
of niet bemest met 1,12kg stikstof per are. Ditwerd gecombineerd met hettoedienen van 0, 4, of 8 kg chloride per are. In een van de proeven was het kropgewicht van de sla duidelijk lager door een te laag stikstofgehalte in de grond.
Het nitraatgehalte van de sla was daar lager dan daar waar de grond bemest
was. In de beide andere proeven werd het kropgewicht niet en het nitraatgehalte van de sla nauwelijks beïnvloed door het stikstofgehalte van in de
grond.
Op de proeftuin in Westmaas werd het kropgewicht nadelig beïnvloed door
het toedienen van chloride, omdat de toegevoegde zouten onvoldoende diep
in de grond gebracht konden worden. In alle proeven bleek dat het toedienen
van chloride het nitraatgehalte in de sla enigszins verlaagde. Deze verlaging
bedroeg 10tot 15%.
Verlagenvannitraat insladoor regelmatige stikstofdoseringen
In het winterseizoen van 1991/1992 is onderzocht of regelmatige stikstofdoseringen bij de teelt van sla in watercultuur een lager stikstofgehalte in het
gewas geeft. Het stikstofgehalte in het wortelmilieu isdaarbij zeer laag, maar de
voor de groei benodigde stikstof wordt zeer regelmatig gegeven (iedere dag of
om de paar dagen). Door dezesystematische doseringen was het nitraatgehalte
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in het gewas wel lager, maar ook het kropgewicht was lager. Dit lagere kropgewicht werd enerzijds veroorzaakt door een lagere droge stof produktie en
anderzijds door een hoger droge stof gehalte van het gewas. Het onderzoek
naar de mogelijkheden van deze wijze van stiktofregulatie wordt voortgezet.
Stikstofvormen ennitraatgehalte bijsla
In het najaar van 1992 is het onderzoek naar de invloed van stikstofvormen op
het nitraatgehalte van sla bij teelt inwatercultuur voortgezet. Als stikstofvormen
werden nitraat, ammonium, ureum en proteïnaat gekozen. Intwee proeven werden deze verbindingen vergeleken. Uit de resultaten blijkt dat het vervangen
van nitraatstikstof door een van de andere stikstofverbindingen geen invloed
heeft op het kropgewicht maar wel leidt tot een duidelijke verlaging van het nitraatgehalte in het gewas. Het optreden van rand werd soms wel beïnvloed
door de vorm waarin de stikstof werd toegediend. Het toedienen van stikstof in
een andere vorm dan nitraat bevorderde doorgaans het optreden van rand.
Bemesting bijteelten in grond
Water-enmineralenbalans bij teelten in grond
In de loop van 1992 is op een bedrijf met jaarrond radijsteelt een onderzoek
gestart naar de water- en mineralenbalans. Het onderzoek op het bedrijf
werd gehinderd door inzijging van oppervlaktewater bij gebruik van de onderbemaling. Daarom kunnen vooralsnog slechts voorlopige cijfers over verliezen
aan mineralen worden berekend. Over de periode van mei tot december
werden de volgende gegevens verkregen. De aanvoer van mineralen over
genoemde periode was in kg per ha330 N, 670 Ken 15 P. Het gewas had een
opname van 200 N, 290 Ken 50 P.Via de onderbemaling werd 80 N, 290 Ken
6 Pafgevoerd. Indeze afvoer is dus ook de inzijging begrepen. In het kader van
dit onderzoek werd het verlies aan stikstof uit de bouwvoor door denitrificatie
van nitraat gemeten. De metingen toonden aan dat dit proces waarschijnlijk van

Via grondwaterbuizen wordt hetgrondwater op verschillendedieptes bemonsterd.
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weinig betekenis is bij teelten onder glas. Het onderzoek is aan het einde van
het jaar uitgebreid met metingen op 10 bedrijven. Hierover kan het komend jaar
worden gerapporteerd.
Bemestingsadvies chrysant
Het onderzoek naar het bemestingsadvies voor chrysant dat in 1986 is gestart
werd in 1992 voortgezet. Speciale aandacht werd besteed aan de opname aan
voedingsstoffen. Intotaal werden vier teelten uitgevoerd op een praktijkbedrijf.
Het ras was 'Harlekeijn' en er werden over de vier teelten 184 planten per m2
geteeld. Aan versgewicht werd 18,4 kg en aan drooggewicht werd 2,6 kg per
m2 geoogst. Viagewasonderzoek werd de opname aan diverse voedingssstoffen bepaald. Dezewas uitgedrukt in kg per haals volgt: stikstof (N) 685, kali(K)
1180, magnesium (Mg) 70, fosfor (P) 110, zwavel (S) 45, calcium (Ca) 230,
natrium (Na) 30 en chloor (Cl) 215. De aanvoer aan mineralen was voor de
meeste elementen belangrijk groter dan de opname. Op het betreffende bedrijf
was dit vooral het geval voor magnesium en zwavel. Alleen voor fosfor was de
opname belangrijk groter dan de toediening; defosfaatvoorraad in kasgronden
is vaak zeer groot, zodat de aanvoer van dit element vaak beperkt kanworden.
Watervoorziening en waterkwaliteit
Keukenzoutniveau bij gerbera
In 1991werd een proef gestart met twee EC-niveaus (2,25 en4,5 mS per cm) bij
gerbera's waarin ook de keukenzoutgehalten varieerden tussen 3 en 24 mmol
per liter. Derassen Terrafame' en 'Delphi' waren opgenomen. Uit de opbrengstgegevens over de periodejuni 1991tot mei 1992 blijkt dat het keukenzoutniveau
en de EC het aantal bloemen bij het ras 'Terrafame' niet beïnvloeden. Bij het ras
'Delphi' was dit wel enigszins het geval onder invloed van de keukenzouttoediening. Als gevolg van de hoge EC nam bij 'Terrafame' het bloemgewicht wat af.
Gezien deze resultaten behoeft gebera niet tot de zoutgevoelige gewassen te
worden gerekend. Deopname aan natrium werd eveneens bepaald. Bij een laag
gehalte in het wortelmilieu (3mmol per liter) was deze uitgedrukt op het opgenomen water ongeveer 0,3 mmol per liter en bij een hoog gehalte in het wortelmilieu (12 mmol per liter) was het ongeveer 1,0mmol per liter.
Zoutgevoeligheid gerberarassen
In een andere proef werd speciaal aandacht besteed aan de zoutgevoeligheid
van verschillende gerberarassen. In maart werd gestart met een proef waarin
vier rassen werden geteeld bij keukenzoutgehalten variërend tussen 3 en 16
mmol per liter in het wortelmilieu. Helaas moest deze proef eind juli voortijdig
worden beëindigd omdat bij twee rassen te veel uitval aan planten optrad. Voor
twee rassen kon de oogst tot eindjuli worden vergeleken en wel voor 'Premier'
en 'Rosamunde' Tot die periode kwamen echter geen betrouwbare verschillen
voor tussen de behandelingen. Inaugustus werd opnieuw met een proef gestart
met de rassen 'Rosamunde' en 'Tamara' bij keukenzoutgehalten variërend
tussen 3 en 16 mmol per liter. De opbrengstresultaten tot 31 december van dit
jaar toonden geen betrouwbare effecten van de keukenzouttoediening.
Natriumeffecten enkationen bij paprika
Uit voorgaand onderzoek bleek dat bij toenemend keukenzoutgehalte in het
wortelmilieu vooral het optreden van neusrot bij paprika werd beïnvloed. De
oorzaak hiervan is mogelijk een remming van de calciumopname door natrium.
In een proef werd daarom nagegaan of door verhoging van het calciumgehalte
bij een hoog natriumgehalte het optreden van neusrot voorkomen kon worden.
De ECvan de voedingsoplossing werd hierbij constant gehouden. Een controle25

behandeling werd vergeleken met vijf behandelingen waarbij in de voedingsoplossing in de steenwolmat per liter 12 mmol natrium aanwezig was met daarnaast uiteenlopende kationenverhoudingen. De controlebehandeling gaf de
hoogste opbrengst. Verder leek een laag kaligehalte in het wortelmilieu (ongeveer 2 mmol per liter) de opbrengst negatief te beïnvloeden. Een hoog keukenzoutgehalte gaf in deze proef niet duidelijk meer neusrot. Verder leek een laag
kaligehalte in het wortelmilieu neusrot tegen te gaan. De verschillen tussen de
behandelingen waren niet geheel te verklaren. Het onderzoek wordt daarom
voortgezet.
Effecten vanongelijke zoutverdeling bij komkommer
In een proef waarin met gescheiden wortelsystemen kon worden gewerkt
werden EC waarden gerealiseerd van 0,75; 3,0 en 6,0. In enkele behandelingen
werden deze waarden in het gehele wortelstelsel aangebracht. Bij enkele
andere behandelingen werden deze waarden gecombineerd; daarbij werd in
de ene helft van het wortelstelsel een andere EC-waarde aangehouden
dan in de andere helft. De opbrengst bij een EC van 0,75 en 3,0 in het gehele
wortelstelsel was vrijwel gelijk. Bij een EC van 6,0 in het gehele wortelstelsel was de opbrengst ongeveer 25% lager.Alsdeze hoge EC gecombineerd
werd met een waarde van 0,75 in de helft van het wortelstelsel, dan werd dit
effect geheel teniet gedaan. Bij combinatie van de waarde van 6,0 met een
EC-waarde van 3,0 bleek dat het effect van de hoge EC-waarde niet geheel
verdween, maar ongeveer met de helft verminderd werd.
Waterbeweging in zandbedden
In een zandbeddensysteem werd de waterbeweging bestudeerd. Teneinde de
waterbeweging te kunnen volgen, werd de apparatuur getest. Voor bepaling
van devochtspanning in het zand werden tensiometers getest en voor bepaling
van het vochtgehalte werd een TDR (Time Domain Reflectometry)-systeem
getoetst. Ook werd nagegaan welk irrigatiesysteem het meest geschikt was
voor het uitvoeren van het onderzoek. Omdat niet alle apparatuur aan de eisen
voldeed, kon dit jaar alleen oriënterend worden gewerkt. In een van de laatste
proeven werd nagegaan wat de invloed was van de afstand tussen drain en
plant op de wortelontwikkeling. Bij eenegale verdeling van het gietwater was er
geen verschil tussen de wortelontwikkeling van planten boven of tussen de
drains. Bijeen ongelijke verdeling hadden planten die het dichtst bij het irrigatiepunt stonden de meeste wortels. Boven de drains was de worteldichtheid het
kleinst.
Voorkomen verstopping van druppelaars
Het verstoppen van druppelaars is een hinderlijk probleem in de praktijk. De
handel brengt middelen op de markt die na toevoeging aan het water deze
problemen zouden voorkomen. Vorig jaar is het effect van deze middelen
oriënterend onderzocht. Toen kon niet worden nagegaan of de toegepaste
middelen nadelig waren voor de plantengroei. Dit jaar werd in een proef daaraan aandacht besteed. De volgende middelen werden met vermelde concentraties vergeleken. Chloorbleekloog tot concentraties rest chloor van 0,1 en 1,0
mg per liter, Aldo/Freeflow in concentraties van 300/20 en 900/60 mg per liter
en Limox SU 338 in een concentratie van 200 mg per liter. Verder was een
controlebehandeling opgenomen. De proefgewassen waren komkommer vanaf
januari tot juni en tomaat vanaf juli tot november. Freeflow werd als een
constante concentratie in al het toegediende water gegeven en de overige
middelen werden drie maal per week in een beperkte hoeveelheid water (0,5
liter per plant) toegediend. Bij komkommmer zijn geen verschillen in opbrengst
gevonden tussen de behandelingen. Bijtomaat echter trad eenduidelijk nadelig
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effect op bij de hoge concentratie chloorbleekloog. De bladeren in de top van
de plant vertoonden vergeling en necrose zoals deze optreedt bij chloraatvergiftiging. Bij de andere behandelingen traden geen effecten op; ook niet bij
de lage concentratie chloorbleekloog. Tijdens de tomateteelt werd tweemaal
gecontroleerd bij de diverse behandelingen of er verstoppingen in het systeem
optraden. Dit bleek bij geen van de behandelingen, ook niet bij de controle, het
geval te zijn. Over de werking van de middelen om verstopping te voorkomen
kan aan de hand van deze proef dus niets worden gezegd.
Werking vanLimox SU 338
Ineen oriënterende proef werd gekeken naar de werking van Limox (waterstofperoxide met azijnzuur) op algengroei. Emmers met een zeer verdunde
voedingsoplossing werden in het licht geplaatst, zodat er algen in konden
groeien; dit was na vijf dagen het geval. Door toevoeging van kalisalpeterzuur
werd in drie emmers de pH verlaagd naar respectievelijk 3,5; 3,0 en2,5 en door
extra toevoegingen gehandhaafd op deze waarde gedurende de proefperiode.
In twee andere emmers werden concentraties Limox aangebracht van 60 en
300 mg per liter. In de emmers met kalisalpeterzuur werd de algengroei
geremd, maar vond geentotale afsterving van de algen plaats. Deremming van
de groei was sterker naarmate de pH lager was. Bijgebruik van Limox waren de
algen een dag natoediening volledig afgestorven en het duurde ongeveer twee
weken alvorens weer hergroei van algen plaats vond. Limox isdus een geschikt
middel om algengroei in het water te bestrijden. Het aanzuren van water lijkt
veel minder perspectief te bieden.
Fysische eigenschappen substraten
Zeeffractieverdeling vanveensubstraten enhet luchtgehalte
Veel fijne delen in een veensubstraat zorgen voor een poriënstructuur waarin
veel vocht kan worden vastgehouden, zodat het luchtgehalte laag is. Daarom is
nagegaan of er een duidelijke relatie bestaat tussen de zeeffractieverdeling en
het vochtgehalte van veensubstraten bij een drukhoogte van -10 cm. De zeeffracties werden bepaald na drogen van het veen bij 40°C gedurende 48 uur.
Gekeken is naar veenmosveen,turfstrooisel en bontturf. Uit de resultaten kwam
naar voren dat vooral het gehalte fijne delen (kleiner dan 1en2mm) van invloed
was op het luchtgehalte.
Voor meerjarige toepassing van veensubstraat werden richtlijnen opgesteld.
Deze zijn als volgt: het luchtgehalte moet minimaal 25% zijn; de delen moeten
voornamelijk groter zijn dan 5mm; maximaal 10% van de delen mag kleiner zijn
dan 1mm en maximaal 20% kleiner dan 2 mm. Inverder onderzoek zal worden
nagegaan of ook voor andere veensoorten dan die in het onderzoek waren opgenomen de richtlijnen toepasbaar zijn.
Methode fysische bepalingen
Het onderzoek naar standaardisatie van fysische metingen is dit jaar voortgezet. De50 veensubstraten dievorigjaar werden onderzocht optweeverschillende methoden voor buikdichtheid, luchtgehalte en vochthoudend vermogen
werden dit jaar ook onderzocht volgens een internationaal gestandaardiseerde
methode. Verder werd een vergelijking gemaakt tussen de waarden die met de
verschillende laboratoriummethoden werden verkregen en de waarden die
onder praktijkomstandigheden gelden. Het bleek dat de verschillende laboratoriummethoden goede overeenstemming vertoonden en dat ook met de praktijkomstandigheden goede aansluiting kan worden verkregen met elk van deze
geteste methoden.
In het kader van het ontwikkelen van fysische meetmethoden worden regelma27

tig monsters uitgewisseld met laboratoria inhet buitenland.Ook wordt veel aandacht besteed aan Europese standaardisatie op dit gebied. Naast veensubstraten worden ook minerale substraten in het onderzoek betrokken.
Metingen in verband met veenbroei
Bijveenopslag kan broei optreden,waardoor de temperatuur in het opgeslagen
veen veel te hoog wordt. Dit is zeer nadelig gebleken voor de kwaliteit van het
veen. Het is daarom van groot belang dit tijdig op te sporen. In samenwerking
met Mera Benelux zijn infrarood metingen gedaan om te zien of temperatuurverhogingen in veenopslag op deze wijze konden worden opgespoord. Met
genoemde techniek kon wel een goede indruk worden verkregen van
temperatuurverschillen aan de buitenzijde van de opslag, maar niet van de
inwendige temperaturen. De methode geeft dus beperkte informatie over het
optreden van broei.
TDR-metingen in substraten
Time Domain Reflectometry (TDR) is eentechniek om direct het vochtgehalte in
wortelmediate kunnen meten. Erzijn een aantal oriënterende metingen gedaan.
Bij verschillende substraten kon het volumetrisch vochtgehalte met genoemde
techniek goed worden bepaald,zoals voor zand,veen,steenwol en glaswol. De
methode lijkt weinig geschikt voor substraten met een laag vochtgehalte. Het is
nog niet duidelijk of de methode mogelijkheden biedt voor praktische toepassingen. Voor onderzoekdoeleinden zijn er duidelijke perspectieven. Het onderzoek wordt daarom het komende jaar voortgezet.
Mechanische eigenschappen van substraten
Insamenwerking met de Landbouwuniversiteit teWageningen iseen onderzoek
gestart naar effecten van het samendrukken van substraten, zoals dit gebeurt
bij het machinaal bewerken. Tevens zijn in het kader van dit onderzoek meettechnieken beproefd voor het bepalen van de stevigheid, de hardheid, de
elasticiteit en de cohesi van substraten. De methoden bleken bruikbaar te zijn,
maar moeten verder beproefd worden.
Stomen veensubstraat
Stomen van substraten kan de structuur daarvan beïnvloeden. Vooral bij venige
substraten kan dit het geval zijn, omdat organische verbindingen door de hoge
temperatuur kunnen worden afgebroken. Vier verschillende veensoorten, alle in
twee verschillende fracties, werden wel en niet gedurende 3 uur bij 120°C
verhit. Daarna werden er al of niet chrysanten in geteeld gedurende 26 weken,
waarbij tweemaal per dag vloed werd gezet tot een hoogte van 3 cm.Vooraf en
na afloop hiervan werden de fysische eigenschappen van de substraten
bepaald. Hieruit bleek dat het stomen niet van invloed was geweest op de
structuur van de veensoorten. De aanwezigheid van de wortels in het materiaal
zorgde voor de daling van het luchtgehalte met enkele procenten.
Toepassingen teeltsubstraten
Kopergebrek in veensubstraten
Bij het onderzoek naar de bruikbaarheid van veensubstraten voor de teelt van
chrysanten kwam in 1991 naar voren dat er kopergebrek optrad ondanks het
feit dat voldoende koper in de voedingsoplossing werd gegeven. Veen echter
legt het toegediende koper zodanig vast inde organische stof dat het niet meer
beschikbaar is voor de plant. Het vooraf doormengen van 1,2 gram koper (Cu)
per m3 bleek voldoende om kopergebrek te voorkomen. Tijdens de teelt moet
dan zoveel koper worden gegeven dat het gehalte in de recirculerende voe28

