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In 1988 kreeg het Proefstation - met het Consulentschap in Algemene Dienst een nieuw hoofdgebouw. Daarmee kwam eeneind aaneen bijzonder gebrekkige
huisvesting, die jarenlang heeft geduurd. De ingebruikname van de nieuwe
accommodatie is niet ongemerkt voorbijgegaan. Ze ging gepaard met veel
activiteiten. Het hoogtepunt hierbij vormde ongetwijfeld het bezoek van H.M.
Koningin Beatrix. We mogenwelsprekenvaneenmijlpaal indegeschiedenis van
het proefstation.
Tegelijk met de nieuwe huisvesting kwamen ook andere voorzieningen beschikbaar, zoals laboratoria. In dit verslag wordt hier nader melding van gemaakt.
Opstelling en bereikbaarheid van veel apparatuur werden sterk verbeterd. Dit
alles zal leiden tot een efficiënter en ook veiliger gebruik.
Behalve het nieuwe hoofdgebouw van het proefstation kwam op hetzelfde terrein
de nieuwbouw gereed van het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek. Verder werd het oude pand van het proefstation aan de Zuidweg
volledig gerenoveerd en geschikt gemaakt voor de huisvesting van de voorlichting.
Het gehele terrein kreeg dus een totaal ander aanzien. Belangrijker is echter de
concentratie van diensten: het praktijkonderzoek, de voorlichting en het routine
grondonderzoek zijn dicht bij elkaar gehuisvest. Dit zal de onderlinge contacten
sterk kunnen bevorderen. Een goede onderlinge beinvloeding is daardoor
mogelijk, evenals wederzijdse ondersteuning. Deze concentratie van diensten
moet dan ook als zeer positief worden gewaardeerd. Gezamenlijk vormen zeeen
centrum van kennis en dienstverlening, dat voor de tuinbouw van onschatbare
betekenis is. Laten we er zuinig op zijn, zeker in deze tijd, nu er zoveel gaat
veranderen. Bij dit laatste hoeven we slechts te denken aan de privatisering van
de overheidsvoorlichting. Maar ook de milieuproblematiek zal niet alles bij het
oude laten. Integendeel.
De glastuinbouw heeft zich in het verleden sterk en flexibel getoond als het
moeilijk werd. We mogen het vertrouwen hebben dat de bedrijfstak de nodige
vindingrijkheid zaltentoonspreiden ende benodigde kennis zal halen waar die te
vinden is. Moge dit jaarverslag daarbij een gids zijn.
Rest ons nog al onze medewerkers hartelijk te bedanken. In het afgelopen jaar
zijn er veel extra inspanningen gevraagd, niet in het minst voor de openingsactiviteiten. Iedereen heeft daarbij eenzeer grote inzet getoond,hetgeen hier met
grote erkentelijkheid wordt gememoreerd.
Ir. E. Kooistra
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De samenstelling van het bestuur van de Stichting Proefstation voor Tuinbouw onder Glas was per 31 december 1988 als volgt:
J. W. van der Torre, Bergschenhoek (voorzitter)
J. Mulder, 's-Gravenzande (secretaris)
P. W. Lekkerkerk, Den Hoorn (vice-voorzitter)
H. Kooyman, Rijsoord
dr. ir. K. Rijniersce, Ministerie van Landbouw en Visserij

\
G. R. Bakx, Sappemeer
E. H. Bukman, Moerkapelle
N. C. A. van Dijk, Harmeien
ir. M. L. E. Jansen, Ministerie van Landbouw en Visserij
J. L. M. Jacobs, Venlo
W. H. van Kampen, Nieuwerkerk a/d IJssel
B. J. A. Kokxhoorn, Honselersdijk
G. J. M. Koot, Poeldijk
C. Lansbergen, Maasland
N. F. C. Rops, Chaam
G. Vreugdenhil, 's-Gravenzande
K. Vromans, Naaldwijk
Dr.ir. G. Weststeijn, NRLO Wageningen
Adviserende leden:
Ir. J. E. C. Spithoven, Produktschap voor Siergewassen
Drs. P. v. d. Struys, Landbouwschap

De samenstelling van het bestuur van de 'Vereniging tot ondersteuning van
de Stichting Proefstation voor Tuinbouw onder Glas' was per 31 december
1988 als volgt:
H. A. van Holsteijn, Monster, namens Veiling Westland West (voorzitter)
L. M. J. Zwinkels, De Lier, namens Veiling Delft Westerlee (secretaris)
N. A. Haket, Pijnacker, namens de NTS, sectie groenten (vice-voorzitter)
N. C. A. van Dijk, Harmeien, namens Proeftuin Vleuten
J. L. M. Jacobs, Venlo, namens Proeftuin Noord Limburg
J. Luimes, Erica, namens Proeftuin Noord Nederland
J. de Maa, Naaldwijk, namens de Vereniging van Potgrondfabrikanten
N. F. C. Rops, Chaam, namens Proeftuin Noord Brabant
A. A, M. Tas, Zevenhuizen, namens Veiling Gouda e.o.
L. Valstar, Kwintsheul, namens de Nederlandse Vereniging van Plantenkwekers
K. van Velden, Honselersdijk, namens Veiling Westland West
L. van Winden, Berkel en Rodenrijs, namens Veiling Bleiswijk

L

Proefstation voor Tuinbouw onder Glas
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Kruisbroekweg 5, Postbus 8, 2670 AA Naaldwijk, 01740-36700, telefax 0174036835.
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Directeur
Ir. E. Kooistra, Min. Lelylaan 32, 2285 HJ Rijswijk, 070-940946.
Adjunct directeur onderzoek
Dr. ir. H. J. van Oosten, Kerkring 18, 4444 AB 's-Heerabtskerke, 01103-1890,
per 15-7-'89 Berglustlaan 91,3054 BE Rotterdam, 010-4612591.
Adjunct directeur voorlichting
Ir. J. A. F. van de Wijnboom, Tourmalijn 38, 2691 TR 's-Gravenzande, 0174820304.
Directie secretaresse
A. H. Bergenhenegouwen-Depondt
Afdeling plantevoeding en wortelmedia
Afdelingshoofd: ing. C. Sonneveld, Korte Kruisweg 32, 2676 XM Maasdijk,
01745-13417.
Sectie plantevoeding
Sectiehoofd: ing. C. Sonneveld.
Onderzoekers: ir. C. de Kreij, P. Damiaanstraat 48, 2131 EL Hoofddorp,
02503-33575, ing.W. Voogt, Anthurium 21,2678 PN De Lier, 01745-16853, ing.
A. D. H. Kreuzer, Herenstraat 108, 2291 BK Wateringen, 01742-8105, A. M. M.
van der Burg, Kraayenstein 122, 2675 RC Honselersdijk, 01740-30392 en A. L.
van den Bos, Populierenstraat 45, 2691 TT 's-Gravenzande, 01748-16459.
Onderzoekassistenten: E. van Voorthuizen en O A. Ammerlaan.
Sectie wortelonderzoek en wortelmedia
Sectiehoofd: ing. D. Klapwijk, van Nyenrodestraat 49, 2678 TR De Lier,
01745-12722.
Onderzoekers: dr. B. J. van Goor gedetacheerd door het Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid, Boompjes 568, 3011 XZ Rotterdam, G. Wever, Jan van
Galenstraat 6, 2678 GK De Lier, 01745-16032.
Onderzoekassistenten: A. Huys, M. H. Pon en O F. M. Wubben.
Sectie chemisch onderzoek
Sectiehoofd: ing.C.W.van Elderen,Abrikozenstraat 70,2564VTDen Haag,070256100.
Chemisch analisten: C. Wiskerke-van Brakel, C. P. Binda, A. S. M. ValstarHofland.
Laborant/lab bediende: N. J. M. Remmerswaal.
Afdeling teelt en kasklimaat
Afdelingshoofd: ir. C. M. M.van Winden,Taets van Amerongenstraat 2,2681 EH
Monster, 01749-13109.
Sectie teeltonderzoek glasgroentegewassen
Sectiehoofd groentegewassen: ir. G. W. H. Welles, Bereklauw 23, 2671 WZ
Naaldwijk, 01740-30471.
Teeltonderzoek tomaat, meloen en Chinese kool: ing. K. Buitelaar, Groeneweg
137, 2691 ML 's-Gravenzande 01740-26202.

Teeltonderzoek komkommer en paprika en coördinatie proeftuinonderzoek tot
1-4-'89: ing.J.A. M.van Uffelen,Smetana 14,2671XH Naaldwijk, 01740-26518.
Teeltonderzoek sla,andijvieenaubergine;per 1-4-'89coördinatie proeftuinonderzoek: R. H. M. Maaswinkel, Paardebloem 22,2671WR Naaldwijk,01740-20571.
Teeltonderzoek kleine gewassen: G. Heij, Doppersingel 16, 2692 CC 's-Gravenzande, 01748-14379.
Bloemkwaliteit en groeiregulatoren: ing. W. van Ravestijn, Meyendellseweg 14,
2243 GN Wassenaar, 01751-79470.
Sectie teeltonderzoek sierteeltgewassen
Sectiehoofd: ir. C. M. M. van Winden.
Teeltonderzoek chrysanten, snijgroen en trosanjers: ing. A. P. van der Hoeven,
Rijnweg 307, 2681 SL Monster, 01749-47907.
Teeltonderzoek freesia en amaryllis: J.C. Doorduin, Rossini 8, 2671 VZ
Naaldwijk, 01740-24373.
Onderzoekassistenten ten behoeve van sectieteeltonderzoek: G.A. M.Zwinkelsde Brabander, L. T. Engelaan-Hokken, C. A. Elzo Kraemer.
Sectie kwaliteitsonderzoek
Sectiehoofd: ir. G. W. H. Welles
Onderzoeker: ing. J. Janse, Kamperfoeliestraat 9, 2671 NJ Naaldwijk, 0174028383.
Onderzoekassistent: C. J. M. Gielesen.
Sectie gebruikswaarde-onderzoek
Sectiehoofd:tot 1-4-'89 ir. H.J.Stolk (gedetacheerd door het RIVRO); per 1-4-'89
ing. J. A. M. van Uffelen.
Onderzoeker: ing. L. Hogendonk (RIVRO), Keggestraat 33, 2524 SC Den Haag,
070-930401.
Onderzoekassistenten: R. Elgersma, P. Steenbergen en M. de Jong (CBT).
Sectie kasklimatologisch en fysiologisch onderzoek
Sectiehoofd: ir. O M. M. van Winden.
Onderzoekers: G. P. A. van Holsteijn, Chrysantenstraat 28, 2671 KR Naaldwijk,
01740-25989.
ir. A. N. M. de Koning, Korte Kruisweg 35, 2676 XK Maasdijk, 01745-17604.
ir. J. C. Bakker, Getijmolen 13, 3146 CA Maassluis, 01899-24735.
ir. E. Nederhoff, Tuindersweg 68, 2676 BJ Maasdijk, 01745-18130.
R. de Graaf, Plantage 23, 3155 AX Maasland,01899-17941.
ing. A. A. Rijsdijk, Oppenheimstraat 69, 3053 TV Rotterdam, 010-4221945.
ir. G. Houter, Willem v. d. Potstraat 2b, 2675 EB Honselersdijk, 01740-22655.
ing. J. C. Vegter, Bizet 63, 2671 XP Naaldwijk, 01740-21901 tot 1-7-'89.
Onderzoekassistent: H. G. M. Bergman.

Afdeling gewasbescherming
Afdelingshoofd: dr. ir. N. A. M. van Steekelenburg, 's-Gravenzandseweg 248,
3151 TV Hoek van Holland, 01747-4979.
Schimmel- en bacterieziekten:
Onderzoekers: ir. H. Rattink, Beethovenlaan 77, 2421 TW Nieuwkoop,
01725-2124,
S. J. Paternotte, Lijsterbes 6, 2671 NS Naaldwijk, 01740-29078.
Onderzoekassistente: M. van der Sar.

Virusziekten:
Onderzoekers: dr. ir. A. T. B. Rast, Jagerstraat 5, 2623 HW Delft, 015-562254,
gedetacheerd door het IPO. ing. C. C. F. M. Schrijnwerkers, Marijkeweg 28 D-2,
6709 PG Wageningen, gedetacheerd bij het IPO.
Onderzoekassistente: C. O M. M. van Veen-Stijger.
Biologische bestrijding van plagen:
Onderzoekers: ir. P. J. M. Ramakers, Schildtak 25, 3155 NG Maasland,
01899-20811, gedetacheerd door het IPO. A. van der Linden, Einsteindreef 39,
3146 BD Maassluis, 01899-18146.
Onderzoekassistente: ing. M. H. Cools.
Ziekten in substraatteelten:
W. T. Runia, Iris 5, 2671 ZK Naaldwijk, 01740-23419.
Chemische bestrijding: M. van der Staay, Gladiool 25, 2671 ZE Naaldwijk,
01740-20168.
Diagnostiek en onkruidbestrijding:
zie specialisten gewasbescherming bij Consulentschap.
Afdeling bedrijfssynthese
Afdelingshoofd: ir. J. O J. Ammerlaan, Zwartendijk 11, 2671 LL Naaldwijk,
01740-27730.
Bedrijfssynthese onderzoek:
ing. J. K. Nienhuis, Kerklaan 40, 2678 SW De Lier, 01745-15270,
ir. M. N. A. Ruijs, Drebbelstraat 93, 2522 CS Den Haag, 070-955178.
ing. P. C. M. Vermeulen, v. Haemstedestraat 4, 2678 TX De Lier, 01745-13972.
ir. A. A. van der Maas, Plantage 25, 3155 AW Maasland, 01899-21659.
Bedrijfseconomie:
ir. A. J. de Visser, Vreeburchlaan 49, 2691 AB 's-Gravenzande, 01748-15142,
gedetacheerd door het LEI.
Arbeidskunde:
ing. A. T. M. Hendrix, Uithof 6, 2676 AK Maasdijk, 01745-14835, gedetacheerd
door het IMAG.
ing. F. Koning, Oudraadtweg 25, 2612 SL Delft, 015-121700.
Informatieverzorging
Afdelingshoofd: dr. ir. H.J.van Oosten, Kerkring 18,4444 AB 's-Heerabtskerke.
per 15-7-'89 Berglustlaan 91,3054 BE Rotterdam,010-4612591.
Sectie publiciteit
Sectiehoofd/publiciste: ing. J. C. Mostert, W. van Hillegaersbergstraat 145a,
3051 RH Rotterdam, 010-4185640.
Publiciteitassistente: M. W. van der Lugt-Penning.
Huisdrukker/fotograaf: M. P. van Gaaien, Woutersweg 5, 2691 PM 's-Gravenzande, 01748-18803.
Sectieinfotheek
Sectiehoofd/redacteur: drs.W.A.van Winden, Lange Wateringkade 34,2295 RP
Kwintsheul.
Bibliotheek assistente: M. N. van Dijk.
Sectie informatica
Sectiehoofd/systeemanalyst: L. van den Bos, Calsstraat 23, 2672 DJ Naaldwijk,
01740-31459.
Systeemanalist: L. Spaans, 01748-14626.
Assistent systeembeheerder: B. Zonneveld, 01740-25096.

Sectiestatistiek
Sectiehoofd/statisticus: B. J.van der Kaaij, Muskaatstraat 3, 2671 SV Naaldwijk,
01740-26584.
Statistisch analist: W. C. M. de Bruijn.
Administratief medewerkster: A. van Dop.

Afdeling algemene zaken
Hoofd: ing. P. Koornneef, Raadhuisstraat 6, 3181 CJ Rozenburg, 01819-12792.
Sectiepersoneelszaken
Sectiehoofd: P. D. W. Keus
Administratief medewerkster: D. A. Oosterveer-Jongejan.
Sectie administratie
Sectiehoofd: C. M. C. Camfferman-Fortuin.
Administratieve medewerksters: E. A. Hoffius-Schenk, L. C. M. Burger-Ladan,
M. P. J. van der Maarel-van Bergenhenegouwen, M. Kats-Huffenreuter.
Sectie financiële en materiëlezaken
Sectiehoofd: M. M. van Baaien.
Administratieve medewerksters financiële administratie: J. Langenberg, F. C. J.
van Oosten.
Administratief medewerker materiële zaken: P. M. van Staalduine.

Technische dienst
Hoofd: A. J. Arendzen, Marconistraat 62, 2562 JE 's-Gravenhage, 070-638028.
Sectie elektrotechniek
Sectiehoofd/plaatsvervangend afdelingshoofd: A. A. M. Heskes, Achter de Dijk
10, 2675 RG Honselersdijk, 01740-30092.
Elektronicus: H. van der Made.
Instrumentatietechnicus: P. Koornneef.
Elektrotechnisch installateur: P. C. van Zwet.
Sectie werktuigbouw
Sectiehoofd: G. L. van Charante.
Instrumentmakerij/bankwerkerij: C. J. Immerzeel, R. Schutter.
Timmerwerk: M. van der Gaag, P. L. Verbraeken.
Schilderwerk: L. P. Zwaanswijk.

Tuin
Hoofd: ing. F. G. van Dijk, Frederik Hendrikstraat 4, 2671 GP Naaldwijk,
01740-31172.
Bedrijfsleiders: S. Heijs, P. J. W. N. Nadorp.
Proefbeheerders: A. C. Heppe, L. L. A. van Paassen, D. Wiskerke, O. F. van
Eeden, H. Wulff, P. A. W. Kortekaas, P. den Boer.
Proefverzorgers: S. W. Bos, A. H. de Bruin, M. T. van Veldhoven, A. Wiskerke,
J. F. M. Nadorp, J. Menheer, J. D. Rodenburg, J. J. Privée, M. Spanbroek en
P. Grootscholte.

Consulentschap in Algemene Dienst voor
de Groenteteelt onder glas
Postbus 6, 2670 AA Naaldwijk, 01740-36700.
Consulent: ir.J.A. F.van deWijnboom, Tourmalijn 38,2691TR 's-Gravenzande,
01748-20304.
Secretaresse: C. Ruijgrok-van der Kruk, Lange Stukken 6, 2691 JB 's-Gravenzande.
Voorlichtingscoördinator: L. G. van Uffelen, Uitterlier 104, 2678 VD De Lier,
01745-13471.
Ingenieur bedrijfssynthese: ir. J. A. M. Mourits, Nieuweweg 43, 2675 BG Honselersdijk, 01740-30555.

Consulentschap in Algemene Dienst voor
de Bloemisterij
Linnaeuslaan 2a, 1431 JV Aalsmeer, 02977-52200.
Consulent: ir. H. T. J. Peelen,Woudenstein 12,2804 GM Gouda, 01820-36808.
Secretaresse: L. J. M. Hartsink, Korenveldweg 23, 2441 BG Nieuwveen.
Voorlichtingscoördinatoren:
Potplanten: ing. G. Meeuwissen, Leidsevaart 59, 2211 VP Noordwijkerhout,
02521-17019.
Snijbloemen: ing.J.W. F. M.deGoey, LaanvanOuderzorg 187,2352 HN Leiderdorp, 071-897940.
Ingenieur bedrijfssynthese: ir. J. Th. C. de Jong, Roosje Voshoeve 34, 2743 HS
Waddinxveen, 01828-18192.

Consulentschap voor de Tuinbouw te Naaldwijk
Zuidweg 38, Postbus 263, 2670 AH Naaldwijk, 01740^22400)
Voor gewasbescherming uitsluitend tussen 9.00 en 12.00 uur: 01740-21920.
Dependance Bleiswijk, Bloemenveiling Berkel, Klappolder 130, Postbus 534,
2665 ZM Bleiswijk, 01892-13392.
Consulent: ir. A. J. Vijverberg, Naaldwijkseweg 35, 2691 RB 's-Gravenzande,
01748-13795.
Takingenieur glastuinbouw: ir. A. van der Linden,Seringenstraat 23,3295 RN'sGravendeel, 01853-4763.
Secretaresse: F. W. van Kester-Webber, Populier 7, 2671 NH Naaldwijk,
01740-27410.
Administratieve medewerksters: W. Langhorst-van Osch, D. Bisschop-de Klerk,
H. J. M. van der Knaap-van der Kraan.
Stafingenieur: ir. L. Vogelzang, Baakwoning 14, 2671 LE Naaldwijk,
01740-22627.
Hoofd voorlichtingszaken: ing. H. Bos, Van Hallstraat 13, 2613 CK Delft,
015-143664.

Afdeling voorlichting glasgroentebedrijven:
Sectie De Kring/Barendrecht
Bedrijfstakdeskundige:
J.G.M. Hendriks, Kranendijk 18, 3258 LJ Achthuizen, 01874-1671.
Bedrijfsvoorlichters:
ing. I. Eelhart, Milliadeplein 6, 2651 GP Berkel en Rodenrijs,01891-15201.
W. Eindhoven, Snippendreef 6, 2665 ED Bleiswijk, 01892-13074.
J. de Hoog, Delftsestraatweg 181,2645 BA Delfgauw, 015-564079.
M. J. van der Horst, Biezen 34, 2771 CL Boskoop, 01727-16882.
ing. L. Hubert, Berglaan 45, 2716 EB Zoetermeer, 079-514916.
SectieWestland
Bedrijfstakdeskundige:
ing. M. P. G. Peerlings, Gerberalaan 14, 2671 KD Naaldwijk, 01740-24878.
Bedrijfsvoorlichters:
ing. M. T. J. Custers, Crabethstraat 9, 3142 XA Maassluis, 01899-22579.
ing. G. J. van Dijk, Ververij 141,3142 JE Maassluis.
ing. L. J. M. Hendriks, Willibrordusstraat 4, 2635 EW Den Hoorn, 015-124168.
ing. A. J. W. Kip, Hoogstraat 54, 3142 EA Maassluis, 01899-18884.
ing. A.J. van Meekeren, Koninginnestraat 18,3311WR Dordrecht, 078-144532.
ing. C. P. M. Penninx, Arthur van Schendelplein 94,2624 CT Delft, 015-622009.
ing. A. W. M. Reijers, Ververij 105, 3142 JE Maassluis, 01899-25133.
ing. M. C. Roelofs, Lange Spruit 19, 2291 KZ Wateringen, 01742-8038.
ing. M. H. M.van Slobbe,Jan Steenstraat 33,3117TB Schiedam, 010-4738338.
ing. W. G. J. van Veen, De Genestetstraat 50, 2394 XP Hazerswoude,
01714-4075.
Afdeling voorlichting glasbloemenbedrijven
Sectie Zuid-West Nederland
Bedrijfstakdeskundigen:
A. Koningen, A. Schweitzerlaan 153, 2552 PG 's-Gravenhage, 070-972605.
ing. H. J. W. Konings, De Nesse 19, 2291 XN Wateringen, 01742-3416.
Bedrijfsvoorlichters:
ing. I. P. M. Arts, Tuinstraat 13, 2613 RB Delft, 015-147847.
ing. C. de Bakker, Thamerdijk 171,3079 HS Rotterdam, 010-4832547.
ing. G. A. J. Benders, Zuiderkade 27, 8801 MJ Franeker, 05170-2143 op
werkdagen 01892-18067.
ing. L. H. J. Biesheuvel, Hoogstraat 42, 3142 EA Maassluis, 01899-26047.
ing. A. J. Corsten, Noordeindseweg 332a, 2651 LM Berkel en Rodenrijs,
01891-16484.
ing. J. van Dijk, Dijckerwaal 17, 2691 PK 's-Gravenzande, 01748-12340.
A. J. M. van Leeuwen, Kijckerweg 21,2678 AA De Lier, 01745-12264.
ing. J. H. Lekkerkerk, Lookwatering 36, 2635 EA Den Hoorn, 015-136784.
ing. W. J. M. Mercx, Sportlaan 7, 2665 AD Bleiswijk, 01892-13175.
ing. J. J. Moree, Chopinlaan 292, 2625 WK Delft, 015-628067.
ing.J.H.M. Nijentap,W.v.d.Potstraat 2b,2675 EBHonselersdijk, 01740-22655.
ing. Th. A. B. J. M. Roelofs, Roland Holstlaan 985, 2624 KH Delft, 015-622513.
ing. E. Klein, Mauritsweg 40, 3314 JH Dordrecht.
ing. M. van der Pas, Burg. Walsumweg 140, 3011 MZ Rotterdam, 010-4141173.
Specialisten:
Bedrijfssynthese: ing. J. P. Bakker, Freesiastraat 14, 2671 KS Naaldwijk,
01740-27546.
Gewasbescherming groenten Westland: ing. M. P. Simonse, Sutoriusstraat 6,
2685 VS Poeldijk. Tussen 9.00 en 12.00 bereikbaar op 01740-21920.

