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Hetjaar waarop ditjaarverslag betrekking heeft, zal geboekstaafd blijven als een
goedjaar voor deglastuinbouw. Definanciële uitkomsten waren voor veel bedrijven, zowel in de groenteteelt als in de bloementeelt, alleszins goed. Zo'n jaar
geeft de bedrijfstak nieuwe impulsen. Dit is bijzonder gunstig, zeker in deze tijd,
waarin talrijke mogelijkheden zich aandienen enwaarin veel verandert enterdiscussie staat. Dit alles laat de bedrijfstak niet onberoerd.
Inhet afgelopen jaar isveel discussie gevoerd over de positie vande voorlichting
en van het onderzoek. Met name de privatisering van de voorlichting en de verzelfstandiging van het onderzoek vroegen de aandacht. In dit jaarverslag wordt
er nader op ingegaan. Het meest verstrekkende lijkt de aangekondigde privatiseringvandevoorlichting.Voor dekennisoverdracht, ook vanuit hetonderzoek, kan
deze privatisering van ingrijpende betekenis worden.Maar ookde ontwikkelingen
bij het landbouwkundig onderzoek gaan onze deuren niet voorbij. Wij kunnen
slechts wensen, dat de instrumenten voorlichting en onderzoek in de komende
jaren goed kunnen blijven functioneren.
Veranderingen voltrokken zich het afgelopen jaar ook binnen het proefstation. In
de personele sfeer traden vrij veel wisselingen op. Verder kwam een zekere heropstelling binnen deorganisatie tot stand,mede onder invloed van doorgevoerde
bezuinigingen. Hierdoor werd onder andere het aantal onderzoekafdelingen
teruggebracht van vijf naar vier. De naamgeving van de afdelingen werd aangepast, zoals in dit verslag tot uiting komt.
Gelukkig kon het onderzoek, ondanks veranderingen, in veel opzichten ongestoord worden uitgevoerd. Diverse problemen werden aangepakt ingoed overleg met verschillende instanties en organisaties. De groeiende samenwerking
met het Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer verdient dit in dit verband
wel speciale vermelding.
Veel kwam tot stand dank zij de grote inzet van onze medewerkers. Zij moesten
het afgelopen jaar nog genoegen nemen met een gebrekkige huisvesting. Maar
de nieuwbouw verliep voorspoedig en het moment dat de nieuwe accomodatie
gereed zou zijn, kwam aanzienlijk dichterbij. Ook het beeldmerk en de huisstijl
kregen een moderne vormgeving. Het nieuwe jasje waarin dit jaarverslag isgestoken, legt daar getuigenis vanaf. De ingebruikname van het nieuwe gebouw
zal ongetwijfeld leiden tot nieuwe stimulansen.

ir. E. Kooistra
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De samenstelling van het bestuur van de 'Stichting Proefstation voor Tuinbouw onder Glas' was per 31 december 1987 als volgt:
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P. van den Berg, Den Haag (voorzitter)
J. G. J. van der Hoeven, Maasland (secretaris)
P. W. Lekkerkerk, Den Hoorn (vice-voorzitter)
J. W. van der Torre, Bergschenhoek (lid dagelijks bestuur)
dr. ir. K. Rijniersce, Ministerie van Landbouw en Visserij

\
G. R. Bax, Sappemeer
ir. J.D. Bijloo, NRLO, Wageningen
E. H. Bukman, Moerkapelle
J. L. M. Jacobs, Venlo
N. C. A. van Dijk, Harmeien
G. J. M. Koot, Poeldijk
C. Lansbergen, Maasland
B. J. A. Kokxhoorn, Honselersdijk
J. N. Olieman, Pijnacker
N. F. C. Rops, Chaam
H. Kooyman, Rijsoord
W. H. van Kampen, Nieuwerkerk aan de IJssel
G. Vreugdenhil, 's-Gravenzande
ir. H. A. Gonggrijp, Ministerie van Landbouw en Visserij
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
1987 als volgt:
H. A. van Holsteijn, Monster (voorzitter)
J. G. J. van der Hoeven, Maasland (secretaris)
K. van Velden, Honselersdijk
L. G. C. Hendriks, Leidschendam
A. A. M. Tas, Zevenhuizen
L. van Winden, Berkel en Rodenrijs
L. M. J. Zwinkels, De Lier
J. Luimes, Erica, namens Proeftuin Sappemeer
N. C. A. van Dijk, Harmeien, namens Vleutens Proeftuin
N. F. C. Rops, Chaam, namens Proeftuin Noord-Brabant
J. L. M. Jacobs, Venlo, namens Proeftuin 'Noord-Limburg'
J. de Maa, Naaldwijk, namens de vereniging van Potgrondfabrikanten
N. A. Haket, Pijnacker, namens de NTS, sectie groenten
J. Groot, Maassluis, namens de Nederlandse vereniging van plantenkwekers

— Proefstation voor Tuinbouw onder Glas
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Directeur
Ir. E. Kooistra, Min. Lelylaan 32, 2285 HJ Rijswijk, 070-940946.

</)

Adjunct directeur onderzoek
Dr. Ir. G. Weststeijn, Emmastraat 12, 2681 RN Monster, 01749-47441 (tot 15-71988).

Û.

Adjunct directeur voorlichting
Ir. J. A. F. van de Wijnboom, Tourmalijn 38, 2691 TR 's-Gravenzande.
Directie secretaresse
A. H. Bergenhenegouwen-Depondt
Afdeling plantevoeding en wortelmedia
Afdelingshoofd: ing. C. Sonneveld, Korte Kruisweg 32, 2676 XM Maasdijk,
01745-13417
Sectie plantevoeding
Sectiehoofd: ing. C. Sonneveld, Korte Kruisweg 32, 2676 XM Maasdijk, 0174513417,
Onderzoekers: ing. W. Voogt, Anthurium 21,2678 PN De Lier, 01745-16853,
ing. H. G. M. Sonneveld-van Buchem, Joubertstraat 27, 3143 CL Maassluis,
A. M. M. v. d. Burg, Kraayenstein 122, 2675 RC Honselersdijk, 01740-30392 en
A. L. v. d. Bos, Populierenstraat 45, 2691 TT 's-Gravenzande, 01748-16459.
Onderzoeksassistent: E. v. Voorthuizen, M. A. Zevenhoven en C. A. Ammerlaan
Sectie wortelonderzoek en wortelmedia
Sectiehoofd: ing. D. Klapwijk, van Nyenrodestraat 49, 2678 TR De Lier, 0174512722
Onderzoeker: dr. B. J. van Goor gedetacheerd door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
Onderzoeksassistent: A. C. Loendersloot-van de Bos, C. F. M. Wubben
Sectie chemisch onderzoek
Sectiehoofd: S. S. de Bes, Berberis 7, 2671 NT Naaldwijk, 01740-29570 (tot 1-61988)
Plaatsvervangend sectiehoofd: C. W. van Elderen.
Laboranten: C. Wiskerke-van Brakel, C. P. Binda, A. S. M. Valstar-Hofland.
Afdeling teelt en kasklimaat
Afdelingshoofd: ir. C. M. M. van Winden, Taets van Amerongenstraat 2,
2681 EH Monster, 01749-13109.
Sectieteeltonderzoek
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:
ing. J. A. M. van Uffelen, Smetana 14, 2671 XH Naaldwijk, 01740-26518.
Teeltonderzoek sla, andijvie en aubergine: R. H. M. Maaswinkel, Paardebloem
22, 2671 WR 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

Onderzoeksassistenten ten behoeve van sectie teeltonderzoek:
G. A. M. Zwinkels-de Brabander, L. T. Engelaan-Hokken, C. A. Elzo Kraemer.
Sectie 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.
Sectie kwaliteitsonderzoek
Sectiehoofd: ir. G. H. W. Welles
Onderzoeker: ing. J. Janse, Kamperfoeliestraat 9, 2671 NJ Naaldwijk, 0174028383.
Sectie gebruikswaarde-onderzoek
Sectiehoofd: ir. J. H. Stolk, Grote Omloop 21,6871 TD Renkum, 08373-13472,
gedetacheerd door het RIVRO te Wageningen.
Onderzoekers: ing. M. H. Cools, gedetacheerd door het RIVRO, A.B.Jansen (tot
1-4-88), K. Heidemans.
Sectie kasklimatologisch en fysiologisch onderzoek
Sectiehoofd: ir. C. 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.T.deJong, Plantage 25,3155AW Maasland,01899-21659gedetacheerd door
de LU Wageningen.
ir. G. Houter, Thijsselaan 58, 6705 AS Wageningen, 08370-12948 (tot 1-8-1988
werkzaam bij CABO-Wageningen 08370-19012).
ing. J. C. Vegter, Bizet 63, 2671 XP Naaldwijk, 01740-21901.
Afdeling gewasbescherming
Afdelingshoofd: dr. ir. L. Bravenboer, Distelstraat 11, 3151 TL Hoek van Holland,
01747-2695 (tot 1-7-1988)
Schimmel- en bacterieziekten:
dr. ir. N. A. M. van Steekelenburg, 's-Gravenzandseweg 248, 3151 TV Hoek van
Holland, gedetacheerd door het IPO.
Onderzoeker: S. J. Paternotte
Onderzoeksassistente: M. v. d. Sar.
Virusziekten:
Virusziekten bij tomaat, paprika, aubergine en komkommer: dr. ir. A. T. B. Rast,
Jagerstraat 5, 2623 HW Delft, 015-562254, gedetacheerd door het IPO.
Onderzoeksassistente: C. C. M. M. van Veen-Stijger.
Onderzoeker: ing H. J. M. van Dorst, Almondestraat 2, 2676 VM Maasdijk,
01745-13912 (tot 1-6-1988).
Biologische gewasbescherming:
ir. P. J. M. Ramakers, Schildtak 25, 3155 NG Maasland, 01899-20811, gedetacheerd door het IPO.
Onderzoeker: A. v. d. Linden, Einsteindreef 39, 3146 BD Maassluis, 0189918146.

Chemische gewasbescherming:
Optreden en bestrijding van ziekten in substraatteelten: W.T. Runia, Iris 5, 2671
ZK Naaldwijk.
Chemische bestrijding: M. v.d. Staay, Gladiool 25, 2671 ZE Naaldwijk.
Diagnostiek en onkruidbestrijding:
zie plantenziekten bij voorlichting.
Luchtverontreiniging:
P. Steenbergen, Hargplein 62,3121 VD Kethel/Schiedam, 010-4703933, gedetacheerd door het IPO.

Afdeling bedrijfssynthese
Afdelingshoofd: ir.J.C.J.Ammerlaan,Zwartendijk 11, 2671 LLNaaldwijk, 0174027730.
Bedrijfssynthese onderzoek:
ing. J. K. Nienhuis, Kerklaan 40, 2678 SW De Lier, 01745-15270,
ir. M. N. A. Ruijs, Vogelkersstraat 31,2691 EJ 's-Gravenzande, 01748-14397,
ing. P. C. M. Vermeulen, v. Haemstedestraat 4, 2678 TX De Lier, 01745-13972.
ir. A. A. v. d. Maas, Plantgage 25, 3155 AW Maasland.
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.

Informatieverzorging
Afdelingshoofd: dr. ir. G. Weststeijn, Emmastraat 12, 2681 RN Monster, 0174947441 (tot 15-7-1988).
Sectie publiciteit
Sectiehoofd/publiciste: ing.J.C. Mostert, W.van Hillegaersbergstraat 145a,3051
RH Rotterdam, 010-4185640.
Publiciteitsassistente: 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, LangeWateringkade 34,2295 RP
Kwintsheul.
Bibliotheek assistente: M. N. van Dijk.
Sectie informatica
Sectiehoofd/systeemanalyst: L.v.d.Bos,Calsstraat 23,Naaldwijk,01740-31459.
Systeemanalist: L. Spaans, 01748-14626.
Assistent systeembeheerder: B. Zonneveld, 01740-25096.
Sectiestatistiek
Sectiehoofd/statisticus: B. J. v. d. Kaaij, Muskaatstraat 3, 2671 SV Naaldwijk,
01740-26584.
Statistisch analist: W. C. M. de Bruijn.

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. Fortuin.
Administratieve medewerksters: E.A. Hoffius-Schenk, A. Sonneveld-Bijl, L. C.M.
Burger-Ladan, M. P. J. v. d. Maarel-v. Bergenhenegouwen.
Sectie financiële en materiëlezaken
Sectiehoofd: M. M. van Baaien.
Administratieve medewerksters en financiële administratie: J. Langenberg, F. C.
J. van Oosten.
Sectie huishoudelijkedienst
Sectiehoofd: P. M. van Staalduine.
Medewerkers: L. Wiskerke-van Antwerpen, B. H. Nadorp-Kuypers, R. H. P
Vreugdenhil-van Vliet, C. B. M. van Dijk-Bronswijk, P. Landmeter-Stokdijk, E. L.
v. d. Spaan-'t Hart, M. A. Verbeek-Boeters, B. H. Wulff-Boers, A. M.
Erkelens-Lamers.

Technische dienst
Hoofd: A. J. Arendzen, Marconistraat 62, 2562 JE 's-Gravenhage, 070-38028.
Sectieelektrotechniek
Hoofd A. J. Arendzen.
Elektronica: A. A. M. Heskes.
Instrumentatie: P. Koornneef.
Elektrotechniek: P. C. van Zwet.
Sectie werktuigbouw
Instrumentmakerij/bankwerkerij: C.J. Immerzeel, G. L. van Charante, R. Schutter.
Timmerwerk: M. v. d. Gaag, P. L. Verbraeken.
Schilderwerk: L. P. Zwaanswijk.

Tuin
Hoofd: ing. F. G. van Dijk, Frederik Hendrikstraat 4, 2671 GP Naaldwijk, 0174031172.
Bedrijfsleiders: P. den Boer, S. Heijs, P. J. W. N. Nadorp.
Proefbeheerders: J. Meneer, A. C. Heppe, L. L.A. van Paassen, D. Wiskerke,O.
F. van Eeden, J. D. Rodenburg, H. Wulff, P. A. W. Kortekaas.
Proefverzorgers: S.W.de Bos,A. H.de Bruin,R. Elgersma, M.T.vanVeldhoven,
R. G. C. M. van Arkesteijn, A. v.d. Berg, R. M. v.d. Berg, A. Wiskerke, J. F. M.
Nadorp.

Consulentschap in Algemene Dienst voor
de Groenteteelt onder glas
Postbus 8, 2670 AA Naaldwijk, 01740-26541, per 18 april Postbus 6, 2670 AA
Naaldwijk, 01740-36700.
Consulent: ir.J.A. F.vandeWijnboom,Tourmalijn38, 2691TR '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 voor de Tuinbouw te Naaldwijk
Postbus 263, 2670 AH Naaldwijk, 01740-26541, per 18 april 01740-22400.
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.
Secretaresse: F. W. van Kester-Webber, Populier 7, 2671 NH Naaldwijk,
01740-27410.
Administratieve medewerksters: W. Langhorst-van Osch, D. Bisschop-de Klerk.
Hoofd voorlichtingszaken: vacature

Afdeling voorlichting glasgroentebedrijven:
Takingenieur groente: ir. A. v. d. Linden, Seringenstraat 23, 3295 RN 's-Gravendeel, 01853-4763.
Specialist gewasbescherming: ing. M. P. Simonse, Iris 20, 2671 ZK Naaldwijk.
Tussen 9.00 en 12.00 bereikbaar op 01740-21920.
Specialist kwaliteit en bewaring: ing. M.P.G. Peerlings, Gerberalaan 14,2671 KD
Naaldwijk, 01740-24878.
Sectie DeKring
Bedrijfstakdeskundige: vacature
Bedrijfsvoorlichters:
ing. I, Eelhart, Milliadeplein 6, 2651 GP Berkel en Rodenrijs,01891-15201.
W. Eindhoven, Snippendreef 6, 2665 ED Bleiswijk, 01892-13074.
ing. P. v.d. Homberg, Prunusdreef 11,2665 GJ Bleiswijk, 01892-18263.
J. de Hoog, Delftsestraatweg 181,2645 BA Delfgauw, 015-564079.
ing. M. v.d. Horst, Marketentster 112, 2401 JT Alphen aan de Rijn, 0172036240.
ing. L. Hubert, Berglaan 45, 2716 EB Zoetermeer, 079-514916.
Dubbelsectie Westland
Bedrijfstakdeskundigen:
ing. J. P. Bakker, Freesiastraat 14, 2671 KS Naaldwijk, 01740-27546.
C. W. M. v. d. Burg, Agaat 2, 2651 SE Berkel en Rodenrijs, 01891-15450.

Bedrijfsvoorlichters:
ing. M. Custers, Crabethstraat 9, 3142 XA Maassluis, 01899-22579.
ing. T. Duijveslijn-v. d. Knaap, Harteveldlaan 53, 2675 LE Honselersdijk, 017428167.
ing. P. J. M. Geurts, Hoogstraat 32, 3142 EA Maassluis, 01899-16195.
ing. L. J. M. Hendriks, Postbus 46, 2260 AA Leidschendam, 070-273512.
ing. S. P. F. van Holsteijn, Ververij 125, 3142 JE Maassluis, 01899-17824.
ing. A. Kip, Franckstraat 53, 2671 VL Naaldwijk, 01740-31156.
ing. M. C. Roelofs, Lange Spruit 19, 2291 KZ Wateringen, 01742-8038.

Afdeling voorlichting glasbloemenbedrijven
Takingenieur bloemen: ir. L.A. F. M.van Gils, Heeswijkstraat 128,2275 EJVoorburg, 070-901597.
Specialist gewasbescherming: ing. P. Wilders, v. Eijkstraat 13, 3141 XB
Maassluis, 01899-24321,tussen 9.00 en 12.00 uur bereikbaar op 01740-21920.
Diibbelsectie Zuid-WestNederland
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. A. Arts, Tuinstraat 13, 2613 RB Delft, 015-147847.
ing. C. de Bakker, Thamerdijk 171, 3079 HS Rotterdam, 010-4832547.
ing. C. Biesheuvel, Hoogstraat 42, 3142 EA Maassluis, 01899-26047.
ing. L. Deknatel, Bankastraat 33, 3531 HG Utrecht, 030-935778.
ing. J. van Dijk, Dijckerwaal 17, 2691 PK 's-Gravenzande, 01748-12340.
ing. P. van Dijk, Getijmolen 54, 3146 CA Maassluis, 01899-19330.
ing. J. W. F. M. de Goey, Laan van Ouderzorg 187, 2352 HN Leiderdorp,071897940.
ing. B. de Jong, Milliadeplein 6, 2651 GP Berkel en Rodenrijs,01891-15201.
A. J. M. v. Leeuwen, Kijckerweg 21,2678 AA De Lier, 01745-12264.
ing. J. Lekkerkerk, Lookwatering 30, 2635 CK Den Hoorn, 015-136784.
ing. W. J. M. Mercx, Sportlaan 7, 2665 AD Bleiswijk, 01892-13175.
ing. J. Nijentap, W. v. d. Potstraat 2b, 2675 EB Honselersdijk, 01740-31384.

Specialisten en financieringsdeskundigen:
Kassenbouw en Verwarming: ing.J. Koop, Rotterdamseweg 24, 2628 AM Delft,
015-571118.
Kassenbouw en Verwarming:J. B.Verveer, v.Anrooijstraat 3,2692CP's-Gravenzande, 01748-19120.
Bedrijfsuitrusting: ing. P. U.van 't Hoff, Rembrandtlaan 97a,3117VH Schiedam,
010-4739976.
Bodem, Water: J. v. Paassen, Oosteinde 69, 2291 AC Wateringen, 01742-3458.
Water en Bemesting: A. v. d. Wees, 's-Gravenzandseweg 87, 2671 JK Naaldwijk, 01740-29212.
Planologie: ing. J. Oosthoek, Laan der Vrijheid 42, 2661 HK Bergschenhoek,
01892-13217.
Financieringsdeskundigen (resorteren onder de Provinciale Directeur LNO):
Bloemen: Chr. Robbemond, Sparrendal 116, 3142 LH Maassluis, 01899-15509.
Groente Zuid-West Nederland: H. Rijneveld, Julianalaan 28, 2811 KV Reeuwijk,
01829-2851.
Groente Westland: J. H. Cooijmans, Roemer Visscherstraat 244, 3132 EXVlaardingen,010-4356091.

Voorlichtingsdienst 'Groentenonder 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.
Hoofd voorlichtingszaken: ing. C. Mulder, Varenkampen 34, 9407 RN Assen,
05920-44515.
Bedrijfstakdeskundige: K.A. Buitenwerf, C.v.d.Lindenstraat 73,9602SCHoogezand, 05980-20199.
Bedrijfsvoorlichters:
ing. G. Goedknegt, Oringerbrink 109, 7812 JT Emmen, 05910-18287.
B. Lijnema, Populierstraat 9, 9404 KX Assen, 05920-12020.
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. v.d. Lee, Rijswijklaan 13, 4006 GA Tiel,
03440-14303.
Bedrijfsvoorlichters:
G. Groenhof, Kerkstraat 32, 4064 EB Varik, 03445-1628.
ing. R. Miezgiel, Odinstraat 7, 4061 BB Ophemert, 03445-2391.
ing. B. van Onna, v. Goijenstraat 24, 6921 LG Duiven, 08367-62567.

Consulentschap voor de Tuinbouw Aalsmeer-Utrecht
Postbus 1011, 1430 BA Aalsmeer, 02977-20858.
Takingenieur: M. L. E.Jansen,Gedempte Burgwal 39b,2512 BS 's-Gravenhage,
070-602739.
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.
Hoofd voorlichtingszaken: W. Doelens, Geuzenkade 78, 1056 KP Amsterdam,
020-836702.
Bedrijfsvoorlichter: K. Schüssler, Dorpsweg 20a, 1711 RJ Hensbroek, 022653237.