dingsoplossing tussen 1en 2 umol per liter blijft. Het toedienen van koper kan
echter leiden tot te grote hoeveelheden van dit element in het afgewerkte veen,
waardoor het verwerken milieuproblemen kan geven. Aan dit aspect moet nog
aandacht worden geschonken.
Chrysanten in veensubstraat
In de proef met Iers veen van verschillende grofheden werd het onderzoek op
dezelfde wijze voortgezet als bij de start in 1991.Na drie teelten bleek dat de
luchtgehalten in het veen van de verschillende grofheden overal nog voldoende
hoog was voor een optimale ontwikkeling. Bij het fijnste materiaal 0 tot 10 mm
diameter) en bij toepassing van eb/vloed traden problemen op doordat de perskluiten van het plantmateriaal te nat werden. Vooral bij hoge temperatuur treedt
dan gemakkelijk Pythium op. De beste resultaten werden verkregen met het
grovere veen en met druppelbevloeiing als watervoorziening. In de tweede helft
van het jaar werd daarom de proefopzet gewijzigd door de behandelingen met
eb/vloed uit de proef te verwijderen en er andere veensoorten in op te nemen.
Hierbij bleek dat met Zweeds veenmosveen (handelsfractie 3) in de eerste teelt
de hoogste takgewichten werden verkregen. Dit veentype geeft vaker hogere
takgewichten ineeneersteteelt.Veelal isdit effect indevolgendeteelten minder.
Glaswolalssubstraat voor komkommers
In een proef werd onderzoek gedaan naar effecten van de vezelstructuur van
glaswolmatten op de ontwikkeling van komkommer. Matten met eenfijne vezelstructuur werden vergeleken met matten met een grove vezelstructuur. Tevens
werd in de proef een vergelijking gemaakt met het aanbrengen van een glasvliesdoek op 2,5 cm hoogte van de onderzijde van de mat. Dit om te voorkomen
dat de wortels te veel onderin de mat zouden groeien, waar het vochtgehalte
vaak hoog en het luchtgehalte laag is. De drie verschillende behandelingen
werden bij twee gietfrequenties vergeleken en wel zodanig dat een drainfractie
van 30 en een van 80% werd verkregen. Twee maal werden komkommers
geteeld; van december tot mei en van augustus tot november. Deopbrengst bij
deglaswol met fijne poriën was inbeideteelten iets hoger dan bijde glaswol met
de grove poriën; de verschillen waren echter gering. In de eerste teelt was de
opbrengst het hoogst bij de lage gietfrequentie en inde tweede teelt bij de hoge
gietfrequentie. Indetweedeteelt moet dit wordentoegeschreven aanhetfeit dat
bij de lagegietfrequentie tijdelijk vochttekort isopgetreden.Aan het eindevan de
teelt waren bij de fijne vezelstructuur de wortels beter door de mat verdeeld dan
bij de grove structuur, waar veel wortels onder in de mat zaten. Bij aanbrengen
van eenvliesdoek bleken veel wortels rond het vliesdoek geconcentreerd.
Substraten ensubstraatsystemen bij asters
In de proef waarin vorig jaar een groot aantal substraten werden vergeleken bij
chrysant werden dit jaar asters geplant. Gekeken is naar minerale substraten,
organische substraten, substraatmatten en watercultures. De planten werden
opgekweekt in perspotten. Uit de resultaten bleek dat het hoogste takgewicht
werd verkregen bij de beluchte watercultuur en het laagste bij kleikorrels en
lavasteen. Eenalgemene trend lijkt dat een grotere watervoorraad in het wortelmilieu een hoger takgewicht geeft. Alleen glaswol en steenwol hebben dan
relatief een laag takgewicht. Metingen van de wortelporositeit en de ADHactiviteit (een enzym activiteit) van de wortel toonden aan dat bij een hoog
vochtgehalte in het wortelmilieu de wortel symptomen van zuurstofgebrek
vertoont. Kleikorrels vormden een uitzondering, want ondanks een hoog zuurstofgehalte in dit substraat toonden de wortels toch symptomen van zuurstofgebrek. Mogelijk hebben veel wortels in de waterlaag onderin dit substraat
gelegen waar de omstandigheden waarschijnlijk wel zuurstofarm waren.
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Teeltproef met potgrondmengsels
In een teeltproef werden een groot aantal potgrondmengsels met sterk uiteenlopende fysische eigenschappen vergeleken, teneinde na te gaan wat de
invloed daarvan was op de groei van gewassen. Voor het samenstellen van de
mengsels werden veen, perliet, kurk, boomschors en kokosgruis gebruikt. De
potgronden werden vergeleken bij drie verschillende irrigatiemethoden: beregening van boven af, eb/vloed en incontinu eenwaterlaag. Uien radijs werden als
proefgewas genomen,omdat van dezegewassen bekend is dat zegevoelig zijn
voor verschillen inde fysische gesteldheid van het groeimedium. Uit de resultaten bleek dat de kieming bij continu een waterlaag in het substraat minder was
dan bij de andere methoden van watergeven. De groei bleek echter bij continu
eenwaterlaag juist het best te zijn. Bij de mengsels met kurk of veel gecomposteerde boomschors bleef de groei achter. Dit leek echter geen gevolg van de
fysische gesteldheid van deze materialen, zoals bijvoorbeeld een te laag zuurstofgehalte. Kurk en boomschors bevatten waarschijnlijk voor de plant toxische
stoffen, die mogelijk door een goed composteringsproces verwijderd of
afgebroken kunnen worden.
Biologische toets
De biologische toets voor het bepalen van schadelijke stoffen in substraten
werd in 1992 beproefd met verse houtwol, een mengsel van verse houtwol en
wol van houtschillen, gecomposteerde houtwol enverse denneboomschors. De
materialen werden ter vergelijking met de biologische toets ook bij eenteelt met
jonge tomateplanten in de kas vergeleken. In de biologische toets werd bij
verschillende materialen groeiremming gevonden. Dit als gevolg van stikstofgebrek door vastlegging van dit element of alsgevolg van het optreden van ijzer
en mangaangebrek door een te hoge pH van het substraat. De resultaten bij de
teelt in de kas stemden goed overeen met de resultaten van de biologische
toets. De biologische toets lijkt nu zover ontwikkeld dat een routinematige
toepassing mogelijk lijkt.
Organische stoffen in het wortelmilieu
Humusstoffen en uitvloeiers
Vorig jaar is met chrysanten als proefgewas een onderzoek gedaan met
verschillende humusstoffen in het wortelmilieu. Uit de resultaten bleek dat een
van deze stoffen een positief effect had op de groei. Deze stof (Biofix-Gro) had
echter ook invloed op de pH, omdat deze stof nogal wat ammoniumstikstof
bevatte. Dit jaar is daarom het onderzoek voortgezet om na te gaan of het
gunstige effect mogelijk verklaard moest worden door de pH-verlaging in het
wortelmilieu die bij gebruik van deze stof tot stand kwam. De proef werd nu zo
ingericht dat de pH-verlaging die bij Biofix-Gro tot stand kwam ook in de
controlebehandeling werd gerealiseerd. Van humusstoffen wordt ook wel
beweerd dat ze de wateropname bevorderen doordat ze de oppervlaktespanning van het water verlagen. Daarom werd tevens een behandeling
opgenomen waarin een uitvloeier aan de voedingsoplossing werd toegevoegd
om nate gaan of deze veronderstelling juist was. Omdat vermoed werd dat de
eerder gevonden effecten met de pH te maken hadden, werden de drie
behandelingen (controle, Biofix-Gro en Uitvloeier (Tween-80)), bij twee pHwaarden van 4,0 en van 6,0 vergeleken. Daarbij werden de chrysantenrassen
'Reagan', 'Refla' en 'Funshine' getoetst. Uit de resultaten bleek een duidelijk
effect van de pH op het plantgewicht. Bij een pH van 4,0 werd een 8% hoger
plantgewicht gevonden dan bij een pH-waarde van 6,0. De toepassingen van
Tween-80 en Biofix-Gro hadden geen betrouwbaar effect op de groei van de
chrysanten.
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Chemisch onderzoek
Extractiemethode voor mangaan in substraat
In een pottenproef werd nagegaan wat de beste extractiemethode voor het
bepalen van mangaan in veensubstraat was. Chrysant werd als proefgewas
gekozen enveenmosveen met 0, 15en 30% klei als substraten. Verder werden
inelk van de substraten vier mangaanniveaus aangebracht. Het mangaan in de
substraten werd bepaald met behulp van persextract, 1:1,5 volume-extract
(water), een DTPA-extractie en een extractie met ammoniumacetaat. Deresultaten van deze extracties werden vergeleken met de gewasanalyseresultaten.
Hieruit bleek dat de relatie van de gewasonderzoekresultaten goed overeen-,
stemden met die van het persextract en het 1:1,5 volume-extract en niet met
die van de DTPA en ammoniumacetaatextractie.
Verbetering routine extractiemethode
Om na te gaan in hoeverre de huidige routine extractiemethode voor venige
substraten nog voldoet, zijn 50 monsters veensubstraat op verschillende
manieren onderzocht. Bij het ontwikkelen van de huidige methode is in der tijd
uitgegaan van een vochttoestand in het substraat bij een vochtspanning van
-32 cm. In het nieuwe onderzoek is uitgegaan van een vochtspanning van
-10 cm. Momenteel wordt namelijk veel vochtiger geteeld. In het onderzoek
werden het 1:1,5 volume-extract en een snelle bereiding van het persextract
vergeleken met de samenstelling van de bodemoplossing bij -10 cm vochtspanning. Voor de hoofdelementen bleek het 1:1,5volume-extract goed te voldoen. De resultaten van de snelle methode van de bereiding van het
persextract toonden echter een hogere correlatie met de samenstelling van de
bodemoplossing. De verdunning door het 1:1,5 extract ten opzichte van de
bodemoplossing was wel veranderd. In het verleden was een verdunningsfactor van 3 à 4 gevonden en nu bleek deze 2,5 à 3 te zijn. Dit is begrijpelijk,
gezien het feit dat uitgegaan was van een hogere vochttoestand voor bereiding
van de bodemoplossing. Bij de spoorelementen werden vooral voor molybdeen, koper en borium onvoldoend goede relaties gevonden met de gehalten
van deze elementen in de bodemoplossing. Mogelijk speelt hierbij de bepalingswijze op het laboratorium een rol.Onderzoek hiernaar moet worden voortgezet.
Chemisch onderzoek minerale substraten
In een oriënterend onderzoek werd een begin gemaakt met het chemisch
onderzoek van minerale substraten. Zand, puimsteen steenwolgranulaat,
perlite en verschillende soorten kleikorrels werden inonderzoek genomen.Water en ammoniumacetaat werden als extractievloeistoffen gebruikt. De
materialen werden zowel in natuurlijke toestand als in gemalen vorm onderzocht. Tussen de materialen en de extractiemiddelen werden grote verschillen
in de gehalten aan elementen gevonden. Verder bleek het al of niet malen van
grote invloed op de uitkomsten. Kleikorrels geven calcium, sulfaat en borium af
en sommige soorten ook ijzer, mangaan en koper. Het komende jaar zal aandacht worden besteed aan de vraag welke extractiemethode het meest geschikt is en aan het al of niet malen van het materiaal voorafgaand aan het onderzoek.
Storing vanhet suikergehalte op de nitraatbepaling
In een laboratoriumonderzoek is nagegaan of het suikergehalte van een
monster van invloed was op de uitkomst van de nitraatbepaling. Aan enkele
monsters nitraatoplossing werden daartoe verschillende hoeveelheden sucro31

se toegevoegd. Alleen bij een hoeveelheid van 10 gram sucrose per liter werd
een verlaging van 3% van het nitraatgehalte gevonden. Effecten van het
suikergehalte op de uitkomst van het nitraatgehalte kunnen onder praktijkomstandigheden dus verwaarloosd worden.
Spoorelementen in flugsand
Op enkele bedrijven in de praktijk bleken zeer lage zinkcijfers in het drainwater
bij Hyppeastrumteelten influgsand gevonden te worden. Verder werden vooral
in het begin hoge kopergehalten gevonden, terwijl het kopergehalte in het
gewas laag was. In de groei van het gewas traden storingen op. Daarom werd
in een onderzoek op het laboratorium nagegaan wat de invloed van flugsand
op de spoorelementenhuishouding van een voedingsoplossing was. Voedingsoplossing enflugsand werden daartoe gemengd in een 1:1 volumeverhouding,
op het laboratorium bewaard en gedurende 16 weken regelmatig onderzocht.
Daarbij bleek dat het ijzergehalte langzaam iets afnam, het zinkgehalte aanvankelijk flink toenam maar later weer afnam, het mangaangehalte sterk afnam
en het kopergehalte sterk toenam. Na 16weken werd het mengsel aangezuurd
tot een pH van 4,0, wat nauwelijks effect had op de gehalten spoorelementen.
Aanzuren tot een pH-waarde van 2,0 veroorzaakte een sterke stijging van de
gehalten aan ijzer, zink en mangaan; koper werd er sterk door verlaagd. Het is
duidelijk dat flugsand de samenstelling van de voedingsoplossing kan beïnvloeden; bij de bemestingsadvisering moet hiermede rekening worden gehouden. Het onderzoek naar een goede verklaring voor de gevonden effecten
wordt voortgezet.
Gewasonderzoek
Voor het bepalen van diverse spoorelementen in plantmateriaal zijn diverse
verbeteringen aangebracht. Deze verbeteringen hebben zowel betrekking op
de ontsluitingsmethode ter voorbereiding van de analyse als op de analysemethode zelf. Dit jaar werden verbeteringen aangebracht voor aluminium, koper
en molybdeen. Genoemde elementen kunnen nu snel en accuraat gemeten
worden, voor alle gehalten die in gewassen voorkomen.
Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen waaraan de afdeling
Plantevoeding en wortelmedia in 1992 heeft gewerkt.
Bemesting bij teelten insubstraat
- Nitraat en chloride bij tomaat
- Nitraat, chloride en sulfaat bij paprika
- EC-trappen bij freesia
- EC-trappen bij sla
- Mineralenbalans bij roos insteenwol
- Siliciumvoorziening bij roos
- Stabiliteit van ijzerchelaten
- pH en Fe-chelaten bij roos
- Ammoniumstikstof en pH
- Boriumopname bij paprika
- Voedingsoplossingen recirculatie
tomaat en komkommer
- Voedingsoplossing recirculatie roos
- Voedingsoplossing voor gypsophila
- Koper in bronwater en koperopname van komkommer
- Berekenen van de voedingsopname
van tomaat op vijf bedrijven
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Nitraatgehalte van groenten
- Onderzoek praktijkbedrijven met
wintersla
- Onderzoek op praktijkbedrijven met
zomer- en herfstsla
- Effect van chloride op nitraat in sla
- Verlagen van nitraat in sla door
regelmatige stikstofdoseringen
- Stikstofvormenennitraatgehalte bijsla
- Suikerbespuiting en het nitraatgehalte van sla
- Toediening van nikkel op het
nitraatgehalte van sla
Bemesting bij teelten in grond
- Bemestingsadvies chrysant
- Water- en mineralenbalans bij
teelten in grond

Watervoorziening en waterkwaliteit
- Keukenzoutniveau bij gerbera
- Zoutgevoeligheid gerberarassen
- Natriumeffecten en kationen bij
paprika
- Effecten van ongelijke zoutverdeling
bij komkommer
- Waterbeweging in zandbedden
- Voorkomen verstopping van
druppelaars
- Werking van Limox Su 338
Fysische eigenschappen substraten
- Zeeffractieverdeling van
veensubstraten en het luchtgehalte
- Methode fysische bepalingen
- Metingen inverband met veenbroei
- TDR-metingen in substraten
- Mechanische eigenschappen van
substraten
- Stomen veensubstraat
- Normering veensubstraten
- Structuurstabiliteit van veensubstraten

Toepassingen teeltsubstraten
- Kopergebrek in veensubstraten
- Chrysanten in veensubstraat
- Glaswol als substraat voor
komkommers
- Substraten en substraatsystemen bij
asters
- Teeltproef met potgrondmengsels
- Biologische toets
- Glaswol als teeltsubstraat bij
chrysant
- Gebruik van glaswol bij gerbera
Chemisch onderzoek
- Extractiemethode voor mangaan in
substraat
- Verbetering routine
extractiemethode
- Chemisch onderzoek minerale
substraten
- Storing van het suikergehalte op de
nitraatbepaling
- Spoorelementen in flugsand
- Gewasonderzoek
- Plantesap analyse