Gewasbescherming groenten DeKring:ing.C.W.Peeters, H.Roland Holsterf90,
3315 TC Dordrecht, 078-212670. Op dinsdag- en donderdagmorgen op kantoor
Bleiswijk.
Gewasbescherming bloemen: ing.T. F. M. Duijvestijn-van der Knaap, Harteveldlaan53,2675 LE Honselersdijk, 01742-8167.Tussen 9.00 en 12.00bereikbaar op
01740-21920.
Kassenbouw en Verwarming: ing. J. Groen, Kogge 4, 2991 DE Barendrecht,
01806-18232.
Kassenbouw en Verwarming:J.B.Verveer, v.Anrooijstraat 3,2692CP's-Gravenzande, 01748-19120.
Arbeid: ing. P. U. van 't Hoff, Slot Moermondstraat 47, 3123 RT Schiedam,0104701972.
Bedrijfsuitrusting: ing. E. Nunnink, Nessestraat 62, 3312 NT Dordrecht, 078313316.
Bodem,Water:J.T. M.van Paassen,Oosteinde 69,2291ACWateringen,017423458.
Water en Bemesting: A. van der Wees, 's-Gravenzandseweg 87, 2671 JK Naaldwijk, 01740-29212.
Planologie en milieu:ing.J.Oosthoek, Laander Vrijheid 42,2661 HKBergschenhoek, 01892-13217.
Regelingsdeskundigen (resorteren onder de Provinciale Directeur LNO):
Bloemen: Chr. Robbemond, Sparrendal 116, 3142 LH Maassluis, 01899-15509.
Groenten Zuid-West Nederland: H. Rijneveld,Julianalaan 28,2811 KV Reeuwijk,
01829-2851.
ing. P. J. M. Geurts, Getijmolen 50, 3146 CA Maassluis, 01899-16195.
ing. S. P. F. van Holsteijn, Ververij 125, 3142 JE Maassluis, 01899-17824.

Voorlichtingsdienst 'Groenten onder glas' buiten het
Zuidhollands Glasdistrict
Consulentschap voor de Akker- en Tuinbouw Noord-Oost Nederland
Postbus 32, 9400 AA Assen, 05920-27357.
Takingenieur: H. L. Ypema, lemstukken 58, 9407 KM Assen, 05920-41160 tot
1-4-'89.
Hoofd voorlichtingszaken: R. Heling, Plaggeveld 20,9491 BLZeijen, 05929-420.
Bedrijfstakdeskundige: B. Lijnema, De Wouden 126, 9405 HN Assen,
05920-56866.
Bedrijfsvoorlichters:
ing. G. Goedknegt, Oringerbrink 109, 7812 JT Emmen, 05910-18287.
ing. J. H. Boersma, Havikskruid 49, 8265 ME Kampen, 05202-19880.

Consulentschap voor de Akker- en Tuinbouw Tiel
Doodewaardlaan 5, 4006 EA Tiel, 03440-13944.
Takingenieur: ir. J. van Vliet, De Hennepe 439, 4003 BE Tiel, 03440-17648.
Hoofd voorlichtingszaken: N. van der Lee, Rijswijklaan 13,4006 GA Tiel, 0344014303.
Bedrijfsvoorlichter: ing. R. Miezgiel, Odinstraat 7, 4061 BB Ophemert, 034452391.
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Consulentschap voor de Tuinbouw Aalsmeer-Utrecht
Postbus 1011, 1430 BA Aalsmeer, 02977-20858.
Takingenieur: ir. E. T. M. Kok-Hendriks, Veursestraatweg 137a, 2264 ED Leidschendam, 070-271617.
Hoofd voorlichtingszaken: ing. P. A. Welling, Mijnsherenweg 184, 1433 AZ
Kudelstaart, 02977-22502.
Bedrijfsvoorlichter: A. M. Ezendam, Wallestein 41,3632 WN Loenen a/d Vecht,
02943-3469.
Consulentschap voor de Tuinbouw Hoorn
Keern 33, 1624 NB Hoorn, 02290-42544.
Takingenieur: ing. H. Leliveld, Ermgardlaan 4, 1695 HM Blokker, 02290-44380.
Bedrijfsvoorlichter: vacature.
Consulentschap voor de Akker- en Tuinbouw Barendrecht
Hoefslag 2, 2992 VH Barendrecht, 01806-12177.
Takingenieur: ir. J. de Jong, Juffermansstraat 41, 2341 JJ Oegstgeest, 071171167.
Bedrijfsvoorlichters:
ing. R. H. P. van Amersfoort, Koninginneweg 24, 3281 BM Numansdorp,
01865-2390.
B. Baijense, Boskamp 101,3343 EC Hendrik Ido Ambacht, 01858-18389.
ing. M. N. van Oostende, Crabethstraat 9, 3141 XA Maassluis, 01899-22579.
ing. B. J. van der Sluis, Bessengaard 11,3206 AG Spijkenisse, 01880-30730.
Consulentschap voor de Akker- en Tuinbouw Tilburg
Postbus 1158, 5004 BD Tilburg, 013-645511.
Takingenieur: ir. M. van der Loo, Batavierenstraat 12, 6004 BS Weert, 0495031720.
Bedrijfstakdeskundige: ing.C. J. M. Hendriks, Johan v. d.Waalslaan 4,5056 VH
Berkel-Enschot, 013-333962.
Bedrijfsvoorlichters:
ing. J. Banken, Bovenstraat 5, 5408 SH Volkel, 04132-74254.
ing. G. Beekmans, Wolfshoek 63, 5154 AB Elshout, 04163-73412.
ing. C. J. C. M. van de Bighelaar, Petrus Dondersstraat 19a, 4703 HN Roosendaal, 01650-45722.
J. Koot, Antilopespoor 251,3605 CS Maarssen, 03465-60968.
ing. A. van der Ziel, Louwersdonk 45, 4824 DB Breda, 076-420677.
Consulentschap voor de Akker- en Tuinbouw Roermond
Postbus 965, 6040 AZ Roermond,04750-34251.
Takingenieur: ir. J. Geervliet, Vaalsbroek 15, 6002 VH Weert, 04950-40488.
Hoofdvoorlichtingszaken: ing.L.C.J. Huijs,Venloseweg 75,6041 BTRoermond,
04750-30704.
Bedrijfstakdeskundige: M. P. L. Joosten, Molenstraat 43, 5975 AE Sevenum,
04767-1733.
Bedrijfsvoorlichters:
ing. P.C.C.van Adrichem, Burgemeester Janssenring 111, 5981 DKPanningen,
04760-74739.
F. P. M. Aerts, Bosstraat 43, 5963 NX Horst-Hegelsom, 04709-1826.
ing. R. G. M. van den Bogaard, Welschapplein 25, 5703 CZ Helmond, 0492029123.
ing. H. M. Smeets, Nieuwstraat 11b, 5911 JS Venlo, 077-548914.
A. J. L. Urselmann, Biesstraat 22, 6093 AD Heythuysen, 04749-1615.
ing. C. E.J.Verberne,Casper Verdellenstraat 22,5988 BK Helden,04760-75139.
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Vakconsulentschappen in Algemene Dienst
Bedrijfsuitrusting en arbeid in de Akker- en Tuinbouw, Mansholtlaan 10-12,
Postbus 43, 6700 AA Wageningen, 08370-94305.
Coördinator: A. Tabak.
Kwaliteit en Bewaring, Nudestraat 11, Postbus 539, 6700 AM Wageningen,
08370-24375.
Coördinator: ir. C. Anker.
Bodemaangelegenheden in Akker- en Tuinbouw, Marijkeweg 11, Postbus 55,
6700 AB Wageningen, 08370-19100.
Coördinator: ing. J. Janssen.
Gewasbescherming inAkker- enTuinbouw, Geertjesweg 15, Postbus 9102, 6700
HC Wageningen,08370-19001.
Coördinator: ir. K. Kramers.

Proeftuinen
Proeftuin Vleuten, ing. R. van Geneygen, Alendorperweg 73, 3451 GL Vleuten,
03406-61326.
Proeftuin Breda, H. Nuyten,Heilaarstraat 230, Postbus 9546, 4801 LM Breda,
076-144382.
Proeftuin Noord-Nederland, C.H. Kleinhesselink, Gantel 12, 7884 VL Bargercompascuum,05913-49191.
Proeftuin Venlo, M. Hesen, Straelseweg 370, 5917 AD Venlo, 077-516457.
Proeftuin Westmaas, C. Tanis, Groeneweg 3, 3273 LP Westmaas, 01864-1211.

Bedrijfslaboratorium voor Grond- en
Gewasonderzoek Oosterbeek-Naaldwijk
Vestiging Naaldwijk, Zuidweg 42, Postbus 98, 2670AB Naaldwijk, 01740-26624.
Chef: S. S. de Bes, Berberis 7, 2671 NT Naaldwijk, 01740-29570.
Chef bemestingsadviezen: ing. W. J. J. Litjens, Blauwhek 8, 2676 NB Maasdijk,
01745-13528.
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Op 9 september 1988vond de officiële ingebruikname plaats van het nieuwe hoofdgebouw in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Beatrix.
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1. Bestuur
in de samenstelling van het Algemeen Bestuur kwamen verschillende wijzigingen. De heren P. van den Berg en J. G. J. van der Hoeven konden wegens het
overschrijden van de vastgestelde leeftijdsgrens, niet worden herbenoemd en
werden opgevolgd door K. Vromans en J. Mulder. De vertegenwoordiger van de
Directie Akkerbouw en Tuinbouw, ir. H. A. Gonggrijp, werd vervangen door
ir. M. L. E. Jansen. Als adviseur namens de NRLO nam dr. ir. G. Weststeijn de
plaats in van dr. ir. J. D. Bijloo.
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Dewisselingen hadden ook een belangrijke invloed op de samenstelling van het
Dagelijks Bestuur. De voorzitter, P. van den Berg en de secretaris, J. G. J. van
der Hoeven, beiden sinds 1970 in functie, traden af per 1oktober. Ze konden
daardoor nog hun bijdrage leveren aandeafronding van de nieuwbouw. Aan hun
afscheid werd op gepaste wijze aandacht geschonken. Bij hun afscheid werd
grote waardering uitgesproken over hun verdiensten voor het proefstation.
Tot nieuwe voorzitter werd benoemd de heer J. van der Torre, reeds een aantal
jaren lid van het Dagelijks Bestuur. De heer J. Mulder werd gekozen tot
secretaris. Daarnaast trad de heer H. Kooijmantoe tot het Dagelijks Bestuur. De
functies van de heren Lekkerkerk en Rijniersce bleven binnen het Dagelijks
Bestuur ongewijzigd.
Het Algemeen Bestuur vergaderde, zoals gebruikelijk viermaal. Het Dagelijks
Bestuur kwam meer dan twintig maal bijeen. Behalve onderzoekprogramma en
begroting hadden ook onderwerpen als verzelfstandiging van het landbouwkundig onderzoek, de consequenties van de privatisering van de overheidsvoorlichting, het gebruikswaarde-onderzoek en het gewasbeschermingsproject
de volle aandacht. Veel tijd werd gevraagd voor de talrijke activiteiten rond de
ingebruikname van de nieuwbouw.
Het bestuur van de Vereniging tot Ondersteuning van de Stichting Proefstation
voor Tuinbouw onder Glas kwam eveneens viermaal bijeen. Daarnaast werd de
jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Ervond bezinning plaats opde
werkwijze en de structuur van de vereniging, hetgeen zou kunnen leiden tot een
aanpassing van de statuten.
Voorts werd besloten tot een extra financiële ondersteuning van een aantal
onderzoekprojecten, waarvoor onvoldoende capaciteit aanwezig was. Het betrof
onderzoek aan courgettegeelmozaïekvirus en voosheid van radijs eneen nieuwe
aanpak van biologische bestrijding van Californische trips. Deze extra ondersteuning was zeer welkom. Ook werd besloten financiële steun te bieden voor de
vervanging van de zogenaamde Variakas. De bouw van een nieuwe kas wordt
daardoor mogelijk.
2. Personeelsaangelegenheden
In het verslagjaar 1988was er op het proefstation eenjubileum tevieren wegens
een 25-jarig dienstverband. Op 12augustus jubileerde de heer J. F. Nadorp. De
heer Nadorp is werkzaam als proefverzorger.
Dertien medewerkers hebben in 1988 de dienst verlaten door gebruik te maken
van een wachtgeldregeling, door opheffing van hun functie, of vanwege het
bereiken van de VUT- respectievelijk pensioengerechtigde leeftijd.
Op 1februari beëindigde de heer ir. J. M. Jacobs zijn loopbaan door gebruik te
maken van de VUT-regeling. Hij was vanaf 1956 werkzaam in diverse functies:
als consulent bij de voorlichtingsdienst voor de tuinbouw te Naaldwijk, als
consulent bij het landelijk Consulentschap in Algemene Dienst voor de groenteen fruitteelt onder glas, als plaatsvervangend en als adjunct directeur van het
proefstation. Op 22 januari werd afscheid van hem genomen. Bij zijn afscheid
ontving hij een koninklijke onderscheiding.
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Op 29 april werd afscheid genomen van de heer P. A. van Dijk. Hij was vanaf
1 april 1954 indienst bij het proefstation waar hijjarenlang werkzaam was op het
chemisch laboratorium.Vanaf 1 januari 1985was hijchef vestiging Naaldwijk van
het Bedrijfslaboratorium voor Gewas- en Grondonderzoek te Oosterbeek. Hij
heeft gebruik gemaakt van de zogenaamde 57,5-jarigen regeling.
Op27mei namde heer H.J.M, van Dorst afscheid. DeheerVan Dorst was vanaf
1 mei 1951 werkzaam bij de afdeling Gewasbescherming en heeft onderzoek
verricht op het gebied van virusziekten. Hij is met de VUT gegaan.
Op 11 mei werd afscheid genomen van de dames M. A. Verbeek-Boeters en
A. M. Erkelens-Lamers. Mevrouw Verbeek was ruim 17 jaar werkzaambij de
interne dienst en mevrouw Erkelens bijna7jaar. Vanwege uitbesteding vanonder
andere de kantinediensten hebben zij gebruik gemaakt van een wachtgeldregeling.
Op 13juni werd afscheid genomen van de dames R. H. P.Vreugdenhil van Vliet,
B. H. Nadorp-Kuypers, L. Wiskerke van Antwerpen, C. B. M. van Dijk-Bronswijk,
E. L.vandeSpaan-'t Hart, N.Wulff-Boers en P. Landmeter-Stokdijk. Deze dames
hebben gewerkt bij de interne dienst. De door hen verrichte schoonmaakwerkzaamheden zijn bij het betrekken van het nieuwe gebouw uitbesteed.
Mevrouw Vreugdenhil van Vliet heeft dit werk bijna 5 jaar verricht en is thans
werkzaam in de kantine van het proefstation via een cateringbedrijf.
Mevrouw Nadorp-Kuypers heeft ruim 11 jaar de schoonmaakwerkzaamheden
verricht en heeft dit voortgezet op het proefstation via een schoonmaakbedrijf.
Mevrouw Wiskerke van Antwerpen was bijna 7jaar in dienst bij het proefstation
en heeft de schoonmaakwerkzaamheden eveneens via een schoonmaakbedrijf
op het proefstation voortgezet. Mevrouw Van Dijk-Bronswijk was ruim 13 jaar
betrokken bij schoonmaakwerkzaamheden en heeft gebruik gemaakt van een
wachtgeldregeling. Voor de dames Van de Spaan-'t Hart, ruim 15jaar werkzaam
bij het proefstation, Wolff-Boers, ruim 11,5jaar, en mevrouw Landmeter-Stokdijk
ruim 18,5 jaar, geldt hetzelfde.
Op24juni werd afscheid genomen van dr. ir. L. Bravenboer wegens het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd. De heer Bravenboer was werkzaam op het
proefstation vanaf 1951. Hij was jarenlang hoofd van de afdeling Gewasbescherming en heeft daarnaast veel onderzoek verricht.
In de loop van het verslagjaar is de samenstelling van de directie gewijzigd. De
heer Jacobs werd in zijn functie als adjunct directeur voorlichting per 1 januari
opgevolgd door ir. J. A. F. van de Wijnboom. De adjunct directeur onderzoek
dr. ir. G. Weststeijn aanvaardde in het verslagjaar een functie bij het NRLO.
Hij werd per 15 december opgevolgd door dr. ir. H. J. van Oosten.
3. Nieuwbouw
De energievoorziening op het terrein is jarenlang gebrekkig en bovendien
versnipperd geweest. Ook waren detransportleidingen dringend aan vervanging
toe. Met de bouw van een nieuw energiecentrum konden vele bezwaren van de
oude situatie worden weggenomen. Dit nieuwe energiecentrum werd eind 1987
in gebruik genomen, maar vroeg in het verslagjaar nog om de nodige aanpassingen.
In het nieuwe centrum zijn drie verwarmingsketels geplaatst voor de verwarming
van de kassen en van het hoofdgebouw met de laboratoria. Ze hebben een
gezamenlijke capaciteit van 10.200 KW (voldoende om een wijk van 680
woningen te verwarmen). Een van de ketels is voorzien van een rookgascondensor. Verder zijn er voorzieningen voor perslucht, gietwater (omgekeerde
osmose) en voor zuivere CO2. Een warmtebuffertank met een inhoud van 90 m3
maakt het mogelijk warmte op te slaan in perioden van geringe warmtevraag
waarin toch gestookt moet worden voor het produceren van CO2. Bij het energiecentrum is door het Nutsbedrijf Westland een warmte-krachtinstallatie geplaatst.
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Het energiebedrijf produceert elektrische energie voor het eigen net, de vrijkomende warmte wordt aan het proefstation geleverd. Er zijn dus drie warmtebronnen beschikbaar: de ketels, de warmtebuffer en de warmte-krachtinstallatie.
Door middel van een bepaalde regelstrategie voor de meest economische
combinatie wordt de energie zo optimaal mogelijk benut.

Het nieuwe hoofdgebouw aan deKruisbroekweg.

Het nieuwe hoofdgebouw kon in april in gebruik worden genomen. Tegelijk met
de kantoorruimten werden ook de diverse laboratoria ingericht. Het betrof de
laboratoriavoor chemisch enfysisch onderzoek vandeafdeling Plantevoeding en
wortelmedia, de laboratoria voor schimmel-, virus-, bacterie- en insektenonderzoek van de afdeling Gewasbescherming en diverse laboratoria voor
produkt- en kwaliteitsonderzoek van de afdeling Teelt en kasklimaat.
Een speciale ruimte is de zogenaamde apparatenruimte, waarin onder andere
werden ondergebracht: bewaarcellen voor temperatuurbehandelingen van bolen knolgewassen, koelcellen voor houdbaarheidsonderzoek, een uitbloeiruimte
voor bloemen, klimaatruimten en ruimten met klimaatkasten.
De officiële ingebruikname vond plaats op 9 september waarbij H.M. Koningin
Beatrix de officiële handeling verrichtte. Zij onthulde een plateau met groenten,
waarin het PTG-vignet zichtbaar werd. Daarna maakte Zij kennis metverschillende aspecten van het onderzoek.
Tal van andere activiteiten vonden plaats in de maand september, zoals het
houden van een congres en de open dagen voor tuinders en andere belangstellenden. Hetaantal bezoekers wasgroot enlagdicht bij4000.Ook inde media
kreeg de opening ruime belangstelling.
Een speciale vermelding verdient de samenstelling van een themanummer van
het Netherlands Journal of Agricultural Science, gevuld met artikelen van
proefstationmedewerkers.
Niet onvermeld mogen blijven de sponsoring en de geschenken, die werden
aangeboden. Het betrof apparatuur, aankleding van het gebouw, een diapresentatie, de inrichting van een expositieruimte, en dergelijke. In totaal werd
voor een waarde van meer dan f"400.000,— aangeboden, hetgeen tot grote
dankbaarheid stemde.
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Koningin Beatrix inactie tijdens derondgang door het gebouw.
4. Onderzoek
Ondanks het feit dat verhuizing en inrichting, evenals overige activiteiten bij de
ingebruikname van de nieuwbouw, veel tijd vergden, kon het onderzoek vrijwel
ongestoord doorgang vinden.
Binnen het onderzoek vonden verschuivingen plaats. Ook kon een begin
gemaakt worden met nieuw onderzoek of kon bepaald onderzoek worden
uitgebreid.
Zo kon het fysisch onderzoek aan potgronden en kunstmatige substraten, dat
eerder door diverse oorzaken stagneerde, opnieuw worden opgestart. Dit werd
mogelijk gemaakt onder meer door de inrichting van het daarvoor bestemde
laboratorium. Bijzondere aandacht werd geschonken aan het verlagen van het
nitraatgehalte insla bijdeteelt inwater gedurende dewintermaanden. Met name
sub-optimale nitraatvoeding werd hierbij uitgeprobeerd.
Hetverdampingsonderzoek kreegeen nieuwe impuls door renovatie en inrichting
van een nieuwe meetopstelling in de lysimeterkas. Voor het freesia-onderzoek
werd een luisdichte gaaskas gebouwd,om de mogelijkheden nate gaan van een
vermeerdering van freesiaknollen gescheiden van de bloemproduktie.
Het gebruikswaarde-onderzoek en kwaliteitsonderzoek werden versterkt door het
aanstellen van extra medewerkers. Het laatste behoeft overigens nog verdere
versterking. In het kwaliteitsonderzoek werden de eerste ervaringen opgedaan
met een smaakpanel.
In de sfeer van het gewasbeschermingsonderzoek kreeg de bestrijding van
Californische trips bijzondere aandacht. Verder werd een begin gemaakt met
onderzoek aan het courgettegeelmozaïekvirus. Dit virus kan niet alleen voor
courgette maar ook voor andere Cucurbitaceeën een potentieel gevaar
betekenen.
Hoewelvoor onderzoek naar milieuvriendelijke produktiesystemen en -methoden
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reeds vrij veel capaciteit werd ingezet, werd opnieuw naar versterking gestreefd.
Zo zal bij het substraatteeltonderzoek in toenemende mate voedingsonderzoek
worden verricht dat moet bijdragen aan vermindering van uitspoeling van
meststoffen naar grond- en oppervlaktewater. Recirculatiesystemen stellen met
nameook aandewaterkwaliteit hoge eisen.Voor hetontsmetten van recirculatiewater zijn diverse systemen beproefd. Indit verband isook het onderzoek aande
schimmel Olpidium van belang, als overbrenger van verschillende virusziekten.
Dit krijgt momenteel in het onderzoek ruime aandacht.
Aan het eind van het verslagjaar is vanuit de afdeling Bedrijfssynthese gestart
met een onderzoekprogramma ten behoeve van milieuvriendelijke bedrijfssystemen. Dit onderzoek wordt verricht in samenwerking met het LEI.
In het algemeen kan worden gesproken over een goede samenwerking met
diverse instituten. Hetzelfde geldt voor collega-proefstations. Enkele projecten
worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met bepaalde vakgroepen van de LU
te Wageningen. Voor een speciaal onderzoek (plantbewaring) werden afspraken
gemaakt met de Rijksuniversiteit te Groningen.
Onderzoekresultaten werden gepubliceerd in de vorm van 237 artikelen en een
tweewekelijkse rubriek in de vakpers. Daarnaast verschenen er 36 wetenschappelijke publikaties in de desbetreffende serie:
389 Magnesium deficiency in rockwool-grown tomatoes as affected by climatic
conditions and plant nutrition; C. Sonneveld
390 Resistance to benzimidazole and dicarboximide fungicides in Botrytis
cinerea and Didymella bryoniae in cucumbers in the Netherlands; N. A. M.
van Steekelenburg
391 Disinfection of pepper seed infected with different strains of capsicum mosaic virus by trisodium phosphate and dry heat treatment; A. T. B. Rast and
C. C. M. M. Stijger
392 Calcium deficiency of glasshouse cucumber as affected by environmental
humidity and mineral nutrition; J. C. Bakker and C. Sonneveld
393 The salt tolerance of greenhouse crops; C. Sonneveld
394 Interpretation of analytical data of tissue tests; C. Sonneveld and S. S. de
Bes
395 The growth of beefsteak tomato as affected by K/Ca ratios in the nutrient
solution; W. Voogt
396 Cadmium in butterhead lettuce varieties (Lactuca sativa L., var. capitata L);
J. P. N. L. Roorda van Eysinga and M. H. Cools
397 Bromine and bromide in soils, in particular glasshouse soils; J. P. N. L.
Roorda van Eysinga and A.L. van den Bos
398 Uptakeof cesium byglasshouse vegetable crops from soil and nutrient solution; J. P. N. L. Roorda van Eysinga and C. W. van Elderen
399 Analytical methods for substrates in the Netherlands; C. Sonneveld
400 A computerized programme for fertigation of glasshouse crops; T. Breimer,
C. Sonneveld and L. Spaans
401 Russeting (cuticle cracking) in glasshouse tomatoes in relation to fruit
growth; J. C. Bakker
402 The effect of different day/night temperature regimes on growth, development and yield of glasshouse tomatoes; A.N.M. de Koning
403 Analgorithmfor controlling the average 24-hourtemperature inglasshouses;
A. N. M. de Koning
404 The effects of diurnal temperature regimes on growth and yield of glasshouse sweet pepper; J. C. Bakker and J. A. M. van Uffelen
405 Effects of continuous and intermittent carbon dioxide enrichment onfruit set
and yield of sweet pepper (Capsicum annuum L.); E. M. Nederhoff and
J. A. M. van Uffelen
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406 Development rate, flower growth and production of Anthurium; D. Klapwijk
and H. J. H. van der Spek
407 Influence of day/night humidity and cation ratios and concentration in the
nutrient solution on incidence of Didymellabryoniae in glasshouse cucumbers; N. A. M. van Steekelenburg and G. W. H. Welles
408 Disinfection of drainwater from soilless cultures by heat treatment; W. T.
Runia, E. A. van Os and G. J. Bollen
409 Factors affecting solube solids content of muskmelon (Cucumis melo L); G.
W. H. Welles and K. Buitelaar
410 Population dynamics of the thrips predators Amblyseius mckenziei and
Amblyseius cucumeris (Acarina: Phytoseiidae) on sweet pepper; P. M. J.
Ramakers
411 Measurement and simulation of crop photosynthesis of cucumber (Cucumis
sativus L) in greenhouses; E. M. Nederhoff, J. G. Gijzen and J. Vegter
412 Water contents of glasshouse soils at field capacity and at saturation. 1.
Relationships between water contents; J. van den Ende
413 Water contents of glasshouse soils at field capacity and at saturation.
2. Estimating water contents from organic-matter and clay contents or from
loss-on ignition; J. van den Ende (1988)
414 Flower sprayings with plant growth regulators and fungicides to improve the
yield of glasshouse eggplants (Solanum melongena L.) W. van Ravenstijn
415 Surface water as source in the spread of cucumber green mottle mosaic
virus; H. J. M. van Dorst
416 Preventing tipburn in chinese cabbage by high relative humidity during the
night; N. van Berkel
417 Influence of day temperature and salt concentration on the incidence of
sponginess in radish tubers (Raphanus sativus L); G. Heij and J. Kobryn
418 A distributed system for glasshouse climate control, data acquisition and
analysis; J. C. Bakker, L. van den Bos, A. J. Arendzen and L. Spaans
419 Yield and quality of rockwool-grown tomatoes as affected by variations in
EC-value and climatic conditions; C. Sonneveld and G. W. H. Welles
420 Occurrence of pepper yellow vein in the Netherlands; A.Th.B. Rast
421 Rockwool as a substrate in protected cultivation; C. Sonneveld
422 Occurence and chemical control of powdery mildew (Oidium sp.) in
tomatoes; S. J. Paternotte
423 Factors influencing the occurence of stem lesions on tomato caused by
Didymella lycopersici and chemical control of the disease; N.A.M. van
Steekelenburg
424 Searching capacity and seasonal dependency of parasites of Lirimyza
bryoniae Kalt, and Liriomyza trifolii (Burgess) (Diptera : Agromyzidae);
A. van der Linden