Consulentschap voor de Akker- en Tuinbouw Barendrecht
Hoefslag 2, 2992 VH Barendrecht, 01806-12177.
Takingenieur: J. de Jong, Beeklaan 520, 2562 BS Den Haag, 070-609254.
Bedrijfstakdeskundige: J. G. M. Hendriks, Kranendijk 18, 3258 LJ Achthuizen,
01874-1671.
Bedrijfsvoorlichters:
R. van Amersfoort, Koninginneweg 24, 3281 BM Numansdorp, 01865-2390.
B. Baijense, Boskamp 101,3343 EC Hendrik Ido Ambacht, 01858-18389.
M. van Oostende, Hoogstraat 34, 3142 EA Maassluis.
B. v.d. Sluis, Bessengaard 11, 3206 AG Spijkenisse, 01880-30730.
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Consulentschap voor de Akker- en Tuinbouw Tilburg
Postbus 1158, 5004 BD Tilburg, 013-678755.
Takingenieur: ir. M. v.d. Loo, Batavierenstraat 12,6004 BSWeert, 04950-31720.
Hoofd voorlichtingszaken: P. Janmaat, St. Geertruikerkhof 6, 5211 ST 's-Hertogenbosch, 073-134021.
Bedrijfstakdeskundige: ing. C. J. M. Hendriks, Joh. v.d. Waalslaan 4, 5056 VH
Berkel-Enschot, 013-333962.
Bedrijfsvoorlichters:
ing. J. Banken, Damaststraat 9, 5411 AM Zeeland, 08865-2765.
ing. G. Beekmans, Wolfshoek 63, 5154 AB Elshout, 04163-73412.
C. J. C. M. v.d. Bighelaar, Petrus Dondersstraat 19a, 4703 HN Roosendaal,
01650-45722.
J. Koot, P. de Hooghstraat 49, 3601 EG Maarssen.
ing. A. v. d. Ziel, Louwersdonk 45, 4824 DB Breda, 076-420677.
Consulentschap voor de Akker- en Tuinbouw Roermond
Postbus 965, 6040 AZ Roermond,04750-34251.
Takingenieur: 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:
P. C. C. van Adrichem, Burgemeester Janssenring 111, 5981 DK Panningen,
04760-74739.
F. Aerts, Bosstraat 43, 5963 NX Horst-Hegelsom, 04709-1826.
R. v. d. Bogaard, Welschapplein 25, 5703 CZ Helmond, 04920-29123.
I. Smeets, Gulikstraat 56, 5913 CX Venlo, 077-548914.
A. J. L. Urselmann, Biesstraat 22, 6093 AD Heijthuijzen, 04749-1615.
C. E. J. Verberne, Casper Verdellenstraat 22, 5988 BK Helden, 04760-75139.
Vakconsulentschappen in Algemene Dienst
Bedrijfsuitrusting en arbeid in de Akker- enTuinbouw, Mansholtlaan 10-12, Postbus 43, 6700 AA Wageningen, 08370-94305.
Coördinator: A. Tabak.
Kwaliteit en Bewaring, Haarsteeg 6, Postbus 17, 6700 AA Wageningen, 0837019110.
Coördinator: vacature.
Bodem, water en bemestingszaken 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. E. Dwarshuis.

Proeftuinen
Proeftuin Vleuten, ing. L. Breedveld, Alendorperweg 47, 3451 GL Vleuten,
03406-61326.
Proeftuin Breda, H. Nuijten, Heilaarstraat 230, 4814 NR Breda, 076-144382.
Proeftuin Noord-Nederland, C.H. Kleinhesselink, Gantel 12, 7884VL Bargercompascuum,05913-49191.
Proeftuin Venlo, M. Hesen, Straelseweg 370, 5917 AD Venlo, 077-516457.
Proeftuin Westmaas, C. Rijkers, Groeneweg 1,3273 LPWestmaas, 01864-1211.
10

Bedrijfslaboratorium voor Grond- en
Gewasonderzoek Oosterbeek-Naaldwijk
Vestiging Naaldwijk, Zuidweg 42, Postbus 98,2670 AB Naaldwijk, 01740-26624.
Chef: P.A. van Dijk, Willige Rijsen 10,2291 GZWateringen, 01742-3525 (tot 2-51988).
Chef bemestingsadviezen: ing.A.J.C. Soetens,deGrutto 19,2761SVZevenhuizen, 01802-3382.
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Denieuwe huisvesting in aanbouw, november1987.
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1. Personeelsaangelegenheden
Op 5februari 1987 is door een noodlottig ongeval onze medewerkster mw. S. A.
Tooze,gehuwd geweest metdeheer Riemsdijk van Eldik,omhet levengekomen.
Zij zal in onze herinnering blijven voortleven als een vriendelijke collega, die zich
voltoewijding heeft ingezet voor het onderzoek ten behoeve van de Nederlandse
glastuinbouw.
In het verslagjaar 1987waren er op het proefstation vijf jubilea te vieren wegens
een 25-jarig dienstverband. Alle jubilarissen werd een receptie aangeboden.
Op 6 maart jubileerde de heer ing. J. A. M. van Uffelen. De heer Van Uffelen is
werkzaam als gewasspecialist en coördineert het proeftuinonderzoek.
Op 19juniwasdeheerdr. ir.J. P.N. L. Roordavan Eysinga25jaar gedetacheerd
bij het proefstation vanuit het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Haren. Op
1 augustus ging hij met de VUT. De heer Roorda van Eysinga was onderzoeker
op het gebied van bemesting en watervoorziening grond.
Op 3juli werd dr. ir. A. T. B. Rast een receptie aangeboden ter gelegenheid van
zijn 25-jarige detachering bij het proefstation vanuit het IPO te Wageningen. Hij
was toen tevens 25jaar indienst bij het IPO. De heer Rast is onderzoeker op het
gebied van virusziekten.
Op 21 augustus jubileerde de heer P. J. W. N. Nadorp. De heer Nadorp is thans
werkzaam als bedrijfsleider op de tuin.
Tenslotte werd op 2 september de heer C. J. Immerzeel een receptie aangeboden. De heer Immerzeel is werkzaam bij de technische dienst als
bankwerker/instrumentmaker.
Zeven medewerkers hebben in 1987 de dienst verlaten door gebruik te maken
van de mogelijkheid van een wachtgeldregeling of vanwege het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd.
Op 23 april werd afscheid genomen van de heer ir. N. van Berkel. Hij was vanaf
1 april 1958 in dienst bij het proefstation als onderzoeker op het gebied van plantenfysiologie. De heer Van Berkel is met de VUT gegaan.
Op 15meiwerd afscheid genomen van mw.ing.D.Theune.Zijwasvanaf 1 februari 1951 in dienst bij het proefstation. Jarenlang heeft zij onderzoek verricht op
het gebied van gewasbescherming en de laatste jaren op het gebied van
bemesting en watervoorziening bij kunstmatige substraten. Zij heeft gebruik
gemaakt van de zogenaamde 571/2-jarigen regeling.
Op4augustus isde heer dr. ir. L. S. Spithorst met de VUT gegaan. Hij is 1maart
1956indienst gekomen bij hetproefstation enistot april 1982werkzaam geweest
als onderzoeker onder andere op het gebied van plantenfysiologie.
Op 14augustus namde heer G. M. M. L.Verbeek afscheid. Deheer Verbeek was
vanaf augustus 1970 werkzaam bij de interne dienst. Hij heeft gebruik gemaakt
van de zogenaamde 571/2-jarigen regeling.
Op 18 september werd afscheid genomen van dr. ir. P. J. A. L. de Lint. Hij was
vanaf 1 augustus 1965hoofdvandeafdeling plantenfysiologie enheeft daarnaast
veel onderzoek verricht. Hij is met de VUT gegaan.
Op20 november werd afscheid genomen van de heer H. W. Verhulst wegens het
bereikenvandepensioengerechtigde leeftijd. DeheerVerhulst waswerkzaam op
het proefstation vanaf 1februari 1968 als amanuensis.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat op 2 oktober afscheid werd genomen
van de heer L. P. F. Reygersberg. De heer Reygersberg is op 2 november 1952
indienst gekomen bij het proefstation als chauffeur. Door een ernstige ziekte getroffen, heeft hij dit beroep niet meer kunnen uitoefenen. Vanaf 1963 is hij werkzaam geweest als administratief medewerker.
2. Algemene zaken
Bestuursaangelegenheden
In de samenstelling van het Algemeen Bestuur kwam in de loop van hetverslagjaar enige wijziging door het vertrek vande heren Dr. Ir. E.A. Goewie en de heer
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P. J. Schotman als vertegenwoordiger van de directie Akker- en Tuinbouw
respectievelijk het Regionaal Onderzoek Centrum Westmaas. Zij werden vervangen door respectievelijk Dr. Ir. K. Rijniersce en de heer H. Kooyman.
Het bestuur kwam opnieuw viermaal bijeen en wel in februari, april, september
en november. Naast de begroting kwamen onder andere aan de orde heropstelling vande medewerkers, samenwerking met het Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland te Aalsmeer, verzelfstandiging van het landbouwkundig onderzoek en privatisering van de landbouw voorlichting en uiteraard het onderzoekprogramma 1987. Op elke vergadering werd aandacht besteed aan de nieuwbouw, die dit jaar volgens schema vorderde.
Hetdagelijks bestuur kwam20maal bijeen en besprak de lopende zaken.Bijzondere aandacht kregen daarbij aspecten betreffende de verzelfstandiging van het
landbouwkundig onderzoek endefunctionele samenwerking met het Proefstation
voor de Bloemsterij in Nederland te Aalsmeer. Besloten is deze samenwerking
zodanig te intensiveren, dat op den duur een gemeenschappelijk onderzoekprogramma uitgangspunt voor dewerkzaamheden opbeide proefstations is.Veeltijd
werd bovendien geinvesteerd in discussies over een demonstratieproject gewasbescherming. Dit project is door de NTS voorgesteld en zal onder verantwoordelijkheid van het proefstationbestuur uitgevoerd worden.
Het Bestuur van de Vereniging tot Ondersteuning van de Stichting Proefstation
voor Tuinbouw onder Glas kwam viermaal bijeen (maart, juni, september en december) en besprak globaal dezelfde onderwerpen als het Algemeen Bestuur. In
de algemene ledenvergadering van 23 juni 1987 werd de jaarrekening 1986 en
de begroting 1987 besproken. Het verenigingsbestuur nam de beslissing twee
medewerkers aan het gebruikswaarde-onderzoek glasgroenten toe te voegen,
zodat dit onderzoek de noodzakelijke uitbreiding kan krijgen.
Materiëlevoorzieningen
Het jaar 1987 heeft in het teken gestaan van de bouw van een nieuw hoofdgebouw en een nieuw energiecentrum. De bouw isvrijwel geheel binnen degestelde grenzen gebleven, zowel wat de financiën ook als wat de voortgang betreft.
De samenwerking tussen de partners die aan dit project deelnamen, verliep
uitstekend.
Het energiecentrum koneind 1987ingebruik genomen worden. Indedaarop volgende maanden heeft de warmtevoorziening echter nogal wat kinderziekten vertoond. Verwacht mag worden dat het hoofdgebouw in april 1988 opgeleverd zal
worden.
DeStichting Bedrijfslaboratoriumvoor Grond-enGewasonderzoek te Oosterbeek
besteedde de bouw aanvan een nieuw laboratorium- administratie complex voor
haar Naaldwijkse vestiging. Ook deze bouw, die op de plaats van barak Iwordt
gerealiseerd, verliep voorspoedig.
In juni 1987 werd de Siemens 330 procescomputer, die sinds 1975 het klimaat
in veel kasafdelingen heeft geregeld, vervangen door een systeem op basis van
een Digital centrale computer, een micro-VAX II.Deze vervanging opende ruime
mogelijkheden voor uitbreiding en verbetering van de kasklimaatregeling en op
den duur ook voor aansluiting van substraatregelsystemen. Dit jaar konden voor
de regionale onderzoekcentra (ROC's) enkele essentiële stappen worden gezet
in de richting van automatisering van onderzoek- en administratieve activiteiten.
Elk ROCvoor plantaardige produktie ontving één(of meer) personal computer(s),
die aangesloten kunnen worden op de centrale computers van de landelijke
proefstations. Bovendien werd randapparatuur besteld voor de belangrijkste behoeften bij het ROC-onderzoek.
Dit jaar kon nog niet worden begonnen met de bouw van een nieuwe substraatteeltkas noch met de kasjes voor biologisch bestrijdingsonderzoek. Wel kon dit
jaar eengroot deel van de noodzakelijke aanpassingen van kas 303voor het verdampingsonderzoek gerealiseerd worden. In kas 301 werd met de aanpassing
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van zes afdelingen voor het luchtverontreinigingsonderzoek begonnen. Verder
werd een aanvraag ingediend voor de vervanging van de ongeveer 30jaar oude
variakas.
Het tuincentrum "Flamingo", dat achter het proefstationsterrein ligt, is inclusief
bedrijfswoning voor het proefstation aangekocht door de Stichting Beheer Landbouwgronden. Het is de bedoeling daar in de toekomst twee regenwaterbassins
aan te leggen, waarna het bestaande bassin opgeheven kan worden.
3. Onderzoek
Op basisvan dediscussies in het voorgaande jaar over de aanpassing vandeorganisatie van het proefstation, heeft 1987 in het teken gestaan van verschuivingen in onderzoek en in personeel. Als randvoorwaarden hadden wij ons gesteld
datdezeverschuivingen ineengeleidelijk proceszouden moeten plaatsvinden en
dat de medewerkers zich zoveel mogelijk in hun functie zouden moeten kunnen
vinden. Met alle reorganisaties binnen onderzoekinstellingen gedurende de
laatste 20 jaar is steeds weer gebleken, dat verschuivingen die onder te sterke
drang plaatsvinden, leiden tot weerstand, demotivatie, verlies van kennis, een
slechte werksfeer en dus tot verlies van arbeidsproduktiviteit.
Het meest ingrijpendwasdeopheffing van deafdeling Fysiologie als zelfstandige
afdeling. De fysiologisch geschoolde medewerkers werden geplaatst in het
plantevoedings- en hetteeltonderzoek. Door vervroegde uittreding van eentweetal fysiologen ging nogal wat fysiologische kennis verloren. Dit zal in 1988 opgevangen worden door de aanstelling van academici, die fysiologisch geschoold
zijn op hetgebied van plantevoeding en produktkwaliteit. Nade bovengenoemde
aanpassing van de organisatie kon het onderzoek naar gedrag en activiteit van
de wortels van kasgewassen opgestart worden. De leiding van het onderzoek
kwam te liggen bij de heer Klapwijk (voorheen van de afdeling Fysiologie).
Het fysisch grondonderzoek had ernstig te lijden van personeelsgebrek door het
vertrek van de heer Boertje naar het bedrijfsleven. Aan het einde van hetverslagjaar kon pas toestemming verkregen worden een opvolger te gaan werven. Een
soortgelijk probleem deed zich voor bij het bemestingsonderzoek.
Voor het kasluchtonderzoek, dat in samenwerking met het IPOwordt uitgevoerd,
konindetweede helft van hetjaar gestart worden metdeinstallatievande nodige
filter- en ventilatoreenheden. Het kwantitatieve onderzoek kan in 1988 aanvangen.
Voor de beschrijving van het kasklimaat en kasklimaatregeling kwam dit jaar een
eerste proeve klaar van een lijst met gestandaardiseerde termen en eenheden.
Deze lijst is opgesteld in nauw overleg met vertegenwoordigers van computerleveranciers, NTS,SITU,Stichting Mechanisatie Centrum enhet Consulentschap
inAlgemene Dienst voor de Bedrijfsuitrusting inAkker- enTuinbouw (CAD-BAT).
Het energiebesparingsonderzoek krijgt weliswaar minder aandacht dan voorheen, maar het heeft wel allerlei ander onderzoek op gang gebracht. Het is bovendien meer geïntegreerd in het kasklimatologisch onderzoek en is gericht op
optimalisering van de regeling van het kasklimaat. Zo is er dit jaar meer onderzoek verricht naar effecten van temperatuurverschillen tussen de dag- en nachtperiode, naar temperaturen tijdens de verschillende groeifasen van het gewas,
naar effecten van luchtvochtigheid en dergelijke.
In samenwerking met het Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO), de
Vakgroep Natuur- enWeerkunde enhet IMAGishetonderzoek naardeontwikkeling van groeimodellen voortgezet. Doel van dit onderzoek is met deze modellen
het kasklimaat zodanigtekunnensturen,dat eenzorendabel mogelijk produktieproces wordt gerealiseerd.
Het substraatteelt-onderzoek heeft dit jaar veel aandacht gekregen. Inhet onderzoek en inde praktijk staat het hergebruik van overtollig drainwater in het middelpunt van de belangstelling. Onderzoekaspecten daarbij zijn de ontsmetting van
dit water voor hergebruik en de ophoping van keukenzout bij langdurig recircu15

leren. Voor de slateelt op water is de dreiging van massale verspreiding van het
kringnecrose-virus door zwermsporen van de schimmel Olpidium brassicae zeer
groot. Daarom wordt naast de proeven met chemische bestrijding gespecialiseerd onderzoek gedaan naar het gedrag van deze virusoverbrenger in de hoop
op deze manier betere bestrijdingswijzen te kunnen vinden.
In samenwerking met het Laboratorium Willie Commelin Scholten te Baarn, een
vakgroep van de universiteiten van Amsterdam en Utrecht, is door de IPOgedetacheerde onderzoek opgestart naar de epidemiologie van schimmelziekten
in substraatteelt en hun bestrijding met behulp van bacteriën, die voor de ziekteverwekker schadelijk zijn.
Dit jaar werd veel aandacht van het onderzoek opgeëist door de Californische
trips, Frankliniella occidentalis, die zich met name in de komkommers chemisch
slecht liet onderdrukken. Uit laboratorium- en praktijkproeven werden aanwijzingen verkregen dat biologische bestrijding met Amblyseius soorten perspectief
kan bieden.
De automatisering van het Bedrijfseconomisch Advies met een voor alle bedrijfstakken bruikbaar computerprogramma is onhaalbaar gebleken. Besloten
moesj worden dit ideaal op te geven. Het streven is een programma per
bedrijfstak te ontwikkelen op een zoveel mogelijk gemeenschappelijke basis.
Dedetaillering van het Informatiemodel Glastuinbouw vond goede voortgang. De
samenwerking tussen de deelnemende partners verliep naar tevredenheid.
Met het Sprenger Instituut, dat in de nabije toekomst zal worden opgenomen in
een nieuw te vormen Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO), is overleg begonnen over de herverdeling van taken tussen ATO en het proefstation.
Het Dagelijkse Bestuur van het proefstation en dat van het Proefstation voor de
Bloemisterij in Nederland inAalsmeer hebben een beleidsnotitie uitgebracht, die
de directies opdraagt tot een goede onderlinge verdeling van de onderzoektaken
te komen en met ingang van 1989 tot een gezamenlijk onderzoekprogramma.
Deze beleidsbeslissing zet het pad uit naar eeneffectieve functionele samenwerking tussen beide proefstations.
Wat betreft het publiceren van onderzoekresultaten werden in 1987 door medewerkers vanengedetacheerden bij het proefstation indevakbladen 231 artikelen
en eentweewekelijkse informatierubriek verzorgd. Daarnaast verschenen er tien
uitgaven in de wetenschappelijke publikatiereeks, te weten:
379 Physiology of tomato roots with respect to substrate culture; P. J. A. L. de
Lint en D. Klapwijk.
380 Production of tomato transplants in the Netherlands; D. Klapwijk.
381 CO2 concentration of Dutch holdings with roses; G. Heij.
382 Factors affecting head formation of iceberg lettuce; R. H. M. Maaswinkel en
G. W. H. Welles.
383 Effect of seasonal radiation anddaylength shifts ongrowth and development
of spray carnation. 1. Vegetative growth; D. Klapwijk.
384 Effect of seasonal radiation anddaylength shifts on growth and development
of spray carnation. 2. Flower initiation; D. Klapwijk.
385 The effects of day and night humidity on yield and quality of glasshouse
cucumbers; J. C. Bakker, G. W. H. Welles en J. A. M. van Uffelen.
386 Pith necrosis inchrysanthemum cuttings andfactors influencing itsoccurence; N. A. M. van Steekelenburg, A. P. van der Hoeven en J. D. Janse.
387 Stomen vansorteer- enzeefgrond van aardappelen;W.Th. Runia,C. D.van
Loon en P. Jellema.
388 Pathogenicity of Fusarium solani f.sp. Cucurbitae race 1to courgette; S. J.
Paternotte.
In de Informatiereeks verscheen de volgende nieuwe uitgave:
91 Management in de glastuinbouw.