Organische stoffen inhet wortelmilieu
- Humusstoffen en uitvloeiers
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Teelt en kasklimaat
Verhoging van de energie-efficiëntie door het verlagen van het absolute energieverbruik per m2 krijgt naast de ontwikkeling van gesloten teeltsystemen
steeds meer aandacht in het onderzoek. Vermindering van de nationale CO2uitstoot is hierbij de directe aanleiding. Het concept gesloten kas blijkt voor
de korte en middellange termijn geen realistische optie voor opkweek- en
produktiebedrijven te zijn. Het onderzoek in een speciaal ingerichte kas met
geforceerde ventilatie is gelet op de hoge investeringen en energiekosten
(elektriciteit) beëindigd. In de loop van 1992 is een aantal projecten gericht
op een verminderde inzet van energie van start gegaan. Onderzoek naar de
toepassingsmogelijkheden van gecombineerde klimaat- en energieschermen,
verticale temperatuurverschillen in kassen en onderzoek naar de invloed van de
minimumbuistemperatuur op de verdamping van tomaat zijn hiervan voorbeelden. Voor wat betreft het laatstgenoemde onderzoek is de klimaatkas
geheel aangepast en is een uiterst geavanceerd meetnet voor meting van het
waterverbruik geïnstalleerd. Het energiebesparend onderzoek krijgt daarmee
opnieuw een hoge prioriteit inde komendejaren.
Naast energie en gesloten teeltsystemen heeft vooral verbetering van de
vruchtkwaliteit in 1992 een belangrijk accent in het onderzoek gekregen.
Standaard wordt in het gebruikswaarde-onderzoek bij tomaat, paprika en ook
in radijs smaakonderzoek met behulp van smaakpanels uitgevoerd.
Via gerichte experimenten, soms onder geconditioneerde omstandigheden,
wordt in het kwaliteitsonderzoek gezocht naar verklaringen voor eerder
gevonden effecten van teeltmaatregelen op de kwaliteit. Daarnaast wordt het
steeds belangrijker om betrouwbare en objectieve toetsmethoden voor belangrijke kwaliteitsaspecten te ontwikkelen. In 1992 is in dit verband gewerkt aan
meligheid bijvleestomaat houdbaarheid van tomaat, paprika en chrysant, knapperigheid bij radijs enwaterig rot bij tomaat.
In het teeltonderzoek neemt zoals eerder vermeld het onderzoek naar de
ontwikkeling van teeltsystemen zonder emissie van (mest)stoffen (gesloten
teeltsystemen) een belangrijke plaats in. Gewerkt is aan systemen voor de
gewassen freesia, chrysant, radijs en kropsla. Bij de vruchtgroenten wordt
getracht de produktie en kwaliteit te verhogen door de ontwikkeling van geheel
nieuwe teeltsystemen (hoge draad bij komkommer) of optimalisatie van
bestaande systemen (plantbelasting bij tomaat, paprika en aubergine). Onderzoek naar de verdere mogelijkheden van assortimentsverbreding in de groenteteelt heeft in 1992 aangetoond dat de produkten pepino en Roma-tomaat teelttechnisch gezien mogelijkheden bieden, maar dat de smaak verder moet
worden verbeterd.
Om problemen bij het composteren van afgedragen vruchtgroentegewassen
te voorkomen, is aandacht besteed aan het testen van afbreekbaar touw. De
verwachting is dat op grond van de verkregen resultaten per 1 januari 1994
alleen nog composteerbaar touw mag worden gebruikt.
Tomaat
Bewaring van plantmateriaal
Nadat eerder was gebleken dat het bewaren van grote tomateplanten bij 8°C
economisch en teelttechnisch niet interessant is, is in 1992 gekeken naar de
mogelijkheden om jonge zaailingen gedurende enige tijd op te slaan. Bewaring
van twee weken oude zaailingen bij 8°C gedurende 0, 1,2, 3, 5 en 7weken liet
zien dat bij een langere bewaarduur dan 3weken het risico op produktiederving
toeneemt. Voor plantenkwekers liggen er dus mogelijkheden om de produktie
te spreiden indien men tot maximaal 3 weken bewaard. Opnieuw werd
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aangetoond dat langdurige bewaring van grote, vijf weken oude, planten leidt
tot een aanzienlijke produktiederving in de kas. In 1993 zal het onderzoek
definitief worden afgerond met bewaring van zaailingen bij Wisseltemperaturen.
In samenwerking met de Rijks Universiteit Groningen wordt nagegaan of het
onderzoek kan worden verbreed naar de bewaring van chrysantenstekken.
Nieuwe tomaattypen
In aansluiting op het onderzoek in 1991 is in een herfstteelt van vijf nieuwe rassen van het Roma-type de gebruikswaarde bepaald. De rassen 'Marius', 'Nun
939', 'Italdor', 'Pir 241389' en 'Pir 241289' werden daarbij vergeleken met het
ronde ras 'Pronto'. Genoemde rassen van het Roma-type bleken zeer neusrotgevoelig te zijn, waren 5 tot 9 dagen korter houdbaar en werden minder van
smaak beoordeeld dan het ras 'Pronto'. Vooral ten aanzien van meligheid en
aroma bleken de rassen ongunstiger te scoren. In 1993 wordt het onderzoek in
een vroege stookteelt herhaald.
Ontwikkeling groeimodel
Op basis van het onderzoek van het afgelopen jaar en verzamelde gegevens
op praktijkbedrijven is het groeimodel verder aangepast. Het blijkt dat de
temperatuurgevoeligheid van vruchten afhangt van het ontwikkelingsstadium.
Jonge enoude vruchten blijken meer gevoelig dan half volgroeide vruchten. Het
droge stof gehalte blijkt per °C met 0,07% toe te nemen en met 0,17% per punt
hogere EC in de voedingsoplossing. Vruchtzetting blijkt optimaal te verlopen bij
een etmaaltemeperatuur van 19°C. De verhouding tussen de vraag naar
assimilaten van vegetatieve delen en vruchten blijkt bij hogere temperaturen
sterk afte nemen. Dit betekent dat bij hogere temperaturen de vruchten relatief
veel sterker assimilaten aantrekken dan bij lage temperaturen. Om te onderzoeken of het ontwikkelde groeimodel een hulpmiddel kan zijn om op bedrijfsniveau de hoeveelheid te oogsten tomaten kan voorspellen,zijn met behulp van
elektronische weegbalansen op twee bedrijven waarnemingen gedaan. Het
bleek dat door invoering van de dagelijkse versgewichttoename, de toename in
vruchtaantal en de gemiddelde etmaaltemperatuur in het model, de dagelijkse
oogst niet goed, doch de wekelijkse oogst vrij nauwkeurig kon worden voorspeld. Oorzaak voor de onnauwkeurige voorspelling op dagbasis blijkt het
wisselende kleurstadium op de oogstdagen te zijn.
Rassenonderzoek
Zowel in de stook- als in de hetelucht- en koude teelt zijn proeven uitgevoerd.
Van de ronde rassen bleken 'Pronto'en 'W 2243' goed en 'Astrid' redelijk goed
te voldoen. In de heteluchtteelt bleken de rassen 'Frondito' en 'Pronto' erg
produktief op onderstam TmKNVF2. Qua kwaliteit bleek het ras 'Choice' het
best te scoren, hoewel dit ras aanmerkelijk minder produktief was. Van de
vlezige rassen bleke de rassen 'Trust' en 'Switch' redelijk tot goed te voldoen.
Bij de tussentypen bleken de rassen 'Tipico' en 'Jamaica' te kunnen worden
aanbevolen.
Kwaliteit
Verbetering smaak:
Ook in 1992 isaande kwaliteitseigenschappen smaak, stevigheid en houdbaarheid de nodige tijd besteed. Ten aanzien van de smaak is gekeken naar de
invloed van ras, verdamping, bladplukken en voedingsconcentratie. Vruchten
van Nederlandse en Canarische herkomst werden vergeleken op vruchteigenschappen, zowel ten aanzien van de houdbaarheid als van de smaak. De
zogenoemde long-life tomaten bleken met schil aanzienlijk minder gewaardeerd
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qua smaak dan de Nederlandse tomaten. Zonder schil was de smaakbeoordeling juist beter. Detaaiheid van de schil bij deze lang houdbare rassen
wordt negatief gewaardeerd. Wel hebben dezevruchten over het algemeen een
hoger suiker- en zuurgehalte. Deze koppeling tussen taaiheid en met name de
refractie lijkt een bottle-neck bij het streven naar een hoger suikeren zuurgehalte in het vroege voorjaar.
Bij cherry-tomaten werd geconstateerd dat meer bladplukken leidt tot een
lagere refractie (zoetheid), maar ook tot een hoger zuurgehalte in de vruchten.
De houdbaarheid blijkt door flink blad te plukken eveneens te worden verkort.
Aanbevolen wordt dan ook bladplukken bij cherry-tomaten tot een minimum te
beperken.
Het in 1991 op ROC Horst gestarte onderzoek naar het effect van een hogere
kastemperatuur in combinatie met een hogere voedingsconcentratie op de
smaak is in 1992 afgerond. Opnieuw werd vastgesteld dat een hogere kastemperatuur (20°C) en een hogere EC tot zoetere en iets zuurdere tomaten
leiden. Decombinatie van eengoed smakend ras(Gourmet) met een hogere EC
(6 mS per cm) lijkt voor de teler een goed instrument om de smaak verder
te verbeteren. In 1993 wordt hiermee op veilingen een apart kwaliteitsblok
gerealiseerd.
In klimaatcellen is nagegaan of een betere smaak een gevolg is van de temperatuur zelf of van een verhoogde verdamping. De verdamping blijkt minder
belangrijk voor de smaak dan werd aangenomen. De positieve invloed van een
hogere temperatuur op de smaak dient vooral aan het specifieke temperatuureffect te worden toegeschreven. Vooral de meligheid blijkt sterk bij lagere
temperaturen naar voren te komen.

Onderzocht wordt of het tellen van losse cellen een goede objectieve meetmethode
oplevert voormeligheid vanvleestomaten.
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In een uitgebreid onderzoek naar de ontwikkeling van een toetsmethode om
verschillen in meligheid zonder beoordeling door een panel op te sporen, is
geconcludeerd dat vooral twee methoden perspectiefvol lijken. Dit zijn een
methode waarbij het aantal losse cellen wordt geteld en een methode waarbij
de breekkracht met behulp van indrukking wordt gemeten. In 1993 wordt het
onderzoek afgesloten met een verdere optimalisering van deze methoden.
Stevigheid en houdbaarheid:
In bovengenoemde experimenten werd eveneens de houdbaarheid bij de
verschillende behandelingen vastgesteld. Bevestigd werd opnieuw dat bij een
hogere teelttemperatuur de tomaten zachter waren bij de oogst; wel bleven ze
langer stevig dan bij lagere temperaturen als gevolg van minder zwelscheuren
en goudspikkels. Een lage luchtvochtigheid gaf eenzelfde effect te zien.
Het effect van een hogere voedingsconcentratie, verkregen via een verhoging
van alle zouten of via verhoging van de NaCI-concentratie, werd bestudeerd
in relatie tot de vruchtstevigheid en houdbaarheid. Opnieuw werd bevestigd
dat een langere houdbaarheid bij een hogere EC veroorzaakt wordt door de
stevigere schil en de dikkere waslaag. Bij de oogst zijn er geen effecten van de
zoutsoort op de taaiheid van de schil en stevigheid als geheel gevonden; wel
waren de vruchten van de behandeling met NaCI na bewaring duidelijk zachter
dan de vruchten van de behandeling met eenzelfde concentratie zonder NaCI.
Dit terwijl de smaak duidelijk beter was.
Het achtergrondsonderzoek naar het beter begrijpen van de eigenschap stevigheid heeft een vermoeden opgeleverd dat meerdere processen en vruchtkenmerken een rolspelen bij zowel de stevigheid bij de oogst als het verlies aan
stevigheid na bewaring (verzachting). Om de stevigheid en houdbaarheid beter
indeteelt te kunnen besturen,worden in 1993de gevonden effecten getoetst in
enkele afsluitende experimenten. Bij het rassenonderzoek met zogenoemde
long life typen wordt nagegaan in hoeverre de eigenschappen taaiheid (stevigheid) van de schil enstevigheid van het vruchtvlees afzonderlijk of in combinatie
verantwoordelijk zijn voor de houdbaarheid.
In een proef is getracht het probleem waterig rot ook bij vleestomaten op te
wekken. Combinatie van handling en luchtdicht afsluiten van de vruchten leidt
tot dezelfde verschijnselen als bij ronde tomaat. Op grond vandeze gegevens is
het mogelijk om eentoets voor het rassenonderzoek te ontwerpen.
Komkommer
Hoge draadsysteem
Zowel op ROC Klazienaveen als op het PTG is verder onderzoek verricht naar
de teeltmogelijkheden van een lange doorteelt aande hoge draad.Tot eind mei
bleken de groei en kwaliteit volgens verwachting te zijn. Deproduktie liep ver uit
boven het praktijksysteem van drie keer planten.Vanwege optreden van Botrytis aan de stengels en de slechte kwaliteit na het warme weer in mei is de proef
voortijdig op beide locaties beëindigd. In een vervolgproef is gekeken naar verschillen in groeikracht tussen rassen. Op grond van de verkregen resultaten is
duidelijk geworden dat in potentie dit teeltsysteem mogelijkheden biedt, onder
voorwaarde dat de gevoeligheid voor stengelbotrytis wordt verminderd en de
vruchtkwaliteit bij hoge temperaturen (vermindering directe bestraling van
stamvruchten) kan worden gegarandeerd. In 1993wordt het onderzoek daarom
vooral op deze aspecten gericht.
Rassenonderzoek
In de stookteelt bleek naast de standaardrassen 'Ventura' en 'Bronco' vooral
het ras 'Suprami' goed te voldoen. In het éénjarig onderzoek heteluchtteelt
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bleken van de acht ingezonden rassen met een zekere tolerantie tegen meeldauw vooral de rassen Tyria', 'Flamingo', 'Nun 0151'en 'Aramon' redelijk goed
te voldoen. Er bleken grote verschillen in meeldauw/gevoeligheid te bestaan
tussen de als 'tolerant' aangeboden rassen. Een duidelijk verband tussen
de vatbaarheid voor meeldauw en de necrosegevoeligheid werd aangetoond.
In 1993 wordt naast een toets op meeldauwresistentie ook gewerkt aan het
bruikbaar maken van een toets op verschillen in Pythium-gevoeligheid.
l/artcenssfaarf/ès
Varkensstaartjes treden nogal eens op bij een grote tripsaantasting. Uit microscopisch onderzoek blijkt dat ergeen beschadigingen van devruchtwand voorkomen. De wand van het vruchtbeginsel blijkt in de binnenbocht minder sterk
uitgegroeid. In 1993 wordt getracht in kasexperimenten na te gaan of het
probleem kan worden opgeroepen.
Paprika
Regelmaat in produktie
Zowel uit onderzoek als praktijkgegevens blijkt dat een paprikagewas sterk in
golven produceert. Om schommelingen inveilingaanvoer en prijste beperken en
de arbeidsinzet op de bedrijven beter te kunnen plannen is een meer gelijkmatig
produktieverloop wenselijk. Gebaseerd op eenvoor tomaat ontwikkeld groeimodel, is in enkele experimenten op het proefstation en enkele ROC's de vraag
naar assimilaten (plantbelasting met vruchten) afgestemd op het aanbod vanassimilaten. Viavruchtdunning en het aanhouden van een wisselend temperatuurniveau om de vraag naar assimilaten te beïnvloeden is getracht meer regelmaat
te krijgen. Dit is in geen van de gekozen behandelingen gelukt. De uitgroeiduur
en het droge stofgehalte van de vruchten indetijd bleek ook sterk te variëren. In
1993wordt daarom onder meer controleerbare omstandigheden getracht inzicht
te krijgen inde rol van de verschillende gewaskenmerken met betrekking tot het
verkrijgen van regelmaat. Het CABO-DLO zal zich hierbij vooral richten op beïnvloeding van de droge stofverdeling binnen de plant.
Kwaliteit
In 1992 zijn microscopische coupes gemaakt van zilvervlekken op vruchten en
van kopscheuren bij gele paprika. De resultaten worden nog uitgewerkt. Het
onderzoek van het voorgaande jaar naar de variatie in smaak binnen en tussen
vruchten heeft geleid tot de vraag in welke mate de rijpheid van de vrucht bij de
oogst bijdraagt aan de variatie in smaakeigenschappen. Eind 1992 is een
uitgebreid experiment opgezet om dit te onderzoeken.
Rassenonderzoek
Inde stookteelt bleek het ras 'Tasty' bij rood oogsten goed te voldoen, bij groen
oogsten echter matig. Het ras 'DRS 6033' had naast het standaardras 'Mazurka'
eengoede gebruikswaarde wanneer groen werd geoogst. Voor de heteluchtteelt
konden de rassen 'DRS 6033', 'Mazurka' en 'Tasty' worden aanbevolen.Van de
groen-gele rassen voldeden naast de standaardrassen 'Sirtaki' en 'Arvis', de
rassen 'Keivin' en 'Goldflame' vrij goed tot goed.
Binnen de wit-gebloktetypen bleken de rassen 'Blondy' en 'E2328' een redelijk
tot goede gebruikswaarde te bezitten.
Botersla
Gesloten teeltsysteem
Inde loop van 1992 isgestart met onderzoek naar de mogelijkheden vanteelt in
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twee verschillende gesloten teeltsystemen. In een gotenteelt werd nagegaan of
door een betere ruimtebenutting zoveel extra opbrengst kon worden verkregen
dat hiermee de jaarkosten van het systeem konden worden goedgemaakt. In
een aantal proeven is daartoe de kropomvang bij verschillende wijzen van
wijderzetten bepaald. Vanwege problemen met het optreden van bobbelbladvirus worden de proeven in 1993 nog voortgezet. Duidelijk is inmiddels wel dat
de organisatorisch haalbaar geachte ruimtebenutting van 148% met zware sla
ten opzichte van de grondteelt bij lange na niet kan worden gehaald.
Rassenonderzoek
Bij kropsla zijn inzes teeltperioden tweede beoordelingsproeven opgezet. Voor
de winterteelt bleek het ras 'Kirsten' een aanwinst te zijn; voor het zware slatype voldeden inde winterperiode de rassen 'Maestro', 'Fabiola' en 'E 9358' vrij
goed tot goed. In het eenjarig onderzoek in de late voorjaars7zomerteelt voldeden de rassen 'Rex' en 'Diego' goed naast het standaardras 'Cortina'.
Aubergine
Plantbelasting
Ineen vroege stookteelt is bij het ras 'Cosmos' eenverschillend aantal vruchten
per plant en per 'krans' aangehouden. Intotaal werden er in vijf behandelingen
over drie kransen intotaal respectievelijk 6, 5, 4,3 en 2vruchten per plant aangehouden. De behandelingen hadden geen invloed op de produktie; de uitgroeiduur was echter langer bij een grotere plantbelasting en er kwamen dan
ook meer doffe vruchten voor. Het percentage vruchten met kelkverdroging
nam echter toe bij een lagere plantbelasting. Een beperkte vruchtsnoei bij het
begin van de teelt lijkt aantrekkelijk om de kwaliteit te verbeteren zonder dat dit
nadelig is voor de produktie.
Doffe vruchten met drukplekken
Dofheid en ingezonken plekken blijken de afgelopen jaren de vruchtkwaliteit
van aubergine negatief te beïnvloeden. Uit eerder onderzoek bleek dat doffe
vruchten een kortere uitgroeiduur hebben, een onderontwikkelde waslaag en
zwak vruchtweefsel. Op basis van de verkregen cijfers is het vermoeden
ontstaan dat weersovergangen een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van
doffe vruchten. Dehoge groeisnelheid van gevoelige vruchten ende wisselende
assimilatenstroom kunnen ervoor zorgen dat de waslaag zich onvoldoende
ontwikkelt. In 1993 wordt getracht om via het beïnvloeden van de aanmaak
(opvang licht door de bladeren) en het verbruik van assimilaten door de
vruchten (via de hoogte van de kastemperatuur) het probleem op te roepen.
Indien de vermoedens juist zijn kan de teler via een weersafhankelijk bijsturen
met de kastemperatuur het probleem voorkomen of verminderen.
Radijs
Gesloten teeltsysteem
In 1992 is het onderzoek met het substraatbedsysteem in een laagdikte van 15
cm voortgezet. Er zijn drie teelten uitgevoerd met de substraatmaterialen lava,
kleikorrels en Griekse bims. In alle teelten bleek de groei van de radijs redelijk
tot goed te verlopen. In het voorjaar en de zomer moest in de beginperiode van
de teelt bij het eb-vloed-systeem ook bovenaf water worden gegeven om zoutproblemen te voorkomen. In geen enkele teelt tot nu toe is een goede exportkwaliteit geoogst. De kleur van de knol was vrijwel altijd onvoldoende en het
wortelstelsel was zeer sterk vertakt. Op basis van de verkregen resultaten is
begonnen met technische aanpassingen aan het systeem. Met name de laag39