In de Informatiereeks verschenen de volgende nieuwe uitgaven:
92. Teelt van augurken onder glas.
93. Teelt van Chinese kool onder glas.
94. Informatiemodel glastuinbouw, opweg naar een uniforme klimaatregistratie.

In deze reeks kwamen de herziene uitgaven tot stand van:
41. Teelt van radijs onder glas.
47. Teelt van ijsbergsla onder glas.
73. Richtlijnen voor het samenstellen van potgronden en veensubstraten.
78. Plantenfysiologie in de glastuinbouw.
85. CO2 in de kas.
86. Substraatteelt: technische,economische en planteziektenkundige aspecten.
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In de serie "Voedingsoplossingen in de glastuinbouw" verschenen de volgende
herziene uitgaven:
1. Voedingsoplossingen voor teelten in steenwol in het Westland en de Kring.
(6e druk).
2. Voedingsoplossingen voor de teelt van komkommers in steenwol (8edruk).
3. Voedingsoplossingen voor de teelt van tomaten in steenwol (9e druk).
5. Voedingsoplossingen voor deteelt van rozen in kunstmatige substraten (2e
druk).
7. Voedingsoplossingen voor de teelt van gerbera in kunstmatige substraten
(2e druk).
8. Voedingsoplossingen voor groenten en bloemen, geteeld in water of
substraten (7e druk).
12. Voedingsoplossingen voor de teelt van cymbidium in substraten.
13. Voedingsoplossingen voor deteelt van paprika insteenwol en bij hergebruik
van drainwater (4e druk).
14. Voedingsoplossingen voor de teelt van aubergines in steenwol (3e druk).

Indereeks "Bloementeeltinformatie" kwamendevolgende herziene uitgaven tot
stand:
2. Teelt van Anthurium (andreanum) (3e druk).
4. Teelt van kasrozen (8e druk).
14. Teelt van gerbera (4e druk).
21. Teelt van nerine.
24. Teelt van forsythia (2e druk).

In deze serie verschenen de volgende nieuwe uitgaven:
32. De teelt van prunus en sneeuwbal.
33. Teelt van seringen.
34. Teelt van paphiopedilum.

In de serie "Pot- en Perkplanten" verscheen de volgende nieuwe uitgave:
6. Teelt van bromeliaceeën.

5. Voorlichting
Eind 1986werd het voornemen aangekondigd om 700 plaatsen in de Landbouwvoorlichting te privatiseren. In 1987 werd een begin gemaakt met de discussie
over de taken en de organisatie van een geprivatiseerde voorlichtingsdienst.
Privatiseren betekent overdragen van verantwoordelijkheden aan het bedrijfsleven.Om deze redenwerden dediscussies over detaakstelling ende gewenste
organisatie van de geprivatiseerde voorlichtingsdienst gevoerd ineen werkgroep
waarin overheid en bedrijfsleven vertegenwoordigd waren. In april 1988 kwam
deze gezamenlijke werkgroep met een eindrapport. In dit rapport werd aangegeven dat de geprivatiseerde dienst een zelfstandige, onafhankelijke voorlichtingsdienst dient te worden die in staat moet zijn om snel in te spelen op
veranderingen in de agrarische sector in zijn geheel en in de verschillende
sectoren. Efficiëntie en flexibiliteit zijn belangrijke elementen voor het functioneren van de dienst.
De taken van de geprivatiseerde dienst zijn vooral gericht op het geven van
technisch-economische voorlichting aan werkenden inde produktie van land- en
tuinbouw. Het takenpakket bestaat in hoofdlijnen uit de aandachtsgebieden:
bedrijfsstructurenzaken,bedrijfsvoering,teelttechniek, bevorderen ondernemer19

schap en vakmanschap, gevolgen van regelgeving rond produktieproces en
produkt, uitdragen van onderzoeksresultaten, informeren van onderwijs, onderzoek en overheidsconsulentschappen, (bijdragen aan) het ontwikkelen van
informatiesystemen en bedrijfsbegeleiding (100% gefinancierd door het bedrijfsleven).
Voordeorganisatiestructuur endebestuursstructuur werdenvoorstellengedaan.
Voorgesteld is ook om een adviescommissie in te stellen als voorloper van een
toekomstig bestuur. In deze adviescommissie die medio 1988 is ingesteld zijn
overheid en bedrijfsleven met elk vier personen vertegenwoordigd. De onafhankelijke voorzitter wordt door de Minister op voordracht van het Landbouwschap benoemd. Een van de eerste activiteiten van deze adviescommissie was
het inschakelen van een organisatieadviesbureau om de voorgestelde organisatie en bestuursstructuur te toetsen. Tevens werd gestart met de werving van
een directeur voor de te privatiseren dienst. Deze werving werd in 1988 niet
afgerond. Hetorganisatieadviesbureau kwam in november 1988met haar advies.
In dit advies werd de nadruk gelegd op het onafhankelijke en professionele
karakter van de dienst waarin de per sector opgestelde teams van bedrijfsdeskundigen en specialisten centraal staan. Deze teams zouden binnen het
beleid van de dienst zelf hun programma bepalen. Voor de afstemming met de
wensen van de klanten van de voorlichtingsdienst pleegt de teamleider overleg
met een begeleidingscommissie waarin devaktechnische organisaties vertegenwoordigd zijn.

De privatisering heeft ook gevolgen voor het deel van de voorlichting dat niet
geprivatiseerd wordt. Bij de huidige regionale consulentschappen vindt een
splitsing plaats tussen voorlichting en beleid. De beleidstaken onder andere
richting provincie endedirecteur LNO(Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie)
in de provincie zullen ondergebracht worden in Provinciale Landbouwconsulentschappen. Ook de organisatie van de Consulentschappen in Algemene Dienst
(CAD 's) die van oudsher de schakel tussen onderzoek en voorlichting vormen,
zal worden aangepast. Over een mogelijke organisatievorm is door een
organistieaviesbureau een advies uitgebracht. Nadruk krijgt het meer als een
eenheid functioneren van de gezamelijke CAD 's. Mede op grond van dit advies
bestaat het voornemen om de CAD's voor de Akker- en Tuinbouw in één
organisatie onder te brengen. Deze organisatie gaat Informatie- en Kennis
Centrum heten. Deze organisatie heeft afdelingen voor elk van de sectoren van
Akker- en Tuinbouw die gevestigd worden bij de proefstations. Daarnaast heeft
het een afdeling Milieu en Kwaliteit die samen met ondersteunende secties in
Wageningen gevestigd wordt.
In Naaldwijk wordt de IKC-afdeling Groenteteelt onder glas en Bestuiving
gevestigd. In Aalsmeer komt de IKC-afdeling Bloemisterij. In de loop van 1989
zullen de nieuwe organisaties ingesteld worden en zullen de medewerkers indeze nieuwe organisaties geplaatst worden. Dit is een heropstellingsoperatie waarbij in totaal circa 1200 personen betrokken zijn.
Deintroductie van automatisering binnen devoorlichting die in 1987was gestart,
gingverder. In1988werdextraapparatuur geplaatst zodat zowelde administratie
als elk team de beschikking heeft over een Personal Computer. Standaard
software werd geïnstalleerd en er werden opleidingen voor alle medewerkers
verzorgd. Met de ontwikkeling van zogenaamde Voorlichtingsondersteunende
Systemen (VOS) werd gestart. In 1989 zal de eerste VOS in gebruik worden
genomen om bedrijfseconomische adviezen (BEA) te maken.
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Het jaar 1988 was ook het jaar waarin de bewustwording van de milieuproblematiek van de glastuinbouw sterk toenam.Zowel door het bedrijfsleven als
door de voorlichting werden activiteiten ondernomen als het gewasbeschermingsproject van de NTS, het milieu-actieplan van de 3 HLO Westland
en voorlichtingsbijeenkomsten overal in het land. Het besef is gegroeid dat de
belasting van het milieu met vooral meststoffen en bestrijdingsmiddelen beperkt
zal moeten worden.Om dit te bereiken zal een forse inspanning van onderzoek,
voorlichting en bedrijfsleven nodig zijn.
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Opstelling voor het meten van het vochtgehalte van steenwolmatten.
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Plantevoeding en wortelmedia
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Het betrekken van de nieuwbouw in 1988 betekende voor het gehele personeel
een verbetering van de werksituatie, maar voor beide laboratoria van de afdeling
Plantevoeding enwortelmedia wasdit inbijzondere mate hetgeval.Het chemisch
laboratorium kreeg de ruimte en de outillage die het opstellen en bedienen van
moderne apparatuur vraagt. Het fysisch laboratorium moest min of meer geheel
opnieuw worden ingericht. Ook het personeelvoor dit laboratorium moest worden
aangesteld. Een en ander kon in 1988 worden gerealiseerd, zodat ook nu het
fysisch laboratorium startklaar is om het onderzoek te beginnen.
Desubstraatteelt bleef veel aandacht vragen,zowelwat betreft plantevoeding als
de ontwikkeling en beproeving van nieuwe substraten. Veel vragen deden zich
voor over de wortelontwikkeling in substraten, vooral bij bloemgewassen.
Bij de bemesting in de grond vroeg de problematiek van de hoge nitraatgehalten
van blad- en knolgewassen in het winterhalfjaar opnieuw aandacht. Een geheel
nieuw onderzoek naar het nauwkeurig reguleren van het stikstofaanbod werd
gestart. Doel hiervan is te proberen op deze wijze de nitraatgehalten in deze
gewassen te verlagen.
Onderzoek om verontreiniging van het milieu zoveel mogelijk te beperken, kreeg
regelmatig aandacht en zal de komende jaren steeds meer inzet van het onderzoekvragen. Deafdeling Plantevoeding enwortelmedia zalvooralaandacht moeten besteden aan onderzoek naar een efficiënt gebruik van plantevoedingsstoffen.
Bemesting in grond
Borium
Al enkele jaren wordt de invloed van boriumbemesting onderzocht bij gewassen
die ingrondworden geteeld. In1988werddoorgegaan metdeteelt vanamaryllis.
De bollen die vorig jaar uit schubben werden geteeld werden opnieuw ingeplant.
De boriumgehalten in de grond varieerden tussen 6 en 223 micromol B per liter
1:2 extract. Dit extract wordt voor de boriumbepaling bereid met een calciumchloride oplossing (0,02 mol per liter). Hiermee zijn bij de bepaling op het
laboratorium namelijk goede ervaringen opgedaan. In de zomer trad boriumovermaat op bij de hoogste trap in de proef. Het gehalte in het 1:2 extract was
toen 113micromol per liter. Gebreksverschijnselen werden niet waargenomen.In
1989 worden de bollen opnieuw ingeplant om ze in bloei te laten komen.
Carbomix
Door de fabrikant van Carbomix werden gegevens verstrekt die er op wezen dat
bemesting van grond met dit produkt het nitraatgehalte van bladgewassen zou
verlagen. In containers met tuingrond werden verschillende hoeveelheden
toegediend. Tweemaal achtereen werd kropsla geteeld en tweemaal veldsla.
Verschillen in opbrengst werden niet gevonden. De nitraatgehalten daalden licht
onder invloed van de toediening van Carbomix. De effecten waren echter te
gering om perspectieven te bieden om op deze wijze tot een duidelijke verlaging
van het nitraatgehalte in bladgewassen te komen. Bovendien bevat Carbomix
zware metalen,die mogelijk onder bepaalde omstandigheden vrij zouden kunnen
komen. Het onderzoek is beëindigd.
Stikstofvormen
De proef met gerbera die in 1987 was gestart werd in 1988 beëindigd. Twee
rassen werden geteeld en wel Bismuth en Eoliet. Het ras Bismuth dat gevoelig
is voor chlorose toonde duidelijk verschillen tussen de behandelingen. Bij veel
ammonium inde voedingsoplossing was de chlorose belangrijk minder dan wanneer nitraat of ureum werd gebruikt. Ook op de opbrengst had dit een duidelijk
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effect. Wanneer de helft van de stikstof als ammonium werd gegeven, werd bij
het ras Bismuth 35% meer bloemen geoogst dan wanneer uitsluitend nitraat
gebruikt werd. Bij het ras Eoliet werden slechts geringe verschillen gevonden.
Inde herfst werden matricaria enveldsla geteeld. Beide gewassen toonden geen
voorkeur voor wat betreft de stifstofvorm bij de bemesting. Verschillen in
opbrengst werden niet gevonden.
Nitraatgehalte vansla
Indewinter komen hoge nitraatgehalten insla voor. Dezeworden door de Volksgezondheidsdienst als ongewenst geacht. Inonze exportlanden wil men dan ook
tot lagere waarden komen voor bladgewassen die worden geïmporteerd. Het
telen van sla onder traditionele teeltomstandigheden in de winter brengt echter
opminof meer natuurlijke wijzeeenhoog nitraatgehalte metzichmee. Uit andere
onderzoekingen bleek echter dat als gewassen bij sub-optimale stikstofbemestingen werden geteeld, de planten een veel efficiënter gebruik maakten
van de stikstof. Om onder een dergelijk bemestingsregime te kunnen telen,moet
de benodigde stikstof zeer nauwkeurig in afhankelijkheid van de groei van het
gewas gegeven worden. Dit is alleen mogelijk in een watercultuur. Naar de
omschreven teeltwijze is in 1988oriënterend onderzoek gestart. Hieruit bleek dat
bij een dagelijkse dosering van de stikstof, sla geteeld kan worden met een laag
nitraatgehalte onder winterse omstandigheden. Het kropgewicht bleef echter nog
te veel achter (25%) bij de controlebehandeling. Mogelijk is de dosering nog te
laag geweest. Het oriënterend onderzoek wordt voortgezet.
Bemestingsadviezen
Het onderzoek naar de juistheid van bemestingsadviezen die door de computer
worden verstrekt werd voortgezet. Op vier rozenbedrijven werd het onderzoek
afgerond dat vorig jaar was gestart. Uit de resultaten bleek dat met de
geadviseerde bemesting het niveau van de streefcijfers in het 1:2extract van de
grond redelijk werd bereikt. Het kaligehalte werd echter wat hoger dan het
vastgestelde streefcijfer, terwijl magnesium wat beneden het gestelde niveau
bleef. In 1989 zal een en ander worden bijgesteld.
De bemesting van chrysant werd op basis van vroeger onderzoek bijgesteld. Dit
jaar isopeenbedrijf gestart metonderzoek naardeeffecten daarvan. In1989kan
dit zijn afgerond.
Bemesting in substraat
Ammonium en mangaan bij gerbera
In1987werd eenonderzoek gestart naardeeffecten vanammonium en mangaan
bij gerbera geteeld in steenwol. Door toediening van ammoniumstikstof in de
voedingsoplossing werden verschillende pH-niveaus in de matten gerealiseerd.
Een lagere pH bleek gunstig voor destand van het gewas,doordat erveel minder
chlorose optrad. Dit hadook gevolgen voor de bloemproduktie. Het rasJoycegaf
16% enhet rasAmber 26% meer bloemen bijeenpH rond5,5 invergelijking met
een pH rond 7,0. De mangaantoediening had geen duidelijk effect op de bloemproduktie.Zonder toediening van mangaan trad echter wel mangaangebrek op in
het gewas. Toediening van 15 micromol per liter voedingsoplossing gaf bij lage
pHverkleuring inde bloemen. Eenhoeveelheid vanongeveer 7micromol per liter
voedingsoplossing lijkt optimaal.
pH en borium bij gerbera
In een volgende proef met gerbera wordt de boriumvoorziening bestudeerd bij
twee pH-niveaus. Deboriumgehalten indesteenwolmat worden gehouden op 10,
25, 50 of 100 micromol per liter. De proef is in september gestart en zal in 1989
worden beëindigd.
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pH bijanjer
Bij anjers geteeld in steenwol is een onderzoek gestart naar de invloed van de
pHindesteenwolmat. Deverschillende pH-waardenworden gerealiseerd doorde
ammoniumgift te variëren. Gestreefd wordt een reeks behandelingen te
realiseren metwaarden tussen 4,5 en8,5. Indeeerste maandenvan deteelt was
degroei beter bijde lagere pH-waarden. In 1989zullen de resultaten vandeproef
bekend worden.
Silicium bijkomkommer
Het toedienen van silicium bij komkommers geteeld in steenwol heeft de laatste
jaren veel aandacht getrokken, omdat siliciumtoediening de opbrengst verhoogt.
Een probleem hierbij is de dosering. Toediening van silicium aan de voedingsoplossing veroorzaakt namelijk verstopping van het druppelbevloeiingssysteem.
Daarom is dit jaar vooral onderzoek gedaan naar de toedieningswijze. Het
toedienen van polysilicaat bleek minder verstopping van het druppelsysteem te
veroorzaken dan het tot nu toe gebruikelijke kaliwaterglas. Maar in de vorm van
polysilicaat was de silicium onvoldoende beschikbaar voor de plant. Het vooraf
toedienen van kaliwaterglas aan de steenwolmat gaf wel een redelijke opname
van silicium. Toch leek dit nog geen methode die op grote schaal kan worden
toegepast. Het onderzoek wordt in 1989 voortgezet.
Perchloraat bij komkommer
In het begin van 1988 trad schade op in komkommergewassen bij gebruik van
Chileense kalisalpeter. Dit veroorzaakte necrose aan de bladranden en misvorming van de bloemen. Het vermoeden bestond dat dit veroorzaakt werd door
perchloraat, wat in deze meststof vaak aanwezig is. In een onderzoek is daarom
nagegaan of door toediening van perchloraat dezelfde schadebeelden konden
worden opgewekt als met Chileense kalisalpeter. Dit bleek het geval te zijn.
Ook werd in de proef nagegaan of de groei van de plant geremd werd door
perchloraat. Zowel de wortelontwikkeling als de plantegroei bleken te worden
gereduceerd. Aan de praktijk werd geadviseerd voor komkommers geen
Chileense kalisalpeter meer te gebruiken.
Kationenverhoudingenbij komkommer
Bij komkommers geteeld in steenwol werden kationenverhoudingen vergeleken.
Bij het laagste magnesiumniveau van 1,5 mmol per liter voedingsoplossing in de
steenwolmat traden lichte gebreksverschijnselen op, vooral als het calciumgehalte hoog was. Verschillen in opbrengst traden echter niet op bij de
verschillende magnesiumniveaus. Dit was ook niet het geval bij de sterk
uiteenlopende kalium-calciumverhoudingen die in de proef waren opgenomen.
Ook werden geen verschillen in vruchtkwaliteit gevonden. Komkommer is
blijkbaar niet gevoelig voor een wat hogere of lagere verhouding tussen kalium
en calcium in het wortelmilieu.
Fosfaat en zink bij tomaat
Indepraktijk komen bijtomaat regelmatig verschijnselen voor dieaan zinkgebrek
doen denken. Omdat het zinkgehalte in desteenwolmat vaak hooggenoeg bleek
te zijn, bestond het vermoeden dat dit veroorzaakt zou worden door een hoge
fosfaatopname. In een proef werd daarom de invloed van fosfaat op de
zinkopname nagegaan.Tweemaal werden tomaten geteeld; rondetomaten inhet
voorjaar en vleestomaten inde herfst. Zinkgebrek is niet opgetreden; ook niet bij
de zeer hoge toediening van 3 mmol fosfaat per liter voedingsoplossing. Er kan
daarom nog geen uitspraak worden gedaan over de effecten van fosfaat op
zinkgebrek. Mogelijk dat het gewasonderzoek hierover meer duidelijkheid
verschaft. Deresultaten daarvan zijnechter nog niet bekend. Deproef toonde wel
een duidelijke relatie aan tussen goudspikkels in de vrucht en de fosfaat25