In deze reeks kwamen de herziene uitgaven tot stand van:
5 Teelt van paprika.
29 Teelt van aubergine.
35 Teelt van bonen onder glas.
55 Teelt van botersla onder glas.
66 Teelt van vroege komkommers.
78 Plantenfysiologie in de glastuinbouw.
90 Licht in de kas.
In de serie "Voedingsoplossingen in de glastuinbouw" verschenen de volgende
herziene uitgaven:
1 Voedingsoplossingen voor teelten in steenwol in het Westland en De Kring
(5e druk).
2 Voedingsoplossingen voor de teelt van komkommers in steenwol (7e druk).
3 Voedingsoplossingen voor de teelt van tomaten in steenwol (8e druk).
4 Voedingsoplossingen voor debloementeelten insteenwol inhetWestlanden
De Kring (2e druk).
8 Voedingsoplossingen voor groenten en bloemen, geteeld in water of substraten (6e druk) Ned/Engels.
10 Het berekenen van voedingsoplossingen voor plantenteelt zonder aarde
(5e druk).
12 Voedingsoplossingen voor de teelt van cymbidium in substraten (4e druk).
In deze serie verscheen de volgende nieuwe uitgave:
5 Normen voor gehalten aan voedingselementen van groenten en bloemen
onder glas (Ned/Engels).
Tevens verscheen er in een nieuwe serie "Analytical Procedures":
2 Methods for physical analysis of potting soil and peat.
Inde reeks "Bloementeeltinformatie" van het Proefstation voor Tuinbouw onder
Glas en het Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer kwamen de volgende
herziene uitgaven tot stand:
15 Teelt van zomerbloemen, buiten en onder glas.
26 Teelt van cymbidium (2e druk).
In deze serie verschenen de volgende nieuwe uitgaven:
30 Teelt van buitenanjers.
31 De teelt van besheesters.
In de serie "Pot- en Perkplanten" verschenen de volgende nieuwe uitgaven:
4 Teelt van hortensia.
5 Teelt van violen.
Tenslotte is er meegewerkt aan de brochure 'Terminologie geautomatiseerde
kasklimaatregeling'. Dezeisuitgegeven door deStichting Mechanisatie Centrum,
Wageningen.
4. Voorlichting
Toen het hoofdstuk over de voorlichting in het jaarverslag over 1986 werd geschreven was de beslissing over de toekomstige privatisering nog pas enkele
maanden oud. De visie op wat voorlichting in wezen is en hoe de taakverdeling
tussen overheid en bedrijfsleven in de toekomst zal moeten zijn, was toen nog
vaag.
Nu een jaar later is er wat betreft de taak in brede kringen meer duidelijkheid
gekomen. De overtuiging dat een geprivatiseerde dienst meer en anders moet
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zijn dan een bedrijfsadviesorganisatie heeft nu wel algemeen veld gewonnen,
zeker inde glastuinbouw. Het is nuttig het rijtje punten te herhalen dat in dat vorige verslag als taken van een voorlichtingsdienst is opgesomd:
1. Uitzoeken welke nieuwigheden belangrijk zijn voor de praktijk. Dit moet
gebeuren samen met onderzoekers, toeleveranciers en ondernemers.
2. Begeleiden vandeze nieuwe ontwikkelingen: signaleren hoe het in de praktijk
verloopt en die ervaringen verspreiden in onder andere lezingen, vakbladartikelen en excursies.
3. Bemiddelen bij de kennisuitwisseling tussen onderzoek en praktijk (enparticuliere voorlichting). Belangrijk onderdeel is het vroegtijdig onderkennen van
calamiteiten en het mobiliseren van betrokkenen. Daardoor wordt veel onheil
voorkomen, dat weten wij uit ervaring.
4. Bevorderen en begeleiden van groepswerk, zowel teelttechnisch alsvoorlichtingskundig. Dat is dus het ondersteunen van de NTS-activiteiten.
5. Cursuswerk, niet alleen teeltkundig doch daarnaast ook in de sfeer van
bedrijfsvoering, economie, groepsleiding en praktijkleergangen.
6. Meewerken aan 'automatiseringssystemen', het leveren van gedachten en
gegevens om deze verbeteringen in de bedrijfsvoering te 'vullen'.
Dat het bedrijfsleven hetover dezepunten ingrote lijneneens isgeworden,iseen
groot winstpunt. Het spreekt vanzelf dat daarnaast ruimte en behoefte bestaat
voor deskundigen die particulier of in georganiseerd verband tuinbouwbedrijven
begeleiden. Het zou de duidelijkheid ten goede komen als deze mensen zich
geen 'voorlichters' maar bijvoorbeeld 'bedrijfsbegeleiders' zouden noemen. Dat
zou veel verwarring voorkomen.
Organisatorisch blijkt de 'privatisering' heel wat meer haken en ogen te geven.
Na eenjaar praten tussen overheid en bedrijfsleven is daarover (op 1maart) nog
geen duidelijkheid. Hierbij speelt een belangrijke rol dat binnen ons bedrijfsleven
deorganisatiestructuur behoorlijk ingewikkeld isende bevoegdheden niet steeds
duidelijk.
Waar vaktechnische organisaties alsde NTSeenoverheersende rolspelen bijde
ontwikkelingen indebedrijfstak endeinformatie-overdracht naardetuinders, zijn
het de drie standsorganisaties die de bedrijfstak beleidsmatig vertegenwoordigen. Daarnaast zijn de coöperatieve afzetorganisaties in de tuinbouw niet weg
te denken machtsfactoren met hun eigen belangen, ook waar het de produktie
betreft. Hoe goed de tuinbouw op de verschillende terreinen ook is georganiseerd, deafstemming op elkaar als het om gezamenlijke belangen gaat (hier dus
de voorlichting) blijkt niet eenvoudig. Bovendien hebben wij met drie standsorganisatiestemaken.Alsweover landbouw met eengrote Lpraten,komendaar nog
de zeer verschillende bedrijfstakken bij, elk met wel zeer uiteenlopende problemen envisies opde rol die de voorlichting daarbij moet spelen. Tenslotte spelen
uiteraard financiële zaken mee. Het bedrijfsleven wil weten waar het ook op langere termijn aan toe is. Ook daarbij speelt de toekomstvisie op de verschillende
bedrijfstakken uiteraard een grote rol.Geenwonder dat de neiging steeds groter
wordt om bij de aanpak van de 'geprivatiseerde voorlichting' de bedrijfstak centraal te stellen en dan maar voor aangepaste, niet uniforme oplossingen te
kiezen.
Binnen deoverheid zelf is inmiddels wel duidelijkheid over de roldie zij moetspelen in de voorlichting. Deze zal bestaan uit het verhogen van de kennisdoorstroming naar allen diedevoorlichting aan en begeleiding vandetuinders tot hun
taak rekenen. Dat zijn dus zowel de geprivatiseerde voorlichters als de particuliere en georganiseerde bedrijfsbegeleiders als de deskundigen die bij toeleveringsbedrijven een stuk informatie overdragen. De overheid ziet zichzelf terecht
als bewaker van de verbindingslijnen tussen het onderzoek en degenen die de
tuinders van informatie voorzien. Deze belangrijkste taak is vanouds gelegd in
handen van de Consulentschappen in Algemene Dienst. Voor de glastuinbouwtakken zijn die nauw verbonden aan en gehuisvest in de proefstations te Naald18