dikte van de substraatbakken wordt verhoogd tot maximaal 50 cm. In 1993 zal
het onderzoek worden voortgezet met verschillende laagdiktes bij verschillende
(goedkope) vaste substraten.
Voosheid
In klimaatcellen is getracht om met behulp van verschillende temperaturen en
lichtintensiteiten het probleem in eengesloten systeem op te wekken. Vanwege
technische problemen en het feit dat ingeenvandeexperimenten voosheid van
betekenis is opgetreden, is het onderzoek gestaakt. In samenwerking met het
CABO-DLO wordt getracht het onderzoek voort tezetten.
Rassenonderzoek
In zeven teeltperioden zijn proeven eerste beoordeling uitgevoerd. In alle
proeven is een aantal veelbelovende nieuwe rassen naar voren gekomen die in
1993 in tweede beoordelingen nader worden beproefd. Een begin is gemaakt
met onderzoek naar verschillen in gevoeligheid tussen rassen voor Fusarium.
Een toetsmethode waarbij kiemplanten in een sporensuspensie met een dichtheidvan5000 sporen per mlworden gedompeld endaarna inpotgrond worden
verspeend, blijkt goed te voldoen. Erblijken grote rasverschillen in gevoeligheid
te bestaan. Het ligt in de bedoeling om bij alle rassenproeven te toetsen op
verschillen in gevoeligheid voor Fusarium.
Meloen
Mogelijkheden vaneen vroege stookteelt op substraat
Invervolg op onderzoek, gestart in 1990, isgekeken naar deteeltmogelijkheden
van diverse typen meloen bij een plantdatum begin januari. De ogenmeloen
'Haon', de Charentaisrassen 'Jet' en 'Supporter' en de minimeloen 'Sprite'
werden vergeleken. Tevens werd de plantbelasting gevarieerd bij het ras
'Haon'. Alle rassen gaven vruchten met een laag vruchtgewicht. Vruchtsnoei
geeft geen hoger vruchtgewicht. Teelttechnisch blijkt eenvroegeteelt meloenen
van alletypen goed mogelijk; devruchtkwaliteit isgoed (suikergehalte), maar de
stuksproduktie tot eind mei is laag (gemiddeld drie vruchten per plant met een
vruchtgewicht van 400 gram). In 1993 zal met het CBT nader worden bekeken
of verder onderzoek wenselijk is.
Bestuiving met insekten
In een experiment werd bestuiving met bijen vergeleken met bestuiving door
hommels. Evenals in 1991 werd geen verschil vastgesteld in bestuivingsresultaat tussen beide bestuivers.
Smaakonderzoek
In opdracht van Konsumenten Kontakt zijn in juni twintig monsters meloenen
onderzocht op inwendige en uitwendige kwaliteit. De monsters waren verzameld in het handelskanaal en bestonden uit tien monsters van het Galliatype,
vijf van het Honingtype en vijf van het Ogentype. Het PTG-consumentenpanel
en het expertpanel beoordeelden de vruchten op een aantal smaakeigenschappen. Uit dit onderzoek isgebleken dat een kwalitatief goede meloen zoet,
aromatisch en sappig moet zijn. Zoetheid en aroma blijken vaak gekoppeld te
zijn. Door dezoetheid te meten (refractie) ende sappigheid te bepalen kon circa
80% van de variatie in smaakvoorkeur van consumenten worden verklaard.
Andijvie
In drie teeltperioden is eenjarig rassenonderzoek uitgevoerd, namelijk in de
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herfstteelt, overwinterde teelt ende voorjaarsteelt. Van de uitgewerkte gegevens
indewinter- envoorjaarsteelt blijken de rassen 'No.5selectie Player', en'Nuance' inbeideteelten goed tevoldoen.Voor deoverwinterde teelt blekenverder de
rassen 'RS 89.907', 'RS 89.942', 'Ambio' en 'Breedblad Volhart selectie Volto'
goed te voldoen envoor de voorjaarsteelt het ras 'No.5selectie Stratego'.
Knolvenkel
Acht nieuwe rassen werden in vergelijking met het ras 'Fino' in een voorjaarsteelt (plantdatum 1 februari) beproefd. De rassen 'Arga RZ', 'Pollux RZ', 'No
1441' en 'E 070' hebben vrij goed voldaan ten opzichte van het standaardras.
Ijsbergsla
Ineenvoorjaarsteelt zijn drie nieuwe rassen vergeleken met de standaardrassen
'Kellys', 'Summit' en 'Polar'. Van de nieuwe rassen hebben '44-15 RZ' goed en
'EY 125' redelijk voldaan. Van de standaardrassen voldeed het ras 'Summit'
alleen bij de latere plantdata.
Pepino
Ineenvroege teelt op substraat werd bij vier rassen de smaak van de afzonderlijke vruchten bepaald om een indruk te verkrijgen van de variatie in smaak
binnen en tussen vruchten. De oogst viel van 13 april tot 13 augustus. Bij het
beste ras werd in die periode een produktie gehaald van 4,9 kg per m2. Naarmate de refractie (suikergehalte) van de vruchten hoger was, werd de smaak
beter gewaardeerd. Bij een langere uitgroeiduur werd bij het ene ras de smaak
slechter gewaardeerd dan bij het andere ras. Bij alle rassen was de variatie
in refractie tussen de planten groter dan binnen een plant. Bij de smaakwaardering was dit minder duidelijk. Op grond van de verkregen gegevens lijkt
het zinvol om via veredeling het smaakniveau verder te verhogen, waardoor de
kans op het aantreffen van slecht smakende vruchten binnen een partij wordt
verkleind.
Chrysant
Gesloten teeltsystemen
In 1992 is het onderzoek naar de perspectieven van gesloten teeltsystemen
verder verbreed naar drie teeltsystemen. Naast wortelbesproeiing is het ebvloed systeem en het substraatbeddensysteem in het onderzoek opgenomen.
Bij het wortelbesproeiingsysteem is het onderzoek naar eenversnelde weggroei
voortgezet. Onderzocht zijn: plugbehandelingen met veenextract, pH-trappen
en defytotoxiciteit van enkele Pythium-bestrijdingsmiddelen.
Gebleken iswederom dattoevoeging van het veenextract bij alle pluggen leidde
tot een versnelde groei, vooral bij het ras 'Reagan'. Aangezien de pH bij deze
behandelingen constant laag bleef, is het pH-effect in een afzonderlijke proef
onderzocht. Het blijkt dat chrysant zeer duidelijk positief op een lage pH
reageert, met name de rassen 'Refla' en 'Funshine'. Bij de oogst was het takgewicht bij een pH lager dan 5,0 ongeveer 10-15% zwaarder dan bij een hogere pH. Uit een vervolgproef kwam naar voren dat het toevoegen van NFUbeter
is voor voor de groei dan een zuurmengsel toevoegen om de pH laag te
houden. Van de onderzochte bestrijdingsmiddelen voor Pythium bleek furalaxyl
(Fongarid 25 WP) in de concentraties 5 en 10 gram per 100 liter voedingsoplossing sterke symptomen van wortelafsterving te vertonen. Het middel
propamocarp (Previcur N)gaf geen symptomen van groeireductie.
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Rassenonderzoek
In een proef, geplant eind januari, zijn 27 rassen bij vier KD-behandelingen
onderzocht. De korte dag werd onderbroken gedurende 0, 8, 11 en 14 dagen.
Van alle onderzochte rassen bleken de rassen 'Albert Heyn', 'Dax', 'Davica' en
'Finmark' resistent tegen roest. Als belangrijkste nieuwe cultivars werden aangemerkt: 'Splendid Reagan', 'Monica Ivory' en de groene 'Revert'. In een
zomerbloeiproef zijn 37 cultivars bij een verschillend tijdstip van begin van de
KD-behandeling beproefd. Er bleken duidelijke rasverschillen te bestaan in de
reactie op het tijdstip van de KD-behandeling.
Freesia
Gesloten teeltsystemen
In 1992 is het onderzoek met de teelt van freesia op het substraatbeddensysteem voortgezet. Duidelijk is dat er qua groei vele substraten goed voldoen.
Bewerkbaarheid bij het planten en het rooien, prijs en stoombaarheid zijn dan
ook belangrijke eigenschappen voor de uiteindelijke keuze. Kleikorrels, veen en
flugsand bleken quagroei alle geschikt. Gelet opdeoverige eigenschappen gaat
devoorkeur uit naar biggelzand of grof Duitsflugsand. Nadevoorjaarsteelt iservaring met amaryllis op de verschillende substraten opgedaan.
Kwaliteit
De buigzaamheid van de stengel en de stengelstevigheid zijn belangrijke
kwaliteitscriteria voor teler en handel. Met behulp van een druktrekbank is een
methode ontwikkeld om deze eigenschappen objectief te kunnen meten. Hoewel de eerste resultaten perspectiefvol zijn isnader onderzoek met verschillende
rassen noodzakelijk.
Rassenonderzoek
Intotaal zijn er drie proeven uitgevoerd, namelijk een proef voor winterbloei met
en zonder assimilatiebelichting, een proef gericht op voorjaarsbloei en een
herfstbloeiproef. In de proef gericht op winterbloei zijn op twee praktijkbedrijven in totaal 17 cultivars (met belichting) en 9 cultivars (zonder belichting)
opgenomen geweest. Hoewel opmerkelijke verschillen in teeltsnelheid en
produktie tussen de rassen en de teeltwijze konden worden vastgesteld,
kunnen definitieve conclusies pas na de winterproef van 1992/93 worden
getrokken. Van de 32 rassen die voor de voorjaarsbloei stonden opgeplant
bleken de rassen 'Sarnia' en 'Renate' goed te worden gewaardeerd. De rassen
'Pomerol' en 'Sailor' voldeden niet. Voor de herfstbloei zijn 24 cultivars
opgeplant. De bloei viel vroeg door het gebruik van hoogkoeling. De resultaten
dienen nog verwerkt teworden.
Amaryllis
Gesloten teeltsystemen
In een oriënterende proef zijn amaryllisbollen op 29 mei geplant in drie substraten (kleikorrels, Iers veen en Duits flugsand). De watergeefmethodes, en het
substraattype bleken de bladgroei niet te beïnvloeden. Het substraattype had
wel invloed op de bolmaat. Iers veen gaf duidelijk kleinere bollen.Op grond van
deze ervaring en het feit dat voor export naar de USA Iersveen nog residu geeft
na het spoelen, lijkt veen als substraat voor de bollenteelt minder geschikt.
Warmwaterbehandeling
Om de narcissemijt te kunnen doden is een warmwaterbehandeling (koken)
noodzakelijk. Om de meest optimale warmwaterbehandeling te vinden zijn de
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bloeibare maten 22/24, 24/26 tot aan 36/38 bij drie verschillende temperaturen
gekookt (46, 48 en 50°C). Naarmate de bolmaat groter was duurde het langer
voordat de gewenste temperatuur van 43°C in de bolkern was bereikt. Bij
een watertemperatuur van 50°C duurde het 60 minuten voor deze temperatuur
werd bereikt, bij 46°C 90 minuten. Op grond van deze gegevens en de benodigde temperatuur om de mijt en de eieren te kunnen doden kan in 1993 een optimale behandeling worden uitgewerkt.
Rassenonderzoek
In oktober 1990 zijn 14 nieuwe rassen met twee standaardrassen geplant. In
september 1992 zijn de bollen gerooid en in december 1992 opnieuw geplant.
De bloei kan in januari 1993 worden beoordeeld.
Trachelium
Deongelijke bloei vanTrachelium endesoms slechte kwaliteit van de bloemtakken verkleinen de kans op een geslaagde teelt. Daarom is bij de rassen 'Blue
Wonder', 'Midnight' en 'Blue Umbrella' in een voorjaarsteelt (plantdatum 13
maart) vanaf verschillende momenten na het planten een korte dagbehandeling
gegeven. Uit de resultaten komt naar voren dat het geven van korte dag
gedurende 2 en 4 weken vanaf het planten tot zwaardere en langere bloemtakken leidt. Deze behandelingen gaven ook de beste kwaliteit. Onderbreking
van de lange dag met 2 weken korte dag had ook een positief effect op de
kwaliteit, behalve wanneer er te vroeg mee werd gestart. In 1993 zal het daglengte-onderzoek worden voortgezet.
Kasklimaat
C02 en verdamping
Deopening van huidmondjes is bestudeerd bij devier belangrijkste vruchtgroenten enverschillende C02-concentraties. Luchtvochtigheid, relatieve waterinhoud
van de bladeren en straling hebben veel meer invloed op de opening van de
huidmondjes en de verdamping dan de C02-concentratie. De vermindering van
de verdamping van paprika, komkommer entomaat in kassen,veroorzaakt door
gematigde C02-dosering is meestal erg klein, behalve onder lage lichtintensiteiten. Bij aubergine is dit effect echter drie keer zo sterk als bij de andere gewassen.
Verdampingsonderzoek
In 1992 is verdampingsonderzoek bij roos gestart. Het effect van plantgrootte
(bladoppervlak), ombuigen van het griffelhout en het op snee zetten is bij het ras
'Frisco' nagegaan. Uit degegevens tot nutoe kanworden geconcludeerd dat de
verdamping van roos vooral wordt bepaald door de hoeveelheid lichtonderschepping door het gewas en de hoeveelheid stookenergie. Het ombuigen van
het griffelhout geeft een tijdelijke vermindering van de transpiratie van 30-40%.
Het op snee zetten geeft een vermindering van de transpiratie van 50-70%. Het
onderzoek wordt in 1993 voortgezet met een nieuwe serie weegschalen om de
verdamping nauwkeurig te kunnen volgen. Onderzoeksfactor zal daarbij het
effect van de minimumbuistemperatuur op deverdamping zijn.
Verticale temperatuurverdeling
In vier afdelingen zijn bij verschillende buisligging temperatuurmetingen in het
verticale vlak verricht. Doel iste komentot een beschrijving vandeverticale temperatuuropbouw bij verschillende buisligging engebruik van een energiescherm.
Deze gegevens worden vergeleken met de gewaseffecten van tomaat (bloei en
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produktie). Vanwege de zachte winter van 1993 konden de metingen bij lage
buitentemperaturen onvoldoende worden gerealiseerd. In 1993zalde proef worden herhaald enzullen uitvoeriger gewaswaarnemingen worden verricht.
Geslotenkas
Het onderzoek in de kas zonder luchtramen is in 1992 afgesloten. Gebleken is
dat vanwege het hoge energieverbruik van de ventilatoren en de beperkte
verwachte opbrengstverhoging als gevolg van lichtwinst en hogere CO2concentraties de energie-efficiëntie met 13% daalt. De zeer hoge investeringskosten en de negatieve effecten op het energieverbruik maken het gesloten kasconcept voor de korte en langetermijn niet haalbaar.
Minimale transpiratie
Het gebruik van de minimumbuis temperatuur in de praktijk is de laatste jaren
toegenomen. Devraag isof dit voor de produktie en kwaliteit nodig is. Ineen uitgebreid onderzoekprogramma is daarom gestart met het vaststellen van de minimaal noodzakelijke transpiratie. Eengeavanceerd meetnet voor meting van het
waterverbruik is daartoe geinstalleerd en in december 1992 is de eerste proef
met tomaat gestart.
Verloopvanhet droge stof gehalte
Om nauwkeuriger met behulp van een ontwikkelde model voor berekening van
de Energiebehoefte, CCVconcentratie en Produktie (ECP-model)de produktie te
kunnen berekenen zijn op een aantal praktijkbedrijven metingen uitgevoerd betreffende droog- en versgewicht en bladoppervlak bij tomaat, komkommer, paprika en aubergine. Het blijkt dat de verhouding in droge stofgehalte tussen de
bladeren, stengel en vruchten in de tijd weining verandert. Een grotere bemonsteringsfrequentie geeft wellicht meer informatie. Met de verkregen gegevens
zullen de op de bedrijven gemeten produkties worden vergeleken met de volgens het model berekende produktie.
Gebruik vaneengecombineerd energie- enzomerscherm
Op een praktijkbedrijf is in opdracht van de NOVEM nagegaan of een nieuw
schermsysteem op een dradenbed voor de tomateteelt perspectieven heeft. Er
zijn twee schermmaterialen gebruikt: LS-10 Ultra en LS-13 A. Vanwege teelttechnische en proeftechnischer redenen is de proef voortijdig beëindigd. Wel
werd berekend dat in de periode van 27 december tot 1 mei een energiebesparing werd gehaald van22%. In 1993wordt op ROC Horst het onderzoek in
uitgebreide vorm herhaald.
Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen waaraan de afdeling
Teelt en Kasklimaat in 1992 heeft gewerkt.
Tomaat
- Bewaring van plantmateriaal.
- Nieuwe tomaattypen.
- Ontwikkeling groeimodel.
- Smaakonderzoek.
- Stevigheid- en
houdbaarheidsonderzoek.
- Ontwikkeling van een objectieve
toetsmethode voor meligheid.
- Schermen.
- Verticale temperatuurgradiënten in
tomatengewas.
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- Rassenonderzoek ronde-, vlezige
entussentypen.
Komkommer
- Mogelijkheden hoge draad systeem.
- Varkenstaartjes,
- Rassenonderzoek.
Paprika
- Regelmaat in produktie.
- Variatie insmaak binnen en tussen
vruchten.