toediening. Goudspikkels worden in sterke mate bevorderd door veel fosfaat. De
toediening van dit element is daarom bijgesteld in de samenstelling van de
voedingsoplossing voor de praktijk.
Zoutverdeling in steenwolmatten
Bij het meten van EC-waarden in steenwolmatten worden in de praktijk grote
verschillen aangetroffen als op verschillende plaatsen in dezelfde mat gemeten
wordt. Om na te gaan op welke waarde de planten reageren, is vorig jaar
onderzoek gestart waarin de plant in staat gesteld werd te wortelen in steenwol
metverschillende EC-waarden.Hetonderzoek metbehulpvandeze zogenaamde
gescheiden wortelsystemen is dit jaar voortgezet. De proef was nu zodanig
ingericht dat bij alle behandelingen de plant een gedeelte van de wortels had in
steenwol waarin de EC op 2,5 werd gehouden; het andere deel wortelde in
steenwol waarin de EC werd gehouden op waarden tussen 0,5 en 10,0. Dit jaar
werden vleestomatengeteeld.Verschillen inopbrengst werden nietgevonden.Bij
de behandeling waarin een deel van de wortels groeide bij een EC-waarde van
0,5 werden grovere vruchten geoogst, traden wat meer goudspikkels op, leek het
uitstalleven wat korter enwerd aanzienlijk meer wankleurigheid gevonden dan bij
de overige behandelingen. De wateropname was het hoogst bij de lagere
EC-waarden. Bij de opname aan voedingsstoffen speelde vooral dat deel van de
wortels een rol waar de EC-waarde in de steenwol het hoogst was. Tussen de
elementen bestaan echter wel verschillen. Met het oog op de kwaliteit van de
vruchten is het dus van belang er voor te zorgen dat plaatselijk geen lage
EC-waarden voorkomen. Voor het bemonsteren van de voedingstoestand kan
men zich het beste richten op de gemiddelde waarde.
Bemonstering drainwater
Een ander probleem bij monstername in substraatcultures wordt gevormd door
het feit dat het moeilijk is een monster uit het wortelmilieu te verzamelen. Getracht is nate gaan of het mogelijk is in dergelijke gevallen drainwater te gebruikenvoor onderzoek. Inde praktijk werd daartoe onderzoek gedaan bij gewassen
als Anthurium in kunstschuimgranulaat, cymbidium in steenwol en aardbei in
veensubstraat. Als methoden werden vergeleken drainwater, vochtafzuiging via
keramische elementen en bemonstering van het substraat. Bij aardbei en
Anthurium werd een goede samenhang gevonden tussen de verschillende
methoden. Bij cymbidium was dit niet het geval. Dit laatste wordt waarschijnlijk
vooral veroorzaakt doordat er weinig verschil was in het niveau van de
waarnemingen. Bij teelten waarbij het moeilijk is een monster uit het wortelmilieu
te verzamelen kan dus waarschijnlijk een redelijke indruk van de voedingstoestand worden verkregen door het drainwater te onderzoeken.
Bemestingsadvies tomaat
Op twee bedrijven met tomaten geteeld in steenwol werd nagegaan of de
bemestingsadviezen zoals ze via de computer werden opgesteld juist waren.
Gedurende het gehele teeltseizoen werden daartoe de gebruikte voedingsoplossing, devoedingssamenstelling inde steenwolmat en degegeven adviezen
gevolgd. Uit de resultaten bleek dat de gehalten aan borium en magnesium iets
verhoogd moesten worden om de gewenste streefcijfers in de mat te realiseren.
Daarnaast is het fosfaatgehalte wat verlaagd met het oog op het optreden van
goudspikkels.
Voedingsoplossing courgette
Bij de teelt van courgette in steenwol werd het gebruik van een voor deze teelt
voorlopig samengestelde voedingsoplossing nagegaan. Uit het verloop van de
gehalten aan voedingselementen inde steenwolmat bleek dat voor kali, calcium,
sulfaat, ijzer en borium bijstelling nodig was. Een nieuwe, beter op de teeltafgestemde voedingsoplossing kon worden samengesteld.
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Watervoorziening en waterkwaliteit
Bromide in oppervlaktewater
Het bromidegehalte van het oppervlaktewater was dit jaar weer wat lager dan in
1987. Slechts eenmaal werd een gehalte gevonden boven 100micromol per liter.
Het aantal monsterpunten werd verminderd van twaalf naar negen.
Keukenzout bij substraatteelten
Komkommers werden geteeld bij EC-waarden van 2,5; 3,7 en 5,2. De hoge
EC-waarden werden verkregen door toediening van extra voedingsoplossing of
keukenzout (12,5 of 25 mmol per liter). Tweemaal werden komkommers geteeld
enwel inhetvoorjaar enindeherfst. EenverhogingvandeEChadinhet voorjaar
een duidelijk negatief effect op de opbrengst. Bij een EC van 5,2 was de
opbrengst 18% lager dan bij 2,5. Keukenzout was hierbij nauwelijks specifiek
nadelig. In de herfst werd alleen een specifiek nadelig effect gevonden van
keukenzout bij de hoogste EC-waarde. De opbrengst was daar ongeveer 15%
lager dan bij een ECvan2,5. Dekwaliteit vandevruchtenwerdgunstig beïnvloed
door een hogere EC-waarde. Keukenzout had hierbij geen specifiek effect.
Druppelsystemen
Hetonderzoek naar de gevoeligheid van verschillende druppelsystemen werd dit
jaar voortgezet. In maart werden alle systemen die in het onderzoek waren
opgenomen gereinigd. Naast de capillaire druppelaar van 1liter per uur werd nu
ook een capillair met een capaciteit van 2 liter per uur opgenomen. Direct na het
reinigen functioneerden de meeste systemen goed; alleen de 1 liter capillairen
bleken moeilijk te reinigen. Na verloop van 3 tot 4 maanden trad bij de 1 liter
capillair verstopping op. De andere systemen bleven goed functioneren. In het
onderzoek waren twee lijn-systemen en drie insteeksystemen opgenomen.
Frequentie bij het gieten
Onderzoek werd verricht naar de frequentie bij het gieten van tomaten in
steenwol. Vier behandelingen werden aangebracht, die alle evenveel water
kregentoegediend. Dehoeveelheid per keervarieerde echtertussen 100en 1200
ml per plant. Daardoor varieerde de duur tussen de gietbeurten met eenzelfde
factor. Detomaten werden geplant op 15juli en de teelt eindigde half november.
Verschillen in opbrengst werden niet gevonden. Het komende jaar wordt het
onderzoek voortgezet met een vroege tomateteelt.
Vochtmeting in steenwolmatten
Het isnogsteeds niet goed mogelijk gebleken eengoede methodete ontwikkelen
voor het direct meten van het vochtgehalte van steenwolmatten tijdens de teelt.
In een oriënterend onderzoek werd nagegaan of het mogelijk was dit via
steenwolcylinders te doen die in de mat waren geplaatst. Het onderzoek leerde
dat eennatte cylinder zichvrijsnelaanpaste aandevochttoestand ineen drogere
mat. Eendroge cylinder pastezichechter slecht aan bijdevochttoestand vaneen
nattere mat. Het onderzoek wordt nog voortgezet.
Substraten
Steenwolpluggen
Sinds enkele jaren treden problemen op bij het zaaien van tomaat en paprika in
steenwolpluggen. In 1988 is daarom onderzoek verricht op enkele plantekweekbedrijven om de oorzaak te achterhalen. Hierbij bleek in de eerste plaats, dat de
herkomst van het zaad van invloed was, omdat een duidelijk verschil tussen
rassen optrad. Het vochtgehalte van de plug was ook van invloed, want extra
broezen was nadelig en het droger maken van de plug door het uitblazen van
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vocht werkte gunstig. Het water waarmee de voedingsoplossing werd klaargemaakt, bleek soms ook van invloed. Een duidelijk beeld van de oorzaken van
de slechte kieming is nog niet verkregen. Vermoed wordt dat het vochtgehalte
van de plug wel een duidelijke rol speelt. De geringe hoogte van 3 cm leidt er
gemakkelijk toedat depluggeheel metvocht verzadigdwordt endaardoor weinig
zuurstof bevat.
Biologische toets
Substraten kunnen verbindingen bevatten die schadelijk zijn voor de plantegroei.
Vaak is het niet mogelijk dit op een chemisch laboratorium te controleren, omdat
gewoonlijk niet bekend is welke verbindingen aanwezig kunnen zijn. Door het
uitvoerenvan planttesten kanenigszins aandit euveltegemoet wordengekomen.
Daarom wordt een methode ontwikkeld waarbij materialen worden geëxtraheerd
metwater. Metdit extract wordt daarna een inert groeimedium bevochtigd waarin
diverse soorten zadenworden gekiemd. Hierbij worden vooralzadengebruikt van
planten die een grote gevoeligheid voor diverse chemische stoffen hebben
getoond. Dit jaar is gewerkt met een 1:2 volume-extract van substraten en is
gezaaid insteenwol dat met dit extract verzadigd werd. Demethode wordt verder
ontwikkeld. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de RHP.
Bruikbaarheid substraten
Ineen proef werd eengroot aantalsubstraten bijeengebracht. Zewerden zodanig
opgesteld dat de tomateplanten die op de substraten werden geplaatst al of niet
in twee verschillende materialen konden wortelen. Veenmengsels, vermiculiet,
perlite, kunstschuim, glaswol en steenwol waren opgenomen. Steenwol en veen
gaven de beste resultaten. Bij de andere materialen werden de resultaten beter
als een deel van het wortelstelsel in steenwol kon wortelen. De teeltduur in de
proef was slechts kort, zodat uit de resultaten geen conclusies voor een lange
teeltduur getrokken moeten worden.
Fysische bepalingen
Dit jaar kon ook een begin worden gemaakt met het verbeteren en ontwikkelen
vanfysische metingen aansubstraten.Indeeerste plaats zalworden gewerkt aan
verbetering van het meten van de vochtkarakteristieken van verschillende
substraten. Bij veensubstraten zal vooral worden gekeken naar de dichtheid bij
het vullen van de cylinders waarin gemeten wordt. Getracht wordt om hierover
internationaal overeenstemming te vinden. Bij kunstmatige substraten zal vooral
worden gewerkt aan meting over kleine hoogteverschillen in het substraat. Het
vocht in deze substraten is dermate weinig aan het materiaal gebonden dat een
cm verschil indrukhoogte van belangrijke invloed is op hetvochtgehalte. In 1988
is vooral gewerkt aan de opbouw en het inregelen van de apparatuur. Aan het
einde van het jaar kon met metingen worden begonnen.
Wortelontwikkeling
Wortelvolume bij tomaat
In een proef met tomaat werd geteeld in 5 liter steenwol per plant. Bij een deel
van de planten werd direct gestart in deze hoeveelheid, maar bij een ander deel
slechts in eenderde of tweederde van deze hoeveelheid. Toen de vijfde tros
bloeide werd bij eendeelvan de planten desteenwol aangevuld tot 5liter. Bijeen
ander deel gebeurde dit pas toen deoogst begon.Ook werd het effect nagegaan
van hetverwijderen van eenderde of tweederde van de steenwol (met wortels) bij
genoemde groeistadia. De verwijderde steenwol werd daarbij vervangen door
nieuwe. Hoewel de behandelingen die werden toegepast zeer ingrijpend waren,
werden geen betrouwbare verschillen in opbrengst verkregen. De watervoorziening in de proef was weliswaar zeer goed geregeld, maar de conclusie lijkt ge28

rechtvaardige! dat onder dergelijke omstandigheden blijkbaar in kleine volumes
geteeld kanworden.Verder lijkt het dat het wortelstelsel van een plant nogal wat
overcapaciteit heeft. Het onderzoek wordt voortgezet met kleinere wortelvolumen
dan dit jaar.
Wortelvorming
Destructuur vaneenwortelstelsel hangt samen met hetsubstraat waarin de plant
groeit. Inwater worden veelal lange rechte wortels gevormd. In grond vertakken
ze zich veel meer. Voor wat betreft substraten zullen wortelstelsels worden
gevormd die tussen deze uitersten liggen. De effectiviteit van een wortelstelsel
voor opname van water en voedingsstoffen kan samenhangen met de structuur
ervan. Teneinde dit te onderzoeken zijn tomateplanten geteeld in substraat
bestaande uit korrels met verschillende diameter. De resultaten wijzen er op dat
de scheut/wortelverhouding toeneemt bij een grovere korrelgrootte van het
substraat. Dit zou kunnen wijzen op een effectiever functioneren van de wortels.
De techniek van het vergelijkbaar telen van planten in verschillende substraten
vraagt echter nog aandacht en zal verder verbeterd dienen te worden alvorens
duidelijke conclusies mogelijk zijn.

Chemisch onderzoek
Onderzoekveensubstraten
Inhet kader van hetvereenvoudigen van deextractiemethode van potgronden en
veensubstraten werd een oriënterend onderzoek verricht naar verschillende
manieren van het vullen van containers en het opveldcapaciteit brengen van het
materiaal. Hierbij bleekdatdoor mechanisch schudden enaandrukken alspoedig
een grotere dichtheid wordt verkregen dan onder teeltomstandigheden bij de
potplantenteelt. Tussenverschillende methodenwerdvaakweleengoedverband
gevonden. Wegens het ontstaan van een vacature op het laboratorium kon nog
niet met het eigenlijke onderzoek worden begonnen. In 1989zal dit wel het geval
zijn.

Kwaliteit van champignons
Op verzoek van het Proefstation voor de Champignoncultuur werden enkele
partijen champignons onderzocht van uiteenlopende kwaliteit. Naast de visuele
beoordeling werd als kwaliteitsparameter gebruikt de druk die nodig was om het
vocht vrij te krijgen. Dit bleek niet altijd te voldoen. Daarom werd gezocht naar
een andere grootheid om kwaliteit te kunnen beoordelen. Het chemische
onderzoek van de champignons werd uitgevoerd met behulp van verschillende
extractiemethoden. Het extraheren van vocht uit vers materiaal door middel van
druk bleek het best te voldoen. Tussen de kwaliteitsklassen werden duidelijke
verschillen gevonden voor EC, kali, magnesium en fosfaat.
Oxalaatbepaling in gewasmonsters
Stip in paprika, goudspikkels bij tomaat en kelkverdroging bij aubergine zijn
afwijkingen die samenhangen met een hoog calciumgehalte in het weefsel.
Vermoed werd dat neerslagen van calciumoxalaat daarbij een rolzouden spelen.
Daarom is op het laboratorium een methode ontwikkeld om oxalaat te kunnen
bepalen. Hierbij is gebruik gemaakt van de ionchromatograaf. De ontwikkelde
methode lijkt goed te voldoen. In vergelijking met de hoeveelheden oxalaat die
in blad worden gevonden bleken de hoeveelheden in de vrucht maar gering te
zijn. Het vermoeden dat calciumoxalaat een rol speelt bij bovengenoemde
afwijkingen kon nog niet worden bevestigd. Het onderzoek wordt voortgezet.
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Hieronder volgt een totaaloverzicht van onderwerpen waaraan door deafdeling Plantevoeding en wortelmedia is gewerkt in 1988.
Bemesting in grond
- Boriumbepaling in grond.
- Carbomix toediening.
- Stikstofvormen.
- Nitraatgehalte in sla.
- Bemestingsadviezen voor grondteelten.

Bemesting in substraat
- Ammonium en mangaan bij gerbera.
- pH en borium bij gerbera.
- pH bij anjers.
- Silicium bij komkommer.
- Perchloraat bij komkommer.
- Kationenverhoudingen bij komkommer.
- Fosfaat en zink bij vleestomaten.
- Zoutverdeling in steenwolmatten.
- Bemonstering van drainwater.
- Bemestingsadvies bij tomaat.
- Voedingsoplossing voor courgette.
- Uzerchelaten en zinkopname bij gerbera.
- Voedingsopname cymbidium.

Watervoorzieningen waterkwaliteit
- Bromide in oppervlaktewater.
- Keukenzout bij substraatteelten.
- Druppelsystemen.
- Frequentie bij het gieten.
- Vochtmeting in steenwolmatten.

Suosfrafen
- Zaaien in steenwolpluggen.
- Biologische toets voor substraten.
- Bruikbaarheid substraten.
- Fysische bepalingen.

Wortelontwikkeling
- Wortelvolume bij tomaat.
- Wortelvorming.

Chemischonderzoek
- Onderzoek veensubstraten.
- Kwaliteit van champignons.
- Oxalaatbepaling in gewas.
- Chemische eigenschappen van aardappelvezelgranulaat.
- Chemische samenstelling van carbomix.
- Aluminiumgehalte van perlite.
- Mangaangehalte van boomschors.
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Teelt en kasklimaat
De verhuizing naar het nieuwe gebouw leverde niet alleen een enorme
verbetering op aan werkkamers voor het onderzoek. Ook kregen we hierbij de
beschikking over nieuwe outillage die de onderzoekmogelijkheden sterk vergroten. Naast twee laboratoria zijn er twee ruime cellen waarin planten kunnen
worden geteeld. Door het PVS werden tien nieuwe cellen aangeboden voor het
knol- en bolonderzoek. Voor het kwaliteitsonderzoek groenten zijn nu vijf cellen
beschikbaar waarin met name houdbaarheidsonderzoek zal plaatsvinden. Tot nu
toe waren er op het proefstation geen mogelijkheden om het vaasleven bij
bloemen vast te stellen. Met de nieuwbouw is hierin verandering gekomen en is
er een uitbloeiruimte voor dit onderzoek beschikbaar.
Ook op de tuin werden enige vernieuwingen in de outillage tot stand gebracht.
De lysimeterkas werd getest na een renovatie en de inrichting van een volledig
nieuwe meetopstelling. Het proefstation beschikt nuover een zeer geavanceerde
kas voor verdampingsonderzoek. Er werd in 1988 ervaring opgedaan in zes
kleine afdelingen met ventilatiesystemen voor dehelft voorzien vanfilters,om het
effect van kasluchtsamenstellingte kunnen vaststellen. Dezeafdelingen zullen in
begin 1989 nog met een substraatsysteem worden uitgerust.
Voor het freesia-onderzoek werd een luisdichte gaaskas gebouwd. In deze kas
zullen de mogelijkheden worden nagegaan van de vermeerdering van freesia
voortplantingsmateriaal, gescheiden van de bloemproduktie.
Ook kon het onderzoek extra versterkt worden door de aanstelling van enkele
medewerkers. Vooruitlopend op de oprichting van het nieuwe CRZ (waarin het
RIVRO op zal gaan) werden twee medewerkers bij het gebruikswaardeonderzoek glasgroenten aangesteld. Dit biedt de mogelijkheid om het gebruikswaarde-onderzoek verder te versterken, vooral wat betreft de aspecten die de
kwaliteit betreffen.
Erwerden twee nieuwe medewerkers geselecteerd voor het kwaliteitsonderzoek.
Dit zal de mogelijkheid bieden om meer aandacht te besteden aan het zoeken
naar verklaringen voor kwaliteitsverschillen. Ook zal het sensorisch onderzoek
met behulp van een smaakpanel, reeds in 1988 van start gegaan, het volgende
jaar verder worden uitgebreid.
Tomaat
Plantbeweging
De effecten van plantbeweging waren vorig jaar zodanig dat opnieuw aan dit
aspect aandacht werd besteed. De plantbeweging werd nu verkregen door kort
langs de planten te lopen.Naarmate er meer langs de planten werd gelopen nam
de plantlengte en het bladoppervlak af en verliep de bloei envruchtzetting bij de
hogeretrossen moeilijker. Hierdoor tradeen produktieverminderingop. Dit onderzoek zal in 1989worden afgerond met een experiment waarin de breedte van de
looppaden een onderzoekfactor zal zijn.
Vruchtzetting
Ter verbetering van de vruchtzetting werd een aantal methoden beproefd: trostrillen, stamtrillen en stamtikken. Alleen stamtrillen gaf een lagere produktie, dit
in tegenstelling tot de resultaten van 1987. De oorzaak moet waarschijnlijk
worden gezocht in de kracht van de triller. Deze leek te gering te zijn. Het
vruchzettingsonderzoek zal worden voortgezet met insekten (bijen/hommels).
Schermen
Het onderzoek naar verbetering van het zomerklimaat met behulp van beweegbare zonneschermen is voortgezet bij vleestomaat in een hoge draadsysteem.
Eerder was de ervaring opgedaan, dat door het wegschermen van instralings31

pieken er produktieverlies optreedt. Daarom is geprobeerd het scherm minder te
sluiten door in de regeling ook de kastemperatuur te betrekken. Door het
optreden van virus zijn de produktiewaarnemingen beïnvloed.Toch was weer de
tendens aanwezig dat het wegschermen van licht een lagere produktie gaf.
Metingen van de vruchttemperatuur gaven de hoogste waarde tussen 15.00 en
16.00 uur. De temperatuur van vruchten beschenen door de zon was in de kas
zonder scherm maximaal 6 ° C hoger dan in de kas met gesloten scherm.
Bladeren indezonwarenaanzienlijk koelerdan bijvergelijkbare omstandigheden
vorig jaar. Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt door het gewijzigde teeltsysteem.
Vorig jaar waren het vooral oudere bladeren die direct beschenen werden door
de zon. Nu waren het alleen jonge bladeren. Onder gesloten scherm was de
luchtvochtigheid altijd lager dan in de kassen zonder scherm. Hieruit werd
geconcludeerd, dat door het schermen de verdamping kleiner werd. Ook zijn de
vruchten op kwaliteit beoordeeld. Het percentage vruchten met geel-/groenkragen en sterscheuren nam af naarmate er meer werd geschermd. Ook leek de
aantasting met zweischeurtjes door het schermen te worden verminderd. Het
aanbrengen van kapjes boven de trossen verhinderde geheel het optreden van
geel-/groenkragen. Ook werd het uitstalleven positief door de kapjes beïnvloed.

Fusarium-voetziekte
Het probleem van Fusarium-voetziekte is op een aantal bedrijven sterk toegenomen. Resistentie hiertegen is aanwezig in enkele niet gangbare cultuurrassen. Nagegaan isopwelk moment detomatestam kanworden doorgeknipt als
er geënt isop resistente onderstammen. Erwerden geen groeiverschillen tussen
de verschillende momenten van doorknippen gevonden. Uit praktische
overwegingen is doorknippen kort voor het uitplanten, dus bij de plantekweker,
aan te bevelen.