wijk en Aalsmeer. Voor de diverse vakgebieden (kwaliteit, gewasbescherming,
bodemzaken en bedrijfsuitrusting) zijn ze verbonden aan de betreffende instituten. Nude informatie aandetuinder meerdanvoorheen inanderedanoverheidshanden komt,wordt detaakvandezeCAD's erniet gemakkelijker op. Het ligt dan
ook in de verwachting dat, zeker waar het de Tak-CAD's betreft, een verzwaring
van de bemanning/bevrouwing zal plaatsvinden.
Inafwachting vande komende reorganisatie wordt deduidelijkheid vande positie
van het bestaande voorlichterskorps er niet groter op. De nu al bijna twee jaar
durende onzekerheid over deeigentoekomstige taak en rechtspositie heeft ertoe
geleid dat velen een andere werkkring zijn gaan zoeken. Gelukkig zijn de
meesten daarbij opplekken terecht gekomen waarop zenogeengoede bijdragen
aandeontwikkelingen indebedrijfstak kunnen blijvengeven.Inveelgevallen blijven de relaties met CAD's en onderzoek in wat andere vorm gehandhaafd. Dat
neemt niet weg dat als in groter getale mensen de dienst verlaten (in Naaldwijk
bijvoorbeeld ongeveer een derdevan het personeel in 1987!),dit invloed heeft op
de prestaties. Een huldeblijk aan deconsulentschappen en hun mensen diedesondanks kans hebbengezien eenbehoorlijk afgewogen programma voor teschotelen isdaarom opzijn plaats. Datdaarbij een nogwatgroter beroepwerd gedaan
op bijstand door onderzoekers was onvermijdelijk. Daarop is royaal gereageerd;
desamenwerking isgelukkig voortreffelijk. Wel moet worden opgemerkt dat deze
inzet beperkt moet blijven. Het onderzoek mag er niet onder lijden.
Het aantal nieuwe voorlichtingsactiviteiten bleef onder deze omstandigheden
beperkt.
Een speciale cursus werd opgezet voor de heteluchttuinders, een categorie die
door deontwikkelingen inde bedrijfstak indeverdrukking dreigt tegeraken. Doel
is de ondernemers bewust te maken van de problemen.
In hetZuidhollands Glasdistrict richtte de NTSeengewasbeschermingsproject in
met als doel te demonstreren hoe door teeltmaatregelen de bijdrage aan milieuvervuilingzogering mogelijk kanzijn. Hetproject wordt door eenmedewerker van
het consulentschap geleid.
Inde regio's werd een begin gemaakt met de automatisering vandevoorlichting.
De benodigde apparatuur is nu op alle consulentschappen aanwezig. Tenslotte
iserveelwerkverzet langsdebestaande lijnen:kleine excursiegroepjes, bedrijfsregistratie, bedrijfsbezoeken, artikelen in de vakpers, velerlei cursussen en talloze inleidingen voor studieclubs, gewascommissies en gewaswerkgroepen.
Een pleister op de voorlichtingswonde is dat ook in veel landen om ons heen de
voorlichtingsdiensten, voor zover bestaand,onder hevige druk staan en indeeen
of andere vorm worden gereorganiseerd. Dat daarbij van het bedrijfsleven meer
dan voorheen een financiële bijdrage voor de eigen informatievoorziening wordt
gevraagd, is een algemeen verschijnsel. Blijkbaar vindt 'men' dat de landbouw
dat nu maar moet kunnen. Het moet in de zo goed georganiseerde bedrijfstak
glastuinbouw in Nederland een uitdaging zijn daarvoor betere oplossingen tevinden dan elders. Ook op dat terrein moeten we de voorsprong op anderen behouden.
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Een wortelsysteem gescheiden over twee steenwolmatten.
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Deoude naam van de afdeling was Grond,Water en Bemesting. Detaken op de
afdeling waren al sinds enkele jaren gewijzigd. Bovendien werd aan de afdeling
in het afgelopen jaar een sectie wortelonderzoek en wortelmedia toegevoegd.
Een aanpassing van de naam lag dan ook voor de hand. De afdeling bestaat nu
uit drie secties.
Sectie plantevoeding. Deze sectie doet onderzoek naar de optimalisering van
bemesting van kasteelten. De laatste jaren is vooral gewerkt aan het samenstellen van voedingsoplossingen voor teelten in substraten. Aan het bemestingsonderzoek voor teelten in grond wordt echter ook de nodige aandacht besteed.
Sectie wortelonderzoek en wortelmedia. Deze sectie zal vooral aandacht besteden aan de eigenschappen van substraten,dewortelontwikkeling van de plant in
afhankelijkheid van de ondergrondse en bovengrondse omstandigheden en de
voedingsopname van de plant in relatie tot de aard endeomvang van hetwortelstelsel.
Sectiechemisch onderzoek. Dezesectie ontwikkelt nieuwe methodenvoorgronden gewasonderzoek. Daarnaast verricht ze de min of meer routinematige analyses in monsters die een specifieke aanpak vereisen.
Bemesting in de grond
Stikstof en kalibemesting
Op het meerjarige bemestingsproefveld met stikstof- en kalitrappen werd dit jaar
paksoi geteeld. De resultaten toonden aan,dat een stikstofgehalte van 2en een
kaligehalte van 1mmol per liter 1:2 volume-extract reeds voldoende waren voor
een optimale ontwikkeling. Hogere gehalten aan stikstof en kali waren niet spoedig van invloed op de opbrengst. Lagere gehalten zullen gemakkelijk kali- of
stifstofgebrek veroorzaken. Het onderzoek op het proefveld is nu afgesloten.
Bromide bij anjers
In een proef met anjers geteeld in containers met kasgrond, werd de invloed
nagegaan van het bromidegehalte van het gietwater op de ontwikkeling van dit
gewas. De gehalten in het gietwater varieerden tussen 0 en 200 micromol per
liter. In de grond werden gehalten aangetroffen tot 300 micromol per liter 1:2
volume-extract. Standaardanjers bleken gevoeliger te zijn voor bromidevergiftiging dan trosanjers. Een concentratie van 100 micromol per liter gietwater geeft
alduidelijk schade aan het gewas. Bij50 micromol per liter zijn lichte symptomen
mogelijk.
Borium
In het boriumproefveld werden dit jaar amaryllisschubben geplant om deze uit te
laten groeien tot bollen. De bollen zullen het komende jaar opnieuw worden
geplant in het proefveld. Gebrek- of overmaatverschijnselen deden zich niet voor
en bij het oprooien werden geen verschillen in gewicht van de bollen gevonden
bij de verschillende boriumgiften. Het gewas is bij het uitgroeien van de bol blijkbaar niet gevoelig voor een wat laag of hoog boriumgehalte in de grond.
Micro-elementen in sla
In verband met verontreiniging van sla met zware metalen werden 88
gewasmonsters afkomstig uit kassen verspreid over het gehele land onderzocht
op cadmium. Tevens werden de gehalten aan zink, mangaan, borium en koper
bepaald. Hetgehalte aancadmium lagtussen0.01 en0.24 mgper kgversgewas.
Hierbij werd in 21 gevallen de Duitse norm van 0.1 mg overschreden en in twee
gevallen de Nederlandse norm van 0.2 mg. Aan zink werd gemiddeld 1.9 mmol
per kg droge stof gevonden, aan mangaan 1.3,aan borium 3.1 en aan koper 0.2.
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Stikstofvormen
In de proef met verschillende stifstofvormen werden dit jaar gerbera's geteeld.
Twee rassenwerden opgenomen, Eoliet en Bismut. Vooral bij het ras Bismut trad
veel chlorose op als de planten werden voorzien van uitsluitend nitraatstikstof of
van een combinatie van nitraat en ureum. Een combinatie van nitraat- en ammoniumstifstof ging dechlorose tegen.Bij het ras Bismut werden door de toediening
vanammoniumstikstof ookduidelijk meer bloemengeoogst. Deproef wordt voortgezet tot het voorjaar van 1988.
Mangaanvergiftiging bij sla
Ineen onderzoek werden 34slarassen getest op gevoeligheid voor mangaanvergiftiging. Hetonderzoek werd uitgevoerd opeengestoomde kleigrond.Tussende
rassen deden zich grote verschillen voor in gevoeligheid. Bij het telen van sla op
gestoomde grond is het dus van groot belang het goede ras te kiezen, teneinde
problemen met mangaanvergiftiging te voorkomen.
Meststoffenverdeling
Op een aantal bedrijven met een teelt van tomaten met heteluchtverwarming
werd de meststoffenverdeling in de grond nagegaan door bemonstering van de
eerste en de tweede steek. De eerste maanden van de teelt waren de gehalten
aan stikstof en kali in de tweede steek vaak de helft van die in de eerste steek.
Later was de verdeling meestal wat beter. Mogelijk moeten de kwaliteitsproblemen die bij de teelt van heteluchttomaten optreden in verband worden gebracht
met de lage voedingstoestand van de tweede steek. Diep doorwerken van de
meststoffen zou dan nodig zijn. Praktisch zal dit op nogal wat bezwaren stuiten.
Bemestingsadviezen
Op enkele bedrijven werden door de computer verstrekte bemestingsadviezen
voor de teelt van anjers in grond gevolgd. Devastgestelde normen voor analysecijfers blekentevoldoen.Opde bedrijven werdvaak wel meteen iets hogere concentratie bijgemest dan werd geadviseerd.
In februari werd gestart met het volgen van de bemestingsadviezen voor rozen.
Indit onderzoek werd het toedienen van ammoniumstikstof op kalkrijke gronden
betrokken. Ook bij dit gewas werd de ervaring opgedaan dat vaak in hogere
concentraties wordt bijgemest dan wordt geadviseerd. Op één bedrijf werd de
concentratie zelfs verdubbeld. Dergelijke verhogingen leidentot grote uitspoeling
van meststoffen en zijn daarom niet gewenst.
Bemesting in substraat
Chlorosebij komkommer
Het optreden van chlorose bij komkommers kan worden tegengegaan door toediening van voldoende calcium en door aanpassing in de toediening van ammoniumstikstof. Dit jaar werd nagegaan wat de effecten daarvan zijn op de opbrengst. Tweecalcium-endrieammoniumtrappen werden vergeleken.Dechlorose werd zowel door een hoger calciumgehalte als door een hoger ammoniumgehalte tegengegaan. De opbrengst werd gunstig beïnvloed door toediening van
ammoniumstikstof. Het is dus gewenst voldoende ammoniumstikstof toe te dienenbijdeteeltvan komkommers insteenwol omdepH laag(circa5.5) tehouden.
Bemestingsadvies komkommers
Op twee bedrijven werd nagegaan in hoeverre de adviezen juist waren, die door
de computer waren opgesteld voor de teelt van komkommers in steenwol. Op de
bedrijven werden de toegediende voedingsoplossing en de voedingsoplossing in
de steenwolmatten regelmatig gecontroleerd en vergeleken. Destreefcijfers voor
de voedingsoplossing in de steenwolmat werden vrij goed bereikt. Mogelijk zijn
voor sulfaat, borium en koper geringe aanpassingen nodig.
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Kationenverhoudingenbij tomaat
In de proef met verschillende kationenverhoudingen in steenwol werden dit jaar
tomaten geteeld. Tussen de magnesiumniveaus in de steenwolmat (1.5, 3.0 en
4.5 mmol per liter) traden groteverschillen op in magnesiumgebrek in het gewas.
Een niveau van 1.5 mmol was duidelijk te laag. De planten hadden zwaar te
leidenvanmagnesiumgebrek engaveneenopbrengstreductie vanbijna 15%. De
verschillende kali/calciumverhoudingen die in de steenwolmat werden gehandhaafd (2.0, 1.0, 0.5 en 0.25), gaven geen verschil in opbrengst. De kationenverhoudingen hadden ook een duidelijk effect op de kwaliteit van de vruchten. Een
hoge kali/calciumverhouding bevorderde het optreden van neusrot, verminderde
het optreden van goudspikkels en verbeterde de kleur, de houdbaarheid en de
interne kwaliteit. Een laag magnesiumniveau bevorderde het optreden van
goudspikkels aanzienlijk.
Variatiein EC-niveaus
Insteenwolmatten komen plaatselijk groteverschillen voor inEC-waarde.Teneinde na te gaan wat de effecten daarvan zijn op de plant werd een proef ingericht
met gescheiden wortelsystemen. Inde ene helft van het wortelsysteem kon daardoor een andere EC-waarde worden gehandhaafd dan in de andere helft.
Het proefgewas was tomaat. Er werden verschillende combinaties van lage en
hoge waarden opgenomen. Uit de resulaten bleek, dat de plant plaatselijk hoge
EC-waarden kan compenseren als de EC op andere plaatsen voldoende laag is.
Ook bleekdatdeplantbijeenplaatselijk telagevoedingstoestand voldoendevoeding opzal nemen van andere plaatsen waar deze voeding wel aanwezig is. Eén
en ander houdt bijvoorbeeld ook in,dat gunstige effecten van hoge EC-waarden
opde kwaliteit van devrucht teniet gedaan kunnen worden door het bijdruppelen
van voedingsoplossing met een lage EC-waarde.
ECbij cherrytomaten
Ineen proef in recirculerende voedingsoplossing werden cherrytomaten geteeld
bij EC-waarden van 3en 5. In twee behandelingen werd gestart met een waarde
van 7, die later naar 5of 3werd verlaagd. Tussen de behandelingen deden zich
geen verschillen voor. Devorm vandevrucht was wat beter bij een hogewaarde.
Blijkbaar verdraagt dit type tomaat goed een hoge EC in het wortelmilieu.
Voedingbij opkweek van tomaten
Tomatenplanten werden opgekweekt in steenwolblokken bij zeer uiteenlopende
verhoudingen van de hoofdelementen. De resultaten toonden aan dat voor jonge
planten eenwat hogercalciumgehaltedan normaalwelgunstig is.Deoverigeverschillen tussen de behandelingen leken van weinig betekenis.
IJzer en borium bij opkweek van paprika
Indezomer van 1986was een proef uitgevoerd met ijzertoediening (0-150 micromol per liter) bij de opkweek van paprika insteenwol. Ditjaar werd deze proef in
het voorjaar herhaald. Evenals hetjaar daarvoor werden ook nu geen verschillen
gevonden. Zonder toediening van ijzer werd het plantgewicht niet nadelig beinvloed en traden geen gebrekssymptomen op.
Voor wat borium betreft deden zich overeenkomende effecten voor. Toediening
van hoeveelheden tussen 0 en 650 micromol per liter gaven geen verschillen in
plantreactie. Blijkbaar wasde 10micromol,dievan nature inhetgietwateraanwezig is, reeds voldoende voor de voorziening van de plant.
Paprika is in een jong stadium blijkbaar weinig kritisch voor wat betreft de voorziening aan borium en ijzer. De gebruikelijke toedieningen van 15 micromol
ijzer en 25 micromol borium per liter zijn ruim voldoende.
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Kelkverdrogingbij aubergines
In een gewas aubergines waarin kelkverdroging optrad, werd een bemonstering
uitgevoerd waarbij de kelkenvan zieke engezonde vruchten apart werden verzameld. De kelken werden gesplitst in de bloembodem en in het centrale en het
randgedeelte van de slippen. De zieke en de gezonde kelken gaven grote verschillen te zien in de verschillende onderdelen voor wat betreft calcium- en
nitraatgehalte. De aangetaste kelkslippen hadden een veel hoger calcium- en
nitraatgehaltedandegezonde kelkslippen;vooralvoor derandenvandekelkslippenwasdit hetgeval.Eengoedeverklaring voor hetverschijnsel isnog niet voorhanden. Het onderzoek wordt voortgezet.
Voedingsoplossing vooraardbeien
Op twee bedrijven met aardbeien geteeld in emmers met veen werd nagegaan
of de samenstelling van de voedingsoplossing in overeenstemming was met de
streefwaarden die voor de analysecijfers worden aangehouden. Uit de resultaten
bleek, dat de calciumtoediening waarschijnlijk wat verhoogd moet worden.
Fosfaat wassteeds ruim aanwezig en kanwaarschijnlijk indetoediening wat verminderd worden. Een reden temeer om dit te doen vormt het lage zinkgehalte in
het blad. Veel fosfaat vermindert de zinkopname. Voorts zullen ook nog enkele
andere cijfers zoals borium en sulfaat worden aangepast.
Ammonium en mangaan bij gerbera
Tweegerberarassen,Amber enJoyce,werden geteeld insteenwol bijverschillende mangaantoediening (0,7en 14 micromol per liter) en bij verschillende toedieningen van ammoniumstikstof. De toediening van de ammonium werd geregeld
op basis van de pH in de steenwolmat. Gestreefd werd naar waarden van ongeveer 7.0, 6.0 of 5.0. De resultaten van deze proef zijn nog niet bekend.
Zonder toediening van mangaan trad mangaangebrek op, wat zich uitte in chlorose en necrose in wat ouder blad. De lage pH-waarde bleek gunstig. Bij een pH
rond 5.0 werden 10-15% meer bloemen geoogst dan bij een waarde rond 7.0.
EC-waardebij Anthurium
Anthuriums werden geteeld in bedden gevuld met polyphenolschuim bijverschillende EC-waarden. De waarden in het granulaat varieerden tussen 0.5 en 4.0.
Tropical en Cuba werden als rassen gekozen. Evenals tijdens het eerste teeltjaar
werden ook nu de beste resultaten verkregen met EC-waarden tot 1.3. Hogere
waarden deden zowel het aantal bloemen als het bloemgewicht afnemen. Het ras
Cuba lijkt daarvoor wat gevoeliger dan het rasTropical. Deproef wordt nu naeen
teeltduur van twee jaar beëindigd.
EC-waardebij anjers
De proef met verschillende EC-waarden bij standaardanjers in steenwol werd dit
jaar voortgezet. Toenemende EC-waarden van 2 naar 6 toonden voor het ras
Tanga een wat verminderde groei; bij het ras White Sim was dit niet het geval.
Hoge EC-waarden indewinter hadden nauwelijks invloed op het gewas. Het percentage gescheurde bloemkelken leek wat af te nemen naarmate de EC-waarde
toenam. Gezien deze resultaten lijkt het voldoende om de EC in de steenwolmat
voor anjers op 2.5 te houden.
Ammonium en nitriet bij anjers
Ineenoriënterend onderzoek werden anjers geteeld invoedingsoplossingen met
uiteenlopende gehalten aan ammonium en nitriet. Uit de resultaten bleek, dat vrij
lage gehalten aan nitriet al schadelijk waren voor de groei. Gehalten van enkele
tienden mmol per liter veroorzaakten reeds groeireductie. Het effect van ammonium was afhankelijk van de pH.Bij lage pH was ammonium gunstig voor de ontwikkeling en bij hoge pH nadelig.
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Amaryllis in steenwol
In een oriënterend onderzoek bij amaryllis in steenwol werd een voedingsoplossing voor dit gewas beproefd. De bestaande voedingsoplossing werd enigszins
aangepast, zodat nu ook voor amaryllis een bruikbare voedingsoplossing voorhanden is.
Watervoorziening en waterkwaliteit
Bromide in oppervlaktewater
De bromidegehalten van het oppervlaktewater werden ook dit jaar regelmatig
bepaald. Zoals gewoonlijk werden de hoogste gehalten weer gevonden in het
najaar. Dankzij de overvloedige regenval in 1987waren de gehalten lager dan in
het voorgaande jaar.
Keukenzoutgehalten bij substraatteelten
Paprika's werden geteeld bij verschillende EC-waarden en keukenzoutgehalten
inhetwortelmilieu. Hierbijwerden EC-waarden van 2.5, 3.7 en5.2 aangehouden.
De hoge EC-waarden werden verkregen door toediening van extra voedingsoplossing of door een combinatie van voedingsoplossing en keukenzout. De resultaten toonden aan dat paprika, wat de totaalopbrengst betreft, niet bijzonder
gevoelig isvoor eenwat hoge EC.Alleen bij een ECvan 5.2 daalde de opbrengst
met ongeveer 10% ten opzichte van de andere behandelingen. Wel blijkt dit
gewas bij hoge EC-waarden gevoelig te zijn voor neusrot; dit geldt zeker als de
hoge ECvoor een belangrijk deel door keukenzout wordt veroorzaakt. Een hoge
EC maakte het gewas minder gevoelig voor zwelscheuren en stip. In het onderzoek werd ook de opname aan natrium en chloride vastgesteld. Vooral bij het
ouder worden van het gewas werd de opname aan natrium gering (minder dan
0.1 mmol per liter). Aan chloor werd ongeveer 0.5 mmol per liter water opgenomen.
Druppelsystemen
Ineenonderzoek werden verschillende druppelsystemen getest op hungevoeligheidvoorverstopping. Indenieuwetoestand bleken alle beproefde systemen een
goede waterafgifte te vertonen. Na 7maanden bleek dit bij vier van de vijf systemen nog het geval te zijn. Het capillaire systeem dat opgenomen was, raakte na
4 maanden verstopt.
Reinigen druppelsystemen
Op een bedrijf waar de capillaire druppelaars verstopt waren, werd een onderzoek gedaan naar de methode van reinigen.Vergeleken werden spoelen met salpeterzuur (3% handelsoplossing 38%), spoelen met chloorbleekloog (3% handelsoplossing 15% werkzaam chloor) en spoelen met water onder hoge druk (5
bar). Hetspoelen metsalpeterzuur enchloorbleekloog gaf slechtsweinigverbetering van de waterafgifte. Het spoelen met water onder hoge druk gaf een zeer
goed resultaat.
ECin steenwolmatten
Optwee bedrijven werdopeengroot aantal plaatsen de EC inde steenwolmatten
gemeten. Op een van de twee bedrijven lagen de steenwolmatten in slurven van
8 meter lengte enop het andere bedrijf lagen de steenwolmatten ingoten van 36
meter lengte. De helling was 0.2%. Op beide bedrijven werd water gegeven via
druppelaars. De metingen werden uitgevoerd in mei,juli en september. Vooral in
september bleken grote verschillen te bestaan tussen de plaatsen waar gemeten
werd. Tussen de slurven liep de EC uiteen van 2.8 tot 7.6 mS per cm en tussen
de goten van 2.5 tot 8.1. De oorzaak van deze grote verschillen zal in hoofdzaak
dewaterverdeling zijn. Vooral aanheteindevandeteelt wordt een ongelijkmatige
waterverdeling verkregen door verstopping van de druppelsystemen.
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Chemisch onderzoek
Cesiumbepaling
Het onderzoek naar de cesiumbepaling, dat was gestart na de kernramp in Rusland, werd dit jaar afgerond. Het bepalen van cesium in een waterig extract was
niet goed mogelijk door de sterke adsorptie van dit element aan klei en humusdelen. Extractie vandegrond meteenmengselvan kalinitraat ensalpeterzuur gaf
goed aantoonbare hoeveelheden.Ook werd met deze methode eengoede relatie
verkregen tussen degeëxtraheerde hoeveelheden ingrond en het gehalte in het
gewas.
Boriumbepaling
Bijteelten ingrondtreedt regelmatig boriumgebrek op. Daaromwordt momenteel
gewerkt aaneenmethode omdit element ingrondtebepalen. Naast een waterige
extractie met behulp van het 1:2 volume-extract wordt gewerkt met een heet
water extractie;een methode dievoor de bepaling vandit element vrij gebruikelijk
is. Met heet water wordt aanzienlijk meer borium gevonden dan met het 1:2
volume-extract. Door proeven met gewassen wordt nagegaan welke methode het
best geschikt is voor kasteelten.
Onderzoek venige substraten
Sinds de invoering van het 1:1.5 volume-extract voor veensubstraten is de
samenstelling van deze substraten aanzienlijk gewijzigd. Ook vormde de bewerkelijke extractiemethode bij degrote aantallen monsters die de laatste jaren werdenonderzocht meer enmeer een handicap. Eenenander maakteen hernieuwd
onderzoek noodzakelijk. Ditvindt plaats insamenhang met internationale normen
die worden ontwikkeld. Resultaten zijn nog niet voorhanden, omdat het onderzoek pas aan het einde van het jaar is gestart.
EC-waardechloorbleekloog
Voor het reinigen van druppelsystemen wordt vaak gebruikt gemaakt van chloorbleekloog. Hiertoe wordt dan veelal gebruik gemaakt van een handelsoplossing
van 15% actief chloor. Resultaten toonden aan dat bij dosering van 1000 mg
actief chloor de EC van de oplossing 2.6 mS per cm toenam. Op deze wijze kan
dedosering dus plaatsvinden opbasis vangeleidbaarheidsmeting. Eengebruikelijke dosering voor het reinigen van druppelaars is 2000 mg per liter. Dit vraagt
dus een instelling van de EC op 5.2 mS per cm bij gebruik van schoon water.
Verontreinigingmeststoffen
Meststoffen die in de glastuinbouw worden gebruikt, werden onderzocht op natrium, chloor, cadmium en spoorelementen. Natrium werd in betekenende hoeveelheden gevonden in kalifosforcarbonaat, kalicarbonaat en kalisalpeter. Chloor
kwam voor in kalisalpeter en kalisulfaat. Voor wat betreft spoorelementen waren
vooral kalisalpeterzuur enmonoammoniumfosfaatvanbelang.Hetboriumgehalte
van kalifosforcarbonaat was echter ook hoog. Cadmium werd alleen in betekenende hoeveelheden gevonden in monoammoniumfosfaat. Mogelijk speelt de
herkomst van bepaalde meststoffen ook een rol. Zo nodig zal in de toekomst
verder onderzoek worden verricht.
Siliciumbepaling
Indeafgelopen jaren heeft onderzoek aangetoond dat hettoedienen van silicium
bij sommige teelten insteenwol voordelen heeft. Het toedienen van silicium inde
vorm van kaliwaterglas brengt gemakkelijk verstopping van het druppelsysteem
met zich mee. Verschillende andere vormen van silicium werden beproefd. Op
hetlaboratorium werddeoplosbaarheid endebepalingsmethode vanverschillende verbindingen nagegaan.
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Hieronder volgt een totaal overzicht van de onderwerpen waaraan door de
afdeling Plantevoeding en wortelmedia in 1987 is gewerkt.
Bemesting in grond
-Opname van cadmium uit diverse substraten.
- Bemestingsadviezen voor teelten in grond.
- Stikstof- en kalibemesting bij paksoi.
- Boriumbemesting bij amaryllis.
- Cadmium- en spoorelementgehalten van sla.
- Stikstofbemesting bij gerbera.
- Gevoeligheid van verschillende slarassen voor mangaanovermaat.
- Verdeling van meststoffen in de grond bij heteluchttomaten.
Bemesting in substraat
- Bemestingsadviezen voor teelten in substraat.
- Chlorose bij komkommers geteeld in steenwol.
- Kationenverhoudingen bij tomaten geteeld in steenwol.
- Invloed van de variatie van EC-waarden in het wortelmilieu op de ontwikkeling
van tomaten.
- Variatie van EC-waarden bij cherrytomaten.
- Effecten van bromide in het gietwater bij anjers.
- Voedingsoplossing voor opkweek van tomaten.
- IJzer- en boriumvoorziening van paprika tijdens de opkweek.
- Kelkverdroging bij aubergines.
- Voedingsoplossing voor aardbeien in veensubstraat.
- Ammonium- en mangaantoediening bij gerbera in steenwol.
- Variatie in EC-waarden bij Anthurium in kunstschuim.
- Variatie in EC-waarden bij anjers in steenwol.
- Effecten van ammonium en nitriet bij anjers.
- Teelt van amaryllisbollen in steenwol.
Watervoorzieningen waterkwaliteit
- Bromidegehalte van oppervlaktewater.
- Effecten van keukenzout bij paprika.
- Bruikbaarheid van verschillende druppelsystemen.
- Reinigen van vervuilde druppelaars.
- Variatie van EC-waarden in steenwolmatten onder praktijkomstandigheden.
Wortelmedia
- Fysische metingen aan substraten.
Chemischonderzoek
-Cesiumbepaling in grond- en gewasmonsters.
- Boriumbepaling in grond.
- Verbetering van de extractiemethode bij venige substraten.
- Bepaling van de EC-waarde van chloorbleekloog.
- Bepaling van de verontreiniging in kunstmeststoffen.
- Chemische eigenschappen van verschillende siliciumverbindingen.
- Automatisering van de verwerking van gegevens over lichtdoorlatendheid van
tuinbouwglas.
- Verbetering van het malen van gewasmonsters.
- Bepaling van fenolase-activiteit in sla en chrysant.
- EC-waarden van vloeibare meststoffen.
- Bemonstering van kaslucht.
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Teelt en kasklimaat
De tijd ligt al ver achter ons, dat de nadruk in het onderzoek op produktie werd
gelegd en kwaliteit een bijkomend aspect was. Steeds meer wordt gelet op
behoud en/of verbetering van de kwaliteit en worden in de proeven waarin produktieswordengemetenooksteedswaarnemingen aande kwaliteit verricht. Ook
specifieke kwaliteitsaspecten vragen steeds meer aandacht, wat in het verslagjaar heeft geleidtot hetbesluit omin 1988deonderzoeksectie 'kwaliteit' mettwee
personen uit te breiden. Zeker ook de discussie over de toekomst van het landbouwkundig onderzoek en de taak hierin voor instituten en proefstations zal wat
betreft het kwaliteitsonderzoek tot een versterking van de mankracht op de
proefstations moeten leiden.
Het kasklimaatonderzoek zal door de combinatie met het fysiologisch onderzoek
een verdere verbreding ondergaan. Het team van onderzoekers zal dan ook
worden uitgebreid. In het kasklimaatonderzoek spelen modellen een steeds
belangrijker rol.Het was verheugend dat dit werk in 1987kon worden uitgevoerd
mettweeonderzoekers, diedoor extrageldstromen van derden voor een tijdelijke
periode van circa 2 jaar konden worden aangesteld.
Bij steeds weer nieuwe vraagstellingen in het onderzoek moeten kasoutillages
worden aangepast. Voor het transpiratie-onderzoek werd de lysimeterkas geheel
gerenoveerd en van weegschalen en substraatlysimeters voorzien waarmee de
transpiratie van planten nauwkeurig kan worden bepaald. Het onderzoek naar
kasluchtsamenstelling zal in 1988 worden uitgevoerd in zes kleine afdelingen in
de plantenziektenkas die hiervoor zijn ingericht. Ook werd begonnen aande aanpassing van de lage watertemperatuurkas om hierin in de toekomst ook op
substraat te kunnen telen.
Verbreding van het groente-assortiment blijft een belangrijk aandachtspunt voor
hetteeltonderzoek. Degoede resultaten bij de hoofdgewassen endevelebedreigingen bij de slateelt kunnen remmend werken op het introduceren van nieuwe
gewassen en het in stand houden van een breed groente-assortiment. Naast de
dreiging dat het areaal bij sommige kleine gewassen afneemt, staat echter ook
een toenemende belangstelling voor de teelt van enkele nieuwe gewassen. De
cherrytomaat lijkt zicheen bescheiden plaatstegaanverwerven naast debelangrijke ronde en vleestomaat. De kleurenwaaier bij paprika wordt steeds breder en
nieuwe kleuren vinden gretig aftrek. De courgette onder glas wordt een produkt
van enigeomvang. Binnen hetonderzoek zaldeaandacht voor nieuwe gewassen
niet verslappen engetracht zal worden samen met andere belanghebbenden de
teelt in de praktijk te stimuleren.
Tomaat
Bij het systeem van beweegbare gewasdraden werden in 1986 geen produktieverschillen waargenomen ondanks een betere lichttoetreding bij de planten.
Daarom werd dit jaar bekeken of het bewegen van de planten de oorzaak zou
kunnen zijn. Ineen experiment met verschillende schudbehandelingen bleven de
planten korter en de bladeren kleiner naarmate er meer werd geschud. De verhouding tussen bladoppervlak en hoeveelheid vruchten werd hierdoor ongunstig.
Hetgevolg was magnesiumgebrek inde bladeren,stagnatie van de vruchtzetting
en een lagere produktie. Deeffecten waren zodanig,dat verder onderzoek noodzakelijk is.
Het bevorderen van vruchtzetting levert bij tomaat een grote kostenpost voor
arbeid op. Er wordt daarom steeds weer gezocht naar efficiëntere vruchtzettingsmethoden. Enkele telers zijn in 1986 begonnen met stamtrillen. Ineen proef
is nagegaan of deze methode het resultaat van trostrillen kanevenaren.Stamtrillen bleek alleen gedurende de eerste drie oogstweken een lager vruchtgewicht
te geven. Invruchtvorm, stevigheid, doorkleuring en houdbaarheid werden geen
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verschillen gevonden met trostrillen. Het aantal zaden bij stamtrillen was ruim
20% lager ten opzichte van trostrillen.
Kwaliteit
Veeltijd isweer besteed aan verschillende kwaliteitswaarnemingen. Omdat zweischeurtjes dehoudbaarheid negatief beinvloeden, isnaaroorzaken van hetoptreden van zweischeurtjes gezocht. Vaak hebben tomaten aan het einde van een
teelt veel zweischeurtjes. Dit zou een gevolg kunnen zijn van het toppen van de
plant, waardoor er een ongunstige verhouding ontstaat tussen vegetatieve en
generatieve groei. Uit een voorjaarsteelt en een herfstteelt bleek dat toppen van
de planten tot meer zweischeurtjes leidde. De beste methode om zweischeurtjes
in de laatste weken van de oogst te voorkomen is dus de planten gewoon door
te laten groeien.
Op het Sprenger Instituut in Wageningen is in 1985 en 1986veel sensorisch onderzoek mettomaten vanverschillende herkomstenverricht. Hierbij is ondermeer
nagegaan welke chemische en sensorische parameters een correlatie vertoonden metdebeoordeelde aangenaamheid. Erwasvooral eensterkverband tussen
hetsensorisch waargenomen aromaen de aangenaamheid. Dechemische parameters zuurgehalte en refractie hadden wel invloed op de aangenaamheid maar
de correlatie tussen deze factoren was te zwak om tomaten hiermee goed op
smaakniveau in te delen. In 1987 is aan dit aspect nogmaals aandacht besteed
in een proef, waarin de EC-concentratie van de voedingsoplossing sterk uiteen
liep, namelijk van 2.0 tot 10.2 mS per cm. Deze EC-behandelingen gaven geen
groteverschillen inproduktie;welwas hetvruchtgewicht lager bijde hoogstevoedingstrappen. Een toename van de EC gaf verder een snellere doorkleuring van
de vruchten, een langer uitstalleven, een hoger zuurgehalte en refractie en een
afnamevanhet aantalzweischeurtjes. Dit iseenbevestiging vaneerder genomen
proeven. Bij smaakproeven met deze tomaten op het Sprenger Instituut bleek
wederom het verband tussen sensorisch en chemische parameters niet sterk. Er
zal daarom in de toekomst meer aandacht aan de smaak worden besteed met
sensorische bepalingsmethoden.
Uit eerder onderzoek isgebleken dattomaten metgoudspikkels scherpe calciumoxalaatkristallen bevatten. Verder onderzoek naar het effect van deze goudspikkels wees uit dat naarmate een vrucht meer goudspikkels heeft, het uitstalleven
korter is. De doorkleuring werd niet door de aanwezigheid van goudspikkels
benadeeld.
Bladplukken op praktijkbedrijven gebeurt soms erg schoksgewijs. Bovendien
wordt erookwel eens ergveel blad ineen keer weggenomen. Uit bewaarproeven
kwam naar voren dat de houdbaarheid van de tomaten korter werd naarmate er
meer blad was verwijderd. Extreem veel bladplukken verkortte de houdbaarheid
met 30%,terwijl tevens de refractie werd verlaagd. In een heteluchtteelt gaf veel
bladplukken bovendien vlekkerige tomaten die trager doorkleurden. Geen effect
werd gevonden op het optreden van zweischeurtjes. Dit kan mogelijk samenhangen met de koele zomer van het afgelopen jaar. Conclusie uit deze proeven
is dat, ter verbetering van de kwaliteit, bladplukken regelmatig zal moeten
gebeuren.
Klimaat
Volgend op het zomerklimaatonderzoek vanvorigjaar isditjaar gewerkt met een
nieuwzonnescherm meteenopenstructuur (50%gealuminiseerde bandjes,50%
open). Dit scherm werd bij verschillende niveaus van instraling dichtgeschoven.
Wederom bleken alle scnermmethoden ten koste van de produktie te gaan,
echter 1% minder licht gaf ongeveer 0.4% minder produktie. Dat hier niet deveel
genoemde ' 1 % regel'werdgevonden hangt waarschijnlijk samen met hetfeit,dat
alleen bij hoge instralingspieken werd geschermd.Tegenover een iets lagereproduktie stondeen betere kwaliteit. Het uitstalleven namtoe naarmate er meer werd
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geschermd;ookwarendevruchten danegaler van kleur. Door temperatuurmetingen werd vastgesteld, dat vruchten onder een scherm koeler zijn dan zonder
scherm. De hoogste vruchttemperaturen werden halverwege de middag gemeten. Wanneer opeenzonnige dag nietwerd geschermd,wasdemaximale vruchttemperatuur circa 9 °C hoger dan de luchttemperatuur. Bij gebruik van een
scherm was dit 4 °C. Wanneer een vrucht in de schaduw hangt worden geen
grote verschillen in temperatuur binnen de vrucht gemeten. Echter binnen een
vrucht die door de zon wordt beschenen, kunnen verschillen tot 8 °C worden geconstateerd. Dekleurvandevruchten speelt geen duidelijke rol bij het opwarmen
en afkoelen van de vrucht.
In uitgebreid onderzoek in de verschillende groeifasen naar de invloed van de
temperatuur op de ontwikkeling, groei en produktie werden tomaten geteeld in
vier afdelingen met etmaaltemperaturenvan 17, 19,21en23 °C. Tijdens deteelt
werd een aantal planten van de ene naar een andere afdeling verplaatst.
De bloeisnelheid werd duidelijk beïnvloed door de temperatuur en deze was groter bijhogeretemperaturen. Deuitgroeiduur vandevruchtenwerdvooral bepaald
door de temperatuur in de laatste twee weken voor de oogst. De produktie was
vroeger naarmate detemperatuur hoger was. Uit de behandelingen met eenwisseltemperatuur bleekdehoogstetotaalproduktie tezijn behaald bijhogetemperaturen in de beginfase, afgebouwd naar een lager niveau later in de teelt. Wat
betreft de vruchtkwaliteit werden vorm en stevigheid beter beoordeeld naarmate
de temperatuur hoger was. De lage temperatuur gaf holle en kantige vruchten.
Deze resultaten werden bevestigd door temperatuurproeven, uitgevoerd op de
proeftuinen in Breda en Sappemeer. De gegevens uit deze temperatuurproeven
zullen worden gebruikt voor het opstellen van een beschrijvend groeimodel van
tomaat.
Ineen proef mettomatenplanten werd hetwortelstelsel over tweesteenwolmatten
verdeeld. Indeze matten koneenverschillende voedingsconcentratie wordengegeven. De planten werden beoordeeld op groei en produktie en van de vruchten
werd de kwaliteit vastgesteld. De EC in het wortelmilieu varieerde van 0.5 tot 5
mSper cm.Een hogere EC in het wortelmilieu gaf eensnellere doorkleuring, een
hoger zuurgehalte van devrucht, en het uitstalleven was langer. Als de plant een
keuze in de mat had tussen een lage en een hoge EC, dan bleek de plant wat
betreft de verschillende kwaliteitskenmerken vooral te reageren op een EC van
2 mS per cm.
De teelt van cherrytomaten is in het verslagjaar sterk uitgebreid. Er bestaat veel
belangstelling voor. In het rassenonderzoek heeft Cherita wederom het beste
voldaan maar er zijn tekenen dat veredelingsbedrijven spoedig met nieuwe rassen zullen komen die meer ziekteresistenties zullen hebben. Voortgezet onderzoek met pruimtomatenrassen leverde nog geen goed bruikbare rassen op.
Komkommer
De nieuwe tripssoort Frankliniella occidentalis heeft in de komkommerteelt veel
problemen gegeven. Het aantal bestrijdingsmiddelen is beperkt, vooral vanwege
hetgevaar van plantschade.Omdeteeltte kunnen starten met plantmateriaaldat
vrij is van deze trips, is nagegaan of gebruik van dichloorvos (DDVP) schadelijk
is voor jonge planten. Geconcludeerd kan worden dat gebruik van dichloorvos
tijdens de opkweek mogelijk is, maar dat het wenselijk is enige tijd na gebruik te
ventileren om de schadekans teverkleinen. Een geringe schade is echter te verkiezen boven de aanwezigheid van trips in het plantmateriaal.
Samen met de afdeling gewasbescherming is ook gekeken naar de effecten van
enkele gewasbeschermingsmiddelen op de toxiciteit voor het gewas tijdens de
teelt. Er zijn enkele toepassingsmethoden van dichloorvos en methomyl beproefd. Gewasschade is bij gebruik van dichloorvos niet geconstateerd en de
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invloedopdeproduktiewasgering. Dit middel isdus,mitsopdejuiste momenten
toegepast, goed bruikbaar. Methomyl gaf wel schade aan het gewas, vooral bij
foggen. Bij stuiven was deoogstreductie ongeveer 15%, bij foggen liep dit op tot
30%. Oxamyl bijdruppelen had nauwelijks effect opde produktie. Op het rassenfront is er bij komkommer nogal wat verandering. In het rassenonderzoek komen
enkele rassen zowel wat betreft produktie en kwaliteit goed uit de bus.
Sla
Alsjonge slaplanten indezomer aan het einde van deopkweekperiode koel kunnen worden gezet, zou later geplant kunnen worden. Dit werd bekeken in een
proef waarbij debewaarduur varieerde van0tot 11dagen.Kort bewaren gaf geen
problemen. Bij lang bewaren (meer dan 9 dagen) ging het echter mis. De groei
na uitplanten was slecht en er trad een grote ongelijkheid op tussen de planten.
Deteelt van ijssla inZuid-Europa blijft sterk toenemen en leidt tot een verslechtering van de concurrentiepositie van Nederland. In ons land is de teelt van ijssla
onder glas niet eenvoudig. Naast hetontbreken van goede rassen zijn erook nog
veel teeltproblemen. Een van die problemen is bolrot. Invervolg op onderzoek in
1986 werd het effect van de kaligift op het optreden van bolrot bekeken. Er konden geen verschillen in de mate van bolrot bij de verschillende bemestingsniveaus worden vastgesteld. Wel was er een tendens, dat de kroppen bij een
hogere kaligift vaster waren. Verder was er ook een temperatuureffect. Bij een
nachttemperatuur van 5 en 11 °C was het percentage kroppen met bolrot bij de
hoogste nachttemperatuur het hoogst.
Naast ijssla is er ook een toenemende belangstelling van de consument voor
andere slatypen zoals eikebladsla en Lollo rosso. In winter en voorjaar zijn een
serie rassen van deze slatypen op bruikbaarheid voor Nederlandse teeltomstandigheden beproefd. Bijoogst indecember was bij beide slatypen de roodkleuring
onvoldoende. Bovendien was het kropgewicht te laag. De voorjaarsteelt biedt
meer perspectief. Bijzoweleikebladsla als Lollo rossozijn erdan rassenvoorhanden die wat betreft kropgewicht en roodverkleuring voldoen.
Het lichtniveau is voor de roodverkleuring van groot belang. Dit werd nog eens
duidelijk gedemonstreerd ineen proef waarin indewinterperiode met assimilatielicht werd gewerkt. Er zijn echter zeer hoge lichtniveaus nodig om voldoende
effect te verkrijgen, zodat dit voorlopig voor de praktijk niet tot toepassing zal
leiden.
Het aanbod van nieuwe slarassen blijft groot. Men richt zich nu vooral op rassen
met resistentietegen 'witfysio 15',terwijl ook steeds meerwordt gelet opeen laag
nitraatgehalte.
Paprika
Indeklimaatkaswerdeenuitgebreide temperatuurproef uitgevoerd alsvervolgop
een aantal oriënterende temperatuurproeven gedurende de afgelopen jaren.
Twaalf combinaties van dag- en nachttemperaturen waren ingesteld. De nachttemperatuur varieerde van 12tot21 °C,dedagtemperatuur van 16tot28 °C. Het
aantal bladeren, de plantlengte en het versgewicht werden vooral bepaald door
de hoogte van de etmaaltemperatuur, onafhankelijk of deze door de nacht- of
dagtemperatuur werd gerealiseerd. De bladoppervlakte werd meer door de dagtemperatuur bepaald. Een dagtemperatuur van 24 °C gaf de hoogste produktie;
een hoger of lager niveau leidde tot een lagere produktie. De nachttemperatuur
had op de produktie nagenoeg geen effect. Wel gaf een hoge nachttemperatuur
fijnere vruchten. De lage dagtemperaturen gecombineerd met lage nachttemperaturen gaven zeer veel 'knoopvruchten'. Ook was het aantal 'staartjes' hoger
wanneer bij lagetemperatuur werd geteeld.Wat betreft stevigheid bijdeoogst en
houdbaarheid werd vastgesteld dat deze afnamen bij hogere teelttemperaturen.
Ook een groter verschil tussen de dag- en nachttemperatuur heeft een negatief
effect. Verder lijkt desmaak door detemperatuur teworden beïnvloed. Delaagste
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etmaaltemperatuur leiddetotvruchten met de hoogst gewaardeerde smaak ende
hoogste refractie.
Het luchtvochtigheidsonderzoek in de herfst van 1986 werd voortgezet in de
stookteelt van 1987. Erwerd gewerkt met een continu hoge en lage luchtvochtigheid, met een hoge luchtvochtigheid overdag en een lage 's nachts en omgekeerd. Groei, zetting en produktie werden niet beïnvloed door deze behandelingen. Wel traden er meer zweischeurtjes op bij continu hoge luchtvochtigheden.
De houdbaarheid was het laagst bij wisseling van het luchtvochtigheidsniveau
van dag en nacht. Zowel uit produktie- als kwaliteitsoogpunt is een combinatie
van een hoge luchtvochtigheid 's nachts (85-90% RV)en een lage overdag (80%
RV) aanbevelenswaardig. Ook is in dit onderzoek naar het effect van deconcentratie van de voedingsoplossing gekeken.
Deze varieerde van 1.5 tot 6 mS per cm. Verhoging tot een EC van 5.2 mS per
cm gaf geen produktieverlies. Wel werd de stevigheid en houdbaarheid hierdoor
verlaagd. Verlaging van de EC leidde tot het optreden van meer zweischeurtjes.
Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd, dat een EC van 5.0 mS per cm in
de periode tot vruchtzetting, gevolgd door een ECvan 3.0 tot 3.5 mSper cm een
hoge produktie geeft met kwalitatief goede vruchten zonder te hoge risico's voor
zweischeurtjes en vruchten met neusrot.
Er is inde praktijk eentendens om kleinere planten uit te poten, mede als gevolg
van lage energieprijzen. Dit lijkt geen goede ontwikkeling en ineen proef met verschillende plantgrootten werd dit bevestigd. Grote planten gaven een hogere
produktie en deze verschillen in produktie bleven gedurende het gehele teeltseizoen gehandhaafd en leken zelfs nogwat toete nemen.Wel geven grote planten
eengroter risico voor zweischeurtjes. Dit probleem zalechter niet moeten worden
opgelost door laat zaaien en uitplanten.
Om te komen tot een meer gelijkmatige vruchtzetting bij paprika en een verhoging van de late opbrengst bij herfstpaprika's werd met groeistoffen geëxperimenteerd. Dit heeft nog niet tot duidelijke verbeteringen geleid.
Kwaliteitsonderzoek bij paprika's, afkomstig van diverse praktijkbedrijven wees
uit, dat er zeer grote verschillen in houdbaarheid voorkomen. Deze varieerden
van5tot 17dagen. Eendikkere vruchtwand en meer gebloktevorm leken gunstig
voor de houdbaarheid.