- Splijtkoppen.
- Rassenonderzoek.

Chrysant
- Gesloten teeltsystemen
- Rassenonderzoek

Botersla
- Gesloten teeltsystemen.
- Rassenonderzoek krop-, ijsbergsla
en andijvie.

Freesia
- Gesloten teeltsysteem.
- Rassenonderzoek.

Aubergine
- Doffe vruchten.
- Plantbelasting en bladvergeling.
- Rassenonderzoek.

Amaryllis
- Gesloten teeltsysteem.
- Warmwaterbehandeling.
- Rassenonderzoek.

Radijs
- Gesloten teeltsystemen.
- Voosheid.
- Rassenonderzoek.

Trachelium
- Daglengte.
- Rassen.

Meloen
- Teeltvervroeging inde winter.
- Insektenbestuiving.
- Kwaliteitsonderzoek meloentypen.
Overige groentegewassen
- Rassenonderzoek andijvie
- Rassenonderzoek knolvenkel.
- Smaak bij pepino.

Kasklimaat
- Gesloten kas.
- CO2en verdamping.
- Verdamping bij rozen.
- Verloop drogestofverdeling
vruchtgroenten.
- Schermen in de praktijk.
- Minimale transpiratie bij tomaat.
- Aanvoermodel op basis van
groeimodel tomaat.
- Verticale temperatuurgradiënten bij
een tomategewas.
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Gewasbescherming
De biologische bestrijding van plagen wordt door steeds meer vruchtgroentetelers toegepast. Daarbij neemt het scala aan uitgezette natuurlijke vijanden nog
steeds toe. Juist omdat de biologische bestrijding van trips nog niet altijd naar
wens verloopt zoekt het onderzoek naar nieuwe roofmijtsoorten die onder
Nederlandse kasomstandigheden voldoende effectief zijn. Met de biologische
bestrijding van nerfmineervlieg in sla zijn goede resultaten in het onderzoek
behaald. Om ook in bladgewassen de biologische bestrijding te introduceren is
daarom een praktijkproef aangelegd. De bestrijding van de mineervlieg verliep
zeer succesvol. Erzijn in sla echter nog andere plagen, in het bijzonder rupsen,
waarvoor een methode moet worden ontwikkeld die past in het totale concept
van geïntegreerde bestrijding. Het onderzoek naar een betere signalering van
trips met behulp van bloemgeuren is weer opgepakt. Ook is het project naar de
invloed van het kasklimaat op de populaties vantrips enzijn natuurlijke vijanden
gestart. Uit het onderzoek naar de biologische bestrijding van katoenluis komen
enkele veelbelovende sluipwespen naar voren.
Toepassing van antagonisten voor de onderdrukking van Fusarium-voetziekte
bij tomaat heeft goede resultaten opgeleverd. Dit project is beëindigd. De
aandacht gaat nu uit naar de mogelijkheden van de biologische bestrijding van
de schimmel Pythium bij komkommer. Pythiumaantasting in chrysant kan
worden tegengegaan door een juiste raskeuze. Voor de bestrijding van echte
meeldauwschimmels zijn grote hoeveelheden chemische middelen nodig.
Daarom is een aanvang gemaak met het project: Geïntegreerde bestrijding van
echte meeldauw bij komkommer. Door afstemming van het kasklimaat, een
juiste voeding, gebruik van partieel resistente rassen en het toepassen van
antagonisten moet de inzet van chemische middelen aanzienlijk verminderd
kunnen worden. Verder is onderzoek gestart naar de effecten van een plantaardig middel op meeldauw in komkommer.
Het onderzoek naar virusziekten overgebracht door de schimmel Olpidium is
voortgezet. De laatste jaren treden virusziekten in toenemende mate op, met
name in de komkommerteelt. Daarom is onderzoek gestart naar het effect van
middelen op virussen bij het uitspuiten van de kas.
Enkele honderden bedrijven hebben apparatuur geïnstalleerd om het voedingswater te ontsmetten. Verhitting en ozon worden op uitgebreide schaal toegepast. Onderzocht is onder welke omstandigheden UV-bestraling, waterstofperoxide en langzame zandfiltratie uitkomst kunnen bieden.
Bij de optimalisering van de toediening van gewasbeschermingsmiddelen is
onderzocht of de dosering kan worden verlaagd zonder verlies van effectiviteit.
Verder is in samenwerking met andere instituten uitgebreid onderzoek verricht
aan de emissie van middelen uit de kas naar de buitenlucht.
Virusziekten
Virusziektenovergebracht door Olpidium
Uitstel van en bescherming tegen aantasting van sladoor het bobbelbladagens
is mogelijk door slakiemplanten met virusvrije rustsporen van de schimmelvector Olpidium te besmetten. Hierbij gaven virusvrije Olpidiumisolaten van
paprika betere resultaten dan die van sla.
Het slabobbelblad wordt door isolaten van de schimmel afkomstig van diverse
waardplanten gemakkelijk overgebracht. Bij het paprikageelnervigheidsagens
lijkt er sprake te zijn van enige specificiteit. Toch is deze overdracht niet
uitsluitend gebonden aan paprika-isolaten van de schimmel. Of, en in hoeverre, zaadovergang van paprikageelnervigheid plaatsvindt, is nog steeds
onduidelijk.
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Virusbesmetting vanbassin- en drainwater
Van een aantal paprikabedrijven waar aantasting van het paprikamozaïekvirus
voorkwam, is de aanwezigheid van het virus in watermonsters uit zieke matten
vastgesteld. In monsters drain- en bassinwater kon het virus niet worden aangetoond. Dezelfde resultaten werden verkregen met watermonsters afkomstig
van een komkommerbedrijf met aantasting van komkommerbontvirus.
Ontsmettingsmiddelen tegen virussen
Vanwege het toenemend optreden van virusziekten in met name de komkommerteelt is de virusdodende werking van een vijftal middelen onderzocht.
Omdat belangrijke virussen vooral in restanten van plantaardig materiaal in de
kas overblijven, is het effect van deze middelen in verschillende concentraties
en inwerktijden op besmet organisch materiaal nagegaan. Een goed bruikbaar
middel om de kas uit te spuiten is (nog) niet gevonden. Zelfs een middel als
formaline bleek niet effectief te zijntegen virussen. Een goed effect kan worden
verkregen door materialen gedurende 24 uur onder te druppelen in een oplossing van 10%-trinatriumfosfaat of ineenzuuroplossing met een pH van1.
Ontsmetting van betonvloeren
Het effect van een kortstondige temperatuurbehandeling met zogenaamde
onkruidbranders op de overleving van verschillende virussen inwortelresten op
betonvloeren is onderzocht. Deze methode lijkt geschikt voor virussen die door
de schimmel Olpidium worden overgebracht. Het paprikamozaïekvirus wordt
daarentegen niet involdoende mate gedood.
Virusoverdracht viavervezeld hout
Vervezeld hout zou een bestanddeel van een groeimedium kunnen vormen. Het
materiaal kan echter besmet zijn met ziekten. Bij het produktieproces van
vervezeling komt warmte vrij. In oriënterende proeven is nagegaan of deze
warmte-ontwikkeling voldoende is om eventueel aanwezige planteziekten te
doden. Als toetsorganisme is paprikamozaïekvirus genomen. Na vervezeling
kon het virus niet meerworden aangetoond.
Zaadbesmetting
In een bepaald paprikaras kwamen al vroeg mozaïëksymptomen voor. Vastgesteld werd dat het zaad besmet was met paprikamozaïekvirus.
fies/sfenf/ei/erede//ng
Aan veredelingsbedrijven is voor resistentieveredeling materiaal geleverd van
diverse TMV-stammen van tomaat en paprika. Tevens is materiaal met aardappel-Y virus verstrekt.
Schimmelziekten
Fusarium-voetziekte bij tomaat
Deverspreiding van Fusarium-voetziekten bij tomaat in een eb-vloedsysteem is
bestudeerd. Na besmetting van de voedingsoplossing verspreidt de ziekte zich
door het hele systeem.Ook verspreidt de ziekte zich vanaf eentablet met zieke
planten naar andere tabletten als deze via de recirculatietank met elkaar in
verbinding staan.
Het populatieverloop van de Fusariumschimmel in wel en niet ontsmette voedingsoplossing in open vaten was identiek. Een snelle vermeerdering van ziekteverwekkers na herbesmetting van de ontsmette voedingsoplossingen is dan
ook niet te verwachten onder praktijkomstandigheden.
Als de antagonist Trichoderma via de voedingsoplossing wordt toegediend,
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verspreidt deze zich gemakkelijker en sneller in het systeem dan bij een eenmalige aangietbehandeling van het steenwolblok. Na toediening via de
voedingsoplossing weet Trichoderma zich gedurende minimaal 8 weken op
ongeveer het zelfde niveau te handhaven. In een laboratoriumproef bleek de
schimmel na 4 maanden bewaren in voedingsoplossing nog levenskrachtig en
antagonistisch. Op enkele praktijkbedrijven is een proef aangelegd om het
effect van Trichoderma op de ziekte na te gaan.Vanwege de geringe en vooral
onregelmatig voorkomende aantasting kan uit dit onderzoek geen conclusie
worden getrokken.
De aantasting van cherrytomaten door Fusarium-verwelkingsziekte werd met
50% gereduceerd door zowel Trichoderma als niet-pathogene Fusariumsoorten.
Pythium bij komkommer
Een duidelijke invloed van de hoogte van de drainagesleuf bij ingehoesde
steenwolmatten op Pythiumaantasting is niet gevonden.
De besmettingsgraad van de voedingsoplossing met Pythium op het moment
van uitplanten beinvloedt de snelheid en matevan aantasting.Alle planten stierven af bij een besmetting van 0,4 petrischaal per 125 liter voedingsoplossing.
Een geringe besmetting van 0,0004 petrischaal per 125 liter voedingsoplossing
leidde niet tot aantasting van de planten. Als de besmettingsgraad niet al te
hoog is verloopt de aantasting sneller bij pH 5dan bij pH 6. Bijjonge kiemplanten verschenen ongeveer 4 weken na besmetting van de voedingsoplossing de
eerste rotte plekken op de stengelvoet.
Onder proefomstandigheden kon Pythium met speciale filtreerpapiertjes in de
voedingsoplossing worden aangetoond. Met watermonsters uit de praktijk is dit
echter niet gelukt. Bij een kortstondige verhitting (enkele seconden) van een betonvloer met een zogenaamde onkruidbrander moet een temperatuur van
100°C bereikt worden om Pythium indroge wortelresten te doden.
Pythium bij chrysant
Deinvloed van de pH,respectievelijk 4,0; 5,5 en 7,0, op de Pythiumaantasting is
onderzocht in een teeltsysteem met wortelberegening. Bij een hoge pH is de
aantasting geringer, maar ook de groei is matiger (lager takgewicht) en het blad
kanchlorotisch worden.
'Reagan' wordt minder door Pythium aangetast dan 'Majoor Bosshardt' en
'Refla'.Wortelverbruining was heternstigst bij 'Majoor Bosshardt' eneenlagepH.
Vertici'Iliumbij tomaat
Op een tweede bedrijf trad in een Verticillium-resistent ras aantasting op. Uit
onderzoek is gebleken dat ook hier sprake is van een nieuwe agressieve stam
van de schimmel die de huidige resistente rassen aantast.
Chemische bestrijding vanPythium bij komkommer
In de proeven is tot nu toe geen effect van fosetyl-aluminium op de Pythiumaantasting bij komkommers in een gesloten teeltsysteem aangetoond. In een
voedingsfilmsysteem is nagegaan of een pH van de voedingsoplossing van 5, 6
of 7 van invloed is op de werking van propamocarb (Previcur-N). Duidelijke
effecten zijn echter niet waargenomen.
Bestrijding vanmeeldauw in komkommer
Op twee ROC's is het effect van het plantenversterkend middel Milsana op
de meeldauwaantasting bij komkommer nagegaan. Op één locatie was het
resultaat van een wekelijkse preventieve bespuiting met dit produkt beter dan
de standaard chemische bestrijding. Op de andere locatie was het resultaat
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juist andersom. Nagegaan zal worden of het verschil in spuittechniek en
hoeveelheid spuitvloeistof deze tegenstrijdige resultaten kunnen verklaren.
Chemische bestrijding vanBotrytis/Rhizoctonia insla
Met een nieuw experimenteel middel zijn oriënterende proeven uitgevoerd om
smet in sla, veroorzaakt door het complex Botrytis/Rhizoctonia, te bestrijden.
De resultaten waren nog enigszins wisselend.
Plagen
Trips
Enkele nieuwe roofmijtsoorten zijn in een paprikagewas getest. Een diapauzevrije stam van Amblyseius cucumeris, afkomstig uit Nieuw-Zeeland, wist zich
beter in het gewas te vestigen dan de tot nutoe beschikbare stam. Amblyseius
degenerans hield de tripsplaag het best onder controle. Ook deze soort is
ongevoelig voor korte dag en isdaarnaast toleranter voor lage luchtvochtigheid.
In komkommer is onderzocht of het effect van Orius kan worden verbeterd als
deze natuurlijke vijand op een beperkt aantal bloeiende paprikaplanten wordt
geïntroduceerd. De vroege introductie in januari van zowel Orius insidiosus
als Orius albidipennis sloeg echter niet aan. Beide soorten gingen half oktober
in diapauze. Alhoewel Orius een welkome aanvulling is voor de biologische
bestrijding van trips, is ze niet het hele jaar inzetbaar. Het onderzoek naar
de verbetering van open kweeksystemen van Amblyseius roofmijten is nog
gaande.Verder is onderzoek gestart naar de verbetering van de signalering van
trips door het toepassen van bloemgeurstoffen incombinatie met vangplaten.
Katoenluis
De geschiktheid van verschillende sluipwespsoorten is met een laboratoriummethode onderzocht. Hierbij kwamen duidelijke verschillen naarvoren. Desoort
Aphidius colemani doet het zowel op katoenluis als op perzikluis goed.
Met de andere sluipwespen werden over het algemeen lagere parasiteringspercentages gehaald.Voor de bestrijding van katoenluis isAphidius matricariae
niet geschikt. Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat de sluipwespen Ephedrus cerasicola en Lysiphlebus testaceipes mogelijk perspectieven bieden. Geen van de getoetste sluipwespen sloegen aan op aardappeltopluis. In een kasproef bleek dat Aphidius colemani duidelijk effectiever is dan
Lysiphlebus testaceipes. Ephedrus cerasicola moet nog getoetst worden. Met
de introductie vanAphidius colemani via eenzogenaamd open kweek systeem,
in dit geval een aantal graanplanten met graanluis, zijn zeer goede resultaten
bereikt.
Mineervlieg
Debiologische bestrijding van de nerfmineervlieg inslavia een open kweek van
de sluipwesp Dacnusa op een alternatieve gastheer op ranonkel is verder
onderzocht. Het benodigde aantal ranonkelplanten was hierbij onderwerp van
studie. Gekeken is naar 1 en 5 planten per 185 m2 beteelde oppervlakte. In
beide gevallen lukte het om de aantasting op een acceptabel zeer laag niveau
te houden. Het open kweeksysteem is ook op een praktijkbedrijf beproefd.
Gedurende het gehele seizoen van mei tot in november, was het aantal mijnen
in de slakroppen zeer gering, ondanks een hoge infectiedruk buiten. Voor een
geïntegreerde bestrijding in sla moet het totale plaagcomplex beheerst kunnen
worden. Aangezien rupsen en in mindere matetrips voor problemen zorgen,zal
hier een oplossing voor gevonden moeten worden.
Poppen van zowel de nerfmineervlieg als de tomatemineervlieg overleefden
buiten de kas de winter 1991/1992. De poppen van de nerfmineervlieg begon49