Kwaliteit
Kroontjesverlies bij tomaat in de zomer is soms een lastig probleem. Nagegaan
isof hierbij de ethyleenhuishouding een rol speelt. Uit dit onderzoek zijn hiervoor
nog geen aanwijzingen gekomen. In 1989 zal verdere studie worden verricht.
Resultaten van onderzoek naar het optreden van zwelscheuren bij tomaat zijn
verder uitgewerkt. Zo bleken vruchten die een geringe indrukbaarheid hebben
voordat de huid breekt, meer zwelscheuren te hebben. Ook vruchten, gegroeid
in een periode met een relatief lage plantbelasting hebben meer zwelscheuren.
Schommelingen in plantbelasting lijken mede verantwoordelijk voor de wisselingen in zwelscheuraantasting. Er zijn geen duidelijke verbanden aangetoond
tussen het optreden van zwelscheuren en het gehalte aan kalium, calcium en
borium van de vruchten. Een poging om zwelscheuren bij tomaat tegen te gaan
door gebruik van een groeistof leverde geen positieve resultaten op.
Binnen het kwaliteitsonderzoek isdekleinverpakking nader bekeken.Zoals reeds
werdvermoed enook reedseerder isaangetoond,iskleinverpakking zeer nadelig
voor de kwaliteit. Het aantal zichtbare beschadigingen nam drastisch toe en het
uitstalleven van deze tomaten werd gehalveerd.
Er werd een bijdrage geleverd aan het onderzoek naar de invloed van het
kleurstadium bij de oogst op de smaak van tomaat. Dit onderzoek werd
uitgevoerd door het CIVO te Zeist. De onderzochte kleurstadia waren 2, 5, 7 en
10 volgens de kleurenwaaier van het CBT. Op het moment van proeven waren
detomaten in hetzelfde kleurstadium. Dit onderzoek, uitgevoerd bij vlees-, ronde
encherrytomaten, leverde interessante resultatenop. Naarmate detomaten rijper
werden geoogst, waren ze betrouwbaar kruidiger van smaak, minder zuur, zoeter
en minder melig. Vooral bij de eerste drie smaakaspecten was het effect bij
cherrytomaten het sterkst.
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Cherrytomaat
Cherrytomaat is een interessante nieuwe aanwinst gebleken in het groenteassortiment. In het teeltonderzoek werd een plantafstandenproef uitgevoerd
waarbij het aantal planten varieerde van 2,1 tot 2,8 per m2. Een toename van de
plantdichtheid gaf een hogere produktie. Uit de berekeningen blijkt dat economisch gezien een plantafstand van 52 cm in de rij optimaal is.
Rassenonderzoek
Het rassenonderzoek bij cherrytomaat leverde een belangrijke nieuwkomer op
namelijk 'Evita'. Dit TMV resistente ras wint het vooral kwalitatief van het ras
'Cherita'.
Het rassenonderzoek ronde tomaat leverde weer enkele aanbevelenswaardige
rassen op. Bij de vleestomaat blijft Dombito de alleenheerser.
Nadat enkele jaren geleden een geelvruchtig tomateras was beproefd met
negatief resultaat (onvoldoende kwaliteit), werd dit jaar opnieuw een geel ras
beproefd namelijk 'W 1145'. De produktie was vergelijkbaar met die van de
gangbare rode rassen.Het vruchtgewicht was 10gram lager endestevigheid en
uitstalleven waren wat minder dan van de rode rassen. De smaak van de gele
tomaten was gelijk aan die van het rode ras 'Turbo'.
Groeimodel
Aandeontwikkeling vaneengroeimodel vantomaat werdverder gewerkt. Tussen
debloeisnelheid endetemperatuur werdeengoede lineaire relatie gevonden.De
gegevens van temperatuur en uitgroeiduur van de vruchten geven de indruk dat
de invloed van de temperatuur op de uitgroeiduur groter wordt naarmate de
vrucht het plukrijpe stadium nadert. Uit metingen vandevruchtdiameter blijkt dat
bij een grote assimilatenvraag ten opzichte van het assimilatenaanbod de groei
vanjonge vruchtjes wordt uitgesteld. Er kandan bloemabortie optreden.Op deze
wijzecorrigeert deplanteentehoge plantbelasting.Optwee praktijkbedrijven zijn
waarnemingen aan groei, ontwikkeling en produktie verricht. Met een weegklok
blijkt het plantgewicht eenvoudig en redelijk nauwkeurig te kunnen worden
bepaald. Dewekelijkse groei komt goed overeen metdewekelijkse lichtsommen.
Het maximale plantgewicht was 4,3 kg,de maximale groeisnelheid 900 gram per
plant per week. De gewichtsverdeling over blad, stengel en vruchten was
respectievelijk 11, 5 en 84%.
Komkommer
Dichloorvos
Gebruik van dichloorvos ter bestrijding van Californische trips inde komkommerteelt is verder beproefd. Het bleek geen verschil te geven of het middel overdag
of 's avonds werd toegepast. Ook het afluchten na20,45 of 90 minuten gaf geen
verschillend effect, evenals 1, 2 of 3 keer toepassen. De conclusie werd
getrokken dat er in jonge sterke gewassen meer mogelijkheden zijn voor het
gebruik van dichloorvos dan werd verondersteld.
Kalisalpeter
Injanuari 1988traden op eenaantal bedrijven indevroegestookteelt afwijkingen
op. De bladeren groeiden bol enwerden gedeeltelijk necrotisch en veel bloemen
kleefden aan elkaar en kwamen daardoor niet open. Spoedig werd duidelijk dat
inde betreffende teelten steeds kalisalpeter was gebruikt, geïmporteerd uit Chili.
Nagegaan is of de betreffende schadebeelden gereproduceerd konden worden.
Deze proef werd eind april beëindigd. Uit de opgetreden schadebeelden is
geconcludeerd dat de in de praktijk opgetreden schade nagenoeg zeker aan het
gebruik vanChileense kalisalpeter moetworden toegeschreven. Hierin komtvaak
een geringe hoeveelheid perchloraat voor. Deze stof wordt verondersteld de
schade te veroorzaken.
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Zwarte komkommers
Op de veiling worden erg donkere komkommers (zogenaamde zwarte komkommers) alseen probleem ervaren. Devruchten zouden snel slapworden,vooral bij
de nek, geelgroen vruchtvlees bezitten en zoeter van smaak zijn. Van dergelijke
vruchten is het droge stof percentage bepaald. Dit bleek 40 tot 65% hoger dan
van normale vruchten.
Rassenonderzoek
In het rassenonderzoek is een aantal nieuwe rassen positief beoordeeld vooral
omdat deze door een betere kwaliteit de oude voorbij streven.
Sla
Plantmateriaal
Er isverder onderzoek gedaan naar het koelen indezomer vanjonge slaplanten
aan het einde van de opkweekperiode. Gekoeld plantmateriaal zou later planten
mogelijk maken. Jonge planten met een plantgewicht kleiner dan 0,2 gram zijn
gevoelig voor koelen wanneer ze langer dan 8 dagen bij 1 °C worden gekoeld.
Een temperatuur van 4 ° C gaf geen problemen bij 12 dagen koelen.
Bij slaplanten van opkweekbedrijven treedt vaak in meer of mindere mate
ongelijkheid op. Bij slaplanten afkomstig van zeventien opkweekbedrijven werd
nagegaan of deze ongelijkheid kon worden toegeschreven aan de kwaliteit van
de potgrond. Er werden aanzienlijke verschillen in plantkwaliteit tussen de
verschillende bedrijven geconstateerd. Binnen de partijen van een bedrijf komen
ook aanzienlijke verschillen voor infysische en chemische samenstelling van de
potgrond. Er kon geen duidelijke relatie worden gelegd tussen de mate van
spreiding in plantgewicht en de chemische en fysische samenstelling van de
potgrond.
Assimilatiebelichting rode typen
De belangstelling voor andere slatypen neemt toe. Vooral ook slatypen met een
rode kleur worden door deconsument gewaardeerd. Eengoede rode kleur bijde
typen Lollo rosso en eikebladsla is bij teelt onder lichtarme omstandigheden een
probleem. In het winterseizoen 1987/1988 werden twee proeven uitgevoerd met
assimilatiebelichting met het doel voldoende roodkleuring te verkrijgen. Bij zeer
hoge lichtintensiteiten was de roodverkleuring voldoende. Deze lichtintensiteiten
zijn echter praktisch niet haalbaar.
Glazigheid
In de winter van 1987/1988 was het optreden van glazigheid na vacuümkoeling
voor diverse telers een groot probleem. Deze vorm van glazigheid kwam op
diverse plaatsen in het blad voor. Dit in tegenstelling tot glazigheid die tijdens de
teelt ontstaat en voornamelijk aan de bladrand zit. Er is daarom nagegaan of de
mate van vochtigheid van de sla, de fustsoort, de koelmethode en de koeltemperatuur op het optreden van glazigheid invloed hebben. Gebleken is dat de
meeste glazigheid optreedt bij vacuümkoeling; de koeltemperatuur was hierbij
niet van belang. Devochtigheid speelde wel een belangrijke rol. Het percentage
glazige kroppen was bij droge, natte en zeer natte sla bij vacuümkoeling
respectievelijk 4, 26 en 38. Bij natte sla was het aantal kroppen met glazigheid
in de onderste laag van de doos zeven keer zo groot als in de bovenlaag. Er
waren ook duidelijke rasverschillen.
Rassenonderzoek
In het rassenonderzoek bij sla is speciale aandacht besteed aan het nitraatgehalte, omdat dit in de lichtarme periode steeds grotere problemen gaat
opleveren door verlaging van de norm. De veredelingsbedrijven werken sinds
enige jaren aan sla met een laag nitraatgehalte. Al enkele jaren zijn verschillen
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in nitraatgehalte tussen de rassen waar te nemen. Toch kan nog niet van een
oplossing van het nitraatprobleem via de rassen gesproken worden. Wel vinden
nog steeds snelle wisselingen in het rassensortiment plaats vanwege het
ontstaan van nieuwe witfysio's.
Paprika
Opkweek
In de praktijk wordt vaak gesproken over 'snelle' en 'trage' planten. Een snelle
plant is een plant die in een korte tijd tot een pootbare plant is uitgegroeid. Een
langzame plant doet daar relatief lang over. In een opkweekexperiment zijn
langzame en snelle planten verkregen door de planten te laten groeien bij twee
verschillende temperaturen en wel of niet bijbelichten. Er werd op drie data
gezaaid.Zoals eerder isgebleken,was de grootte van de planten op het moment
van uitpoten belangrijk voor de produktie. Toch lijkt er een extra invloed van
bijbelichting te zijn. Dit zal in 1989 verder worden onderzocht.
Zetting
Eenpaprikagewas zetonregelmatig metalsgevolg eenonregelmatige produktie.
Uit arbeidsoogpunt is een meer regelmatige produktie gewenst. Geprobeerd is
met vruchtzettingsbehandelingen dit te bereiken. Trillen, groeistofbespuiting,
noch vruchtdunning hadechter enig effect. Wel was opvallend dat door het trillen
de zaadhoeveelheid per vrucht aanmerkelijk toenam.
Bepaald is in hoeverre de grootte van het eerste zetsel van invloed is op de
grootte en het verloop van de produktie gedurende het gehele seizoen. Er is
daarvoor bij 40 paprikaplanten vastgesteld hoe groot het eerste zetsel was. Bij
deze 40 planten bleek dat te variëren van 2 tot 11 vruchten per plant. Deze
verschillen bleken niet van invloed opde produktieregelmaat. De planten die het
grootste eerste zetsel vormden gaven niet alleen de hoogste vroege produktie
maar ook de hoogste eindproduktie. De produktieverschillen tussen planten
bedroegen meer dan 100%enwarenonafhankelijk van degrootte van het eerste
zetsel.
Luchtvochtigheid
Het luchtvochtigheidsonderzoek is in een herfstteelt bij paprika voortgezet. De
behandelingen waren een continu hoge en lage luchtvochtigheid, een hoge
luchtvochtheid overdag en een lage 's nachts en omgekeerd. Evenals in vorige
jaren bleek de luchtvochtigheid geen invloed opde produktie te hebben.Wel trad
er meer stip op bij een lage luchtvochtigheid overdag en een hoge luchtvochtigheid 's nachts. Erwaren ook 12voedingsbehandelingen in het onderzoek
opgenomen. Bij de laagste voedingsconcentratie van 1,4 mS per cm was de
produktie het hoogst en kwam het minste neusrot voor. Eerder is gevonden dat
een lage EC meer zweischeurtjes geeft. Daarom is een EC van 3tot 3,5 mS per
cm aan te bevelen.
Kwaliteit
In eerder bewaaronderzoek bleken er grote houdbaarheidsverschillen voor te
komen tussen paprika's afkomstig van diverse herkomsten. Het is belangrijk om
tewetenofervruchtkenmerkenzijndieeenrelatievertonen metde houdbaarheid
zodat deze bij aanvoer op de veiling voorspeld kan worden.
Dit is ineen uitgebreid onderzoek nagegaan.Aan deverzamelde paprika's (rode,
groene,oranjeengele)van zevenbedrijven zijndevolgende kenmerkenbepaald:
stevigheid bij inzet, houdbaarheid, vruchtgewicht, lengte, breedte,aantal hokken,
wanddikte, aantal zaden, zaadgewicht, binnengroei, stip, refractie, zuur en een
aantal smaakaspecten. Devolgende conclusies konden worden getrokken. Gele
en oranje paprika's zijn korter houdbaar. De houdbaarheid isgroter naarmate de
paprika's bij inzet steviger zijn. Erwerd geen duidelijk verband gevonden tussen
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vruchtwanddikte ende houdbaarheid. Devruchtwanddikte vormde ook geen verklaring voor de houdbaarheidsverschillen tussen de kleuren. Zo hebben oranje
paprika's een relatief dikke vruchtwand, maar zijn kort houdbaar. Vooral in rode
paprika's kwam veel stip voor, met name aan de binnenkant van de vrucht. Aan
debinnenkant zatenergemiddelddrie maalzoveelstippenalsaande buitenkant.
Het droge stof gehalte, de refractie en het zuurgehalte bij groene paprika's was
ten opzichte van deoverige kleuren respectievelijk 25,40en60% lager. Met een
sensorisch panel zijn de verschillende kleuren paprika's beoordeeld op enkele
smaakaspecten. De groene paprika's werden het meest knapperig en het minst
zoet beoordeeld. Deze paprika's bevatten het minste aroma en werden door de
panelleden het minst aangenaam gevonden. De rode paprika vond men het
lekkerst. Deze bevatten het meeste aroma en zijn knapperig. Geel en oranje
verschilden in smaak niet veel van elkaar. Deze waren het minst knapperig.
In bewaarproeven werd vastgesteld dat de aantasting van stip bij roodgekleurde
vruchten tijdens de bewaring verandert. Het aantal uitwendig en inwendig
zichtbare stippen was nabewaring bijnatwee keerzo hoogalsvoor debewaring.
Smaakonderzoek isook uitgevoerd bij paprika's die met ethrel waren behandeld.
Deze werden minder zoet, grassiger, minder aromatisch en minder aangenaam
gevonden dan de van nature gerijpte. Geëthrelde paprika's zijn in feite groen
smakende paprika's met een rode kleur. Via nieuwe rassen wordt een bijdrage
geleverd aan verdere verbetering van de kwaliteit. Met name de gevoeligheid
voor stip en krimpscheuren is geringer dan bij de huidige rassen.
Aubergine
Luchtvochtigheid
Luchtvochtigheidsonderzoek bij aubergine gaf geen duidelijke effecten op bloei
en vruchtzetting. De hoogste vroege en totale produktie werd verkregen bij een
lage luchtvochtigheid overdag en een hoge 's nachts. Er werd een zeer duidelijk
effect van de luchtvochtigheid op het optreden van kelkverdroging vastgesteld.
Naarmate deetmaalluchtvochtigheid hoger was namde matevan kelkverdroging
af. Teneinde een verminderde gevoeligheid voor kelkverdroging te kunnen
combineren met een hoge produktie is een hoge nachtluchtvochtigheid
gecombineerd met een niet te lage dagluchtvochtigheid aan te bevelen.
Bewaring
De optimale temperatuur voor bewaring van aubergine staat de laatste jaren ter
discussie. Deze bewaartemperatuur kan niet worden losgezien van de
aanwezigheid van ethyleen in de afzetfase. Voor ethyleen is de aubergine zeer
gevoelig. Dezetweefactoren,temperatuur enethyleen,zijn insamenwerking met
het Sprenger Instituut nader bekeken. Er werden drie temperaturen (7, 13 en
18°C) gecombineerd met vier ethyleenconcentraties (0; 0,2; 0,6 en 1,0 ppm).
Tijdensdebewaring namhetpercentage vruchten met losse kelkentoe naarmate
de ethyleenconcentratie hoger was bij een temperatuur van 13 en 18°C. Bij
18°C en 1ppm ethyleen waren alle kelken van devruchten los. Koeling bij 7 ° C
maakte het produkt ongevoelig voor ethyleen. Een lagere temperatuur gaf ook
minder kelkvergeling en verbruining.
Vrucht- en steelrot namen toe bij toename van de temperatuur en het ethyleengehalte. Tijdens de nabewaring werden de vruchten steviger bij een behandelingstemperatuur van 13°C, maar vooral bij 18°C, naarmate de ethyleenconcentratie toenam. Dit ismogelijk het gevolg vanverhouting,geïnduceerd door
ethyleen.
Op veilingen is waargenomen dat kelkverdroging doorgaat in de naoogstfase.
Ook in bewaarproeven is nagegaan of dit verschijnsel optreedt. Dit bleek niet het
geval wat mogelijk het gevolg is van de hoge relatieve luchtvochtigheid in de
bewaarcel.
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Eenhogeretemperatuur en ethyleenconcentratie tijdensde bewaringgeeftmeerlosse kelken.
Rassenonderzoek