Radijs
In de praktijk wordt radijs in rijen gezaaid. De afstand van de zaden op de rij is
kleiner dan die tussen de rijen onderling. Om tot een betere lichtvangst te komen
moet eigenlijk in vierkantsverband worden gezaaid. Het effect van zaaien in rijen
en invierkantsverband is in eenjaarrondproef bestudeerd (18 zaaiingen op twee
bedrijven).Tevens was ereenvariatie inhet aantalzaden per m2van 200tot500.
De produktiegegevens zullen na het beëindigen van de proeven begin 1988 worden verwerkt. In het bewaaronderzoek bleek de houdbaarheid in het algemeen
wat beter naarmate dezaaidichtheid kleiner was.Tussen zaaien in rijen of invierkantsverband was er wat betreft de houdbaarheid geen verschil.
Hetoptreden vanvoosheid is bestudeerd intemperatuur- en bemestingsproeven.
Het onderzoek met enkele EC-trappen, en wisselingen hiervan tijdens de teelt,
werd in 1987afgerond. Een hoge voedingsconcentratie leidt tot minder voosheid.
Wisselingvaneenlage naareenhogevoedingsconcentratie hadzelfsacht weken
na zaaien in de winter nog een positief effect wat betreft de kwaliteit (voosheid).
Het verlagen van de EC gedurende de teelt gaf steeds een hoger aantal voze
knollen.
Inwinter- envoorjaarsteelten leiddeverhoging vandetemperatuur tot meervoosheid. Ineen proef met constante temperaturen enWisseltemperaturen gedurende
deteelt,gaf eenwisseling vandetemperatuur meer voosheid. Dit isvoor de praktijk dus niet aanbevelenswaardig.
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Aubergine
Bijaubergine werden enkele klimaatregimes ingesteld met als doel hetverschijnsel van kelkverdroging verder te analyseren. De verschillen in het gerealiseerde
klimaat waren niet groot en hebben ook niet geleid tot verschillen in kelkverdroging. Wel gaven twee voedingstrappen die in dit onderzoek waren opgenomen,
verschillen ten aanzien van de kelkverdroging. Het EC-niveau van 6 mS per cm
veroorzaakte meer kelkverdroging dan 2 mS per cm.
Vruchtanalyse wees uit dat de kelkbladeren waarin verdroging was opgetreden,
in verhouding meer calcium en nitraat bevatten dan de gezonde vruchten. Dit
bleek ook zo te zijn bij vruchten van een proef waarin 's nachts de planten met
folie werden afgedekt. Dit verschijnsel van kelkverdroging zal in 1988 nader worden bestudeerd.
Broccoli
Problemen bij de teelt van broccoli onder glas zijn de lange teeltduur en de lage
produktie. Daarom werd nagegaan of dit door de temperatuur is te beïnvloeden.
Een hoge temperatuur (dag/nacht 15/10 °C) gaf een verkorting van de teeltduur
van 14dagen ten opzichte van een lage temperatuur (dag/nacht 10/5 °C). Alleen
bij de lage temperatuur konden zijschermen worden geoogst.
Alhoewel de diameter van de hoofdschermen bij beide temperaturen gelijk was,
washetgewicht het hoogst bijdelagetemperatuur. Vandebeproefde rassenwas
Dandy Early het vroegst. Er bleken tussen de rassen grote verschillen in houdbaarheid te bestaan. Het ras Premium was zeer goed houdbaar maar kwam echter laat in produktie.
Spinazie
Deteelt van grofbladige spinazie werd in 1987 nogmaals beproefd. Van acht uitgezaaide rassen gaven de rassen Subito en no. 995 grote, vrij gladde bladeren
en waren vroeg in produktie. Ze vormen echter snel een hoofdstengel in tegenstellingtot deandere rassendieeen rosetvorm behouden. Doordelage produktie
ende lange teeltduur lijkt dezeteelt weinig perspectief voor Nederland tebieden.
(Krul)andijvie
Bij jonge andijvieplanten zijn afwijkende groeipunten gevonden. Een normale
groeipunt bevat één groeikern. De afwijkende groeipunten bevatten meerdere
groeikernen. Deze waren duidelijk breder en gaven bij de oogst een krop met
meerdere scheuten. De kans op 'schot' en bruine harten was groter dan bij planten met normale groeipunten. Deafwijkende groei iswaarschijnlijk ontstaan door
devernalisatie na vernalisatie.
Het rassenonderzoek bij krulandijvie is in de herfst van 1986en het voorjaar van
1987 voortgezet. De rassen 'Gronal' en type 542 waren het minst gevoelig voor
rand. Deproduktie in de herfst was laag (2.1 kg per m2). In het voorjaar werd 5.9
kg per m2 geoogst bij het ras Gronal. In een bespuitingsproef met kalksalpeter
bleek broeirand voorkomen te kunnen worden doortwee keer perweek te spuiten
met een concentratie van 0.25 tot 0.5%. Een goede geelverkleuring van het hart
in een voorjaarsteelt werd verkregen door de kroppen zes dagen voor de oogst
dicht te binden. Bij het afdekken van de kroppen zes dagen voor de oogst met
zwart/wit-folie, werd het hart ook geel; de gevoeligheid voor smet nam echter
eveneens toe. In een herfstteelt werd het hart drie en vijf dagen voor de oogst
dichtgebonden. De geelverkleuring was geringer bij drie dagen dichtbinden. Bij
vijf dagen dichtbinden was het hart redelijk goed verkleurd.
Meloen
ZesJapanse rassenwerden vergeleken met het ras'Haon'. Dit laatste ras leverde
5.1vruchten per m2meteengemiddeld vruchtgewicht van905g. DeJapanserassen gaven te weinig vruchten per m2 en hebben niet voldaan.
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Ineenzomerteelt van meloenwerden groeiregulatoren toegepast om hiermee de
geslachtsexpressie te beinvloeden. Maleine hydrazide leidde tot meer vruchten
per plant, waardoor de produktie met 10%toenam. Met ethrel bleek het mogelijk
om stamvruchten te induceren. Dit aspect zal in 1988 nader worden bekeken.
Om te komen tot een hoger suikergehalte van meloenen werden enkele methoden van koelen van de vruchten onderzocht. Geen van de behandelingen heeft
tot zoetere vruchten geleid.
Veldsla
In 1986 werd beschreven hoe het gebruik van perspotten de teeltduur kan
verkorten. Inhetverslagjaar werddeoptimale plantdichtheid bepaald bij hetgrote
Noord-Hollandse type en het kortbladige Vit-type in vier teelten. In alle teelten
werd een lineaire relatie gevonden tussen plantafstand en netto-produktie. Met
het gebruik van perspotten zijn in het winterseizoen vier teelten mogelijk.
Courgette
De uitgroei van vruchten is niet goed te beinvloeden met groeiregulatoren. Daarom is nagegaan in hoeverre parthenocarpe rassen, afkomstig van het IVT, het
handelsras 'Green' kunnen vervangen. De twee beproefde rassen voldeden
echter niet. Ethrel,in het eerste loofbladstadium verspoten,gaf bij het handelsras
'Green' duidelijk meer vrouwelijke bloemen en enige verbetering van de vroege
produktie. De beide parthenocarpe rassen reageerden nauwelijks op de
Ethrel-bespuiting.
Dille
Twee rassen werden op vier data uitgeplant in perspotten en wel op 1 en 22
december, 26 januari en 19 februari. De plantafstand varieerde van 20 tot 40
perspotten per m2. Bij de plantdatum van 1 december was de teeltduur 100
dagen, bij 19februari 50; de produktie was nauwelijks verschillend. Bij de eerste
plantingen trad meer vergeling van het blad op. Voor een goede kwaliteit en een
hoge produktie kan vanaf begin januari worden geplant.
Pepino
In 1986werd eenoriënterende teelt met pepino uitgevoerd.Vande beste planten
werd stek en zaad gewonnen. Hiermee werd in 1987 in maart een nieuwe teelt
gestart. De opkweek duurde bij zaaien erg lang. De bloei begon in april.
Toepassing van groeistof verbeterde de vruchtzetting. Er werd geoogst van eind
mei tot eind september. De uniformiteit bij 'stekplanten' was veel groter dan bij
deplanten uitzaad.Debeste plant leverde 72vruchten (13.7 kg).Derefractie van
de vruchten varieerde van 4.6 tot 8.5%. Bij sommige rassen bleek de bloeiduur
van de bloemen korter dan 5 uur.
Chrysant
Op het proefstation is in 1987een kasafdeling ingericht voor het testen van teeltsystemen zonder aarde. Op een imitatie betonvloer werden brede en smalle
goten uitgelegd diewelof niet waren afgedekt. Daarnaast werden vijf verschillende damwandprofielen getoetst. Aanvankelijk werd indeze systemen met stekken
in perspotten en in steenwolpluggen gewerkt. Desteenwolpluggen bleken niet te
voldoen. Aan de leverancier van de steenwol is gevraagd de oorzaak van de
slechte beworteling op te sporen. In verder onderzoek is alleen met perspotten
gewerkt. Bij de eerste teelt in het voorjaar trad veel wortelrot op vanwege een
Pythiumaantasting. Detweede teelt startte op 1 juli. Hierbij is een Pythiumbestrijdingsmiddel aan het voedingswater toegevoegd. Deze teelt verliep zeer snel. De
oogst was 10weken na uitplanten, de gewaslengte was circa 1.10 m. Alleen het
systeem met 'Wavin'-goten heeft niet voldaan. Tussen de overige systemen
waren de verschillen klein. De systeemvergelijking wordt in 1988 voortgezet.
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Op een praktijkbedrijf met drie vakjes belonvloer voor de teelt van chrysant zonder aarde is in twee vakken het gebruik van langzaam werkende meststof
beproefd. Bij deze vakken was de bloei 10 dagen eerder dan in het controlevak.
Analysevandevoedingsoplossing wees uitdat hetkopergehalte veeltelaagwas.
Bekend isdat kopertekort tot bloeiverlating kan leiden.Daarom isvoorgesteld het
kopergehalte voor deteelt invoedingsfilm optevoeren.Ook opdit praktijkbedrijf
traden Pythiumproblemen op. Door steeds na drie tot vier weken een Pythiumbestrijdingsmiddel aan de voedingsoplossing toe te voegen bleven de wortels
redelijk gezond.
In het winterseizoen zijn op drie bedrijven proeven genomen met witte reflecterende grondbedekkingsmaterialen. Dit waren styromull korrels enwit plastic folie
wat voorzien was van plantgaten. Twee bedrijven hadden assimilatiebelichting.
Opdeze bedrijvenwarendetakken bijdeveldjes metgrondbedekking iets zwaarder. Vooral bij het plastic folie kwam minder uitval voor dan bij de veldjes waar
degrond nietwasafgedekt. Ophetderde bedrijf warendeverschillen in produktie
en kwaliteit tussen niet afdekken en afdekken met wit folie groter dan op de
andere bedrijven. Naast het effect van lichtreflectie speelt hier waarschijnlijk nog
een ander effect. Op dit bedrijf lagen namelijk verwarmingslangen op de grond.
Door afdekken van de grond met plastic trad minder uitdroging op. Deextra produktie moet tegen de extra kosten worden afgewogen.
Omde invloedvandeplantdichtheid op produktie en kwaliteit tebepalen, werden
de drie rassen 'Cassa', 'Delta' en 'Penny Lane' uitgeplant bij 48, 56, 64 en 72
stekken per m bed (1.25 m breed). De plantdichtheid had een sterke invloed op
de produktie en kwaliteit. Naarmate dichter geplant was, kwam er meer uitval
voor. Ook zat er meer bruin blad onder aan destengels,was hettakgewicht lager
en waren de planten korter. Berekening van opbrengst en kosten leerde dat bij
Delta de plantdichtheid maximaal 64 mag zijn. Bij de andere rassen leverde een
ruimere plantafstand een hoger netto resultaat op.
De ervaringen uit 1986 met het groene schermdoek bij chrysant werden in 1987
bevestigd. Ten opzichte van normaal verduisteringsdoek waren er geen verschillen in produktie, kwaliteit of bloeivroegheid. Er werden in deze proef ook geen
negatieve afwijkingen onder dit doek geconstateerd.
Om de beworteling van chrysantenstekken in de winter te verbeteren zijn oplossingen van indolboterzuur (IBA) en tetrahydrocortison (THC) beproefd. IBA geeft
eenbeter effect danTHC. Debeste resultaten werden verkregen door de stekken
gedurende 10 minuten in een oplossing van 0.2% IBA te plaatsen.
Freesia
Deproeven gericht opdeoptimalisering van het zomerklimaat werden in het verslagjaar beëindigd. Inde laatste proef was ter oriëntatie een meetopstelling voor
verdamping geplaatst om inzicht te krijgen in het niveau en het verloop van de
verdamping. Bijgebruik vandematraskoeling kondeverdamping met25tot30%
worden gereduceerd. Er werd een redelijk goede correlatie gevonden tussen
instraling en verdamping en ook tussen plantlengte en verdamping. Bij bijna volgroeide planten kon de verdamping oplopen tot 3 mm water per 1000 J per cm 2
(gemeten in de kas), bij een plantdichtheid van 100 planten per netto m2.
Amaryllis
Om meer inzicht te krijgen in groei,ontwikkeling en bloei bij amaryllis zijn in vier
jaargetijden bollen uitgeplant. Deze werden na een groeiduur van 36, 44 en 52
weken weer gerooid. Daarna vond opplanting plaats voor bloeicontrole. Bij de
december- en maartplanting verlopen bolgroei en bolontwikkeling gelijk. In de
eerste twee tot vier maanden is er weinig of geen toename van het bolgewicht;
daarna is de toename van het bolgewicht echter sterk. Dejuni-planting vertoont
eenzelfde beeld, alleen blijft de boltoename achter vanaf de winter tot aan de
laatste rooidatum. Bij de septemberplanting is er gedurende de eerste vijf maan35

den geentoename van het bolgewicht. Daarna neemt het bolgewicht sterktoe en
eindigt het op het niveau van dedecember- en maartplanting. De aanlegsnelheid
van bloeiwijzen en blad bleek onafhankelijk tezijnvande plantdatum enbolgroei.
Gerekend over een groeiperiode van een jaar worden er per drie maanden vier
bladeren eneengroeiwijze aangelegd. Demeeste verdroogde bloeiwijzen traden
op bij dejuni-planting. Het onderzoek zal in 1988worden beëindigd. Het verkregen inzicht in de plantontwikkeling kan worden gebruikt om te komen tot de ontwikkeling van alternatieve teeltsystemen. Deze zouden moeten leiden tot een
betere afstemming van de produktie op de vraag en een verbetering van de
betrouwbaarheid van dit bolprodukt.