nen in de eerste helft van maart uit te komen en die van de tomatemineervlieg
eind mei.
Insektengaas
Bij een hoge infectiedruk is nagegaan welke maasopening in gaas afdoende is
om een bepaald insekt tegente houden.Tomatemineervlieg gaat nietdoor gaas
met een maasopening van 0,8 x 0,8 mm. Om witte vlieg en bladluis te weren
voldoet 0,35 x 0,35 mm en het zogenaamde 'strech' gaas.Trips kruipt nog door
gaas met openingen van 0,17x 0,37 mm.
Nevenwerking vanbestrijdingsmiddelen op natuurlijke vijanden
Voor de geïntegreerde bestrijding van plagen insla is de nevenwerking van een
aantal middelen op de sluipwesp Dacnusa getoetst. Sommige middelen die in
de slateelt worden gebruikt, kunnen zonder problemen worden ingezet. Andere
middelen blijken duidelijk schadelijk te zijn voor de sluipwesp.
Van een viertal experimentele insekticiden is in het laboratorium de dosis
bepaald waarbij 50% van Amblyseius cucumeris roofmijten wordt gedood. In
een andere laboratoriumtoets bleken bepaalde middelen schadelijk en andere
niet schadelijk te zijn voor de roofwants Orius. Aan een toetsmethode ter
bepaling van het effect van middelen op roofwantsen onder semi-kasomstandigheden wordt nog gewerkt.
Chemische bestrijding van nerfmineervlieg
Een drietal nieuwe experimentele middelen zijn getoetst op werking tegen nerfmineervlieg. De resultaten waren teleurstellend.
Chemische bestrijding vankatoenluis
Het effect van twee middelen, die nog in de ontwikkelingsfase verkeren, op de
bestrijding van katoenluis is nagegaan. De behaalde resultaten zijn veelbelovend.
Toedieningstechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen
Het onderzoek naar de vergelijking van het hoog-volume-spuiten (spuitmast)
met een ruimtebehandeling met LVM-apparatuur is voortgezet. Het effect van
het middel buprofezin (Applaud) op witte vlieg larve is in diverse stadia van een
tomategewas nagegaan. Met het hoog-volume-spuiten was het bestrijdend
effect 5% beter dan bij de LVM-toepassing. Met de aanbevolen dosering
werden bij het hoog-volume-spuiten 10% betere resultaten behaald dan bij de
helft van de aanbevolen dosering. Tevens kwam in het onderzoek naar voren
dat met een grotere hoeveelheid spuitvloeistof dan 1500 I per ha geen betere
resultaten worden behaald. Nagegaan wordt of het gebruik van schermen bij
LVM-toepassingen de dosering van het middel kan verlagen. De tot nu toe
behaalde resultaten zijn erg wisselend, waardoor nog geen conclusies kunnen
worden getrokken. In een stookteelt van komkommer is nagegaan in hoeverre
de frequentie van spuiten, de spuitdruik en het toegepaste middel de produktie
beinvloeden. Eendruk van 15atmosfeer gaf een lagere opbrengst dan een druk
van 7,5 atmosfeer. In vervolgonderzoek dient het effect van het middel nog
nader te worden uitgezocht.
Emissie van gewasbeschermingsmiddelen
In samenwerking met het Instituut voor Milieuwetenschappen (TNO) en het
Staring Centrum is onderzoek uitgevoerd naar de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de lucht buiten de kas. De metingen zijn verricht na toe50

diening met een spuitmast (gemiddelde druppelgrootte 0,25 mm), een Colfogger (gemiddelde druppelgrootte 0,05 mm) en een LVM-apparaat (gemiddelde
druppelgrootte 0,02 mm). Naast detoedieningstechniek heeft ook de dampdruk
van het middel een belangrijke invloed op de emissies. Middelen met een hoge
dampdruk (zoals dichloorvos) en technieken die druppels produceren kleiner
dan 0,025 mm geven de meeste emissie naar de buitenlucht.
Residu-onderzoek
Het toepassen van oxamyl (Vydate) is onder andere toegestaan als grondbehandeling vóór het uitplanten van sla. Na een herhaalde toepassing van dit
middel in opeenvolgende slateelten bleek het gehalte in de kroppen steeds
sneller af te nemen. Dit komt doordat dit middel in de grond versneld afbreekt.
Onderzoek is nog gaande om nate gaan of deze versnelde afbraak kan worden
tegengegaan door de grond te stomen.
Voor het MBT-project van het CBT is op komkommerbladeren het residuverloop van enkele middelen bepaald. Deze bepaling kan als controlemiddel worden gebruikt.
Ontsmetting van voedingswater
Het principe van ontsmetting met behulp van lage druk UV-lampen rondom een
kwartsbuis is getoetst. De resultaten waren vergelijkbaar met die van hogedruk
kwiklampen. In beide gevallen is de geadviseerde dosering voor doding van
schimmels 100 mJ per cm 2 envoor virussen 250 mJ per cm 2 . Bij de hoge dosis
vermindert het gehalte van het ijzerchelaat DTPA met maximaal 40%. De
effectiviteit van waterstofperoxide waaraan zogenaamde activators zijn toe-

De effectiviteit van een ontsmettingsmethode wordt getoetst door tabaksplanten met
ontsmet voedingswater teinoculeren.
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gevoegd is eveneens getest. Bij een inwerktijd van 5 minuten worden schimmels gedood bij een concentratie van 100 dpm. Voor ontsmetting tegen virussen zijn hogere concentraties nodig. Deze hoge concentraties hebben echter
een nadelig effect op de plantengroei. Tevens is de combinatie waterstofperoxide, perazijnzuur en ultraviolette straling (lage druk) getoetst op werking
tegen virussen. Voor een doding van 99% was een inwerktijd van 1 uur nodig.
Het gehalte aanopneembaar ijzer nam hierbij met bijna 50% af. Virusdeeltjes in
devoedingsoplossing kunnen ook worden gedood door met kalisalpeterzuur de
pH op 1te brengen gedurende een periode van 1uur.
Het principe van langzame filtratie over een zandfilter is op een praktijklocatie
getest. Virussen en sporen van Fusariumschimmels werden onvoldoende
tegengehouden. Het is bekend dat deze methode wel werkzaam is tegen
Phytophthoraschimmels.
Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen waaraan de afdeling
Gewasbescherming in 1992 heeft gewerkt.
- Virusziekten overgebracht door Olpidium (paprikageelnervigheid, slabobbelblad en freesiabladnecrose).
- Virusbesmetting van bassin- en drainwater.
- Ontsmettingsmiddelen tegen virussen.
- Ontsmetting van betonvloeren.
- Virusoverdracht via vervezeld hout.
- Leverantie van virusmateriaal voor veredelingsdoeleinden.
- Biologische bestrijding van Fusarium-voetziekte bij tomaat.
- Biologische bestrijding van Fusarium-verwelkingsziekte bij cherrytomaten.
- Pythium bij komkommer.
- Pythium bij chrysant.
- Verticillium bij tomaat.
- Chemische bestrijding van Pythium bij komkommer.
- Chemische bestrijding van smet insla.
- Plantaardig middel tegen komkommermeeldauw.
- Residu-onderzoek op sla.
- Residu-onderzoek op komkommer.
- Biologische bestrijding van Californische trips.
- Geurstoffen voor signalering vantrips.
- Biologische bestrijding van mineervliegen.
- Biologische bestrijding van (katoen)luis.
- Insektengaas.
- Chemische bestrijding katoenluis.
- Chemische bestrijding mineervlieg.
- Gevoeligheid van natuurlijke vijanden voor gewasbeschermingsmiddelen.
- Ontsmetten van giet- en drainwater (bestraling met ultraviolet licht, waterstofperoxide, langzame zandfiltratie).
- Toedieningstechnieken van bestrijdingsmiddelen.
- Emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de buitenlucht.
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Bedrijfssynthese
In 1992 is verder gewerkt aan de diverse projecten van het onderzoekprogramma 'Gesloten Bedrijfssystemen'. Daarnaast zijn er andere projecten
opgestart die voor een deel als een voortzetting van die projecten kunnen
worden beschouwd. Het project gericht op de ondersteuning van het beleid van
het CBT met betrekking tot het project 'Milieubewuste Teelt' (MBT) is daar het
meest concerete voorbeeld van. Het project 'Energie- en milieubalansen' iseen
ander voorbeeld van een project wat een objectieve basis voor de ontwikkeling
en detoepassing van bedrijfssystemen beoogd op te leveren.
Economisch onderzoek
Simulatie, documentatie en evaluatie vangesloten bedrijfssystemen in de glastuinbouw
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Landbouw Economisch
Instituut. Het doel van dit project is tweeledig. Ten eerste het documenteren
van het verbruik van water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen op
individuele bedrijven om inzicht te krijgen in het feitelijk verbruik. Ten tweede is
het doel het simulerenvantoekomstige bedrijfs- en produktiesystemen met een
zo laag mogelijke milieubelasting.
Documentatie en evaluatie:
Innovember 1992 isde documentatie bij rozenbedrijven afgerond. Eenjaar lang
zijn gegevens verzameld op 26 rozenbedrijven met 'Frisco', over het verbruik
van water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Tevens zijn gegevens
over belichting, temperatuur en opbrengsten meegenomen. De gegevens zijn
periodiek verzameld en naar de tuinders teruggekoppeld. De bedrijven zijn
ingedeeld naar de volgende bedrijfstypen: a. substraat met recirculatie; b. substraat met lozing;c. grond met belichting;d.grond zonder belichting. Debedrijven in de groepen a en b hebben assimilatiebelichting. Aansluitend is een
enquête gehouden om de diverse managementaspecten, die van invloed
kunnen zijn op de verbruiken, in kaart te brengen.
In de analyse wordt ingegaan op de feitelijke verbruiken op de bedrijfstypen en
het zoeken naar de verbanden en verschillen tussen de bedrijfstypen. De
verslaglegging zal inde eerste helft van 1993 plaatsvinden.
In april 1992 is de documentatie bij potplanten gestart. Eén jaar lang worden
gegevens verzameld op potplantenbedrijven ten aanzien van water, meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Dit wordt uitgevoerd bij de gewassen Ficus,
Kalanchoë en Spathiphyllum. Bij alle gewassen zijn de bedrijven ingedeeld
naar bedrijven met en zonder recirculatie. De documentatie loopt door tot mei
1993.
Simulatie:
- Werkgroep 'bloeiende bol-/knolgewassen':
In het verslagjaar is de simulatie van gesloten bedrijfssystemen voor de gewasgroep 'bloeiende bol-/knolgewassen' afgerond. De definitieve resultaten
laten zien dat het gesloten systeem met roltafels de beste perspectieven heeft
en in economisch resultaat vergelijkbaar is met de huidige grondteelt. Op de
tweede plaats volgt het gesloten systeem met broeikisten. Duidelijk baart de
rentabiliteit van de freesiateelt zorgen.
- Werkgroep 'meermalig oogstbare snijbloemen':
In december 1992 is de simulatiestudie van gesloten produktiesystemen voor
roos weer opgepakt. Op basis van een verschenen stageverslag wordt deze
studie geactualiseerd en begin 1993afgerond.
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Bedrijfseconomische gevolgen van de milieudoelstellingen met betrekking tot
het directe energieverbruik en CÖ2-uitstoot.
In de eerste fase is een overzicht van de ontwikkelingen per bedrijfstype van
energieverbruik en produktie gemaakt. Hiervoor zijn voor de verschillende
gewassen gegevens over oppervlakte, produktie, gasverbruik en teeltperiode
verzameld. Degegevensverzameling gaat terugtot hetteeltseizoen 1980/1981.
Om de gasverbruiken van de verschillende bedrijfstypen om te kunnen rekenen
naar een gasverbruik van een gemiddeld klimatologisch jaar is gebruik gemaakt
van het zogenaamde 'Gasverbruikprogramma' van het proefstation. Op deze
manier zijn de invloeden van het klimaat uit de ontwikkelingen in gasverbruik te
halen. Naast produktie en gasverbruiken is ook in de beschikbare bedrijfsregistratiegegegevens nagegaan in welke mate energiebesparende maatregelen op deverschillende glastuinbouwbedrijven aanwezig zijn.
Aan de hand van de gevonden produktie en energieverbruiken is voor de
verschillende bedrijfstypen het verloop van deenergie-efficiëntie (Megajoule per
eenheid produkt (kg of stuks)) in kaart gebracht. Hierbij is ook de energieefficiëntie berekend voor het energieverbruik dat gecorrigeerd is voor de
klimaatsverschillen tussen dejaren.
Reiniging rookgas-CÖ2 warmtekrachtkoppeling
In het kader van het convenant dat de landbouworganisaties met de regering
hebben gesloten is afgesproken dat het aandeel in de warmteproduktie van de
glastuinbouw door warmtekrachtinstallaties (wkk's) flink zal worden uitgebreid.
Een belemmering bij het gebruik van wkk's in de glastuinbouw is,dat de rookgassen niet kunnen worden benut voor C02-doseren. Dit komt doordat de rookgassen verontreinigd zijn met voor de planten giftige stoffen. Daarom wordt
naast deontwikkeling van schone wkk's ook gewerkt aan rookgasreinigers. Ten
behoeve van de ontwikkeling van deze reinigers is berekend wat de maximale
jaarkosten mogen zijn. Deze berekening is gebaseerd op de extra CO2die door
de wkk's geproduceerd wordt en nuttig voor aanvullend doseren gebruikt kan
worden. Voor deze extra CO2 zijn de kosten van aardgas berekend die verstookt moet worden om dezelfde hoeveelheid CO2tekrijgen.
Aanvoerschattingen tomaat
In 1992 isonderzocht hoe goed de aanvoer van ronde tomaat iste schatten. De
vraag werd gesteld door het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen (CBT)
en luidde als volgt: Is het mogelijk de aanvoer te voorspellen met een betrouwbaarheid van 85% per blok. Dezevoorspelling moet 12uur voor het plukken gemaakt worden (18.00 uur) en het produkt wordt (na het schatten) 36 uur later
aangevoerd. Ineerste instantie isgekeken naar de totale aanvoer.
Daarna zijn op grond van statistisch materiaal van voorgaande jaren de
sorteringsverdelingen en kleurverdelingen bekeken. De werkwijze van het
schatten is intwee afzonderlijke onderdelen gesplitst.
a.Schattingen laten verrichten door enkele (3)tuinders.
b. Viagroeimetingen en een simulatiemodel de aanvoer voorspellen.
Deconclusies van dit onderzoek zijn:
- Op basisvandeschattingen zoals zezijn gedaan is het niet mogelijk om onder
de gestelde voorwaarden tot een prognose van de aanvoer te komen.
- Gezien de grote verschillen tussen voorspelde en werkelijke oogst per oogstdag zal, ook na eventuele modelverbeteringen, de voorspelling nooit aan de
gestelde eisen voldoen.
- De overwegingen die aanleiding zijn om niet datgene te oogsten en/of aan te
leveren wat gepland of oogstbaar was, blijven onder beide omstandigheden
gelijk en dienen nader te worden onderzocht.
54