Het rassenonderzoek bij aubergine leverde interessante resultaten op. Enkele
nieuwe rassen gaven een aanzienlijke produktieverhoging.
Oriënterend is er gekeken naar de teelt van mini-aubergines. In een teeltproef
warentwaalf rassenvan hetwittetypeen negenvan het paarsetypeopgenomen.
Van de paarse typen voldeed geen van de beproefde rassen aan de gestelde
eisen. Drie rassen met een witte vruchtkleur lijken geschikt om op grotere schaal
beproefd te worden. Ook in de houdbaarheidsproeven voldeden deze rassen
goed.
Courgette
Courgettegeelmozaïekvirus
Openige bedrijven iseenernstige infectie van hetcourgettegeelmozaïekvirus opgetreden. Een mogelijke overdracht van dit virus is via het zaad.Verwacht wordt
dat eenwarmtebehandeling van het zaad,vergelijkbaar met de zaadbehandeling
bij komkommer tegen komkommerbontvirus, het courgettezaad virusvrij kan
maken. Nagegaan is of deze warmtebehandeling effect zou hebben op de
kieming. Er werden vijf temperaturen toegepast, variërend van 65 tot 85°C
gedurende 12,24,48 en 72 uur. Geconcludeerd kan worden dat courgettezaden
die gedurende langere tijd bij hoge temperaturen worden weggezet, de kiemkracht niet verliezen.Afhankelijk van temperatuur en tijdsduur kan wel enige beschadiging aan kiemlobben en/of eerste en tweede blad plaatsvinden. De
behandeling van 75°C gedurende 72 uur lijkt geschikt om virusdoding te
verkrijgen en de kiemkracht niet aan te tasten.
Dubbele vruchten
In de bladoksels van de onderste bladeren van de courgetteplant worden vaak
dubbele vruchten gevonden. Deze vruchten hebben geen waarde. Daarom is
gezocht naar de oorzaak van dit verschijnsel waarbij gedacht werd aan een
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invloedvanlagetemperaturen tijdens deopkweek. Echter zowelbijeen opkweektemperatuur van 17°C als 25°C werden geen dubbele vruchten waargenomen.
Wel traden bij 17°C groei- en ontwikkelingsstoringen op. Bij 12°C verliep de
groei zeer traag.
Oogstgewicht
Ter bepaling van de produktie van courgetteplanten bij het oogsten van vruchten
in verschillende gewichtsklassen werd in het voorjaar een proef opgezet. De
produktie in kg nam toe bij grover oogsten, echter het aantal stuks nam af. Bij
oogsten in een zeer jong stadium ('cougettefleur') hadden devruchten een korte
houdbaarheid. Bij grover oogsten (gelijk of groter dan 100 gram) werden geen
verschillen in houdbaarheid geconstateerd.
Meloen
Vervroeging van meloen is aantrekkelijk vanwege de goede prijzen in april en
mei. Nagegaan is of meloenen van het type Charentais voor deze teelt geschikt
zijn. Er werden veertien rassen beproefd. De produktie varieerde van 1,1 tot 6,8
vruchten per m2 en het gemiddeld vruchtgewicht van 410 tot 1350 gram. De
refractiewaarde varieerde van 11,4 tot 16,7%. De meeste rassen hadden een
korte houdbaarheid. Enkele rassen komen voor verdere beproeving in
aanmerking.
In smaakproeven werd een zeer sterk verband aangetoond tussen zoetheid en
aangenaamheid. Er waren ook positieve verbanden tussen de refractie enerzijds
en zoetheid, aroma en aangenaamheid anderzijds.
Het onderzoek met groeiregulatoren om de geslachtsexpressie te beïnvloeden
werd voortgezet. Zo bleek ethrel ruim vijf keer zoveel stamvruchten te geven.
Echter dit heeft niet tot een vroegere of hogere produktie geleid.
Andijvie
Bij krulandijvie isgekeken naar heteffect vaneen bespuiting met kalksalpeter op
het optreden van rand. Omdat in het geheel geen rand optrad zijn hierover nog
geen duidelijke uitspraken te doen.
De handel heeft graag andijvie met een geel hart. Deze geelkleuring kan op
verschillende manieren verkregen worden. In proeven werd de beste geelverkleuring verkregen door de kroppen zes dagen voor de oogst dicht te binden
met elastiek of af te dekken met polystyreenplaten of met Agryl 50-doek.
Bleekselderij
Erwerd rassenonderzoek uitgevoerd met negen bleekselderij-envijf groenselderijrassen. Groenselderij wordt steeds meer gewaardeerd door de consument. In
eenvoorjaarsteelt was deteelt van groenselderij ongeveer tien dagen langer dan
van bleekselderij. Twee bleekselderijrassen hadden een goede gebruikswaarde.
Bij groenselderij werden drie rassen geschikt bevonden. In 1989 wordt dit
onderzoek voortgezet.
Broccoli
Met de in 1987 goed bevonden rassen 'Dandy Early' en 'Clipper' werd een
plantafstandenproef uitgevoerd. Er werden 7, 9, 11, 13 en 15 planten per m2
uitgepoot. De teelttemperatuur was ten opzichte van de praktijk hoog. Hierdoor
werden nauwelijks zijschermen gevormd. De produktie aan hoofdschermen was
zelfs bijdehogeplantdichtheid nogzodanig laag, dat economisch geziendeteelt
van broccoli nog geen succes is.
Chinese kool
Het optreden van binnenrand bij Chinese kool kan dit produkt onverkoopbaar
maken. Een goede watervoorziening en het beperken van de instraling zou
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positief kunnen werken. Ditwerd beproefd bij eenteelt die 17meistartte. Hoewel
het wegschermen van stralingspieken een positief effect had, trad zelfs bij de
behandeling waarin het meest intensief werdgeschermdtoch nogbinnenrandop.
De watergeefbehandelingen hadden geen positief resultaat.
Boon
In de periode mei-juni, als de vroege stookteelt van sperziebonen vrijwel
afgelopen isendevollegrond nog niet inproduktie is,isdeprijsvan sperziebonen
nog vrij hoog. Het is daarom voor heteluchtbedrijven een mogelijk alternatief om
een kort durende teelt van sperziebonen op te zetten, met een redelijke kans op
een goede opbrengst. Dit werd beproefd met een serie van tien stam- en vier
stoksperziebonenrassen. Bij aanvang van de teelt eind maart was de teeltduur
ongeveer 2 maanden. De produktie was bij de stamsperzieboonrassen ongeveer
2 kg, bij de stoksperzieboonrassen 3 kg per m2. De kwaliteit van de stamsperziebonen was minder omdat meer kromme en bleke peulen werden geoogst.
Bovendien is de kans op aantasting door Botrytis groter.
In een najaarsteelt werden rassen van kouseband beproefd. Er werd geplant op
7 juli (zaai 1 juli) en geoogst van 1 september tot 27 oktober. De rassen met
lichtgroene peulen leverden circa 3 kg per m2. Naarmate de oogstdatum later
werd en de dagen korter, werden ook de peulen korter. Voor een beperkt areaal
lijkt de herfstteelt van kouseband een redelijk alternatief.
Radijs
Voor de Franse markt lijkt het interessant om rode-witpunt radijs te telen. Er
werden hiervoor veertien rassen op hun geschiktheid voor een voorjaarsteelt
onder glas beproefd. Deze rassen worden in het algemeen in Frankrijk buiten
geteeld. Ze bleken niet te voldoen onder Nederlandse kasomstandigheden door
een slechte knolvorm, lang loof, veel voosheid en een te kleine witte punt.
Meer perspectief op korte termijn lijkt er voor reuzenradijs. Deze radijs is van het
rode ronde type met een knoldiameter van circa 5 cm. In vijf proeven zijn acht
rassen van dit radijstype op hun gebruikswaarde getoetst. Hiervan hebben twee
rassen goed voldaan. Op praktijkbedrijven zal in 1989 enige ervaring met dit
radijstype worden opgedaan.
In 1988werd een jaarrondprogramma eerste beoordeling bij radijs opgestart, dit
in overleg met de radijscommissie van de NTS. Er werden rassen in zes
teeltperioden gezaaid.
Peen
Omeenbeterewortel/loofverhouding tekrijgen zijn bespuitingen met groeistoffen
onderzocht. Ethrel (1mlper liter = 480 mg per liter ethephon) met0,5 ml per liter
Agral verminderde de loofgroei terwijl de wortelgroei gelijk bleef. Hierdoor werd
dewortel/loofverhouding met 40% verbeterd. Een bespuiting op het moment dat
het wortelgewicht 10% van het uiteindelijke oogstbare produkt was, bleek
voldoende.
Chrysant
7ee/f zonder aarde
De mogelijkheden van een chrysantenteelt zonder aarde werden in 1988 verder
onderzocht met een aantal nieuwe systemen. Naast smalle en brede goten met
en zonder deksel en een imitatie betonnen vloer werden objecten met steenwolmatten opgenomen. Deze steenwolmatten waren 2,5 en 17 cm dik en
bovendien nieuwofeenmaal gebruikt. Bijdeteelt opvoedingsfilmgaf degoot met
deksel de beste resultaten. De resultaten met de teelt op de dikke steenwolmat
waren gelijk aan die met voedingsfilm en veel beter dan die op de dunne mat.
Vooral bijdeeenmaal gebruikte dunne mat wasdegroeislecht. Hetoptreden van
Pythium was bij deze teeltwijze van chrysant weer een zeer hinderlijk probleem.
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Assimilatiebelichting
Voor hetverkrijgen van meer informatie over deeffecten van assimilatiebelichting
bij chrysanten, is in de winter van 1987/1988 onderzoek uitgevoerd op een
praktijkbedrijf. De rassen 'Cappa Dark', 'Cassa' en 'Daymark' werden geplant bij
plantdichtheden van 48, 56, 64 en 72 stekken per meter bed van 1,25 mbreed.
De belichting bestond uit SON-T 400 W lampen; 1lamp per 16 m2 kas. Dit komt
neer opeensterktevan groeilicht van5Wper m2.Tijdens devegetatieve periode
werd 20 uur en in degenerative periode 11 uur per etmaal belicht. Bij de belichte
en niet belichte chrysanten werd gestreefd naar een gelijke gewaslengte bij de
oogst. De lichtverdeling over de planten was aanvankelijk goed maar werd
slechter naarmate het gewas hoger werd. De belichte chrysanten namen veel
sneller in lengte, gewicht en bladoppervlakte toe dan de niet belichte. Vijf weken
na het uitplanten was het percentage droge stof bij de belichte planten
aanmerkelijk hoger maar daalde weer naar het niveau van de onbelichte planten
na extrawater geven. De belichte chrysanten bloeiden drie weken eerder dan de
niet belichte. Bovendien was de kwaliteit beter door een hoger takgewicht,
steviger stengels en een groter aantal bloemen per tak. Het effect van belichting
op het gemiddeld takgewicht kwam in deze proef overeen met het effect van
8 planten meer per meter bed. De belichte chrysanten hadden een gelijk of iets
beter vaasleven dan de niet belichte. Ook zijn gegevens over groeisnelheden
verzameld. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om een simulatiemodel te
ontwikkelen of te valideren.
Uit de plantafstandenproef werden de volgende resultaten verkregen. Naarmate
ruimer wasgeplant warendetakken zwaarder ensteviger, hadden meer bloemen
en minder bruin bladonderaan desteel. Naaftrek vande extrastekkosten bij het
dichter planten waren de berekende opbrengsten (uitgaande van een bepaalde
geldwaardering voor deverschillende gewichtsklassen) hoger naarmate er ruimer
was geplant. Dit geldt zowel voor de behandeling met als zonder belichting.
Gemiddeld gaf de ruimste plantafstand in deze proef de hoogste (berekende)
opbrengst.
Kwaliteit stek
In samenwerking met de NAK-S is onderzoek verricht naar de kwaliteit en
uniformiteit van chrysantenstekken. Van het ras 'Cassa' werden bij alle
producenten stekken verzameld. Dezewerden beoordeeld en daarna uitgeplant.
Er kwamen grote verschillen in stekgewicht en bladoppervlakte voor. De
verschillen inlengte,aantal bladeren enstengeldikte waren gering. Na uitplanten
zijn grote verschillen in groeikracht, gezondheid en uniformiteit tussen de
monsters geconstateerd.
Freesia
Grondtemperatuur
In een winterbloeiproef werd bij twee rassen ('Blue Heaven' en 'Miranda') het
effect nagegaan van de grondtempertuur tot en met de knopaanleg en
bladplukken op kwaliteit en produktie. De streefwaarden van de grondtemperatuur waren 15/16 en 19/20°C. Er werd geen, een of twee keer
bladgeplukt. Degrondtemperatuurbehandeling bleekgeen effect tehebbenopde
bladoppervlakte en het totale versplantgewicht. Naarmate er meer blad was
geplukt waren deplanten lichter. Bijde lagegrondtemperatuur begon de bloeivijf
weken eerder dan bij de hoge. Bij 'Blue Heaven' was de produktie bij de lage
grondtemperatuur 15% lager dan bij de hoge; bij 'Miranda' was dat precies
andersom. De lage grondtemperatuur had bij beide rassen een ongunstige
invloed op het duimen van de bloeiwijze. Twee keer bladplukken was bij beide
rassen ongunstig voor de produktie.
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Vermeerdering
Dit jaar werd een meerjarig onderzoek gestart naar vermeerdering van freesia's.
Dit gebeurde in een luisdichte gaaskas met het doel freesia's onder luisvrije
omstandigheden virusvrij te vermeerderen. Bij vier freesiarassen werd het effect
nagegaan van wel en niet oogsten op het percentage viruszieke planten. Buiten
degaaskas waren viruszieke freesia's geplant enwerden luizen uitgezet. Het wel
of niet oogsten van de bloemen had geen effect op het viruspercentage. Het
viruspercentage in de gaaskas varieerde per ras van 0tot 0,9. Buiten de kas lag
dit percentage tussen 5 en 25. De gaaskas biedt dus zeker perspectief.
Amaryllis
Als vervolg op de jaarrond opplantingsproef werden in september 1987 tien
amaryllisrassen geplant met bolmaten 16/18 en 18/20. Er werd geteeld met en
zonder extra CO2 toediening. Het rooien van de bollen vond in juli plaats. De
gemiddelde toename van de bolmaat met extra CO2was 15cm,zonder CO2was
dit 11,5 cm. Met extra CO2 was het bolgewicht ruim 30% hoger. Na preparatie
werden de bollen weer geplant. In oktober en november vond bloei plaats. Het
lijkt dus zeer goed mogelijk om voor de Amerikaanse (kerst)markt bollen te
leveren die tijdig bloeien.
Anjer
Uit belichtingsonderzoek van 1987 bij anjer bleek dat dagverlenging door
cyclische belichting ook goede resultaten wat betreft bloeivervroeging levert. Dit
onderzoek werd bij ditzelfde (2-jarige) gewas voortgezet. Erwerd cyclisch belicht
van 25januari tot 4maart (10 minuten per half uur).Vanaf beginjanuari tot begin
mei kwamen tussen de wel en niet belichte anjers geen verschillen in produktie
voor. Daarna nam de produktie in stuks maar ook in totaal takgewicht bij de
belichte anjers veel sneller toe dan bij de niet belichte planten. Later werd deze
achterstand door deniet belichte anjers weer grotendeels ingehaald. Het cyclisch
belichten wordt nuook inde praktijk steeds meer toegepast. Omdat inde praktijk
de naast elkaar liggende vakken ook door het 'overlappen' licht ontvangen, zijn
de belichtingseffecten daar nog sterker dan in de proeven. Daarom is het
wenselijk onder die omstandigheden enkele dagen minder cyclisch te belichten
dan in de proefbehandelingen.
Aster
Bij Aster ericoides cv 'Monte Casino' is de vorming van de topbloem microscopisch gevolgd en fotografisch vastgelegd. Na ongeveer een week korte
dagbehandeling verandert hetgroeipunt. Tussen de 10een 17ekortedag worden
de bloemprimordia aangelegd. De bloemknop is na 27 korte dagen met het oog
tezien en na6weken bloeiendetopbloemen. Ditalles bij eenteelt dieeind maart
werd gestart.

Kasklimaat
Energiebesparing bij schermdoeken met een open structuur
Als vervolg op het onderzoek van vorig jaar zijn in maart 1988 metingen gedaan
aan de energiebesparing van twee gedeeltelijk gealuminiseerde schermen met
open structuur (LS-14F en LS-15F). Voor LS-15F werd aan de hand van deze
metingen eenenergiebesparing berekend tussen 5en 10%,voor LS 14-Ftussen
15 en 20%. Dit is voor beide schermen aanzienlijk lager dan op theoretische
gronden werd verwacht. In alle nachten waarin gemeten is, was de luchtvochtigheid onder beide schermdoeken lager dan in de afdelingen zonder
scherm. Verlaging van de luchtvochtigheid door een scherm met open structuur
is een fenomeen dat ook in eerder onderzoek is waargenomen.
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Toepassingsmogelijkheden van een dubbelzijdig gealuminiseerd harmonicascherm
Er werden klimaatwaarnemingen gedaan op een bedrijf met een dubbelzijdig
volledig gesloten gealuminiseerd scherm en dat als harmonica is op te vouwen.
De lichttransmissie van de kas was voor en na installatie van het scherm
respectievelijk 68 en 65%. Bij volledig gesloten scherm werd ruim 50%
energiebesparing berekend. Bij een opening van 0,6% was deze besparing nog
38%. Uit de metingen kon worden geconcludeerd dat door kleine openingen in
het scherm de luchtvochtigheid inde kasvoldoende kanworden verlaagd, terwijl
er nog een flinke energiebesparing wordt bereikt. Het bleek niet mogelijk om
's nachts met gedeeltelijk open scherm de onderzijde hiervan vrij van condensdruppels te houden.
Horizontale temperatuurverschillen in kassen
Uit eerder onderzoek is een methode gekomen om met kleine kunststofbuizen,
gevuld met water, horizontale temperaturen te meten. Deze methode werd op
acht bedrijven getest. Er konden hiermee enkele belangrijke oorzaken voor
temperatuurongelijkheid aan de lijst van reeds bekende worden toegevoegd. De
twee meest opmerkelijke oorzaken waren de centrale regenwaterafvoer inde kas
en niet geïsoleerde tussengevels. Op enkele bedrijven kon worden aangetoond
dat de windrichting van ondergeschikt belang is bij het optreden van horizontale
temperatuurverschillen in een kas.
Meetnauwkeurigheid vanklimaatcomputers
Op 25 bedrijven in een straal van 1,5 km werd een onderzoek gedaan naar de
meetnauwkeurigheid van klimaatcomputers. leder van de vijf belangrijkste
fabrikanten was metvijf computers vertegenwoordigd. Bij20%van de computers
had de geregistreerde temperatuur een afwijking groter dan 0,5°C of een
afwijking van de relatieve luchtvochtigheid van meer dan 3%. Bij een
C02-concentratie van 400 ppm had 75% van de computers een afwijking van
meer dan 25 ppm. Twee computers weken zelfs meer dan 120 ppm af. Ook de
weerstations werden gecontroleerd. Zowel bij de temperatuur, de windsnelheid
als de globale straling traden aanzienlijke afwijkingen op.
Verdampingsonderzoek
In 1988 is de aanpassing van de lysimeterkas voor verdampingsonderzoek bij
teelten opsubstraat gereed gekomen. Bij een stooktomateteelt werden de negen
elektronische weegschalen getest. In 1989 zal het verdampingsonderzoek bij
paprika worden uitgevoerd.
Automatisering van watergeven bij teelten op substraat in de praktijk
Insamenhang met eenfabrikant werd apparatuur getest voor de regeling van de
watergift via het principe van continue niveaumeting. Bij een constantetemperatuur was er een goede overeenkomst tussen de niveaumeting en de
hoeveelheid onttrokken water. Bij sterk wisselende temperaturen waren de
metingen minder betrouwbaar. Mogelijk worden de metingen bovendien
beïnvloed door verschillen in vochtberging in de mat. Het onderzoek wordt in
1989 voortgezet.
Metingen aaneen ander systeem, hetzogenaamde drainwater-controle systeem,
wezen uitdat er inhetalgemeen eengoedverband bestond tussen de berekende
transpiratie en de gemeten werkelijke wateropname. Het voor de berekende
transpiratie gebruikte model heeft nog een aantal beperkingen. Hier zal verdere
aandacht aan worden besteed.
Ventilatieonderzoek
In 1988 zijn ventilatiemetingen uitgevoerd in een aantal volledig vrijstaande
kassen. Bepaald werd of de ventilatie door het kasdek wordt beïnvloed door de
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aanwezigheid van buitengevels. De achterliggende gedachte is, dat de optredende stuw- en zuigdrukken aan de gevels de drukverdeling over de ramen
beïnvloeden endaarmeedeventilatiekarakteristiek vandekas.Verder is bepaald
of deventilatiekarakteristiek vaneen kasdek wordt beïnvloed door de oppervlakte
van hetdek.Tenslotte zijn deeffecten vantemperatuurverschillen tussenbinnenen buitenzijde van de kas op deventilatie bepaald. Alle gegevens worden nu uitgewerkt en verschijnen in een proefschrift in 1989.
Fotosynthese-onderzoek
In voorjaar 1988 zijn metingen aan fotosynthese en respiratie uitgevoerd aan
paprika en komkommer. In het najaar werd gemeten bij een jong en een oud
paprikagewas. Uit deze metingen werd de gewasfotosynthese berekend over
tijdsintervallen van 15 minuten. De meetgegevens werden samen met de
bijbehorende klimaatgegevens geregistreerd. In 1989 worden deze gegevens
ingevoerd in het simulatiemodel voor fotosynthese.
Optimalisatie van de CÖ2-dosering
Inde nazomer werd het regelprogramma voor CC>2-optimalisatiegetest. Er wordt
hierbij steeds een afweging gemaakt tussen de kosten en opbrengsten van
C02-dosering. De kosten voor CCVdosering worden berekend, bij een tevoren
opgegeven C02-prijs, aan de hand van gegevens over de CCte-opname door het
gewas en het C02-verlies door ventilatie. De financiële opbrengst kan worden
berekend aan de hand van de C02-opname en de geschatte prijs voor de
komkommers. Het optimale CÜ2-niveau is dat waarbij het verschil tussen
opbrengst en kosten het grootst is. Dit niveau wordt als streefwaarde voor
de regeling gebruikt. Bij beoordeling van verschillende regelingen gaf het
optimalisatieprogramma goede resultaten. Echter ook enkele praktijkregelingen
bleken goed te voldoen.
Samenstelling van kaslucht bij neteluchtteelten
Indewinter zijn op drie praktijkbedrijven metingen verricht aan de samenstelling
van de kaslucht bij heteluchtteelten. De gehalten aan CO2, NO, NO2 en SO2
werden continu gemeten,ethyleen incidenteel. Ertrad nauwelijks vorst op. Daarom zijn hoge gasconcentraties nauwelijks voorgekomen behalve op een tomatebedrijf met een veel hoger stookregime dan bij de andere twee (sla)bedrijven.
Niettemin overschreden opalledrie bedrijven deconcentraties soms ruimschoots
de schadedrempels, zelfs voor acute schade. Met het oog werd echter geen
schade vastgesteld. Het is waarschijnlijk dat er wel 'onzichtbare schade' is
geweest in de vorm van groeiremming of anderszins suboptimale groei. Dat in
voorgaandejaren welgewasbeschadiging isopgetreden komt waarschijnlijk door
het optreden van veel hogere concentraties aan schadelijke gassen.
Er werd in dit onderzoek ook een brander getest met een lage NOx uitworp.
Hieruit bleek dat deze brander 83% minder NOx produceerde dan een conventionele brander. Wel was de verhouding tussen NO en NO2 veranderd.
Effect van luchtverontreiniging onder zomercondities
Uit eerdere waarnemingen was geconstateerd dat verontreinigde lucht die viade
luchtramende kasbinnenkomt degewasgroei negatief kan beïnvloeden.Schadelijke gassen zijn NO, NO2,SO2enO3. Ineen kascomplex is een nieuw ventilatiesysteem ingebouwd, waarmee buitenlucht wel of niet door een actief koolfilter
gezuiverd in de kasafdelingen wordt gebracht. Als proefgewas werd tomaat
gebruikt enals indicatorplanten tabak enweegbree. Indeongefilterde afdelingen
was ten opzichte van de buitenlucht een verlaagde ozonconcentratie aanwezig.
Dit isverklaarbaar vanwege absorbtie van ozon aan allerlei materialen (onderander de filterinstallatie). In de gefilterde afdeling was de ozonconcentratie sterk
gereduceerd ten opzichte van de ongefilterde. NO2werd op het filter gedeeltelijk
omgezet in NO.Zowasde N02-concentratie indegefilterde afdeling de helft van
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die in de ongefilterde, de NO-concentratie was daarentegen in de gefilterde
afdeling wat hoger. SO2 werd ongeveer voor de helft door het filter weggevangen. Detabaksplanten gaven eenschadebeeld onder invloed van ozon. Bij
tomaat zijn dewaarnemingen vertroebeld door hetoptreden van een virusziekte.
Simulatie van CÖ2-verbruik in de glastuinbouw
Het simulatiemodel van het C02-verbruik, waarmee in 1987 werd gestart, is in
1988 verder ontwikkeld en in een eindfase gekomen. In mei 1989 vindt de
afronding plaats. Er kan nu voor komkommer en tomaat met verschillende
klimaatregelingen de warmte- en C02-behoefte worden doorgerekend. Hierbij
zijn verschillende opties voor C02-dosering mogelijk, namelijk dosering van
rookgas en/of zuivere CO2 al dan niet in combinatie met warmteopslag of geen
dosering. De streefwaarde voor CO2 is ook te kiezen. Dit kan zijn een vaste
streefwaarde, een streefwaarde afhankelijk van het ventilatievoud of volgens
C02-optimalisatie.
Het C02-model is globaal gevalideerd met praktijkgegevens van een
komkommer- en een tomatebedrijf. Hierbij is gebruik gemaakt van weekcijfers
van gemiddeld ingestelde temperatuur, gasverbruik en produktie. De resultaten
van de simulatie van het gasverbruik en de produktie komen redelijk goed
overeen met de door de telers geregistreerde gegevens. Een grondige validatie
zal in 1990 worden uitgevoerd.
Neveneffecten van assimilatiebelichting
Doordat nuopvrij uitgebreide schaal assimilatiebelichting wordt toegepast treden
ook ongewenst bijverschijnselen op. Er werden groeiverstoringen geconstateerd
bij komkommer- en tomateplanten in kassen, grenzend aan kassen met
assimilatiebelichting (SON-T). De symptomen bij tomaat waren kortere planten,
achterblijvende groei, vertraagde produktie, soms opgerichte bladstand en niet
openbloeiende bloemetjes. Bij komkommer waren de verschijnselen: sterk
verminderde lengtegroei, minder en kleinere bladeren, wat getrokken bladschijf
en verlating van de eerste oogst. De verklaring voor de verschijnselen ligt
waarschijnlijk bij het pigment fytochroom dat door het rode licht uit de naburige
kassenwordt geactiveerd,waardoor planten uit hun evenwicht raken. In 1989zal
er waarschijnlijk een verordening komen die telers met belichting zal verplichten
schermen langs de gevels aan te brengen.
Hieronder volgt een totaaloverzicht van de onderwerpen waaraan door de
afdeling Teelt en kasklimaat in 1988 is gewerkt.
Tomaat
- Invloed van plantbeweging op
groei en produktie.
- Trilmethoden en trilfrequentie.
- Plantafstanden bij cherrytomaat.
- Geëntetomaten en Fusariumvoetziekte.
- Kroontjesverlies in de zomer.
- Plant en vruchtfactoren en
zweischeurtjes.
- Groeistoffen en zweischeurtjes.
- Ontwikkeling van een groeimodel.
- Schermen in de zomerperiode.
- Kwaliteitsverlies bij kleinverpakking.
- Effect kleurstadium op de smaak.
- Rassenvergelijking bij ronde,
vlezige, cherry- en gele tomaten.
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Komkommer
- Schade bij Chileense kalisalpeter,
- Toepassingsmogelijkheden DDVP.
- Droge stof gehalte van zwarte
komkommers.
- Rassenvergelijking.

Sla
- Koeling van jonge slaplanten.
- Roodkleuring van Lollo rosso.
- Relatie potgrond- en plantkwaliteit.
- Glazigheid bij vacuümkoeling.
- Houdbaarheid eikebladsla en Lollo
rosso.
- Rassenvergelijking botersla en
ijssla.

Paprika
- Wijze van opkweek en produktie.
- Beïnvloeding vruchtzetting.
- Grootte eerste zetsel en produktie.
- Effect temperatuur op bloei, zetting
en vruchtontwikkeling.
- Effect luchtvochtigheid op bloei en
zetting.
- Houdbaarheid.
- Stip tijdens bewaring.
- Ethrel bij paprika.
- Sensorisch onderzoek.
- Rassenvergelijking
Aubergine
- Effect luchtvochtigheid en voedingssamenstelling op groei en produktie.
- Kwaliteit in relatie met temperatuur
en ethyleen tijdens bewaring.
- Kelkverdroging bij bewaring.
- Rassenvergelijking bij normale type
en mini-aubergine.
Courgette
- Warmtebehandeling van zaad.
- Effect temperatuur op dubbele
vruchten.
- Effect vruchtgrootte op produktie.
Meloen
- Inductie van tweeslachtige
bloemen.
- Sensorisch onderzoek.
- Rassenvergelijking Charentaistype.
- Rassenvergelijking zeer vroege teelt.
Overige groentegewassen
- Kalksalpeterbespuiting tegen rand
bij krulandijvie.
- Geelverkleuring hart bij krulandijvie.
- Rassenvergelijking andijvie.
- Rassenvergelijking bleekselderij.
- Plantafstanden bij broccoli.
- Rassenvergelijking broccoli.
- Stekken van babaco.
- Binnenrand bij Chinese kool.
- Rassenvergelijking stamsperziebonen, stoksperziebonen,
kouseband en stoksnijboon.
- Rassenvergelijking gewone, rodewitpunt en 'reuzen'-radijs.
- Rassenvergelijking augurk.
- Rassenvergelijking koolrabi.
- Wortel/loofverhouding bij peen.
- Groeistofbespuiting bij pepino.

Chrysant
- Teelt zonder aarde.
- Assimilatiebelichtingsonderzoek.
- Plantdichtheidsonderzoek.
- Uniformiteit plantmateriaal.
- Rassenvergelijking.

Freesia
- Effect grondtemperatuur bij
winterbloei.
- Vermeerdering in gaaskas.
- Rassenvergelijking.

Amaryllis
- Jaarrondopplanting.
- Bollenteelt voor vroege bloei.
- Rassenvergelijking.

Overigebloemisterijgewassen
- Lange dag behandeling bij anjer.
- Bloemontwikkeling bij Aster 'Monte
Casino'.