«31

A

*rï

ART WHI

-I . 7| , 8 * f 91 , 1IO, tl ;

CONVEX f>UL£ *

81 ,91 , 2JO"

31 ."»1 ,51 ,61 ,71
'ijMijiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiIi liiiiiiiifliinlitiiliiHliiniiiiiliiïfliiiiliii'iliiiiliiüliiiiliiïiiiiitiinii" Stil

O r SÓUVPeriodiekonderzoeknaardeknopontwikkeling geeftmeerinzicht in deteeltmogelijkheden
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Nagegaan is of bollen met eenzelfde omvang maar verschillend in leeftijd, eenzelfde groei en ontwikkeling vertonen bij opplantingen. Dit werd bepaald bij de
bolmaat 14/16en22/24. Deverschillen die optraden waren groter binnen eenbehandeling dan tussen de behandelingen. Toch was er een tendens dat binnen
dezelfde bolmaat bij planten,deéénjaarjongere bollen sterker groeiden en meer
bloeiwijzen hadden dan de oudere bollen.
Parteren van amaryllis is een nieuwe vermeerderingsmethode. Deze werd reeds
door de praktijk toegepast bij het gewas narcis. De verwachting was dat de wat
gewicht betreft homogenere parteerstukjes tot een uniformere sortering zou leiden ten opzichte van de gebruikelijke methode van dubbelschubben. Gebleken
is echter dat de gevonden verschillen in uniformiteit bij beide methoden zeer
gering waren. Het parteren van bollen in8, 12en 16partjes gaf ook geen verschil
tezien. Erwasechter eentendens,dat naarmate departjes kleiner waren het percentage ondereind ook kleiner was. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat
bij kleinere partjes, de kansafneemt dat ertweeof meer bolletjes per partjegroeien die elkaar beconcurreren.
Soms treedt bij amaryllis het ongewenste verschijnsel van voorbloei op. Om na
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te gaan of de daglengte destrekking van de bloeiwijzen bevordert, is inde herfst
van 1987dagverlenging toegepast bij eenteelt gestart indecember 1986. Erwerden echter geen verschillen gevonden met de controlebehandeling.
Anjer
Afgelopen jaren is het effect van lange dag behandelingen onderzocht. Deze
serie proeven werd afgesloten met een proef waarin het effect van cyclische belichting werd vastgesteld. Cyclisch belichten (10 minuten licht, 20 minuten donker) gaf goede resultaten wanneer het gedurende de gehele nacht werd toegepast. Ineenandere lange dag behandeling werd slechts gedurende vier uren per
nacht cyclisch belicht; de totale duur van onderbreking bleef daarbij hetzelfde
doordat het aantal nachten werd uitgebreid. Het bloeivervroegend effect bij deze
behandeling was gering.
Door het vervroegen van de bloei was het takgewicht lager endaarmee dekwaliteit iets minder dan bijdeonbelichte anjers.Voor de methode van cyclisch belichten is in de praktijk veel belangstelling.
Roos
In het voorjaar van 1987 is op negen rozenbedrijven het effect van assimilatiebelichting bepaald.Opdeze bedrijven was een proefvak met belichting aanwezig
waarvan de resultaten werden vergeleken met een controlevak uit het onbelichte
deel.Opdeze negen bedrijven kwamenzevenverschillende rassenvoor. Deassimilatiebelichting verhoogde duidelijk de groei, produktie en uitwendige kwaliteit.
De resultaten vertoonden een grote spreiding die moet worden toegeschreven
aan verschillen in belichtingsperiode, belichtingsduur, teeltomstandigheden,
groeimedium en ras. De toename in produktie varieerde van 12 tot 87% en
bedroeg gemiddeld 35%. De kwaliteit van de belichte rozen was duidelijk beter
dan van onbelichte. Dit bleek uit bladkleur, stengellengte, stengel-en knopdikte,
vers- en drooggewicht. Ook zijn veel waarnemingen aan het microklimaat verricht. Tegenover de behaalde meeropbrengst staan hoge jaarkosten die uiteenlopen van M2,— tot f20,— per m2.
Kasklimaat
Temperatuurgradiënteninkassen
Ook in 1987 is verder gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in het ontstaan van
horizontaletemperatuurverschillen inpraktijkkassen enhetzoeken naaroplossingen om deze verschillen op te heffen.
Alle bekende methoden die in aanmerking komen om temperatuurverschillen
zichtbaar te maken, zijn met elkaar vergeleken en meerdere methoden bleken
bruikbaar. Om een goed beeld van detemperatuurverdeling in een kasteverkrijgen is een fijnmazig net van meetpunten noodzakelijk, met 1 meetpunt per 100
m2. De luchttemperatuur op veel plaatsen meten met een digitale thermometer
bleek onbetrouwbaar door de grote traagheid van de opnemer. Een goede snelle
methode bleekomdeluchttemperatuur indirect temeten meteendigitale thermometer. Hiervoor werden kleine kunststofbuisjes gebruikt, gevuld met water en
omwikkeld met aluminiumfolie. Deze werden gelijkmatig over het kasoppervlak
verdeeld opgehangen. Door de waargenomen temperaturen uit te zetten op een
plattegrond van de kas konden daarna isothermen worden uitgetekend. Het op
deze wijze verkregen temperatuurbeeld stemde goed overeen met op andere
wijzen verkregen thermogrammen.
In een heteluchtteelt is nagegaan of met een extra luchtrecirculatiesysteem de
temperatuurverschillen verkleind konden worden. Dit systeem bestond uit een
aanzuigleiding aan eenzijde van de kasen een transportleiding plus een persleiding aan de andere zijde van de kas; de capaciteit was circa 5000 m3 per uur.
Met een luchtverplaatsingsmeter werd geconstateerd, dat het systeem een zeer
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geringe invloed had op de algehele luchtstroming in de kas. Slechts binnen een
straal van twee meter rond de afzuigbuis was sprake van een geringe
luchtstroom. Dit systeem biedt dus weinig perspectief.

Voorhetopsporen vanhorizontale temperatuurverschillen werden kleinekunststofbuisjes
gebruikt.
Ventilatie-onderzoek

Dedrijvende kracht voor luchtuitwisseling vaneen kasishetdrukverschil datover
ramen optreedt. Deze wordt veroorzaakt door wind of door het temperatuurverschil tussen kaslucht en buitenlucht. Het ventilatiedebiet wordt bepaald door de
combinatie van de drijvende kracht en de stromingsweerstand van de ramen in
de kas. Getracht wordt een fysische beschrijving te geven van de luchtuitwisseling door natuurlijke ventilatie. Hierbij wordt de ventilatie gekoppeld aan belangrijkefactoren zoalswindsnelheid, raamtype, kasgrootte endergelijke. In 1987zijn
metingen verricht onder andere aan raamtype, kasgrootte en temperatuurgradiënt tussen kaslucht en buitenlucht. Uitwerking van de gegevens vindt in 1988
plaats.
Fotosynthese-onderzoek
Onderdeel van groei-enproduktiemodellen is hetfotosynthesemodel. Omdit model te testen en te verbeteren wordt op het proefstation veel aandacht besteed
aan fotosynthesemetingen. Een hiervoor opgebouwde meetopstelling is in 1987
gebruikt voor het meten van de fotosynthese bij een paprika- en komkommergewas. Uit een vergelijking van de simulatie- en meetresultaten bij komkommer
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blijkt dat de berekende fotosynthese met het model zeer goed overeenkomt met
de gemeten fotosynthesesnelheden. Bij paprika kwamen echter nog grote verschillen voor. Dit betekent dat voor dit gewas het model nog zal moeten worden
bijgesteld.
Simulatie van CÖ2-verbruik in de glastuinbouw
Inoktober van hetverslagjaar iseenproject gestart, dattot doel heeft eensimulatiemodel te ontwikkelen voor het berekenen van CÛ2-verbruik in kassen. Dit project wordt gefinancieerd door de NEOM. Met het simulatiemodel zal het onder
andere mogelijk zijn om te berekenen of alternatieve energiebronnen rendabel
zijn. Er kan tevens een aantal teeltkundige en economische vragen beantwoord
worden, die samenhangen met de CÛ2-dosering op bedrijven. Het simulatiemodel zal bestaan uit een gewasgroeimodel, een kasmodel en modulen voor regeling, economische gegevens engegevens over het buitenklimaat. Intweejaar zal
dit project worden afgerond.
Verwarmingssysteemmet lage watertemperaturen
Indewinter van '86/'87 zijnchrysant en ijsslageteeld indekasmet het lagewater
temperatuur-verwarmingssysteem. Bij chrysant stemden de resultaten overeen
met eerdere bevindingen. Deverschillende positioneringen van de buizen in het
gewas leidden tot verschillen in relatieve luchtvochtigheid. Deze was het laagst
waar detemperatuur het hoogst was. De buisligging had geen duidelijk effect op
het gemiddeld takgewicht en hettotaal gewicht per m2.Wel traden enkele andere
verschillen op tussen de behandeling met buizen op gaashoogte en onderin het
gewas en de behandeling met alle buizen op gaashoogte. De behandeling met
alle buizen op gaashoogte gaf kortere takken,een langer deel van destengel dat
met bruin blad was bezet en een groter aantal bloemknoppen per tak.
Teelt van ijssla bij dit verwarmingssysteem verliep goed wanneer de temperatuur
van de buizen niet hoger dan 30 °C werd ingesteld. Bij een buistemperatuur van
40 °C tradverdrogingsschade opbij bladeren diedeverwarmingsbuizen raakten.
Gietfrequentie-onderzoek
Bij tomaat werd de invloed van de druppelfrequentie op de produktie nagegaan.
Er werd gestreefd naar een verschil in druppelfrequentie met een factor 10. Dit
werd in deze herfstteelt ook ongeveer bereikt. De teelt heeft te kort geduurd om
definitieve uitspraken te kunnen doen.Aan het eindevandeteelt was het produktieverschil bijna 2% ten voordele van de hoge druppelfrequentie. Het onderzoek
zal worden voortgezet.
Energiebesparing door schermdoeken met een open structuur
De energiebesparing van een schermdoek met een open structuur (LS 15F, een
doek dat voor 50%gealuminiseerd envoor 50%open is)werd bepaald envergeleken met een gesloten doek (LS 11). Bij LS 11 werd een energiebesparing gevonden van circa 55%, in overeenstemming met andere metingen. Bij LS 15F
werd echter geen energiebesparing bereikt. Theoretisch was een besparing van
ongeveer 20% verwacht. Dit scherm, speciaal ontwikkeld als zonnescherm in de
zomer, lijkt dus geen waarde te hebben als energiedoek in de winterperiode.
Naamgevingsproject klimaatcomputers
Verschillen in naamgeving bij kasklimaatcomputers leiden tot verwarring bij het
vergelijken van offertes, maar ook bij het onderling vergelijken van klimaatgegevens. Daarom iseen project gestart omte komen tot meer uniforme benamingen.
Insamenwerking met enkele instanties,waaronder decomputerfabrikanten ende
NTS,zijn benamingen afgesproken voor regelingen eninstallaties met betrekking
tot de klimaatregeling. Deze benamingen zijn gepubliceerd in een boekje met de
titel "Terminologie geautomatiseerde kasklimaatregeling".
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Tenslotte volgt hieronder een totaaloverzicht van de onderwerpen waaraan
door de afdeling Teelt en kasklimaat in 1987 is gewerkt:
Tomaat
- Effect van de voedingsconcentratie
op produktie en kwaliteit.
- Produktie en kwaliteit bij extreme
bladplukbehandelingen.
- Optreden van zweischeurtjes bij het
toppen van planten.
- Trilmethoden en -frequenties voor
de vruchtzetting.
- Effect van plantbeweging op groei
en produktie.
- Ontwikkeling van een beschrijvend
groeimodel.
- Gebruik van schermen in de
zomerperiode.
- GA3 toepassing via de wortels bij
een steenwolteelt.
- Effect van temperatuurniveaus op
produktie en kwaliteit.
- Hoge vruchttemperaturen bij
afgeplukte tomaten.
- Kationenverhouding in relatie tot
kwaliteit.
- Bepalingsmethodiek voor de
smaak.
- Goudspikkels in relatie tot de
houdbaarheid.
- Kwaliteit bij gescheiden
wortelsystemen.
- Kwaliteitsverloop van de vruchten
in de tijd.
- Effect van monstergrootte,
kleurstadium en vruchtgrootte op
de inwendige kwaliteit van
cherrytomaten.
- Druppelfrequentie bij teelt op
steenwol.
- Rassenvergelijking bij ronde,
vlezige-, cherry- en pruim-tomaten.
Komkommer
- Chemische bestrijding van trips.
- Gebruik van dichloorvos bij de
opkweek van planten.
- Meting fotosynthesesnelheid ten
behoeve van groei- en produktiemodel.
- Rassenvergelijking.
Sla
- Koeling van jonge slaplanten.
- Bolras bij ijssla bij verschillende
bemestingsniveaus.
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- Invloed van de nachttemperatuur
op bolrot bij ijssla.
- Roodverkleuring van eikebladsla en
Lollo rosso onder invloed van de
temperatuur en de lichtintensiteit.
- Rassenvergelijking kropsla, ijssla,
eikebladsla en Lollo rosso.
Paprika
- Effect van dag-, nacht- en
etmaaltemperatuur op produktie en
kwaliteit.
- Effect van luchtvochtigheid in
combinatie met voedingsconcentraties op produktie en kwaliteit.
- Plantgrootte.
- Invloed van plotselinge
klimaatovergangen op voorkomen
van plant- en vruchtschade.
- Toepassing van ethrel en
tomatotone bij herfstpaprika.
- Houdbaarheidsverschillen bij een
aantal herkomsten.
- Kwaliteit in relatie tot de
voedingsconcentratie.
- Rassenvergelijking.
Radijs
- Effect van temperatuur en
voedingsconcentratie op het
optreden van voosheid.
- Zaadhoeveelheden en
zaaiafstanden.
- Rassenvergelijking.
Aubergine
- Kelkverdroging bij verschillende
klimaten.
- Rassenvergelijking.
Overigegroente gewassen
- Rassenvergelijking bij daikon.
- Rassenvergelijking bij andijvie.
- Rassenvergelijking bij augurk.
- Rassenvergelijking bij koolrabi.
- Temperatuur, planttijden en rassen
bij broccoli.
- Rassenvergelijking bij grofbladige
spinazie.
- Temperatuur, randbestrijding en
geelverkleuring bij krulandijvie.
- Rassenvergelijking bij krulandijvie.
- Groeipuntafwijkingen bij andijvie.

- Rassenvergelijking bij meloen.
- Groeiregulatoren bij meloen.
- Vruchttemperatuurverlaging in
relatie tot suikergehalte bij meloen.
- Plantafstand en planttijdstip bij
veldsla.
- Ethrel-bespuitingen bij courgette.
- Verbetering wortel/loof-verhouding
bij peen.
- Plantafstand en planttijdstip bij
dille.
- Rassenvergelijking bij pepino.
- Groeistoffen bij pepino.

Amaryllis
- Jaarrondopplanting.
- Plantafstand bij de bollenteelt.
- Invloed van herkomst bollen op
bolgroei en -ontwikkeling.
- Dubbelschubben en parteren.
- Inductie van strekking door
daglengte.
- Rassenvergelijking.

Chrysant
- Teelt op betonvloer.
- Teeltsystemen bij teelt zonder
aarde.
- Effect van grondbedekking op
produktie en kwaliteit.
- Invloed van plantdichtheid op
produktie en kwaliteit in de winter.
- Toepassing van groen schermdoek.
- Groeiregulatoren bij beworteling
van stek.

Kasklimaat
- Assimilatiebelichting bij roos.
- Temperatuurgradiënten in kassen
met heteluchtverwarming.
- Temperatuurgradiënten in kassen
met buisverwarming.
- Beschrijven en kwantificeren van
de natuurlijke ventilatie in kassen.
- Fotosynthesemetingen.
- Simulatie van C02-verbruik in de
glastuinbouw.
- Toepassing van lage water
temperatuurverwarming bij chrysant
en sla.
- Toepassingsmogelijkheden van
gewasverwarming.
- Naamgeving bij klimaatcomputers.

Freesia
- Optimalisering van het
zomerklimaat.
- Rassenvergelijking.

Anjer
- Invloed van langedagbehandelingen op groei,
produktie en kwaliteit.
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Gewasbescherming
Schimmelziekten
Inaansluiting op het onderzoek in voorgaande jaren met Pénicillium in komkommer is dit jaar nagegaan of het planttype invloed heeft op het optreden van deze
ziekte. Er werd geen verschil in aantasting geconstateerd tussen een welig, een
normaal of eenstuggewas. Deschimmel konwel geisoleerd worden uitvaatbundels, zowel boven als onder de inoculatieplaats. Dit was zelfs het geval als er
geensymptomen zichtbaar waren.Gezien deze resultaten endievanvorigejaren
kangeconstateerd worden dat Pénicillium geen bedreiging voor de komkommerteelt zal worden.
Het onderzoek naar de primaire besmettingsbronnen van Verticillium in
substraatteelten isvoortgezet. Hierbij isgebruik gemaakt van miljoenpotendieop
drie verschillende manieren besmet waren met de schimmel. Dit waren miljoenpoten afkomstig van eenbedrijf waar de ziekte optrad,miljoenpoten die enige tijd
geleefd hadden in grond met besmette wortels en miljoenpoten die enige tijd in
Petrischalen metVerticillium geleefd hadden. Deze laatsteveroorzaakten eenvrij
hoog percentage aangetaste planten, maar ook inde beide andere situaties werden enkele planten ziek. Dit duidt er dus op dat ook in de praktijk miljoenpoten
die op de een of andere manier besmet zijn met Verticillium als primaire besmettingsbron kunnen fungeren.
Virusziekten
Het onderzoek naar virusziekten concentreert zich meer en meer op virusziekten
die door schimmels en in het bijzonder door Olpidium soorten worden overgebracht. In de glastuinbouw zijn er van deze ziekten al verschillende bekend. Dit
zijn bladnecrose bij freesia, bobbelblad en kringnecrose bij sla, stippelstreep bij
boon, meloennecrose en komkommernecrose bij komkommer en recent een
geelverkleuring van nerven bij paprika. Vooral in recirculerende systemen kunnen dergelijke ziekten zich zeer snel uitbreiden. De betreffende schimmel vormt
namelijk zwermsporen, die zich zeer snel in de voedingsoplossing verspreiden.
Bij sla opwater isdit reeds verschillende malen voorgekomen. Het optreden van
dit soort ziekten iszeer complex. Er is namelijk sprakevan interacties tussen drie
componenten: de waardplant, de schimmel en het virus.
Om het onderzoek te kunnen uitvoeren moet de schimmel virusvrij zijn. Dit gebeurt door de schimmel een aantal passages te laten maken door een waardplant, die niet door het virus wordt aangetast. Vaak echter, tast de schimmel de
oorspronkelijke waardplant daarna niet meer aan.Verder komen ervandeschimmel zeker twee verschillende soorten voor namelijk Olpidium brassicae en Olpidium radicale, terwijl er mogelijk van deze soorten ook nog weer verschillende
fysio's zijn. Bovendien zijn er dan nog verschillende virussen in het spel. Al met
al geen eenvoudige zaak om dit hele complex te ontrafelen.
Uit onderzoek in het verleden is gebleken dat de verspreiding van de schimmel
insubstraatsystemen kanworden tegengegaan door regelmatige toevoeging van
de uitvloeier Agral aan de voedingsoplossing. Toch is de werking hiervan niet
altijd afdoende. In grondteelten heeft het geheel geen effect. Daarom wordt
momenteel dewerking van verschillende fungiciden onderzocht, in het bijzonder
bij de teelt van sla op water.
Uit het onderzoek naar zaadontsmetting ter bestrijding van tomaten-mozaïkvirus
bij paprika isgebleken dat een behandeling met Na3PÛ4gedurende 4uur of een
warmtebehandeling bij 70 °C gedurende 7 dagen het virus vrijwel geheel elimineert. Tussen deze beide behandelingen werd geen verschil geconstateerd. Het
is daarom aannemelijk dat er geen inwendige besmetting van zaad optreedt.Inwendige besmetting van meloenezaad met hetsquash-mozaïkvirustreedt welop.
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In een proef kreeg het zaad gedurende drie dagen een warmtebehandeling van
respectievelijk 70 °C, 75 °C, 80 °C en 85 °C. Geen van deze behandelingen kon
voorkomen dat het virus via het zaad overging. Temperaturen van 70 °C en 75
°C haddengeen nadelige invloedopdekiemingvan het meloenezaad;de hogere
temperaturen daarentegen wel.
Biologische gewasbescherming
Hetonderzoek heeft zichvooralgeconcentreerd opde biologische bestrijding van
deCalifornische trips.Deroofmijtendie metsucces gebruikt worden bijdebestrijdingvantabakstrips, blekenook effectief zijntegen de nieuwetrips. Daarbij iskomenvast testaan dat bij een bestaande aantasting van Californische trips,grotere aantallen roofmijten nodig zijn om de aantasting op een aanvaardbaar niveau
te houden dan dit bij de tabakstrips het geval is.
Om nategaan of roofmijten van trips zich ook zonder gastheer kunnen vermeerderen zijn drie soorten roofmijt uitsluitend gevoerd met stuifmeel.
Alleen de roofmijt Amblyseius cucumeris konzichopdeze manier vermeerderen.
Deze roofmijten zouden dus ingezet kunnen worden voordat er trips aanwezig is.
Uiteraard moet erdanwelstuifmeel aanwezig zijn, hetgeen bijvoorbeeld bijpaprika het geval is.
Om na te gaan of de roofmijten ook onder praktijkomstandigheden voldoende
effectief zijn tegen deCalifornische trips, isdit inde loopvan het seizoen op twee
bedrijven uitgeprobeerd.Ophetenebedrijf isdit inderdaad gedurende het gehele
seizoen gelukt. Op het tweede bedrijf moest echter na een aantal maanden chemisch ingegrepen worden om te voorkomen dat de tripspopulaties te hoog
zouden worden.
Inde komkommerteelt moet meeldauw nogchemisch worden bestreden. Daarom
zijn alle beschikbare meeldauwfungiciden onderzocht op hun werking tegen de
roofmijten van trips. Hierbij is gebleken dat een aantal hiervan in te passen zijn
in de biologische bestrijding van trips.
Voor de biologische bestrijding van mineervliegen is het van groot belang dat de
parasieten van dit insekt de gastheer ook bij lagere dichtheden kunnen vinden,
ook in de wintermaanden. Dit is in de periode van januari tot juli met vijf soorten
sluipwespen onderzocht. De inheemse parasieten Dacnusa siberica en Opius
pallipes waren het gehele seizoen in staat de mineervliegen te vinden. Voor de
geïmporteerde parasiet Chrysocharis parksii bleek dit pas vanaf half maart het
gevaltezijn. Deoverige tweesoorten konden vrijwel hetgeheleseizoen niet meer
teruggevonden worden.
Opdrie praktijkbedrijven mettomaat zijnvanaf december 1986gedurende hetgehele seizoen waarnemingen verricht aan de biologische bestrijding van mineervliegen. Hierbij zijn verschillende soorten sluipwespen gebruikt die op verschillende tijdstippen geïntroduceerd werden. In alle drie gevallen waren de sluipwespen in staat om de aantasting gedurende het gehele seizoen in voldoende
mate te onderdrukken, soms tezamen met spontaan optredende andere parasieten.
Chemische gewasbescherming
In 1986 werd voor het eerst echte meeldauw in tomaat geconstateerd. In 1987 is
deschimmel opveel bedrijven opgetreden. Daarom isonderzoek verricht naarde
mogelijkheden vanchemische bestrijding vandezeschimmel. Eenaantalfungicidendiegebruikt wordenvoor debestrijding van meeldauw inkomkommer, ishierbij op hun effectiviteit getoetst. Alle getoetste middelen bleken de schimmel zeer
goed te bestrijden. Na twee bespuitingen met een tussenpose van drie weken,
werd in alle behandelingen nauwelijks of geen meeldauw meer geconstateerd.
Inaansluiting op een proef ter bestrijding van de Calfornische trips, die vorigjaar
in paprika is genomen, is dit jaar een soortgelijke proef uitgevoerd in komkommer. De nadruk lag op de relatie tussen effectiviteit en toepassingswijze. Hierbij
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is gekozen voor het middel methomyl (Lannate) dat op drie verschillende manierenwerdtoegepast teweten:spuiten, foggen enstuiven met eenspuitpoeder. De
resultaten wijzen erop dat de ruimtebehandelingen (foggen en stuiven met een
spuitpoeder) betere resultaten geven dan spuiten. Bij hetfoggen trad echter nogal wat beschadiging op. In deze proef is ook nagegaan of het middel dichloorvos
inpasbaar isindekomkommerteelt. Dichloorvos werkt het bestetegentrips, maar
veroorzaakt vruchtafstoting bij komkommer. Uit de proef is gebleken dat dit
middel inderdaad toetepassen is inhet beginvandeteelt, alsernoggeenvruchten zijn, en op momenten dat er veel half ontwikkelde vruchten zijn.
Uit de praktijk kwamen klachten over deeffectiviteit van fenbutatinoxide (Torque)
tegen spint. Daarom is nagegaan of de spint minder gevoelig is geworden voor
dit middel. Voor dit doel zijn een aantal herkomsten van spint getoetst. In de
meestegevallen isgebleken dat er inderdaad sprake isverminderde gevoeligheid
van spint voor dit middel.
Detoelating van het middeltolclofos-methyl(Rizolex) inandijvie isteruggetrokken
in verband met smaakbeïnvloeding van gekookte andijvie. Om na te gaan of dit
ook het geval kan zijn bij sla, is bij een teelt van sla het middel op verschillende
tijdstippen en in verschillende doseringen toegepast. Hierbij is gebleken dat bij