Energie- enmilieubalansen voor bedrijfssystemen glastuinbouw
Het doel van dit onderzoek is om tot een opstelling te komen van energie- en
milieubalansen voor bestaande en nieuwe bedrijfssystemen binnen de glastuinbouw. Het gaat daarbij om zowel de duurzame als de vlottende produktiemiddelen. Uitgangspunt van het project is dat er zoveel mogelijk gebruik wordt
gemaakt van bestaande modellen en methoden. Een breed geaccepteerde
methode voor het bepalen van de milieubelasting van een produkt is de
LevensCyclusAnalyse (LCA). Deze methodiek sluit aan op het produktgerichte
milieubeleid uit het NMP en is ontwikkeld door het Centrum voor Milieukunde te
Leiden (CML) in samenwerking met TNO en het ingenieursbureau B&G. De
ontwikkeling van deze methodiek vindt plaats in het kader van het Nationaal
Onderzoekprogramma Hergebruik van afvalstoffen (NOH) en wordt begeleid
door NOVEM enRIVM.
Een LCA iseenstudie naar de mogelijke milieu-effecten ten gevolge vanenergieen grondstoffengebruik, emissies enafvalstoffen die vrijkomen gedurende de levenscyclus van een produkt. Onder de levenscyclus van een produkt wordt de
produktie,de installatie, het gebruik, endeverwijdering van het produkt verstaan.
Een LCA levert geen kwalitatieve oordelen op zoals 'goed' of 'milieuvriendelijk',
maar wel kwantitatieve oordelen. Voorbeelden zijn relatieve kwalitatieve oordelen zoals 'beter', kwantitatieve oordelen in termen van absolute milieuingrepen zoals 'x kg emissie CO2' of kwantitatieve oordelen in termen van
potentiële milieu-effecten zoals 'x eenheden verzuring'.
In eerste instantie draait het project om het aangeven van de verschillen in
milieubelasting tussen telen in de grond en op substraat. Als pilotgewas is
gekozen voor tomaat. Als de resultaten van deze vergelijking bekend zijn, kan
verder gegaan worden met het uitwerken van andere bedrijfssystemen.
Centraal sorteren van tomaten
Tuinders met een relatief kleine oppervlakte glas zien naast de problemen in
verband met milieu-investeringen (op een klein bedrijf hogere kosten dan op
eengroot bedrijf) ook het sorteren alseenvraagstuk (arbeidsproblemen) op zich
af komen.Ook grotere bedrijven ontkomen hier nietaan.
In het buitenland wordt erom diverse redenen steeds meer centraal gesorteerd.
Verder is er de ontwikkeling naar deelmarkten. Grotere bedrijven kunnen zich
gemakkelijker richten op die deelmarkten. Daarom zijn de voor- en nadelen van
centraal sorteren bekeken. De doelstelling was om na te gaan wat de kosten
per eenheid produkt (kg) zijn van het gezamenlijk centraal sorteren door enkele
tuinders (ongeveer 15 ha) en het sorteren op het eigen bedrijf. Voor het eigen
bedrijf is gekeken naar een 'standaard' bedrijf van 18.000 m2.Voor de vergelijking zijn de volgende berekeningen gemaakt:
- Jaarkosten van de verschillende capaciteiten sorteermachines (de kosten per
kg.)
- Jaarkosten van de eigen schuurruimte ten opzichte van het huren van een
loods.
- Arbeidsuren, -prestaties en -kosten voor de verschillende situaties, per kg.
Daarnaast spelen er nog een aantal zaken zoals het transport van het ongesorteerde produkt naar de sorteerloods, de weekend-koeling van het ongesorteerde produkt en de aanschaf van het benodigde fust.
De potentiële voordelen van het centraal sorteren liggen vooral op het gebied
van de arbeid. Deze voordelen kunnen behaald worden als er een goede
afstemming is en leegloop wordt voorkomen. Voor de kosten van de sorteermachine lijkt slechts weinig voordeel te behalen en de verwachte uitgaven aan
huur voor een loods per kg liggen hoger dan de kosten per kg van een schuur
bij het standaard bedrijf.
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Bepaling vanhet opbrengstniveau en de rentabiliteit binnen de glasgroenteteelt
op basis vande registratie vanopbrengstgegevens viade studieclubs
Ook dit jaar is bij de opbrengstvergelijking het aantal groepen dat inGroenten +
Fruit wordt opgenomen, uitgebreid. Aan het eind van het teeltseizoen is voor
elke groep een nacalculatie gemaakt van de rentabiliteit en gepubliceerd.
Door de introductie van Groeinet is het noodzakelijk geworden om een nieuwe
infrastructuur te ontwikkelen voor het binnenhalen van produktiegegevens. Om
aansluiting te krijgen bij de databank Groeinet is het project Groeilink gestart.
Management onderzoek
Milieu-management binnen het glastuinbouwbedrijf
Na een inventarisatiefase, uitgevoerd in 1991, is in het verslagjaar een informatie-analyse uitgevoerd en is gekeken naar mogelijke toepassingen voor ondersteuning van het milieu-management. De gewasgroep meermalig oogstbare
groenten en daarbinnen de gewassen paprika en komkommer hebben als voorbeeld gediend.
Ten behoeve van de informatie-analyse is de bedrijfsvoering in de volgende
milieu-thema's opgedeeld: gewasbescherming, klimaatbeheersing, voeding,
onderhoud duurzame produktiemiddelen, inrichten/uitruimen kas en bedrijfshygiëne. Het opgestelde milieu-management model bestaat per milieu-thema
uit eenaantal onderdelen:
- Overzicht van de afvalstromen/emissies op een glastuinbouwbedrijf.
- Beschrijving van de oplossingsrichtingen.
- Beschrijving van de relevante gegevens van de bedrijfsvoering die een relatie
hebben met de milieu-belasting.
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:
- Milieu-management is niet een apart af te bakenen onderdeel, maar een geïntegreerd onderdeel in de bestaande bedrijfsvoering. Er worden nog steeds
dezelfde activiteiten uitgevoerd, maar de milieuzorg is er bijgekomen als extra
factor bij de bedrijfsbeslissingen en -activiteiten.
- Veel milieu-oplossingen liggen op het gebied van de strategische besluitvorming waar investeringsbeslissingen over de bedrijfsuitrusting worden
genomen.
- Centraal bij de vermindering van de milieubelasting tijdens de bedrijfsvoering
(tactische/operationele beslissingen) isde bewustwording van de tuinder voor
de milieu-aspecten. Dit is op twee manieren te bereiken. Ten eerste door het
registreren en vergelijken, zowel intern als extern, van relevante gegevens bij
alle milieu-thema's. Ten tweede door het uitvoeren van activiteiten volgens
milieubewuste procedures en werkwijzen.
- Een milieu-management systeem dat beslissingsondersteuning biedt aan alle
milieu-thema's is niet te realiseren.
- Gewasbescherming is een geschikt onderwerp voor geautomatiseerde beslissingsondersteuning. Momenteel wordt door het onderzoek (onder andere
PTG) een teeltbegeleidingssysteem voor gewasbescherming ontwikkeld. De
overige milieu-thema's bieden momenteel minder aanknopingspunten voor
geautomatiseerde systemen.
Teeltbegeleidingssysteem gewasbescherming paprika
Doel van het project is het ontwikkelen van een prototype van een teeltbegeleidingssysteem voor gewasbescherming. Dit iseen informatiesysteem dat
ondersteuning biedt bij de dagelijkse beslissingen op het gebied van gewasbescherming op bedrijfsniveau. Het uiteindelijke systeem moet worden overgedragen aan marktpartijen.
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In 1992 is een eerste prototype ontwikkeld. Erzijn een aantal plagen (trips, luis
en spint) geselecteerd die inde eerste versie van het systeem zijn opgenomen.
De kennis die in het systeem is opgenomen is afkomstig van diverse gewasbeschermingsdeskundigen van verschillende organisaties.
Het programma bevat de volgende onderwerpen: registratie/overzicht waarnemingen; registratie/overzicht gewasbeschermingshandelingen; advisering
op basis van ingevoerde waarnemingen; naslaginformatie (waarnemingstechnieken, bestrijdingsmiddelen, ziekten/plagen en natuurlijke vijanden).
Een groep paprikatelers uit de regio's Westland, De Kring en Limburg zal het
systeem in 1993 testen. Eveneens zal in 1993 een tweede prototype worden
ontwikkeld. Het bestaande prototype wordt uitgebreid met andere ziekten en
plagen en wordt aangepast op basis van de testresultaten.
Ontwikkelen vanrichtlijnen voor milieubewuste produktie in de glasgroenteteelt
Onder invloed van de groeiende milieuzorg staat niet alleen het produkt, maar
ook de teelt van dat produkt centraal. Vanuit de overheid en vanuit de markt
worden steeds meer eisen gesteld. Met het project 'Milieubewuste teelt (MBT)'
neemt het CBT vanuit de sector zelf initiatief om een antwoord te geven op de
ontwikkelingen ten aanzien van het milieu.Telers moeten aan de vooraf gestelde eisen voldoen om hun Produkten onder MBT te kunnen aanvoeren. Het
CBT-beleid is er op gericht om deze eisen jaarlijks uit te breiden en aan te
scherpen. In het onderhavige project worden voorstellen voor aanvullende
richtlijnen aangeleverd om invulling te geven aan dit CBT-beleid.
Devolgende activiteiten zijn te onderscheiden:
- Selecteren en toetsen milieubewuste oplossingen ten aanzien van produktieproces. Potentiële oplossingen worden op hun haalbaarheid gescreend.
- Opstellen uitgangspunten. Jaarlijks wordt vastgesteld in welke richting nieuwe richtlijnen moeten worden opgesteld.
- Opstellen concept richtlijnen. Gegeven de vastgestelde uitgangspunten
worden perspectiefvolle milieubewuste oplossingen gekozen, vervolgens
vertaald naar de individuele bedrijfssituatie en bekeken op de haalbaarheid
op bedrijfsniveau. De concept richtlijnen worden goedgekeurd door het onderzoek (PTG) en de voorlichting (DLV).
- Toetsten richtlijnen. De concept richtlijnen worden getoetst op praktische
haalbaarheid door de veilingen entuinders (NTS).
- Vormgeven richtlijnen. Na vaststelling van de definitieve richtlijnen voor een
komend teeltseizoen door het CBT-bestuur, worden deze omgezet in een
aan de situatie en doelgroep aangepaste vorm.
Voor het teeltseizoen 1993 zijn de richtlijnen vastgesteld voor de gewassen
tomaat, paprika en komkommer. In het kort omvatten de richtlijnen: biologische bestrijding, registratie gewasbescherming, geen chemische grondontsmetting en een verbod op een aantal milieukritische toepassingen.
Investeringsselectie Energiemodel (ISEM)
Begin 1992 is de gebruiksvriendelijke versie van het Investeringsselectie
Energiemodel (ISEM) gereed gekomen. Dit model is door de gebruikersgroep
uitvoerig getest. Dit leidde tot een groot aantal opmerkingen. Inmiddels
zijn deze verbeteringen in het programma ingebouwd. Eind 1992 heeft de
definitieve overdracht van het model plaatsgevonden aan voorlichters en
adviesbureaus.
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Arbeidskundig onderzoek
Arbeidskundig onderzoek potplanten
Dearbeidsregistratiegegevens van vijftien Kalanchoëbedrijven zijn geanalyseerd
om na te gaan of er verbanden voorkomen tussen de arbeidsbehoefte van de
voorkomende bewerkingen zoals oppotten, wijder zetten en oogsten en diverse
invloedsfactoren. Daartoe zijn op deze bedrijven een groot aantal kenmerken
vastgelegd, die mogelijk invloed kunnen hebben op de arbeidsbehoefte van
deze bewerkingen.
Door middel van statistische analyse is nagegaan welk verband aanwezig
is tussen de arbeidsbehoefte en deze kenmerken en hoeveel van de voorkomende verschillen aan de hand daarvan verklaard kunnen worden. Uit de
analyses blijkt dat meer dan 90% van de voorkomende verschillen in arbeidsbehoefte tussen de bedrijven verklaard kan worden. Verder blijkt dat de
verschillen in de meeste gevallen slechts door een beperkt aantal factoren
veroorzaakt wordt. Dezefactoren kunnen per bewerking enigszins verschillen.
De verklarende factoren zijn: het aantal stekken per pot; het aantal keren dat
een pot opgepakt en weer neergezet wordt; het aantal keren dat een tray met
potten opgepakt en neergezet wordt; detransportafstand in meters; de grootte
van de oogstploeg; de oogstmethode (selectief ten opzicht van 100% oprapen);
de verpakkingswijze (wel of niet inhoezen).
Naanalyse van de kalanchoe is gestart met een groep andere gewassen en wel
de Saintpaulia en de potchrysant. De resultaten van de analyse van deze
gewassen geven aan dat bij deze gewassen dezelfde factoren in dezelfde mate
invloed hebben op de arbeidsbehoefte. Er is geen betrouwbaar verschil in de
arbeidsbehoefte van de onderscheiden handelingen bij al deze gewassen.
Bij de tot nu toe onderzochte gewassen is er weinig verschil in potmaat. Daarom wordt het onderzoek voortgezet bij andere gewassen met andere dan de tot
nu onderzochte potmaten, teneinde de eventuele invloed van de potmaat te
analyseren enzo mogelijk te kwantificeren.
Transportsystemen bij vruchtgroenten
Nagegaan zijn de mogelijkheden van transportsystemen bij de oogst en het
transport van de belangrijkste vruchtgroenten te weten tomaten, komkommers
en paprika's. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat bij de tomaten en
de paprika's transportssytemen waarbij geoogst wordt in containers tot de
beste resultaten leiden. Bij de komkommers worden de beste resultaten
behaald met kaskarren.
Bij alle gewassen geeft het gebruik van een transportsysteem een behoorlijke
arbeidsbesparing en een grote arbeidsverlichting. Een groot gedeelte van de
overslaghandelingen (het verwisselen, het overladen en het leegmaken van volle
kratten of manden) worden namelijk voorkomen. Dit levert een enorme
verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de oogst en hettransport op. Bij
paprika en tomaat is de arbeidsbesparing dermate groot dat de benodigde
investeringen daaruit bekostigd kunnen. Een extra voordeel is de verbetering
van de arbeidsomstandigheden.
Bij komkommer is de arbeidsbesparing geringer dan de meerkosten van de
benodigde investeringen. Daar evenwel de arbeidsomstandigheden sterk
verbeteren bij het gebruik van kaskarren is ook bij dit gewas een dergelijk
systeem aante bevelen.
Ergonomische knelpunten in de glastuinbouw
In samenwerking met het STIGAS (Stichting Gezondheid Agrarische Sectoren)
en het NIPG (Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg) is een
overzicht opgesteld van ergonomische knelpunten in de glastuinbouw. Dit
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onderzoek is een vervolg op het eerder door het IMAG-DLO opgestelde overzicht van deergonomische knelpunten bij deteelt van eenmalig oogstbare glasgroentengewassen zoals sla en radijs. In dit onderzoek is vooral aandacht
besteed aan de meermalig oogstbare vruchtgewassen zoals tomaat, komkommer en paprika. Vooral bij het oogsten en bij de gewasverzorging blijken
behoorlijke ergonomische knelpunten voor te komen. De grootste problemen
worden daarbij gevormd door de overslaghandelingen bij het oogsten en het
werken op buisrailwagens.
Arbeidskundig onderzoek in de freesiateelt
Onderzoek is gedaan naar de arbeidsbehoefte van alle voorkomende bewerkingen bij de teelt van freesia's uitgezonderd het oogsten. Deze gegevens zijn
verwerkt tot taaktijden. Bij de meeste bewerkingen zijn meerdere werkmethoden onderzocht en geanalyseerd. Daaruit blijkt dat er enorme verschillen
in arbeidsbehoefte voorkomen tussen de verschillende werkmethoden op
praktijkbedrijven. De grootste geconstateerde verschillen komen voor bij het
planten enhet oprooien vande knollen.Worden bij deze bewerkingen machines
gebruikt dan is de arbeidsbehoefte ongeveer 50% van de arbeidsbehoefte bij
het handmatig uitvoeren. Deze grote verschillen in arbeidsbehoefte maken
dergelijke machines reeds op kleine bedrijven bedrijfseconomisch verantwoord.
Bovendien worden de arbeidsomstandigheden door dergelijke machines sterk
verbeterd.
Taaktijden voor de glastuinbouw
De resultaten van eerdere arbeidskundige onderzoeken zijn verzameld en vastgelegd in een tweetal taaktijdenpublikaties, een voor de glasgroenten en een
voor de snijbloemen. De concepten van deze publikaties zijn gereed. Beide
zullen in de loop van 1993verschijnen.
Arbeidskundig onderzoek in de paprikateelt
Met behulp vaneenstagiaire isarbeidskundig onderzoek verricht inde paprikateelt. Dit met het doel de bestaande taaktijden te verifiëren en om aanvullende
taaktijden te verkrijgen van bewerkingen,teeltsystemen en rassen waarvan nog
geen taaktijden beschikbaar zijn. Deze actie is ondernomen omdat het rassenassortiment de laatstejaren sterk gewijzigd is. Deindruk bestonddat de huidige
rassen een veel hogere groeisnelheid hebben dan de rassen die enige jaren
geleden gangbaar waren. Hierdoor is de gewashoogte behoorlijk toegenomen
en daarmee ook de arbeidsbehoefte van de gewasverzorging. Arbeidsregistratiegegevens bevestigen deze veronderstellingen. Daaruit blijkt dat de freqentie
van het toppen/indraaien toegenomen is. De belangrijkste conclusies uit dit
onderzoek zijn:
- Het oogsten van oranje paprika's kost beduidend meer tijd dan het oogsten
van rode paprika's. Dit komt vooral door deveel stuggere vruchtsteel.
- De gewasverzorging van het huidige assortiment kost meer tijd, door de
hogere groeisnelheid, waardoor de verzorgingsfreqentie (toppen/indraaien)
hoger is.
Technisch onderzoek
Ontwikkeling en toetsing vangesloten bedrijfssystemen in de glastuinbouw
Doel van dit project is het ontwikkelen en toetsen van gesloten bedrijfssystemen voor gewassen in de glastuinbouw die nu nog vrijwel volledig in de
grond worden geteeld. Het onderzoek richt zich op de teeltkundige, arbeidskundige, technische en economische aspecten van perspectiefvolle gesloten
teeltsystemen in bedrijfsverband voor de gewassen alstroemeria, anjer,
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chrysant, Freesia, radijs en sla. Het is een gezamenlijk project van het Proefstation voor Tuinbouw onder Glas en het Proefstation voor de Bloemisterij in
Nederland.

LN/ Ä*

Aanleg vanbedden voorhet vergelijkenvandiversegesloten teeltsystemen.