Kasklimaat
- Energiebesparing door
schermdoeken met open structuur.
- Mogelijkheden tweezijdig
gealuminiseerd harmonicascherm.
- Horizontale temperatuurverschillen.
- Meetnauwkeurigheid
klimaatcomputers.
- Verdampingsonderzoek.
- Automatisering watergeven bij
teelten op substraat.
- Ventilatie-onderzoek.
- Fotosynthesemetingen.
- Optimalisering C02-dosering.
- Samenstelling kaslucht bij
heteluchtteelten.
- Effect luchtverontreiniging onder
zomerconditiei.
- Simulatie CO.-verbruik in de
glastuinbouw.
- Neveneffecten van assimilatiebelichting.
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Gewasbescherming
Veel aandacht is het afgelopen jaar gericht geweest op de Californische trips.
Vooral in de komkommerteelt is de bestrijding van deze trips geen eenvoudige
zaak. Om de trips toch biologisch te kunnen bestrijden is gekozen voor een
versnelde massale introductie in de praktijk van Amblyseius roofmijten.
Dezeactie kwam inmoeilijkheden door het uitbrekenvaneeninfectieziekte ineen
massakweek. Wellicht dat mede hierdoor niet inalle gevallen met de biologische
bestrijding van trips in komkommer konworden doorgegaan tot het einde van de
teelt. De resultaten waren over het algemeen toch zodanig dat in 1989 wordt
voortgegaan op de ingeslagen weg. Uit deze actie is tevens gebleken dat ook
witte vlieg in komkommer met succes biologisch kan worden bestreden met de
sluipwesp Encarsia.
In courgette is in 1988 wederom het courgettegeelmozaïekvirus opgetreden.
Doordat extra geld ter beschikking is gesteld is inmiddels een medewerkster
aangetrokken die met de deskundigen op het IPO vooral aandacht zal besteden
aan de mogelijke infectiebronnen van dit virus.
In tomaat is eveneens een virusziekte geconstateerd, namelijk tomatebronsvlekkenziekte. Deze ziekte komt al langer in Nederland in andere gewassen,
zoals knoldahlia, voor. Het is nog onduidelijk hoe deze ziekte zich in tomaat zal
ontwikkelen.Trips brengt deziekte over, maar dit insekt heeft geenvoorkeur voor
tomaat.
Het verschijnsel van verkurkte wortels bij tomaat op substraat trad dit jaar op
meerdere bedrijven op. De oorzaak ervan is nog niet achterhaald. In samenwerking met PD en IPO wordt dit onderzocht.
Virusziekten
Olpidiumals virusoverbrenger
Verschillende virusziekten worden door de bodemschimmel Olpidium overgebracht. Een ervan is paprikageelnervigheid. Rustsporen van Olpidium besmet
met deze ziekte werden aan jonge paprikaplanten in een teelt op steenwol
toegediend. Het aantal planten met symptomen vande ziekte nam gedurende de
teelt langzaam toe. Na vier maanden vertoonde 50% van de besmette planten
geelnervigheid.
Met een bepaalde toetsplant is de verspreidingswijze van de schimmel Olpidium
nagegaan. Geconstateerd werd dat in een systeem met recirculatie van de
voedingsoplossing er verspreiding via het drainwater plaatsvond. Van een
bovengrondse verspreiding naar de onbehandelde objecten was echter geen
sprake. In een andere proef bleek dat Olpidium ook in de wortels van paprikaplanten in de onbehandelde objecten voorkwam. De mogelijkheid dat het
plantmateriaal of het gietwater reeds was besmet is niet uitgesloten.
De waardplantenreeks van paprikageelnevigheid is onderzocht. Olpidium van
paprikawortels infecteerde niet dewortels vanfreesia- encrocusplanten. Wortels
van paprika werden daarentegen wel geïnfecteerd door Olpidium van sla en
freesia. Ook werden wortels van sla geinfecteerd door Olpidium van paprika en
na terugtoetsing bleek dat sla een waardplant kan zijn voor paprikageelnervigheid.
Het zoeken naar een tussenwaardplant voor de vermoedelijk bij freesiabladnecrose betrokken O. brassicae is in het afgelopen jaar voortgezet.
Crocus is na herhaald onderzoek geen geschikte waardplant gebleken. In de
familie van de Iridaceae wordt daar verder naar gezocht.
TMVin aubergine
Geen resistentie tegen TMV werd gevonden bijtoetsing van een honderdtal herkomsten van aubergine.
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Diagnose vanvirusziekten
Intomaat trad een virusachtig verschijnsel op. De planten bleven achter in groei
en vertoonden bruine vlekjes in het blad. Met behulp van toetsplanten en
elektronenmiscroscoop kon de aanwezigheid van tomatebronsvlekkenziekten
worden vastgesteld.
In een aantal tomatemonsters werd de aanwezigheid van aardappel-x-virus
geconstateerd.
Intomaat kwamen nog meer virusachtige verschijnselen voor. De vele pogingen
om dit verschijnsel naar andere planten over te brengen mislukten. De oorzaak
van dit verschijnsel is dus nog onbekend gebleven.

Echte meeldauw bij tomaat.
Schimmelziekten
Echte meeldauw in tomaat
Het onderzoek over echte meeldauw bij tomaat is voortgezet door een
toetsmethode te ontwikkelen ten behoeve van de resistentieveredeling. Planten
werden niet aangetast door sporen die twee weken waren bewaard. Aantasting
werd wel verkregen door verse sporen in water te vernevelen en door
contactafdrukken te maken van aangetaste bladeren op gezonde bladeren. Als
opdeplanten regelmatig water werdverneveld was deaantasting bijnatwee keer
zo ernstig als wanneer geen water werd verneveld.
Om de kieming van de sporen op het blad te kunnen nagaan werd een
kleuringsmethode ontwikkeld. Verder is onderzoek verricht naar de waardplantenreeks. Echte meeldauw afkomstig van eendrietal andere gewassen tastte
tomaat echter niet aan.
Fusarium-voetziektebij tomaat
Het verloop van Fusarium-voetziekte werd nagegaan bij de teelt van tomaat op
steenwol met drainage of recirculatie van de voedingsoplossing. Bij het hier
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toegepaste recirculatiesysteem traddeziekte later enmededaardoor veel minder
ernstig op dan bij het drainagesysteem. Er vond echter wel verspreiding van de
zieke naar niet-besmette planten plaats bij dit recirculatiesysteem. De planten
verwelkten niet maar waren wel duidelijk door de schimmel aangetast.
In het drainagesysteem gaf toediening van ijzer als EDDHA-chelaat bij de
voorjaarsteelt noch bij de najaarsteelt een vermindering van het aantal zieke
planten in vergelijking tot het DTPA-chelaat. In het recirculatiesysteem
vertraagde het EDDHA-chelaat echter de aantasting. Er verwelkten uiteindelijk
duidelijk minder planten dan bij gebruik van het DTPA-chelaat.
Uit de proeven in samenwerking met het Phytopathologisch laboratorium in
Baarn kwam naar voren dat herhaald toedienen van een Pseudomonas-isolaat
aan tomateplanten bij het drainagesysteem nauwelijks of geen vertragend effect
hadopdeverwelking. Inhet recirculatiesysteem tradwel eenduidelijke verlaging
van de verwelking op. Devermindering van de aantasting was vergelijkbaar met
het eerder genoemde EDDHA-effect.
Gecombineerd toedienen van het EDDHA-chelaat en Pseudomonas bleek geen
versterkte reductie van de aantasting te geven.
Botrytis bij aubergine
Ineenproef over de invloed vandeluchtvochtigheid endebemesting opdegroei
en produktie van aubergine trad een spontane aantasting op van Botrytis.
Bij een continu hoge luchtvochtigheid was de aantasting ernstig, terwijl bij een
continu lage luchtvochtigheid helemaal geen aantasting voorkwam op de vruchten. De bemesting met verschillende verhoudingen van K/Ca/Mg, NO3/SO4 en
van NO3/NH4 bleek geen invloed op de aantasting van Botrytis te hebben.
Bestrijding vansmet
Twee nieuwe chemische middelen entwee biologische preparaten werden in sla
beproefd om smet (een complex van Botrytis en Rhizoctonia) te bestrijden. Het
ene chemische middel vertoonde alleen een werking tegen Rhizoctonia. Het is
niet zinvol om het toe te passen als geen aantasting van Rhizoctonia wordt
verwacht. De resultaten van het andere experimentele middel waren wisselend.
Het bestrijdend effect van de biologische preparaten was teleurstellend.
De middelen iprodione (onder andere Rovral), thiram (TMTD) en tolclofos-methyl
(Rizolex) worden vaaktoegepast omsmet inslate bestrijden. Het effect van deze
middelenwerd nagegaan bijeenaantal bladgroenten. Eeneenmalige bespuiting,
een week na het planten, met de standaarddoseringen voor sla gaf bij
eikebladsla, Lollo rosso, veldsla en krulandijvie een goede bescherming tegen
aanslag. Paksoi en Chinese kool hebben een langere teeltduur dan de hiervoor
genoemde bladgewassen. Daarom moest de bestrijding worden herhaald omeen
goed effect te verkrijgen.
Residu-onderzoek
Het residuverloop van propamocarb (Previcur N) en fosetyl-al (Aliette) op sla is
onderzocht. Deresultaten van het onderzoek met Previcur Nworden gebruikt om
eentoelating teverkrijgen voor debestrijding vanvalse meeldauw (Bremia) insla.
Aliette isinmiddels toegelatenvoorde bestrijding vanvalse meeldauw. Het iseen
van de weinige middelen waarvan al vrij snel na toepassing geen residu van de
werkzame stof is aan te tonen.
Van een drietal fungiciden die veel worden gebruikt om smet in sla en ijsbergsla
te bestrijden is het residuverloop bepaald bij de volgende bladgroenten: krulandijvie, Lollo rosso, eikebladsla, veldsla, paksoi en Chinese kool. Alleen bij een
eenmalige toepassing bleven de residuen beneden detolerantiegrenzen die voor
sla en ijsbergsla gelden.
Aubergineplanten werden in een teelt in steenwol met recirculatie van het
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voedingswater aangegoten met het fungicide carbendazim. Residuen van dit
middel werden niet in oogstbare vruchten aangetroffen.
Afsterving van chrysant op substraat
In het onderzoek over de teelt van chrysant in perspotten op andere substraten
dan grond trad groeireductie en afsterving op. Uit de aangetaste planten werd
een Fusarium-schimmel geïsoleerd. Na toetsing op gezonde planten bleek deze
Fusarium echter niet de oorzaak te zijn van de geconstateerde afwijkingen.
Resistentieveredeling
Ook dit jaar werd weer materiaal van verschillende schimmels geproduceerd en
geleverd aan veredelingsbedrijven. De bedrijven voeren hiermee toetsingen uit
om na te kunnen gaan of in uitgangs- en kruisingsmateriaal resistentie tegen
ziekten aanwezig is.
Voor de Raad van het Kwekersrecht werden drie peperrassen getoetst op
resistentie tegen wortelrot (Phytophthora capsici). Eén ras was volledig resistent
en een ander slechts gedeeltelijk, terwijl het derde ras volledig vatbaar was.
Plagen
Californische trips
Veel aandacht is besteed aan de begeleiding van de biologische bestrijding van
Californische trips (Frankliniëlla occidentalis) met roofmijten in de komkommerteelt. Uit analyse van de resultaten van meer dan 2000 bladmonsters bleek dat
in het begin van het seizoen over het algemeen slechts lage roofmijtdichtheden
werden aangetroffen. Op een aantal bedrijven werd pas vanaf mei een hogere
dichtheid geconstateerd. Dit ging echter meestal samen met een te hoge
dichtheid aan trips. In een stabiele situatie op het proefstation bleken in juli op
een komkommergewas gemiddeld vijf larven van de Californische trips per blad
voor te komen en ongeveer evenveel roofmijten.
In samenwerking met een specialist in Duitsland is de oorzaak van de infectieziekte in een massakweek van roofmijten vastgesteld. De ziekte treedt vermoedelijk het eerst op bijde meelmijten,waar de roofmijten opworden gekweekt.
De roofmijten raken dan besmet door het leegzuigen van de zieke meelmijt. In
kweken uit andere landen werden eveneens sporen gevonden van een infectieziekte in meelmijten. De roofmijten vertoonden echter geen ziekteverschijnselen.
Inde kweken van het proefstation bleken noch de roofmijten noch de meelmijten
besmet.
De voorkeur van een tweetal Amblyseius roofmijtsoorten voor trips of spint werd
nagegaan. Beide roofmijten predeerden zowel trips als spint, waarbij de kleinere
stadia aantrekkelijker of geschikter bleken als prooi.
Mineervliegen
Onderzocht is of geparasiteerde mineervliegpoppen langere tijd in de koelkast
kunnen worden bewaard zonder dat dit een nadelig effect heeft op het uitkomstpercentage van de parasieten. Bij eenChrysocharis-soort was er naeen half jaar
bewaren geen enkel nadelig effect te bespeuren. Zelfs na een bewaarduur van
76weken kwamen er nogparasieten uit. EenOpius-soort overleefde nogwel een
bewaarduur van 25 weken, maar niet een periode van 40 weken.
Bladluis
Katoenluis is een toenemend en lastig probleem in de geïntegreerde bestrijding
van plagen. Daarom werd in een komkommergewas de biologische bestrijding
vandekatoenluis metdepredator Aphidoletes beproefd. Depredatoren vermeerderden zichmassaal. Debladluisaantasting konindezeproef echter niettotstaan
worden gebracht.
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Spint
De biologische bestrijding van spint intomaat met Phytoseiulus roofmijten slaagt
tot op heden nog niet. Daarom isdeaandacht gericht op andere spintpredatoren.
Het lukte echter niet om een tweetal predatoren, die afkomstig waren van een
paprikagewas, te kweken optomaat. Tot nutoe is het ook nog niet gelukt om een
rooftrips, afkomstig uit Duitsland, aan te laten staan op tomaat.
Wittevlieg
Inkomkommer isde bestrijding van de kaswitte vlieg met desluipwesp Encarsia
dit jaar voor het eerst massaal toegepast om ook de biologische bestrijding van
Californische trips met roofmijten mogelijk te maken. Ongeacht de aanwezigheid
van witte vlieg, werden vanaf het begin van de teelt regelmatig sluipwespen uitgezet. De biologische bestrijding van witte vliegverliep inde meeste gevallen uitstekend.
Chemische bestrijding
Eenexperimenteel middel bleek insemi-laboratoriumproeven eengoede werking
te hebben op zowel de larven als de eieren van spint.
Het middel teflubenzuron bleek heteerste entweede larvestadium van witte vlieg
goed te doden. Het had echter geen enkel effect op de andere larvale stadia en
op de poppen. Een middel dat nog in de ontwikkelingsfase verkeert bleek zeer
effectief op alle larvale stadia van witte vlieg. Het had zelfs een redelijk effect op
het popstadium. Twee ander experimentele middelen vertoonden alleen een
effect op de jonge larvale stadia van witte vlieg.
Nevenwerking tegen natuurlijke vijanden
Het synthetisch pyrethroïde Cypermethrin (Cymbush) had een zeer nadelig effect
op roofmijten als het op planten werd gespoten. Wanneer dit produkt met lijm op
het plastic loopfolie werd gespoten, werd echter geen nadelig effect op de
roofmijten Amblyseius en Phytoseiulus geconstateerd. Het eerder genoemde
experimentele spintmiddel bleek geen nadelig effect te hebben op de roofmijt
Phytoseiulus.
Het insekticide heptenophos (Hostaquick) bleek nauwelijks schadelijk tezijn voor
de roofmijt Amblyseius barkeri. De roofmijt Amblyseius cucumeris daarentegen
was zeer gevoelig voor dit middel.
Ontsmetting van recirculatiewater
Het onderzoek naar ontsmetting van recirculatiewater werd voortgezet door
onder andere een apparaat te testen waarmee het water een ozon-behandeling
krijgt. Naeen behandelingstijd van80 minuten bleek het komkommerbontvirus te
zijn gedood. Het ijzerchelaat EDTA werd in lichte mate afgebroken door ozon en
mangaan matig.Opdeoverige voedingselementen hadozongeen nadelig effect.
De resultaten die dit jaar met ozon zijn behaald zijn dus veel positiever dan in
voorgaandejaren. Blijkbaar weetdeindustrie goed intespelen op ontwikkelingen
in de glastuinbouwsector.
Eenandere mogelijkheid omhetdrainagewater teontsmetten ishet door een filter
te leiden. Indien de maaswijdte van het filter maar klein genoeg is kunnen zelfs
virussen worden tegengehouden. Een drietal holle-vezelmembranen bleek
inderdaad het tabaksmozaiekvirus uit de voedingsoplossing te filtreren.
Gedrag en emissie van bestrijdingsmiddelen
Het gedrag van bestrijdingsmiddelen toegevoegd aan de voedingsoplossing van
een recirculerend en een niet-recirculerend substraatteeltsysteem wordt in
samenwerking met het voormalige IOB onderzocht. Hierbij wordt tevens de
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mogelijke emissie naar hetoppervlaktewater onderzocht. Ditonderzoek isgestart
met het middel oxamyl (onder andere Vydate L). In een tomateteelt bleek
dat dit middel niet werd afgebroken in het voorraadvat. Het was bij het
recirculerende systeem langer aantoonbaar in de voedingsoplossing dan bij het
niet-recirculerende systeem. Indesteenwolmat liep de concentratie van het middel op, vermoedelijk doordat de wortels slechts een deel van dit middel uit de
voedingsoplossing kunnen opnemen. In een niet-recirculerend systeem vindt
uitspoeling van oxamyl plaats. Naar de consequenties hiervan vindt momenteel
nader onderzoek plaats. Adsorptie van het middel aan plastic folie werd niet
vastgesteld. Wel was er sprake van enige adsorptie aan steenwol.
Hieronder volgt een totaaloverzicht van de onderwerpen waaraan de
afdeling Gewasbescherming in 1988 heeft gewerkt.
- Virusziekten overgebracht door Olpidium (paprikageelnervigheid en freesiabladnecrose).
- Resistentietoetsing tegen TMV in aubergine.
- Diagnose van virusziekten in tomaat.
- Epidemiologie van Fusarium-voetziekte bij tomaat.
- Biologische bestrijding van Fusarium-voetziekte bij tomaat.
- Echte meeldauw in tomaat.
- Invloedvan luchtvochtigheid enbemesting opaantasting Botrytis bij aubergine.
- Chemische bestrijding van smet (Botrytis en Rhizoctonia) in sla en diverse
andere bladgewassen.
- Residu-onderzoek op sla en diverse andere bladgewassen.
- Afsterving van chrysant op substraat.
- Produktie van verschillende schimmels voor veredelingsdoeleinden.
- Toetsing op ziekteresistentie voor de Raad voor het Kwekersrecht.
- Biologische bestrijding van Californische trips.
- Biologische bestrijding van mineervliegen.
- Biologische bestrijding van katoenluis.
- Biologische bestrijding van spint.
- Chemische bestrijding van spint en witte vlieg.
- Gevoeligheid van natuurlijke vijanden voor gewasbeschermingsmiddelen.
- Ontsmetting van recirculatiewater.
- Gedrag en emissie van bestrijdingsmiddelen in substraatteeltsystemen.
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Bedrijfssynthese
Voor de kwantificering van mogelijkheden en problemen op glastuinbouwbedrijven blijft een bedrijfseconomische analysevan ontwikkelingen in onderzoek
en praktijk onmisbaar. In 1988is indat kader onderzoek gedaan naar assimilatiebelichting en de substraatteelt. Verder is getracht, op basis van het in 1988
gerealiseerde opbrengstniveau van de hoofdgewassen in de groenteteelt, de
rentabiliteit aan te geven.
Vanwege het toenemende belang wat er aan wordt gehecht, is eind 1988
gestart met een onderzoekprogramma ten behoeve van de ontwikkeling van
milieuvriendelijkere bedrijfssytemen. Hierbij wordt samengewerkt met diverse
instituten. Het ziet er naar uit dat daar de komende jaren veel tijd en aandacht
aan zal worden besteed.
In 1988isdedetaillering van hetinformatiemodel voor deglastuinbouw nagenoeg
afgerond. Dit project is uitgevoerd onder leiding van de SITU.
Het isteverwachten dat de komende jaren, bijde ontwikkeling van management
informatie-enadviseringssystemen,vanderesultatenvandat project kanworden
geprofiteerd.

(Bedrijfs)economische onderzoek
Substraatteelt (ontwikkelingen in areaal en produktie)
Het totale areaal vruchtgroenten (tomaat, komkommer, paprika en aubergine) is
sinds 1987 vrijwel stabiel. Het bedraagt ongeveer 2800 ha.
Van het areaal geplant voor 1februari staat ruim 90% op steenwol. De laatste
twee jaar neemt dit areaal gemiddeld met 200 ha toe. In het voorjaar van 1989
zal het 2300 ha bedragen.
Het areaal geplant van 1 februari tot 1 juni neemt de laatste twee jaar met
gemiddeld 200 ha per jaar af en zal naar verwachting in 1989 ongeveer 500 ha
bedragen; tot 1987 was de gemiddelde afname 100 ha per jaar. Van deze late
plantingen staat in 1989ongeveer 35% op substraat; vooral de februari-aanplant
staat op steenwol.
Duidelijk is dat de snelle afname van het areaal late plantingen grote
consequenties heeft voor het areaal kassla. Als gemiddeld eenmaal sla wordt
geteeld op het genoemde areaal betekent deze overgang van late naar vroege
plantingen een afname van het sla-areaal van 20% in twee jaar.
Substraatsystemen
In 1988 is aandacht besteed aan een bedrijfseconomische vergelijking van
diverse substraatsystemen, onder andere bij tomaat. De investeringen voor de
verschillende systemen (mat, goot, slurf, gescheiden afvoer) verschillen bij de
tomateteelt van ongeveer f 4 — tot bijna MO,— per m2. De jaarkosten lopen
uiteen van f 1,30 tot bijna f3,— per m2. Hieruit kan onder andere de conclusie
worden getrokken dat het traditionele systeem, het telen in ingehoesde matten,
het goedkoopste systeem is.
Bij gotensystemen, waar ook het slurvensysteem onder valt, wordt er echter
minder uitgedraineerd dan bij het traditionele systeem en het systeem met een
gescheiden afvoer. Hierdoor kanbij een gotensysteem hetwater- en meststoffengebruik lager zijn. Afhankelijk van de EC en de prijs van het water is dit f 0,25
à M,— per m2. Dan blijkt het slurvensysteem aantrekkelijk. Alle gotensystemen,
ook het gescheiden afvoersysteem, geven de mogelijkheid tot recirculate. Bij het
traditionele systeem is dat niet mogelijk. Wanneer dan nog bij het gotensysteem
5 à 10% extra bespaard kan worden op meststoffen en water, blijkt dat
gotensystemen goedkoper zijn dan mattensystemen.
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Onderzoek naar de mogelijkheden van flexibele substraatsystemen bij bladgewassen, in het bijzonder van kropsla
Een werkgroep is gestart met het bestuderen van de teelttechnische en
technische aspecten van jaarrondteelt van genoemde gewassen in substraat.
Uitgangspunt vormde hierbij de teelt in een flexibel substraatsysteem met goten.
Substraatsystemen metbeton(eb-vloed),steenwolmatten enroltabletten zijnvoor
jaarrondteelt van bladgewassen economisch niet verantwoord.
Doelstelling van dewerkgroep was dus omdetechnische en bedrijfsorganisatorische consequenties te kwantificeren van jaarrondteelt van bladgewassen, met
name van kropsla, in een flexibel substraatsysteem bestaande uit goten.
Gekozen is voor de volgende werkwijze (in volgorde):
1. Literatuurstudie naar de mogelijkheden van (flexibele) substraatsystemen bij
kropsla.
2. Opstellen van teeltkundige en technische randvoorwaarden voor de inrichting
vaneen bedrijf metjaarrondproduktie ineenflexibelsubstraatsysteem (goten).
3. Inventarisatie en begroting van de technische en bedrijfsorganisatorische
consequenties van eenjaarrondteelt v&n kropsla als pilot-gewas ineen flexibel
substraatsysteem.
4. Evaluatie van de verkregen informatie en het doen van aanbevelingen voor
verder onderzoek.
De resultaten van het onderzoek van de werkgroep zullen begin 1989 worden
vastgelegd in een eindverslag. Op basis van het eindverslag kunnen besluiten
worden genomen ten aanzien van het onderzoek gericht op de realisatie van een
flexibel systeem.
Ontsmetten van drainwater
Wanneer de meststoffen en het water in een gotensysteem gerecirculeerd
worden is het noodzakelijk hetwater teontsmetten omde risico's van besmetting
door ziekten te verlagen. Dit brengt investeringen met zich mee. Omdat de
investeringen afhankelijk zijn van de grootte van de installatie, van de gebruikte
materialen en van het systeem van ontsmetten is het moeilijk om er algemene
investeringsbedragen voor te geven. In twee vakbladartikelen zijn voorbeelden
uitgewerkt. Uit die voorbeelden bleek dat voor de wat grotere bedrijven, groter
dan ongeveer 1,5 ha, de opbrengsten (minder verlies aan water en meststoffen)
opwegen tegen de kosten.
Bepaling vanhetopbrengstniveau enderentabiliteit binnendeglasgroenteteeltop
basis van de registratie van opbrengstgegevens via de studieclubs
Eind 1987 en begin 1988 is programmatuur ontwikkeld om de gegevens te
verwerken die vanuit de NTS bedrijfsvergelijkingsgroepen beschikbaar komen.
Het afgelopen jaar zijn voor acht verschillende teelten de produktie- en
opbrengstgegevens bijgehouden. Deze groepen zijn samengesteld op basis van
gelijke zaaiperiode (circa 2 weken). Aan het eind van het teeltseizoen is aan de
hand van deze gegevens een nacalculatie gemaakt voor het netto bedrijfsresultaat (verlies of winst). De verschillen in produktie, geldopbrengst en netto
bedrijfsresultaat tussen de verschillende teelten zijn groot. Maar ook de
verschillen in uitkomsten tussen de individuele bedrijven binnen deze groepen
zijn groot. Deproduktie engeldopbrengst van het bedrijf met de laagste uitkomst
ligt tussen de 60-65% van het bedrijf met de hoogste uitkomst. Het groepsgemiddelde ligt tussen de 85-90% van het bedrijf met de hoogste uitkomsten.
Assimilatiebelichting
In samenwerking met het LEI en het Proefstation voor de Bloemisterij is dit jaar
aandacht besteed aan de economische aspecten van assimilatiebelichting. Er is
een rekenmodel gemaakt waarmee de kosten van assimilatiebelichting kunnen
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worden doorgerekend. Hiermee kunnen voor de opgegeven belichtingsduur en
belichtingsintensiteit de jaarkosten worden berekend. Voor de leverantie van
elektriciteit kan gekozen worden tussen het lichtnet en een total-energyinstallatie.
Gedurende het onderzoek is duidelijk geworden dat over de technische
uitgangspunten van een installatie voor assimilatiebelichting uiteenlopende
meningen bestaan. Het gaat hier om de conversiefactor, de reflectie van de
armaturen en het percentage groeilicht. Tussen degunstigste uitgangspunten en
de ongunstigste zit een verschil in lichtopbrengst en daarmee het aantal lampen
dat nodig is om een gewenste lichthoeveelheid te krijgen van ruim 30%.
Als belangrijkste factoren die dejaarkosten bepalen kunnen worden genoemd de
elektriciteitsprijs, de gewenste belichtingsintensiteit en daarmee het aantal
lampen per m2 en het aantal uren dat per jaar belicht wordt. Afhankelijk van de
elektriciteitsprijs komen 50 tot 65% van de jaarkosten voor rekening van de
elektriciteit.
Tijdens hetonderzoek isduidelijk geworden dat nogonvoldoende precies bekend
is welke produktiestijging te verwachten valt bij toepassing van assimilatiebelichting. Opbrengstonderzoek zal hier uitsluitsel moeten geven.
Voor tomaat, chrysant en freesia zijn in samenwerking met de teeltonderzoekers
wel verschillende realistische mogelijkheden doorgerekend. In alle gevallen
liggen de kosten aanmerkelijk boven de opbrengsten.