Berlese trechters: opstelling voor het tellen van insektenpopulatles.

de toegelaten toepassing er geen smaak- of geurbeïnvloeding optreedt. Indien
tengevolge van andere toepassingen de residutolerantie van dit middel wordt
overschreden, is er een verhoogd risico van geurbeïnvloeding.
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Het onderzoek naar verschillende toepassingstechnieken van bestrijdingsmiddelenisvoortgezet. Hierbij isonder anderegeblekendatergeenverschil ineffectiviteit istussen het spuiten en het stuiven met eenspuitpoeder. Wel kan afhankelijk
vande methode heteffect boven indekasverschillen.Tevens isnaarvorengekomen dat er verschillen zijn in de hoeveelheid middel dat aan de binnenkant van
het glasdek terecht komt. Dit was bij de ruimtebehandelingen (stuiven enfoggen)
duidelijk hoger dan bij het spuiten.
Omaanslagtevoorkomen moet bijdeteeltvan ijsbergslatwee keereenbehandeling met een fungicide worden uitgevoerd. Er is nagegaan tot welk ontwikkelingsstadium het middel Rovral nogtoegepast kan worden, zonder dat de residutolerantie wordt overschreden. Hierbij is gebleken dat een tweede behandeling,
uitvoerd op het moment dat de planten elkaar raken en de kropvorming begint,
risico's vantehoge residuen metzichmeebrengt. Dit isniet hetgevalalsdedosering wordt gehalveerd.
Voor de export naar Amerika is een aantal groentegewassen begast met methylbromide. Ineerste instantie is de bedoeling geweest na te gaan of de produkten
al dan niet beschadigd werden door deze begassing. Daarnaast is onderzocht of
de behandeling aanleiding geeft tot verhoogde bromidegehalten. Dit is inderdaad
het geval geweest, maar overschrijding van de residutolerantie is niet
geconstateerd.
Ziekten in substraatteelten
In het plantenziektenkundig onderzoek krijgt het optreden en de bestrijding van
ziekten in substraatteelten toenemende aandacht. Voor onderzoek naar het verloop ervan is ineerste instantie gekozen voor de combinatie Fusarium-voetziekte
entomaat. Hierbij wordt zowelgewerkt met recirculerende en niet-recirculerende
systemen. In recirculerende systemen ziet het er naar uit dat deze ziekte zich kan
verspreiden. Opvallend was nog dat de Fusarium-voetziekte in tomaat in grond
geteeld, veel ernstiger was danwanneer detomaten insteenwol geteeldwerden.
Er is een begin gemaakt met onderzoek naar de mogelijkheden van biologische
bestrijding van wortelziekten in substraatteelten. Hierbij worden bacteriën en
schimmels gebruikt,waarvan bekend isdatzedegroeivan pathogène schimmels
onderdrukken. Daar dit onderzoek gecompliceerd is, kunnen resultaten nog niet
worden vermeld. Er dient rekening mee worden gehouden dat het nog wel even
zal duren voordat er voor de praktijk bruikbare systemen ontwikkeld zijn.
Het onderzoek naar het ontsmetten van drainwater in recirculerende systemen is
voortgezet. Dit jaar is gewerkt met de combinatie Verticillium-aubergine en
Fusarium-aubergine. In beide gevallen verspreidde de ziekte zich niet van de
besmette planten naar de niet-besmette, ook niet in het onbehandelde object. De
drie gebruikte systemen: verhitting, ultrafiltratie en ozonbehandeling zijn wel getoetst ophun effect tegen Verticillium en Fusarium.Zowel verhitting als ultrafiltratie hadden vrijwel 100% effect. Dit gold ook bij hogere concentraties van de
schimmel inhetvoedingswater. Deozonbehandeling wasbijeenexpositietijd van
1 uur vrijwel onwerkzaam. Bij een behandelingsduur van 6 uur was het effect
tegen Verticillium voldoende, maar tegen Fusarium onvoldoende.
Bij de toepassing van bestrijdingsmiddelen in substraatteelt is dewerking onderzocht van carbendazim tegen Fusarium in aubergine, van Ridomil en Previcur
tegen Pythium inkomkommer envancarbendazim tegen Olpidium,devector van
bobbelblad enkringnecrose insla. Deresultaten zijn nog niet dusdanig dat ereen
praktijkadvies uit gekomen is.
Hieronder volgt een totaaloverzicht van de onderwerpen waaraan de afdeling Gewasbescherming in 1987 heeft gewerkt:
- Pénicillium in komkommer.
- Fusarium in tomaat en aubergine.
- Verticillium in tomaat en aubergine.
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- Virusziekten overgebracht door Olpidium:
a. bladnecrose in freesia;
b. bobbelblad en kringnecrose in sla;
c. meloennecrosevirus in komkommer;
d. geelnervigheid in paprika.
- Zaadontsmetting tegen TMV in paprika.
- Biologische bestrijding van trips.
- Biologische bestrijding van mineervliegen.
- Chemische bestrijding van Botrytis en Rhizoctonia in sla.
- Chemische bestrijding van de tripssoort Fankliniella occidentalis in paprika.
- Gevoeligheid van natuurlijke vijanden voor bestrijdingsmiddelen.
- Toepassing vam bestrijdingsmiddelen.
- Residu-onderzoek op sla en enkele andere gewassen.
- Toepassing van bestrijdingsmiddelen in substraatteelten.
- Ontsmetting van drainwater bij recirculatiesystemen in substraatteelten.
- Epidemiologie van wortelziekten in substraatteelten.
- Biologische bestrijding van wortelziekten in substraatteelten.
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Bedrijfssynthese
In 1987isverder gewerkt aanhet Informatiemodel voor deGlastuinbouw. Weverwachten dat dit een belangrijk hulpmiddel zalzijn bijde verdere ontwikkeling van
management ondersteunende systemen.
Daarnaast is er verder gewerkt aan de ontwikkeling van begeleidingssystemen
waarmee de ondernemer op het glastuinbouwbedrijf ook al op korte termijn kan
worden ondersteund. We denken hierbij met name aan de werkzaamheden voor
de verdere verbetering van de bedrijfsvergelijking en het ontwikkelen van een
geautomatiseerd bedrijfseconomisch adviseringssysteem.
Uiteraard zijn ook in 1987 weer een aantal nieuwe ontwikkelingen geëvalueerd,
die in de praktijk en het onderzoek zijn opgetreden.
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. Deaktiviteiten die voorkomen met de daarbij
benodigde enopgeleverde gegevens worden beschreven in een procesmodel. In
een datamodel worden de basisgegevens met hun onderlinge samenhang beschreven. Het doel van een informatiemodel is het naar de praktijk gericht uniformeren en vastleggen van bestaande kennis, die in managementsystemen kan
worden ingevoerd. Op termijn zijn de tuinders de voornaamste belanghebbenden.
In 1986 is een globaal informatiemodel opgesteld. Dit is de eerste fase in de ontwikkeling van een informatiemodel.
Om dedoelstelling te bereiken is het noodzakelijk omtot breed gedragen afspraken te komen. Deze afspraken dienen gemaakt te worden in de tweede fase of
de zogenaamde detailleringsfase. Het jaar 1987 stond in het teken 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 (kortetermijn aktiviteiten dietemaken hebben met hetproduktieproces en de daarbij benodigde produktiemiddelen);
- controle (verslaglegging en evaluatie).
Per onderdeel worden materiedeskundigen ingeschakeld die hun specifieke
kennis inbrengen. Naast dezewerkgroep isereengroep,bestaande uitvertegenwoordigers vanuit het onderzoek, de voorlichting en het bedrijfsleven. In deze
groepworden de resultaten inhoudelijk beoordeeld enworden,waar nodigenmogelijk, afspraken gemaakt. De uitgewerkte onderdelen behoren tot het operationeel beheer en vallen daarbinnen onder het produktieproces.
Een kort overzicht van deze onderdelen:
- Uitvoering. Dit onderdeel heeft betrekking op de teelttechnische handelingen
die uitgevoerd worden aan gewas en produkt. Naast de daadwerkelijke handeling zijn hierbij opgenomen de registratie en de directe bewaking van de uitgevoerde aktiviteiten.
- Normen voor operationeel gebruik. Dit betreft de beschrijving van de normen
diegebruikt (kunnen) worden bij de bedrijfsvoering opoperationeel niveau.Toepassingsmogelijkheden van geregisteerde gegevens voor operationele planning worden aangegeven.
- Klimaatbeheersing. In deze cluster wordt een overzicht gegeven van de gegevens, die gebruikt dan wel opgeleverd worden bij de klimaatregeling en
klimaatregistratie.
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De uitwerking van genoemde onderdelen hebben een aantal concrete resultaten
opgeleverddiedirect toegepast kunnenworden,bijvoorbeeld bijde bedrijfsvergelijking van arbeid, opbrengsten en teeltomstandigheden. Het onderdeel klimaatbeheersing is een duidelijk afgebakend geheel.
Eenvervolgstap richting systeemontwikkeling of aanpassing van reeds bestaande geautomatiseerde systemen is daarmee mogelijk.
Geprobeerd zal worden in 1988 de detaillering van de clusters af te ronden.
Ontwikkeling en automatisering van adviessystemen
Ontwikkelingenimplementatie vaneengeautomatiseerd bedrijfseconomischadviseringssysteem (BEA)ten behoeve van de (overheids-)voorlichtingsdienst
In dit jaar is verder vervolg gegeven aan het onderzoek dat eind 1984 is gestart.
1. Ontwikkeling van BEA-deelsystemen.
Op basis van de onderscheiden deelsystemen is als eerste onderdeel het deel.systeem 'teeltplan' door voorlichters getest en geëvalueerd. Naar aanleiding
daarvan zijn in opeenvolgende ronden aanpassingen in het deelsysteem aangebracht en vervolgens weer ter goedkeuring voorgelegd aan de voorlichters.
Voor de testen in de glastuinbouw zijn de volgende gewassen gekozen: sla,
tomaat, paprika, radijs, chrysant en freesia. Deze gewassen hebben met elkaar
gemeen dat de teeltduur een jaar of korter dan een jaar is en dat elke teelt een
vaste ruimtebehoefte heeft gedurende de hele teelt.
Voor de testen en de opleiding van de voorlichters bij operationeel gebruik zijn
verschillende handleidingen samengesteld: het werken met de computer, het
werken met de BEA-deelsystemen en een theorieboek (naslagwerk).
Inhet afgelopenjaar zijndefinale testen (acceptatietesten) van de deelsystemen
voor de verschillende takken regelmatig uitgesteld. De belangrijkste oorzaken
worden hierna genoemd:
a. het verwerken van de opmerkingen en wensen van de voorlichting inde deelsystemen nam meer tijd in beslag dan was geraamd.
b. de extra wensen van de voorlichting bovenop die welke in de ontwerpen1zijn
neergelegd, zijn bijna in alle gevallen meegenomen, waardoor de deelsystemen
uitdijden in complexiteit en omvang.
c. het verzamelen, invoeren en controleren van normgegevens nam aanzienlijk
meer tijd in beslag danwerd verondersteld. Dit aspect is van het begin af aanonderschat. Zie onderdeel b.
d. medio 1987isvoorde hardware overgestapt vande minicomputer (micro-VAX)
naar de personal computer (Olivetti M28). Het overzetten van de BEAprogrammatuur is daarbij niet zonder slag of stoot verlopen.
De combinatie van programma's en de omvang van het normenbestand deden
de grenzen van de pc veelvuldig bereiken.
Opbasisvandeplanningtot 1 januari 1988isindeglastuinbouw het deelsysteem
'teeltplan' getest door devoorlichters, die nauw betrokken zijngeweest bijdeontwikkeling vandit deelsysteem. Dit laatste is gedaan om het deelsysteem teevalueren ten behoeve van het opstellen van het werkplan voor 1988.
2. Normen.
Ten behoeve vandedeelsystemen zijn een groot aantal normen inde normendatabank opgeslagen. Met name indeglastuinbouw isersprake van eengrote hoeveelheid normgegevens, omdat veel gegevens per periode zijn weergegeven.
Het verzamelen, invoeren en controleren van de normgegevens heeft een aanzienlijke inspanning gevraagd. Vanuit het oogpunt van haalbaarheid van de personal computer is een schatting gemaakt van het ruimtebeslag van de normgegevens als alle gegevens in de normendatabank zijn vastgelegd.
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Verzamelen vangegevens tenbehoeve vandejaarlijkse uitgave vande brochure
"Kwantitatieve Informatie voor de Glastuinbouw"
In 1987 is voor de vijfde maal de uitgave "Kwantitatieve Informatie voor de Glastuinbouw" verzorgd. Deze uitgave bevat vijf hoofdstukken:
1 Management.
2 Overheidsmaatregelen.
3 Algemene informatie.
4 Informatie over produktiemiddelen.
5 Saldobegrotingen.
Ditjaar isdeverantwoordelijkheid en de eindredactie voor de uitgave overgedragen aan de CAD's. In het overbrengen van de tot nu toe gehanteerde werkwijze
bijdesamenstelling ervan isveeltijd gestoken.Voor het glasgroente deel indeze
uitgave is meegewerkt aan de vaststelling van de nieuwe produktieniveaus voor
de verschillende groenteteelten. Verder is aandacht besteed aan het kunstmestgebruik en de gewasbescherming.
Ontwikkeling van management informatiesystemen
Ontwikkeling van begeleidingsystemen in de praktijk
Het vergelijken van een aantal gegevens is na de start in het seizoen 1985/86 in
1987 in een wat rustiger en landelijk vaarwater gekomen.
Er is eenvideotex programma gemaakt waar meerdere regio's aan kunnen meedoen. Desectie glasgroente van de NTS heeft eencommissie bedrijfsvergelijking
in het leven geroepen om de landelijke zaken aan te pakken.