Hieronder worden per gewas de proeven beschreven.
Algemeen:
a)Technisch onderzoek in gesloten systemen met natuurlijk substraat.
De proeven met betrekking tot temperatuurbeheersing substraat via koeling/
verwarming eb-vloedwater, waterverdeling van lijnvormige watergeefsystemen, warmte-eigenschappen substraten en doorstroomsnelheid van
substraten voor de beheersbaarheid van waterstromen zijn (voortijdig)
beëindigd. In 1993zal een rapport verschijnen.
b)Stomen van substraatbedden ingesloten produktiesystemen.
In november 1992 is een proef gestart om de effecten van substraatsoort,
vorm van de bedbodem, drainagelaag onderteeltlaag,aantal drainslangen en
manier van stoom-inbreng en -afvoer op de effectiviteit van stomen te onderzoeken. Deeerste stoomproeven zijn uitgevoerd enworden in 1993 verwerkt.
c) Energietechnische aspect van temperatuurbeheersing insubstraatbedden.
Een bestaand (IMAG)model is uitgebreid om warmtetransporten in substraatbedden te modelleren. Met name isdit van belang voor gewassen,waarbij de
temperatuurbeheersing kritiek isvoor de bloemvorming.
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Chrysant:
a)Onderzoek naar mogelijkheden van teelt met wortelbesproeiing (effect van
type plantplug, pH enfytotoxiciteit van Pythium-betrijdingsmiddelen).
De plugbehandelingen (steenwol, polyfenol, veen) hadden geen effect op de
groei na uitplanten. Toevoegen van veenextract aan de voedingsoplossing
heeft een positief effect op groei, kwaliteit en produktie.
Een lage pH (4,0) geeft de beste groei (plantgewicht en plantlengte); de mate
waarin iscultivarafhankelijk. Een(lage)stabiele pH iste realiseren door NH4 in
plaats van zure meststoffen toe te voegen. Bij wisselende pH's (van 4,0 tot
7,5) tijdens de teelt isde groei het slechtst.
Van de Pythiumbestrijdingsmiddelen furalaxyl (Fongarid 25 WP), etridiazool
(AAterra) en propamocarp (Previcur N) is de fytotoxiciteit bij wortelbesproeiing bepaald. Bijtwee concentraties bleek dat furalaxyl sterke wortelafsterving
veroorzaakt en etridiazool ernstige groeireductie geeft bij de hoogste concentratie. Het middel propamocarp gaf vergelijkbare resultaten als de onbehandelde.
b)Watertoedieningstechnieken bij wortelbesproeiing.
Erzijn vijf verschillende waterverdelingssystemen ('sproeiers') vergeleken. Na
enkele proeven zijn aanpassingen aangebracht. In de verschillende proeven
is met verschillende drukken gewerkt. De watergift bedroeg maximaal 200
liter per m2 per dag (instralingsafhankelijk).
De gegevens van de eerste drie proeven zijn in eerste instantie verwerkt en
geanalyseerd op het plaatseffect. In elke proef bleken plaatseffecten (boven
en naast de positie van de sproeiers) op te treden, maar in een latere proef
traden deze niet op dezelfde plaats op; met andere woorden er is geen
sprake van een behandelingseffect. Er wordt een tweede verwerking uitgevoerd met een andere vraagstelling. De overige proefgegevens (tussenmetingen, waterverdelingsmetingen enplantproef 4en5)worden in 1993 verwerkt.
Vergelijking van de produktie bij de verschillende behandelingen is niet
eenvoudig omdat geen enkele proef storingsvrij is verlopen. Wel bleken de
resultaten bij de controlebehandeling in alle proeven visueel het beste. De
proeven zijn indecember 1992 beëindigd.
c) Systeemvergelijking van gesloten teeltsystemen.
Juni 1992 is gestart met een 'inregelteelt' van de waterige teeltsystemen
(voedingsfilm, wortelbesproeiing en eb-vloed) en met substraatbedden (kleikorrels, veen enflugsand). Deeerste proeven hebben een teeltkundig accent
om de nodige ervaring op te doen. Vervolgens krijgen de proeven een
bedrijfskundig accent. Het vergelijkingsonderzoek zal circa twee jaar duren.
Freesia:
a)Teeltmogelijkheden van substraatbedden.
De resultaten tonen aan dat freesia in veel substraten en bij grote verschillen
in vochtigheid kan worden geteeld. De substraatkeuze zal vooral worden
bepaald door de prijs, werkbaarheid, duurzaamheid en mogelijkheid om te
stomen. Op basis van het voorgaande gaat de voorkeur uit naar biggelzand
of grof Duits flugsand.
In hetzelfde substraatbedsysteem is een teelt met amaryllis uitgevoerd. De
resultaten wijzen indezelfde richting als bijfreesia. Indeze proef isook bij het
oogsten van de bollen de trekkracht bepaald. Hieruit blijkt dat met name bij
veen grote krachten moeten worden uitgeoefend en dat grote kluiten met de
wortels worden meegerooid.
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b)Mogelijkheden van de teelt met wortelbesproeiing eneb-vloed.
In oktober is een proef gestart om de teelt in een systeem met wortelbesproeiing en eb-vloed te onderzoeken. Hierbij krijgt ook de temperatuurbeheersing tijdens de bloei-inductie sterk de aandacht.
c) Systeemvergelijking van gesloten systemen op semi-praktijkschaal.
In juni is op ROC-Horst een onderzoek gestart naar het vergelijken van
substraatbedden. Proeffactoren zijn: substraatsoort, dikte teeltlaag en aantal
koelslangen. Het accent ligt op substraattemperatuurbeheersing. Uit de
eerste proef blijkt dat er een groot verschil in bloeitijdstip was tussen de twee
substraten. Door de grotere vochtcapaciteit van het substraat treden
temperatuurschommelingen minder snel en sterk op.
d)Systeemvergelijking van gesloten teeltsystemen op proefschaal.
Na voorbereidingen in 1992 start begin 1993 een systeemvergelijkingsproef,
waarin substraathoudende vaste (teeltbed) en mobiele systemen (roltablet en
broeikist) worden onderzocht. Daarin wordt gekeken naar ruimtebenutting,
temperatuurbeheersing enwijze van drainafvoer.
Radijs:
a)Teeltmogelijkheden van substraatbedden.
In dertien proeven zijn de mogelijkheden van diverse substraten, de manier
van watergeven en de dikte van de teeltlaag nagegaan. Conclusie is dat nog
geen kwalitatief goed produkt kan worden geteeld. De wortelvorming is vaak
te royaal (geen staartwortel). De knol is vaak dof en grauw (behalve bij kleikorrels).
b)Systeemvergelijking van gesloten teeltsystemen.
Vanwege de resultaten tot nutoe met radijs in substraatbedden is het onderzoek naar systeemvergelijking verschoven naar eind 1993.
Sla:
a)Systeemvergelijking van gesloten teeltsystemen op proefschaal.
Vanaf juli 1992 is een systeemvergelijkingsproef gestart met volvelds substraatbedden (flugsand, metselzand en lava) en een mobiel gotensysteem.
In het substraatbedsysteem is een 'inregelteelt' uitgevoerd om de watergift
met een eb-vloedsysteem onder de knie te krijgen. In deze teelt is een doek
over het substraat gelegd ter voorkoming van vervuiling met perspotgrond; dit waterabsorberende doek blijkt de doorworteling in het substraat te
verhinderen.
Om de start te bevorderen is een eb-niveau en broezen nodig. In de proef
wordt daarnaast gekeken naar de lekdichtheid van verschillende foliematerialen (type en dikte) ter afdichting van de teeltlaag. Uit oogpunt van
aanleg verdienen substraatbedden zonder drainagelaag van grover materiaal
onder het teeltsubstraat de voorkeur.
In het mobiel gotensysteem verloopt de watergift via voedingsfilm. Achtergrond van dit systeem is het vergroten van de ruimtebenutting. In het begin
van de teelt liggen de goten tegen elkaar en worden naarmate de teelt
vordert uit elkaar geschoven tot zeop eindafstand staan. Inde goot staan de
planten direct op eindafstand. Erworden drie gootbreedte uitgetest, namelijk
5; 6,5 en 8cm. Voor dit teeltsysteem is een speciaal schema opgesteld (programma) om het moment van zaaien, planten en oogsten te bepalen. Bovendien bepaalt dit programma de planning voor het wijderzetten van de goten.
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S;y de continuteelt in een mobiel gotensysteem komen verschillende teeltstadia in dekas
voor.

Aangezien wekelijks één tot drie keer wordt geoogst en geplant is er sprake
van een continuteelt, waarbij alle teeltstadia in de kas voorkomen. In de
controlebehandeling worden de goten direct op eindafstand geplaatst.
Desla groeide snel op voedingsfilm, waardoor het plant- en wijderzetschema
werd aangepast. Aanvankelijk werd lichte sla en later zware sla geoogst.
Aan het eind van 1992waren erproblemen met devoedingsunit eneen virusaantasting.
b)Vergelijking gesloten teeltsystemen op semi-praktijkschaal.
Voor de ROC's in Horst en Westmaas liggen er vergevorderde plannen om
begin 1993 te starten met volvelds substraatbedden. Proeffactoren zullen
zijn: substraattype, dikte teeltlaag en manier van watergeven. De keuze van
de substraatmaterialen wordt mede bepaald door de ervaringen met de
lopende proet.
Anjer:
a) Invloed zuurstofvoorziening en worteltemperatuur.
December 1991 is een proef gestart naar het effect van zuurstofvoorziening
en worteltemperatuur in een gesloten systeem met substraat (perliet en
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steenwol) in goten met een eb-vloedsysteem. Vanwege storingen in het
watergeefsysteem bij de perlietbehandeling wordt de proef na één jaar aangepast en opnieuw beplant.
Uit de resultaten van de steenwolbehandeling is een trend af te leiden van
een lagere produktie en een groter aantal afwijkers bij een lagere worteltemperatuur. In de vervolgproef wordt naast de worteltemperatuur en zuurstofvoorziening ook de EC meegenomen als proeffactor.
b)Systeemvergelijking van gesloten teeltsystemen.
In het afgelopen jaar zijn de plannen voor een systeemvergelijkingsproef
met substraatbedden en containers in goten verder ingevuld en uitgewerkt.
De proef start in mei 1993. De volgende proeffactoren worden onderzocht:
substraatsoort (grof enfijn perlite) en manier van watergeven (druppelaars en
eb-vloed). De looptijd van de proef istwee jaar.
Alstroemeria:
a) Invloed van lucht- en waterhuishouding.
Januari 1992 iseen proef gestart naar het effect van gietfrequentie en water-/
luchtbeschikbaarheid in substraatbedden met eenzijdige sproeiers. Drie substraten zijn bekeken (fijn perliet, grof perliet en oxygrow). Uit het eerste teeltjaar blijken steenwol enfijn perliet goed tevoldoen. Decombinatie grof perliet
eneen lagegietfrequentie geeft vijf tot tien procent lagere produktie. De proef
loopt tot januari 1994.
b)Systeemvergelijking van gesloten teeltsystemen op proefschaal.
In het afgelopen jaar zijn de plannen voor een systeemvergelijkingsproef met
substraathoudende vaste bedden en roltafels verder ingevuld en uitgewerkt.
De proef start in mei 1993. De volgende proeffactoren worden onderzocht:
substraatsoort (perlite en kleikorrels), watergeefmethode (sproeipen en
eb-vloed) en temperatuurbeheersing (wel en niet isoleren). De proef duurt
twee jaar.
c) Systeemvergelijking van gesloten teeltsystemen op semi-praktijkschaal.
In november 1992 is op ROC-Horst een systeemvergelijkingsproef gestart
met substraatbedden. Daarbij wordt ook gekeken naar de temperatuurbeheersing. De proeffactoren zijn: teeltsysteem, substraatsoort, dikte substraatlaag en ligging koelslangen. De proef is afgestemd op de proeven die
hiervoor zijn besproken. De proef duurt twee jaar. Voor ROC-Klazienaveen
zijn voorbereidingen gestart voor een systeemvergelijkingsproef, die aansluit
bij de proef in Horst.
Aanpassen en ontwikkelen vantoedieningstechnieken van bestrijdingsmiddelen
De doelstelling is het minimaliseren van emissie van bestrijdingsmiddelen door
het aanpassen en ontwikkelen van toedieningstechnieken. Het literatuuronderzoek dat in 1991 is opgestart is in 1992 afgerond.
Het onderzoek heeft inzicht opgeleverd in de technologie en de technieken van
het toedienen van bestrijdingsmiddelen en in de mechanismen die daarbij
werken.
Deinventarisatie van bestaande en direct verkrijgbare apparatuur isafgerond in
1992. Dit is in overleg met de toeleveranciers gebeurd. Hierdoor is een duidelijke scheiding aangebracht tussen hetgeen uit het literatuurverslag als interessantetechnieken naar voren kwam en hetgeen praktisch toepasbaar is op korte
termijn.
De opzet van het nog te verrichten onderzoek kent op dit moment twee fases.
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In eerste instantie worden de bestaande apparaten voor een tomate- en een
chrysantenteelt vergeleken op emissie. Hierna worden de apparaten zodanig
aangepast dat de emissiestromen geminimaliseerd worden. Intweede instantie
wordt getracht de werking van de apparatuur te koppelen aan de effectiviteit.
Stoombaarheid folies
De stoomprocedure bij Denarkas en de effecten van stomen op de folies
zijn onderzocht. Eén van de folies (een hoog elastisch materiaal, voor de eenvoudige aanleg) bleek niet bestand tegen de hoge temperaturen bij het stomen.
Het materiaal was sterk vervormd en op vorm-overgangen in de bedden
gescheurd. Naar aanleiding hiervan iseen aantal PE-folies inde oven gelegd bij
verschillende temperaturen. De vervormingspercentages hierbij liepen uiteen
van maximaal 42% bij het tot minimaal 0%. Opvallend isdat defolies alle inoprolrichting krompen en in de breedte van de rol uitzetten. Omdat het verwekingspunt van PE lager ligt dan 100°C, mag hier geen conclusie uit getrokken worden over het gedrag van het materiaal onder belasting in de bedden.
Eenaantal monsters wordt nog chemisch geanalyseerd.
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Brochures
Inde informatiereeks zijn op het Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te
Naaldwijk de volgende publikaties verkrijgbaar.
Nr. Titel
16. Schaduwbepalingen
19. Druiventeelt
27. Teelt van koolrabi onder glas
41. Teelt van radijs onder glas
47. Teelt van ijsbergsla onder glas
73. Richtlijnen voor de produktie van
potgronden en substraten
83. Chemische begrippen voor bemesting bij
plantenteelt zonder aarde
87. Plantevoeding in de glastuinbouw
88. Teelt van 'kleine' gewassen
89. Voedingselementen
92. Teelt van augurken onder glas
93. Teelt van Chinese kool onder glas
100. Teelt van courgette onder glas
101. Naoogstfysiologie
102. Terminologie geautomatiseerde kasklimaatregeling
103. Wortelmedia

Prijs f
27,50
10—
15,—
20,—
20,—
25,—
15,—
25,—
20,—
20,—
15,—
15,—
15,—
15,—
20,—
20,—

Inde reeks 'bloemeninformatie' zijn verkrijgbaar:
Nr. Titel
2. Teelt van anthurium (andreanum)
3. Teelt van herfstchrysanten onder glas
4. Teelt van kasrozen
10. Teelt van anjers (standaard- entrosanjers)
23. Morfologische verandering in het groeipunt
vanfreesia gedurende blad- en bloemaanleg
25. Teelt van bouvardia
26. Teelt van cymbidium
30. Teelt van buitenanjers
31. Teelt van besheesters
32. Teelt van prunus en sneeuwbal
33. Teelt van seringen
34. Teelt van paphiopedilum
35. Teelt van phalaenopsis
36. Gebruik van chloorverbindingen inde bloemisterij
- Teelt van freesia
- Teelt van aster ericoides
- Teelt van gypsophila
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Prijs f
17,50
12,—
17,50
20,—
8,50
17,50
15,—
12,50
15,—
17,50
17,50
15,—
17,50
20,—
25,—
25,—
25,—

Inde teeltinformatiereeks 'Pot- en perkplanten' zijn verkrijgbaar:
Nr. Titel
1 P. Teelt van kalanchoe
3 P. Teelt van pelargonium
4P. Teelt van hortensia
5 P. Teelt van violen
6 P. Teelt van bromeliaceeën

Prijs f
15,—
7,50
15,—
7,50
17,50

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

Prijs f

10,—
10,—
10,—

10,—
10,—
10,—
10,—
12,50
8,—
10,—
10—
20,—
15,—
10,—
15,—
10,—
10,—
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Diverse brochures:
Prijs f
Taaktijden nr. 111
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
Dearbeidsbehoefte bij de teeltwisseling van op substraat
geteelte meermalig oogstbare hoogopgaande
glasgroentegewassen
Kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw
(groenten, snijbloemen en potplanten) 1992-1993
Ziekten en plagen glasgroenten in beeld
Bemestingsadviesbasis Glastuinbouw
Visie op glassla
Visie op insektenbestuiving
Stomen: technische handleiding bij het stomen
van grond en substraat
Beschrijving vestigingslocaties glastuinbouw
Investeringsselectie-Energiemodel (ISEM)
(inclusief diskette)
Milieuwetgeving in de glastuinbouw
Teeltsystemen los van de ondergrond voor groenten en
snijbloemen onder glas
Opzet en inrichting van een potplantenbedrijf
Visie op gerbera 1991-1996

wordt herzien
15,—
15—
20,—
20,—

20,—
35,—
14,—
30,—
10,—
10,—
10,—
15,—
75,—
10,—
25,—
25,—
10—

De brochures kunnen worden besteld door het genoemde bedrag over te
maken op gironummer 293110, ten name van PTG, Postbus 8, 2670 AA
Naaldwijk. Of via Rabo-bank Midden Westland nr. 34.36.08.006 te Naaldwijk.
Vermeld daarbij het brochurenummer of de titel.
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Alstroemeria
59,64
Amaryllis
41,45
Andijvie
40,45
Anjer
59,63
Aster
29
Aubergine
39, 44,45
Botersla
20 23, 24, 32,38,45,49, 50,52,
59,62
Chrysant
25, 29,30,34,41,46,48,52,
60,61
Freesia
20,32,41,45,53,60,61
Gerbera
21,25,32
Gypsophilla
32
Komkommer 21, 22, 26,29,32,37,38,43,
44 ,46 , 47,48,50,52,56,57,58
Knolvenkel
41,45
Meloen
40,45
Paprika
20, 22,25,32,34,38,43,44,
46, 47,49,56,57,58,59
Pepino
41,45
Potplanten
53,58
Radijs
34, 39,45,59,62
Roos
20,21,32,43,45,53
Tomaat
19, 22, 26, 32,34,35,36,37,43,
44 ,45,47,48,52,55,57,58
Trachelium
41,45
Ijsbergsla
41
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