Ditjaar is aandachtbesteedaan de bedrijfseconomische aspectenvan assimilatiebelichting.
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Management onderzoek
Ontwikkeling van een informatiemodel voor de glastuinbouw
Het informatiemodel glastuinbouw is een systematische beschrijving van het
bedrijfsgebeuren van een individueel glastuinbouwbedrijf, gezien vanuit het
oogpunt van de informatievoorziening. De activiteiten die voorkomen met de
daarbij benodigde en opgeleverde gegevens worden beschreven in een procesmodel. In een datamodel worden de basisgegevens met hun onderlinge
samenhang beschreven.
De belangrijkste doelstellingen van het informatiemodel zijn:
- uniformeren van rekenregels en begrippen;
- afstemmen en integreren van bestaande toepassingen en systemen.
In 1986 is een globaal informatiemodel opgesteld. Dit is de eerste fase in de
ontwikkeling van een informatiemodel.
Om de doelstellingen te bereiken is het noodzakelijk om tot breed gedragen
afspraken te komen. Deze afspraken worden gemaakt in de tweede fase of de
zogenaamde detailleringsfase. Daarmee is in 1987 begonnen. Ook dit jaar heeft
in het kader gestaan van deze detailleringsfase.
Het globaal model is opgesplitst in verschillende gedeelten, die afzonderlijk
worden uitgewerkt. Een eerste grove indeling is als volgt te maken:
- planning (opstellen van plannen voor de lange en middellange termijn);
- operationeel beheer (korte termijn activiteiten die te maken hebben met het
produktieproces en de daarbij benodigde produktiemiddelen);
- controle (verslaglegging en evaluatie).
Per onderdeel wordt een werkgroep samengesteld waarin materiedeskundigen
zitting hebben die hun specifieke kennis inbrengen. Naast deze werkgroep is er
een groep bestaande uit vertegenwoordigers vanuit het onderzoek, de
voorlichting en het bedrijfsleven, waaronder een of meer praktiserende tuinders.
In deze groep worden de resultaten inhoudelijk beoordeeld en worden, waar
nodig en mogelijk, afspraken gemaakt.
In 1988 zijn de volgende onderdelen uitgewerkt:
- Inventarisatie/coördinatie. Deze cluster omvat het bepalen van de teelthandelingen en de planning van benodigde ruimte en arbeid. De cluster
inventarisatie/coördinatie vormt samen met de clusters uitvoering en operationele normen een afronding van de uitwerking van het produktieproces.
- Strategische entactische planning. Indeze cluster is aandacht besteed aan het
opstellen van strategische en tactische normen. Tussen deze en bovengenoemde cluster heeft afstemming plaatsgevonden om de koppeling tussen
het tactisch en het operationeel niveau tot stand te brengen.
- Personeelsbeheer. Centraal indeze cluster staat de arbeidsorganisatie van een
bedrijf. Het onderwerp is actueel gezien de problematiek rond de personeelsvoorziening indeglastuinbouw. Het informatiemodel draagt geen directe oplossingen aanvoor deze problemen, maar de resultaten geven wel aanwat erallemaal komt kijken bij eengoed personeelsbeheer. Deze cluster isonderdeel van
de produktiemiddelen.
- Financiën. In het project van het Landbouw Economsiche Instituut (LEI) en de
Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) wordt gewerkt
aan een TakDoorsnijdend Model (TDM) dat betrekking heeft op de financiële
aspecten van de bedrijfsvoering. Deze cluster omvat dit onderdeel voorzover
dat specifiek betrekking heeft op de glastuinbouw. Tevens wordt er in deze
cluster het beheer van vlottende produktiemiddelen meegenomen.
- Uitgangsmateriaal. Deze cluster richt zich op de korte termijn beslissingen die
betrekking hebben op het verwerven van uitgangsmateriaal. In dit besluitvormingsproces wordt een aankoopplan, afkomstig uit de tactische planning,
verder ingevuld of eventueel gewijzigd. Het resultaat iseen afgesloten overeenkomst met een leverancier over de levering van uitgangsmateriaal.
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Inhetkadervan hetproject 'Informatiemodel Glastuinbouw' isook een onderzoek
uitgevoerd door twee studenten van de Landbouwuniversiteit in Wageningen.
Doelstelling van het onderzoek was het opstellen van een bedrijfstypering in de
glastuinbouw en het per bedrijfstype aangeven van de behoeften aan ondersteuning met behulp van (geautomatiseerde)systemen. Op basis van de
resultaten van het onderzoek kunnen prioriteiten worden aangegeven voor de
ontwikkeling van systemen. Wegens de omvang van deze opdracht is in 1988
alleen een vooronderzoek uitgevoerd.
Dedetailleringsfase van het Informatiemodel Glastuinbouw wordt injanuari 1989
afgerond. Het hoofdonderzoek naar de behoeften tot (geautomatiseerde) ondersteuning van de informatievoorziening wordt begin 1989 uitgevoerd.
De Stichting Informatieverwerking Tuinbouw (SITU) verzorgt de uitgave en het
onderhoud van bedrijfsregistratiesets. Tevens worden bedrijfsvergelijkingsprojecten mede door deSITUopgezet enondersteund. Debegrippen die bijdeze
activiteiten worden gehanteerd zijn beschreven volgens de gemaakte afspraken
binnen het informatiemodel.
Ontwikkeling van analysemethoden voor het verwerken van bedrijfsvergelijKingsgegevens
Het doel van dit onderzoek is om eenvoudige presentatievormen te ontwikkelen
voor de analyseresultaten van bedrijfsvergelijkingsgegevens. Dit met de
bedoeling om,vooral tijdens deexcursies van tuindersgroepen, de discussie een
meerwaarde te kunnen geven.
In samenwerking met het CAD-G en de afdeling Teelt en kasklimaat is in het
begin van 1988 een start gemaakt met het project. Alle te onderzoeken relaties
zijn beschreven. Daarover is overlegd met de studieclubbegeleiders/fieldmen en
met een afvaardiging van de landelijke bedrijfsvergelijkingscommissie. Ook de
perioden waarover de relaties zouden worden bekeken zijn vastgelegd en de
voorwaarden waaraan de gegevens moeten voldoen.
In het bijzonder zou worden gekeken naar vleestomaten. Van de geanalyseerde
gegevens zijn ervoor dit gewas slechts enkele betrouwbare relaties uitgekomen.
In 1989 zullen de analyseresultaten van het teeltseizoen 1988/1989 worden
vergeleken met die van het teeltseizoen 1987/1988. Daarna worden de
ervaringen van dit project geëvalueerd.
Bedrijfseconomisch Advies Glastuinbouw
Binnen de (rijks)voorlichtingsdienst heeft de bedrijfseconomische advisering met
behulp van spreadsheet-programmatuur een hoge prioriteit gekregen.
Dit heeft geresulteerd in een projectplan spreadsheet bedrijfseconomische
advisering glastuinbouw (BEAG), dat medio 1988 van start is gegaan.
Het BEAG-project wordt bestuurd en gecoördineerd vanuit de consulentschappen
in algemene dienst voor de glastuinbouw. Binnen dit project is medewerking
verleend bij het ontwerp en de bouw van het systeem.
Management advies
Enigejaren geleden zijn de resultaten van het onderzoek van deWerkgroep Management Ontwikkeling toegepast in een handmatig adviseringssyteem. Dit
systeem wordt 'Management Advies' genoemd en kan door voorlichters worden
gebruikt. Een aantal problemen heeft toen verhinderd dat het 'Management
Advies' verder is ontwikkeld.
Om in de behoefte aan managementadviezen te kunnen voorzien zou een
geautomatiseerd adviessyteem een bijdrage kunnen leveren.
Hiermee kan een voorlichter aan een individuele tuinder een advies geven
ter verbetering van zijn management. Om de mogelijkheden van eengeautomatiseerd systeem te onderzoeken is het afgelopen jaar samen met het LEI en een
bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van informatiesystemen (Pandata),
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een voorstudie uitgevoerd. In deze voorstudie is de haalbaarheid van zo'n
geautomatiseerd systeem onderzocht, waarin aandacht is besteed aan de
functionele, organisatorische, technische en economische aspecten.
Naar aanleiding van de voorstudie is geconcludeerd dat een geautomatiseerd
management adviessysteem technisch,organisatorisch eneconomisch haalbaar
is. Dit heeft geleid tot een projectvoorstel voor een vervolgfase, waarin het
beoogde systeem verder gestalte wordt gegeven.
Ten behoeve van de vervolgfase zal in 1989 een aantal voorlichtingsbijeenkomsten plaatsvinden voor instanties, die direct te maken hebben met de
individuele adviseringvan ondernemers indeglastuinbouw. Indie bijeenkomsten
zullen deze instantiesworden geïnformeerd enzalworden afgetast of het vervolg
levensvatbaar is en of er voor verdere realisering steun kan worden verkregen.
Arbeidskundig onderzoek
Arbeidskundig onderzoek bij de teelt vanvleestomaten
De arbeidskundige gegevens die tijdens het onderzoek zijn verzameld, zijn
ondergebracht in Werkbank. Dit is een geautomatiseerd syteem voor gegevensopslag (data-bank). Hieraan is een programma gekoppeld waarmee vanuit de
data-bank taaktijden berekend kunnen worden. Bij de opslag van de gegevens
zijn grote problemen ondervonden waardoor nog niet is toegekomen aan het
berekenen van taaktijden met het taaktijdenprogramma.
Taaktijdenvoorsnijbloemen
Incidenteel zijn enige taaktijden aangepast vanwege specifieke (onderzoek)wensen. Het verwerken van de rozengegevens is opnieuw opgenomen.
Ontwikkeling van eensysteem voor het bepalen vanarbeidsongeschiktheid in de
Landbouw (gefinancierd door Gemeenschappelijke Medische Dienst)
Van alle betrokken bedrijfstakken: glasgroenten, glassnijbloemen, potplanten,
bloembollen en bolbloemen, zijn profielen voor werkmethoden opgesteld.
Eenwerkmethodenprofiel beschrijft hoeeenzekere bewerking uitgevoerd wordt,
waar deze plaats vindt, welke hulpmiddelen gebruikt worden, welke krachten
uitgeoefend dienen te worden, hoe zwaar er getild moet worden, hoe vaak de
bewerking gedaan moet worden, hoe lang achter elkaar dezelfde bewerking
uitgevoerd wordt enzovoort. Aan de hand hiervaan zijn belastingsprofielen
opgesteldvoor degroenten,snijbloemen en potplanten. Belastingprofielen geven
de zwaarte van het werk aan, gebaseeerd op 38 verschillende aspecten.
Systeemontwikkeling voor substraatteelt
Omdesubstraatteeltsystemen met matten,goten enslurven onderling te kunnen
vergelijken, zijn in het najaar gegevens verzameld over de arbeidsbehoefte van
de teeltwisseling bij de teelt op goten en in slurven. De gegevens zijn nog niet
uitgewerkt. Wel is de indruk verkregen dat deze substraatsystemen meer arbeid
vragen dan de teeltwisseling bij de teelt op matten.
Belasting van het bewegingsapparaat van de werkendemens
Op basis van een enquête en de belastingsprofielen is een lijst opgesteld van de
meest belastende bewerkingen bij de teelt van lage,volvelds geteelde, eenmalig
oogstbare glasgroentegewassen zoals bijvoorbeeld sla en radijs.
Dezegroepgewassen isgekozen omdat deindruk bestonddat bijdeze gewassen
vrij veel belastende bewerkingen voorkomen. De enquête heeft deze indruk
bevestigd. Uit de bewerkingen is een 20-tal bewerkingen, werkmethoden en
werkhoudingen geselecteerd waarbij eengrote belasting van bepaalde lichaamsdelen (rug, knieën, handen) voorkomt.
Nadeze inventarisatie is gezocht naar oplossingsmogelijkheden. Hierbij zijn vier
categorieën verbeteringen betrokken: wijzigen bewerking; aanpassen werkmethode; verbeteren gereedschap; organisatorische veranderen. Deze fase is
eind 1988 nog niet geheel afgerond.
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Brochures

In de informatiereeks van het Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te
Naaldwijk zijn de volgende brochures verkrijgbaar:
A/r. Titel
5.
8.
10.
16.
19.
27.
29.
35.
36.
41.
42.
47.
48.
49.
51.
52.
55.
56.
58.
66.
71.
73.
74.
78.
79.
80.
83.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
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Prijs f

Teelt van paprika
20,—
Teelt van herfsttomaten
10,—
Teelt van herfstkomkommers
wordt herzien
Schaduwbepalingen
27,50
Druiventeelt
6,—
Teelt van koolrabi onder glas
10,—
Teelt van aubergine
15,—
Teelt van bonen onder glas
15,—
Teelt van andijvie onder glas
15,—
Teelt van radijs onder glas
20,—
De teelt van meloen onder glas
15,—
Teelt van ijsbergsla onder glas
20,—
De teelt van witte rammenas (rettich) onder glas
7,50
De teelt van scherpe paprika
6,—
Arbeid, arbeidsbegroting en werkregeling
uitverkocht
Aspecten van het buisrailsysteem
10,—
Teelt van botersla onder glas
20,—
Teelt van stooktomaten
20,—
Teelt van vleestomaten
20,—
Teelt van vroege komkommers
20,—
Grondstomen
11,—
Richtlijnen voor het samenstellen van potgronden en veensubstaten
20,—
Schermen in kassen
19,50
Plantenfysiologie in de glastuinbouw
20,—
Rookgascondensors
19,50
Waterontzouting door omgekeerde osmose in de tuinbouw _
7,50
Chemische begrippen voor bemesting bij planteteelt zonder
aarde
11,—
CO2 in de kas
20—
Substraatteelt: technische, economische en planteziektenkundige aspecten
20,—
Bemesting en grondonderzoek in de glastuinbouw
25,—
Teelt van 'kleine' gewassen
15,—
Voedingselementen
20,—
Licht in de kas
20,—
Management in de glastuinbouw
30,—
Teelt van augurken onder glas
15,—
Teelt van Chinese kool onder glas
15,—
Informatiemodel glastuinbouw op weg naar een uniforme
klimaatregistratie
10,—

In de reeks bloemeninformatie van het Proefstation voor Tuinbouw onder
Glas te Naaldwijk en het Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer zijn
verkrijgbaar:
Nr. Titel
2.
3.
4.
5.
7.
10.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
23.
24.
25.
26.
28.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Teelt van Anthurium (andreanum)
Teelt van herfstchrysanten onder glas
Teelt van kasrozen
Teelt van freesia
De teelt van jaarrondchrysanten
Teelt van anjers (standaard- en trosanjers)
De bemesting van chrysant
Teelt van gerbera
Teelt van 'zomerbloemen' buiten en onder glas
Rassenoverzicht amaryllis
Teelt van Hippeastrum (amaryllis)
Registratie watergeven en bemesten bij chrysant
Alstroemeriateelt
Teelt van nerine
Morfologische verandering in het groeipunt van freesia gedurende blad- en bloemaanleg
Teelt van forsythia
Teelt van bouvardia
Teelt van cymbidium
Teelt van buitenchrysanten
Teelt van buitenanjers
De teelt van besheesters
De teelt van prunus en sneeuwbal
Teelt van seringen
Teelt van paphiopedilum
Teelt van phalaenopsis

Prijs f
17,50
12,—
17,50
20,—
20,—
20,—
13,50
17,50
35,—
wordt herzien
10,—
9,—
15,—
17,50
8,50
17,50
wordt herzien
15,—
12,50
12,50
15,—
17,50
17,50
15,—
17,50

In de teeltinformatiereeks 'Pot- en Perkplanten' zijn verkrijgbaar:
Nr. Titel
1 P.Teelt van Kalanchoe
2 P.Teelt van perkplanten
3 P.Teelt van Pelargonium
4 P.Teelt van hortensia
5 P.Teelt van violen
6 P.Teelt van bromeliaceeën

Prijs f
15,—
15,—
7,50
15,—
7,50
17,50

In de serie 'Voedingsoplossingen Glastuinbouw' zijn verkrijgbaar:
Nr. Titel
1 V.Voedingsoplossingen voor teelten insteenwol in het Westland
en De Kring (tomaat, paprika, komkommer en aubergine) 6e
druk
2 V.Voedingsoplossingen voor deteelt van komkommers insteenwol (8e druk)
3 V.Voedingsoplossingen voor de teelt van tomaten in steenwol
(9e druk)
:
4 V.Voedingsoplossingen voor bloementeelten in steenwol in het
Westland en De Kring (anjer, gerbera, roos) 2e druk

Prijs f

10,—
10—
10—
10,—
59

5 V.Voedingsoplossingen voor de teelt van rozen in kunstmatige
substraten (2e druk)
6 V.Voedingsoplossingen voor de teelt van anjers in steenwol en
veen (2e druk)
7 V.Voedingsoplossingen voor deteeltvangerbera in kunstmatige
substraten (2e druk)
8 V.Voedingsoplossingen voor groenten en bloemen, geteeld in
water of substraten (Ned/Engels) 7e druk
9 V.Voedingsoplossingen voor deteelt vanAnthurium andreanum
in substraten
10V.Het berekenen van voedingsoplossingen voor plantenteelt
zonder aarde (idem in het Engels)
11V.Normen voor waterkwaliteit in de glastuinbouw (4e druk)
12V.Voedingsoplossingen voor de teelt van cymbidium in substraten (nov. 1988)
13V.Voedingsoplossingen voor deteelt van paprika insteenwol en
bij hergebruik van drainwater (4e druk)
14V.Voedingsoplossingen voordeteelt van aubergines insteenwol
(3e herziene druk)
15V.Normen voor gehalten aan voedingselementen van groenten
en bloemen onder glas (Ned/Engels)
16V.Voedingsoplossingen voor de teelt van aardbeien in veensubstraat (1e druk)
Diverse brochures:
Gewasbescherming in de snijbloementeelt 1987
Gewasbescherming in de pot- en perkplanten 1988
Gewasbeschermingsgids groenteteelt 1989
Taaktijden nr. 177
Kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw (groenten, snijbloemen en potplanten) 1988 - 1989
Ziekten en plagen glasgroenten in beeld
Ziekten en plagen snijbloemen en potplanten in beeld
Terminologie, geautomatiseerde kasklimaatregeling
Bedrijfskundige aspecten van teelt- en transportsystemen bij komkommers
In de serie 'Analytical Procedures' is verkrijgbaar:
2 A. Methods for physical analysis of potting soil and peat

10,—
10,—
10,—
10,—
8,—
7,—
10,—
20,—
15,—
10,—
15,—
10,—
Prijs f
10,—
10,—
10,—
16,—
30,—
14,—
11,—
15,—
15,—
Prijs f
10,—

De brochures kunnen worden besteld door het genoemde bedrag over te maken
op postbanknummer 293110, ten name van Proefstation Naaldwijk, Postbus 8,
2670 AA Naaldwijk. Hetzelfde kan via Rabobank Midden-Westland,
nr.34.36.08.006 te Naaldwijk. Vermeld daarbij het gewenste brochurenummer.
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Gewassenregister

*ïw.

VN

Aardbei
26
Amaryllis
23,41,45
Andijvie
38,45
Anjer
25, 30,41,45
Anthurium
26
Aster
41,45
Aubergine
29, 36, 37, 45, 46, 48,49,51
Augurk
45
Babaco
45 .
Bleekselderij
38,45
Broccoli
38,45
Cherrytomaat
32,33
Chinese kool
38,45,48
Chrysant
24, 39, 40, 45,51,54
Courgette
26, 30,37,45
Cymbidium
30
Eikebladsla
34,45,48
Freesia
40 41,45,54
Gerbera
23,24,30
Komkommer 25,27,30,33, 34,43
,44,49,50
Koolrabi
45
Kouseband
39,45
Krulandijvie
45,48
Lollo rosso
34,45,48
Meloen
38,45
Paksoi
48
Paprika
27, 29, 35, 43,45,46
Peen
39,45
Peper
49
Pepino
45
Radijs
39,45,57
Roos
24
Sla
2 3 , 2 4 , 3 0 , 3 4 , 4 5 , 4 8 , 5 1 , 52,53,57!
Sperzieboon
39,45
25,26,27,28, 29,31,32,
Tomaat
33,44 50,51,54
Veldsla
23,48
Ijsbergsla
45
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Kruisbroekweg 5
Postbus 8
2670 AA Naaldwijk
Telefoon 01740-36700
Telefax 01740-36835