Bedrijfsvergelijking inde praktijk door een excursiegroep.
Degeregistreerde gegevens hebben opzich alwaarde voor de excursiegroepen,
maar om er een meerwaarde aan te geven is in het verslagjaar een aanzet gemaakt met het analyseren. Door de gewaswerkgroepen en door een werkgroep
van onderzoek, voorlichting en praktijk zijn ideeën aangedragen om te bezien of
er relaties bestaan tussen een aantal gegevens.
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In eerste instantie is gewerkt met de gegevens van 1986 en de resultaten zijn
doorgegeven via de voorlichting aan de werkgroepen van de studieclubs.
Het waren de volgende onderwerpen voor de gewassen ronde tomaat, vleestomaat, komkommmer, paprika en aubergine (voor zover dit mogelijk was):
- Vroegheid in relatie tot de produktie ende geldopbrengsten vanweek 19tot en
met 26.
- Gemiddeld vruchtgewicht in relatie tot de geldopbrengsten tot en met week 18
en tot en met week 26.
- De produktie en de geldopbrengsten in relatie tot de zaaidatum en de plantdatum.
- Plantafstand in relatie tot het vruchtgewicht.
- Produktie en percentage binnenland in relatie tot het teeltsysteem.
- Percentage groen (paprika) in relatie tot de produktie en de geldopbrengsten.
De reacties van de gewaswerkgroepen hebben er toe geleid dat in 1987in week
20een analyse isgemaakt van de relevante onderdelen. Er is onderzoek gedaan
naar onder andere de relatie tussen: temperatuur en produktie, EC en produktie
engeschermde uren en produktie. Deze analyses moeten gezien worden als een
aanzet om tot een standaardsysteem te komen waarmee bedrijfsvergelijkingsgegevens kunnen worden bewerkt. Het komende jaar zal hier verder aan gewerkt
worden en zullen ook landelijke gegevens worden gebruikt.
Economische analyse van nieuwe ontwikkelingen in onderzoek en praktijk
De ontwikkeling van het areaal vruchtgroenten
Het totale areaal vruchtgroenten (tomaat, komkommer, paprika en aubergine)
neemt de laatstejaren af. Dit gaat vooral ten koste van de ronde tomaat en komkommer. Het totale areaal van de nieuwe vruchtgroenten blijft daarentegen toenemen. Hierbij gaat het om vleestomaten, paprika en aubergine. De jaarlijkse
aanvoertoenameligt bijdeze produktentussen 5en20%.Hetareaalgeplant voor
1 februari neemt bij het totale areaal vruchtgroenten toe; alleen bij ronde tomaat
en komkommer neemt het areaal af met ongeveer 1 % per jaar.
Het areaal geplant van 1februari tot 1juni neemt af bij ronde en vleestomaat en
bij aubergine; bij paprika en komkommer neemt het areaal toe.
Van devroege plantingen tot 1februari werd in 1987van devruchtgroenten 90%
insubstraat geteeld,bij de plantingen na 1februari was dit 26%. Bij de late plantingen wordt tot 1990wel een duidelijke toename van de substraatteelt verwacht:
van 26% in 1987 naar 58% in 1990. Het totale areaal late plantingen zal in de
periode van 1987tot 1990 met ruim 300 haafnemen tot 600 ha. Dit betekent een
halvering van het areaal uit 1984 in zes jaar.
Per saldo vermindert het areaal vruchtgroenten 1990 met ongeveer 75 ha per
jaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door deteruggang bij lichtverwarmde tomaten.
Produktie en afzet vanaubergine
De produktie van aubergine is door de overschakeling naar de teelt op substraat
tot 1juli toegenomen met 30% en tot 1oktober met 20%.
De produktie komt bij de teelt in substraat al in de periode 2 (week 5 tot en met
8)opgang.Tot en met periode 4isde kg-produktie echter laag alsweditvergelijken met de produktie van komkommer, tomaat en paprika.
Het aanvoerpatroon van aubergine loopt van februari tot en met november en is
vergelijkbaar met die van komkommer. Zowel in februari als in november bedraagt de aanvoer 1a2% van het jaarlijkse totaal. In maart, april en oktober ligt
de aanvoer tussen 5 en 10% van de jaarlijkse aanvoer. Door het gebruik van
substraat is sinds 1980 het aanvoerseizoen met de maanden februari en maart
verlengd.
De afzet van aubergine vindt vooral plaats in West-Duitsland, Frankrijk en Engeland; in 1986ging respectievelijk 33,29en 22%vande Nederlandse export naar
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deze drie landen. In 1982 was dat respectievelijk nog 45, 10 en 30%. De markt
in West-Duitsland lijkt op de markt voor tomaten in de vijftiger jaren; het Nederlandse aandeel was toen 37% en het Italiaanse aandeel 44%. Voor aubergine
was het Nederlandse marktaandeel in 1986 45%, voor Italie was dat 36%. Het
Italiaanse aandeel daalde bij beide produkten en het Nederlandse aandeel nam
toe. Italie leverde in hoofdzaak een vollegrondsprodukt en Nederland uitsluitend
het kasprodukt.
De export naar Frankrijk is van recente datum. In Frankrijk bestaat het concurrerend aanbod uit vollegrondsprodukten uit Italie, Spanje en Frankrijk zelf. Vanaf
juli tot en met oktober was Nederland in 1986 met meer dan 50% van de totale
Franse import de belangrijkste buitenlandse leverancier.
Op de Engelse markt is Nederland vanaf mei tot en met semptember met een
marktaandeel van meer dan 80% veruit de belangrijkste leverancier.
Inde komendejaren kaneengrotere vraag naar Nederlandse aubergines worden
verwacht doordat het vollegrondsprodukt wordt verdrongen, met name in WestDuitsland en in Frankrijk.
Hetgebruikvansubstraat endeinvloeddaarvanophetareaalendeproduktievan
tomaten ensla
Bij deteelt van tomaten zijn twee produktiesystemen te onderscheiden. Dit isten
eerste een systeem waarbij tomaten jaarrond worden geteeld en in december of
januari wordt geplant; ten tweede iser eensysteem waarin tomaten worden afgewisseld met kropsla in de winterperiode van november tot maart.
De groep met een jaarrondteelt heeft de laatste vier jaar vanaf 1983 een groter
aandeel gekregen in de totale aanvoer; het areaal geplant voor 1februari is met
10% gestegen tot 1150ha. Dit isten koste gegaan van lichtverwarmde bedrijven
die een teeltplan hebben met de twee bovengenoemde produkten na elkaar. In
1983 was het kleinere areaal tomaten geplant na 1februari 970 hategen 605 ha
in 1987. Het areaal sla na tomaten was voor die jaren respectievelijk 1200 ha en
850 ha. Voor 1990 zijn deze arealen geschat op 305 ha tomaten en 430 ha sla.
In 1983was het areaal sla natomaten 54% en in 198742%van het totale areaal
sla; in 1990 zal dat nog 23% zijn. De totale oppervlakte sla neemt minder snel
af dan de oppervlakte sla geteeld op tomatenbedrijven.
Oriënterendonderzoek lichtverwarmde bedrijven
Omdat derentabiliteit van het heteluchtbedrijfstype aleenaantaljaren onder druk
staat is onderzoek gedaan naar mogelijkheden bij het lichtverwarmde bedrijfstype. Dedoelstelling was om de richting aan te geven waarin bedrijfssytemen zich
zouden moetenontwikkelen.Allevan belang zijnde factoren zijndaarbij bekeken.
Het onderzoek heeft zich in eerste instantie gericht op de tomaten- en slateelt.
Berekeningen zijn uitgevoerd voor een gotensysteem voor tomaat en sla en voor
mogelijkheden voor hetjaarrond telen vansla. Deconclusies zijn omgezet inaanbevelingen voor het onderzoek. Deze kunnen worden verdeeld in twee verschillende aandachtsgebieden.
- Marktkundig onderzoek.
Om meer inzicht te krijgen inhet gehele marktgebeuren zouvanuit de marktorganisaties meer informatie moeten komen. Het beschikbaar hebben van marktver1
wachtingen enprijseffecten bij verandering van het aanbod iseen noodzaak wanneer men de rentabiliteit wil inschatten bij veranderingen in het aanbod.
- Bedrijfs- en teelttechnisch onderzoek.
Het licht verwarmde bedrijfstype lijkt mogelijkheden te hebben.Toch zijn er teelttechnisch gezien nog vele vragen te beantwoorden. Wat is de optimale verwarmingvoor dit bedrijfstype,wanneer mettwee verschillende systemen van verwarming(buizen en kachels) gewerkt wordt. Hieraan kandevraaggekoppeld worden
wat de beste COï-voorziening is voor dit bedrijfstype.
Het gebruik van recirculerende systemen geeft nog risico's. Vooral het ontsmetten van het drainagewater, wanneer gerecirculeerd wordt, is nog niet opgelost.
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Het jaarrond telen van botersla is economisch gezien niet interessant. Maar het
telen van de combinatie ijsbergsla/botersla geeft een redelijke rentabiliteitsverwachting. Aandacht zou geschonken moeten worden aan het verkrijgen van een
goede kwaliteitssla indewinterperiode. Hetjaarrond telen van sla ingoten of op
beton kan perspectieven bieden wanneer de investeringen voor een flexibel
systeem aanvaardbaar zijn. Onderzoek naar de technische mogelijkheden is
gewenst.
Assimilatiebelichting
Assimilatiebelichting iseenonderwerp datditverslagjaar flink inde belangstelling
isgekomen. Insamenwerking met andere afdelingen en het bedrijfsleven zijnberekeningen gemaakt van deextrajaarkosten envan de mogelijkheden omop het
eigen bedrijf elektriciteit op te wekken.
In het voorjaar van 1987 zijn op een aantal rozenbedrijven opbrengstgegevens
verzameld van belichte en onbelichte rozen. De vraag was hoe hoog de kosten
van assimilatiebelichting voor rozen zijn. De investeringen bedragen ongeveer
f 100,— per lamp en de armaturen gemiddeld ƒ325,— per stuk. Bij een belichtingsintensiteit van 5W per m2 komen dejaarkosten van de investering op ongeveer f5,— per m2.
Wanneer 2500 uren belicht wordt is dat ongeveer 70 kWh per m2. De prijs per
kWh verschilt per elektriciteitsbedrijf. Bij 15 et per kWh komt dit neer op f 10,50
per m2.Totaal moet dus gerekend worden, zonder extra arbeidskosten en afzetkosten vanwege de meerproduktie, op ruim M5,— per m2.
Zelf elektriciteit opwekken, door middel van een TE-installatie, komt bij een relatief grote oppervlakte belichten op ongeveer 10et per kWh. Per situatie zal bekeken moeten worden wat alternatieven kunnen zijn.
De benodigde meeropbrengsten moeten meer zijn als de eerder genoemde
f 15,— per m2. Bij een omzet van f 100,— per m2 is dit meer dan 15%.
Degerealiseerde meeropbrengsten waren ergverschillend envarieerden van ras
tot ras. Maar ook binnen hetzelfde ras, bij verschillende ondernemers, waren er
grote verschillen (van september tot en met februari opbrengstverschillen van
f 7 — tot f26,— per m2.
In 1988 zal een project worden gestart met als doel een rekenmethode aan te
geven waarmee investeringsbeslissingen rondom assimilatiebelichting economisch kunnen worden onderbouwd. Daarnaast zalaangegeven worden hoeberekend kan worden op welke manier belichting economisch verantwoord gebruikt
kan worden. Met deze rekenmethode moet het voor de voorlichting mogelijk zijn
om vragen rondom dit onderwerp beter onderbouwd te kunnen beantwoorden.
Economische beoordeling vankastypen
Het vervangen van kassen, de keuze van het type kas en het oplossen van klimaatverschillen zijn onderwerpen die ook in 1987 de aandacht vroegen. Om te
evalueren wat degevolgen zijnvan deveranderingen inde kassenbouw zijn voor
verschillende doeleinden berekeningen uitgevoerd. Het kastype dat er tot op
heden nog steeds als beste uitkomt, is de Venlo-kas met een geïntegreerd
scherm (ook de gevel moet dan meegeschermd worden).
Substraatsystemen
In 1987 is naast een beschouwing en berekening van substraatsystemen in de
toekomst, aandacht besteed aaneen bedrijfseconomische vergelijking van diverse substraatsystemen bij tomaat. De investeringen voor de verschillende systemen (mat, goot, slurf) verschillen van ruim f3,— tot bijna f7,50 per m2.
Dejaarkosten lopen uiteenvan f 1,40tot f2,70 per m2.Wanneer rekeninggehouden wordt met specifieke jaarkosten van de teeltwisseling, de uitspoeling van
mest en het verlies aan water zijn deze tussen de f2,40 en f4,10 per m2.
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koper isdan eenjarig gebruik en 'goten-en slurvensystemen' zijn goedkoper dan
'mattensysteem'. Een slurvensysteem is iets goedkoper dan een gotensysteem.
Begroting van de kosten en opbrengsten van CO2doseren en het gebruik van
warmteopslag in dezomer.
Dit onderzoek hadtot doel de mogelijkheden met betrekking tot het doseren van
CO2bedrijfseconomisch te beoordelen waardoor het mogelijk wordt om enerzijds
richting tegeven aan het onderzoek op dat terrein en anderzijds de (strategische
en tactische) beslissingen van de ondernemers te ondersteunen.
Eind 1986 begin 1987zijn verschillende begrotingen gemaakt van de kosten en
opbrengsten van het gebruik van een warmteopslag ten behoeve van de
C02-dosering. Door overdag de warmte voor de komende nacht te produceren
enopteslaan komt extra CO2vrij voor dosering. Hierdoor kunnen bij stookteelten
in de zomermaanden verhogingen van het CC>2-gehalte in de kas gerealiseerd
worden.
Door deze stijging van het CO2 gehalte kunnen produktie- en daarmee opbrengststijgingen worden gerealiseerd.
Deze zijn ruim voldoende om de extra kosten van warmteopslag goed te maken.
'Dit geldt zowel bij een aardgasprijs van 20 et als van 40 et. Een opslag van 90
m3 warm water per ha geeft een beter positief resultaat dan een opslag van 40
m3warmwater per ha,doordat bijeencapaciteit van90 m3vanaf april aldegehele warmtevraag voor de komende nacht kan worden opgeslagen.
Naast het effect van het gebruik van warmteopslag isook gekeken naar de haalbaarheid van het hanteren van een minimum C02-gehalte in de kas.
Hierbij is ook het gebruik van warmteopslag betrokken.
Het hanteren van een minimum C02-gehalte van 340 dpm, 400 dpm of 500 dpm
in de kas is bij een aardgasprijs van 20 et altijd rendabel. Bij een gasprijs van 40
et is CO2 doseren tot een minimum gehalte van 400 dpm nog rendabel zonder
gebruik van een warmteopslag. Doordat het uitgangs C02-gehalte hoger is bij het
gebruik vanwarmteopslag,zijn de kosten voor de aanmaak of aankoop van extra
CO2lager. Hierdoor is doseren tot 500 dpm met een warmteopslag van 90 m3per
ha ook nog rendabel.
Bedrijfseconomisch onderzoekmetbetrekkingtotarbeidop glastuinbouwbedrijven
Erzijnenkele berekeningen gemaakt vandearbeidskosten insamenhang metde
bedrijfsvorm, het teeltplan en de arbeidsbezetting.
1. Bedrijfsvorm
De vorm van een bedrijf heeft invloed op de arbeidsbehoefte. Een ongunstige
bedrijfsvorm met veel korte paden vraagt extra arbeid. Deze extra arbeid wordt
veroorzaakt, doordat er bij een groter aantal paden:
- vaker van pad moet worden gewisseld;
- vaker naar de voorraadwagen moet worden gelopen;
- vaker de voorraadwagen moet worden verplaatst;
- een grotere afstand tot de schuur moet worden afgelegd.
Veelal worden deze verschillen niet zichtbaar omdat in vergelijking met een bedrijf met minder paden debeteelbare oppervlakte kleiner isendaardoor deeigenlijke oogstarbeid kleiner. Hierdoor vallen de verschillen weg. Uitgedrukt in uren
per geproduceerde hoeveelheid is echter het verschil goed zichtbaar.
Aan de andere kant heeft een te grote padlengte tot gevolg dat halverwege het
pad het plukfust vol raakt, waardoor tussentijds geleegd moet worden. Dit heeft
uiteraard een negatieve invloed op de arbeidsbehoefte. Aan de hand van een
voorbeeld mettomaten en komkommers isvoor eenzestal bedrijfvormen met verschillende lengten en breedten de oogstarbeid uitgerekend. Dit is gebeurd per
handeling, in het totaal en per 100 kg respectievelijk 100 stuks.
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2. Teeltplan
Elk teeltplan heeft zijn eigen specifieke arbeidsbehoefte. Dit geldt zowel voor de
verdeling over het teeltseizoen als voor de behoefte aan specifieke scholing van
het personeel. Met een goede planning van de arbeidsbehoefte kan vooraf bijde
samenstelling van dearbeidsbezetting rekening worden gehouden met deze verschillen. Dit voorkomt leegloop, waardoor de arbeidskosten zo laag mogelijk
gehouden kunnen worden.Voor een aantal voorbeeld situaties iseen berekening
gemaakt van dearbeidsbehoefte. Voor de bijbehorende arbeidsbezetting isuitgerekend wat de arbeidskosten in het totaal, gemiddeld per uur en per m2 zijn.
In genoemde voorbeelden varieerden de gemiddelde kosten per uur tussen
M 8,30 en f28,80. Per m2 was de variatie tussen M2,95 en f28,75.
3. Arbeidsbezetting
Op het bedrijf kunnen verschillende soorten personeel aanwezig zijn. Naast verschillen in ervaring, verantwoordelijkheid en opleiding, zijn er verschillen in
dienstverband. De eerste verschillen leiden tot een indeling in een andere CAO
klasse, dus tot verschillen in arbeidskosten.
De verschillen in dienstverband geven een andere regeling rondom de
inhoudings- en afdrachtplicht ten aanzien van sociale verzekeringen en loonbelasting. Al deze verschillen leiden tot een variatie in arbeidskosten tussen f9,50
en f30,—per uur. Met een goede arbeidsplanning kan binnen het wettelijk kader
een zo goed mogelijke opbouw worden gemaakt van de personeelsbezetting.
Hierbij moet uiteraard ook worden betrokken dat de prestatie en inzetbaarheid
kan verschillen.
Arbeidskundig onderzoek
Teeltsystemen bijvleestomaat
Het verzamelen van procesgegevens is voortgezet met dezelfde groep bedrijven
als verleden jaar. Erzijnzoveel gegevens verkregen,dat dit onderdeel eind 1987
gestopt kon worden. Op basis van de verzamelde informatie kunnen de benodigde/gewenste handelingenschema's opgesteld worden.
Ditjaar zijneenaantal arbeidsstudies verricht. Hierdoor iseen redelijk inzicht verkregen in de oogst- en sorteerarbeid. Zo blijkt dat het oogsten met een buisrailwagen nogal wat sneller gaat dan met een 4-wielige plukwagen. Bij het sorteren
is naar voren gekomen dat een kleursorteerder een arbeidsbesparing van circa
3 min per 100 kg produkt oplevert. Gezien de hoge investering is dat nauwelijks
voldoende om de extra jaarkosten goed te maken. Alleen bij omschakeling naar
goedkoper sorteerpersoneel kande besparing op arbeid deextra machinekosten
goed maken.
Erzijnookwaarnemingen uitgevoerd bijeen nieuw hulpmiddelvoor het latenzakken van tomatenplanten. Dit geeft enige arbeidsbesparing en verlichting.
De arbeidsstudies zullen voortgezet worden. Dit dient te resulteren in taaktijden
voor de verschillende werkzaamheden. Op basis hiervan en de handelingenschema's kunnen arbeidsbegrotingen vanverschillende teelten en teeltsystemen
opgesteld worden.
Taaktijdenvoor desnijbloementeelt
Het taaktijdenbestand van een aantal gewassen (chrysant, gerbera, anjer) isaangepast engeactualiseerd. Door diverse aanpassingen (onder andere produktieniveau en verpakkingswijze) heeft dit tot nogal wat wijzigingen geleid.
Omdat nog niet alle ter beschikking staande gegevens uitgewerkt zijn, onder
andere van de rozen,wordt in 1988 getracht de resterende gegevens verder uit
te werken en te komen tot een taaktijdenboekje. Waarschijnlijk zijn hiertoe aanvullende arbeidsstudies noodzakelijk.
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Ontwikkeling van een beoordelingssysteem van arbeidsongeschiktheid
(IMAG-projectin opdracht van de Gemeenschappelijke Medische Dienst)
Na de beschrijving van de bedrijfstakprofielen en de bedrijfstypen zijn de werkmethodenprofielen opgesteld.Opbasis hiervan iseen begin gemaakt met hetopzetten van de belastingsprofielen per werkmethode. Deze zijn ongeveer gereed
voor de potplantensector, terwijl een begin is gemaakt met de glasgroenten. Uit
deze profielen is afte lezen hoede belasting vaneen bewerking isbij deverschillendeonderdelen.Hierdoor issnel nategaanof iemand meteenzekere handicap
dit werk wel of niet kan verrichten.
Omdat bedrijven kunnen afwijken van de bedrijven die zijn opgenomen in de
modellen, is een rekenservice opgesteld. Met behulp hiervan kunnen arbeidsbegrotingen opgesteld worden van individuele situaties. Los van deze eventuele
nazorg wordt dit project in 1988 afgerond.
Afgerond worden de belastingsprofielen van alle sectoren te weten potplanten,
glasgroenten, snijbloemen en bollenteelt (bloembollen en bolbloemen). Degegevens zullen verder gebruikt gaanworden ineen nieuw gestart project betreffende
dearbeidsomstandigheden inde agrarische sector en de effecten hiervan op het
bewegingsapparaat van de werkende mens.
Systeemontwikkeling voor substraatteelt
In het najaar van 1986zijn gegevens verzameld over het opruimen en plantklaar
maken bij de teelt van tomaten en paprika's insteenwol. Deze zijn nu uitgewerkt
tot taaktijden. Hierdoor wordt een goed inzicht verkregen in de arbeidsbehoefte
vandevoorkomende bewerkingen ende mogelijkheden van detoegepaste werkmethoden/gebruikte hulpmiddelen. Duidelijk blijkt dat erop nogalwat onderdelen
mogelijkheden tot arbeidsbesparing en verlichting aanwezig zijn. Op basis van
deze gegevens zijn aangepaste begrotingen van de teeltwisseling bij de teelt in
substraat op te stellen, rekening houdend met de specifieke bedrijfskenmerken
zoals hulpmiddelen, kaplengte, soort mat (1of 2 m,een-of meermalig), werkmethoden, aantal medewerkers (sommige werkmethoden vereisen meerdere personen) enzovoort.
Gezien de grote belangstelling voor gootsystemen bij zowel blad- als vruchtgewassenzalarbeidskundig onderzoek gedaan worden naar dezesystemen. Ditbetreft vooral de werkzaamheden rond de teeltwisseling, opruimen en weer gereed
maken voor de volgende teelt.
Overigeprojecten
Naast de voornoemde projecten is aan diverse algemene zaken betreffende
arbeid aandacht geschonken, zoals:
- afronding van hetonderzoekverslag over de relatie teeltsystemenenarbeidsbehoefte/belasting bij komkommer ( IMAG publikatie 220);
- verdere uitwerking van het onderzoek naar de mentale belasting bij tuinders;
- de relatie tussen kasvorm en de benodigde (transport)arbeid;
- ten behoeve van de nieuwe uitgave van Kwantitatieve Informatie zijn aangepaste en nieuwe arbeidsbegrotingen opgesteld;
- een onderzoek naar andere manieren van verpakken/aanvoeren (op de veiling)
van trosanjers in containers met water.
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Brochures
In de informatiereeks van het Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te
Naaldwijk zijn de volgende brochures verkrijgbaar:
Nr. Titel
5.
8.
10.
16.
19.
27.
29.
35.
36.
41.
42.
'48.
49.
51.
52.
55.
56.
58.
66.
71.
73.
74.
78.
79.
80.
83.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Prijs f

Paprikateelt onder glas
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
8,50
Teelt van radijs onder glas
wordt herzien
De teelt van meloen onder glas
15,—
De teelt van witte rammenas (rettich) onder glas
7,50
De teelt van scherpe paprika
6,—
Arbeid, arbeidsbegroting en werkregeling
10,—
Aspecten van het buisrailsysteem
10,—
Teelt van botersla onder glas
20,—
Teelt van stooktomaten
20,—
Teelt van vlezige tomaten
wordt herzien
Teelt van vroege komkommers
20,—
Grondstomen
11,—
Richtlijnen voor het samenstellen van potgrond
wordt herzien
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 plantenteelt zonder
aarde
11 ,—
CO2 in de kas
20—
Substraatteelt: technische, economische en plantenziektenkundige aspecten
wordt herzien
Bemesting en grondonderzoek in de glastuinbouw
25,—
Teelt van 'kleine' gewassen
15,—
Voedingselementen
16,—
Licht in de kas
20—
Management in de glastuinbouw
30,—
Teelt van augurken onder glas
15,—
Teelt van Chinese kool onder glas
15,—

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.
56

Teelt van Anthurium (andreanum)
Teelt van herfstchrysanten onder glas
Teelt van kasrozen
Teelt van freesia
De teelt van jaarrondchrysanten

Prijs f
12,50
12,—
15,—
20,—
20,—

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
24.
25.
26.
28.
30.
31.

Teelt van trosanjers
De bemesting van freesia
De teelt van standaardanjers
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
Registratie watergeven en bemesten bij roos
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

wordt herzien
8,50
17,50
13,50
17,50
35,—
uitverkocht
10,—
9,—
9,—
15,—
15,—
8,50
17,50
wordt herzien
15,—
12,50
12,50
15,—

In de serie 'Voedingsoplossingen Glastuinbouw' zijn verkrijgbaar:
Nr. Titel

Prijs f

1 V.Voedingsoplossingen voor teelten insteenwol inhet Westland
en De Kring (tomaat, paprika, komkommer en aubergine)
10,—
2 V.Voedingsoplossingen voor de teelt van komkommers in
steenwol
10,—
3 V.Voedingsoplossingen voor de teelt van tomaten in steenwol
10,—
4 V.Voedingsoplossingen voor bloementeelten in steenwol in het
Westland en De Kring (anjer, gerbera, roos)
7,—
5 V.Voedingsoplossingen voor de teelt van rozen in kunstmatige
substraten
10,—
6 V.Voedingsoplossingen voor de teelt van anjers in steenwol
en veen
10,—
7 V.Voedingsoplossingen voor deteeltvangerbera in kunstmatige
substraten
10,—
8 V.Voedingsoplossingen voor groenten en bloemen, geteeld in
water of substraten (Ned/Engels)
10,—
9 V.Voedingsoplossingen voor deteelt van anthurium andreanum
in substraten
8,—
10V.Het berekenen van voedingsoplossingen voor plantenteelt
zonder aarde
7,—
idem in het Engels
wordt herzien
11V.Normen voor waterkwaliteit in de glastuinbouw
10,—
12V.Voedingsoplossingen voor de teelt van cymbidium in substraten
wordt herzien
13V.Voedingsoplossingen voor de teelt van paprika in steenwol
en in recirculatiesystemen
15,—
14V.Voedingsoplossingen voor de teelt van aubergine in steenwol
10,—
15V.Normen voor gehalten aan voedingselementen van groenten
en bloemen onder glas (Ned/Engels)
15,—
16V.Voedingsoplossingen voor de teelt van aardbeien in veensubstraat
10,—
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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

Prijs f
15,—
15,—
7,50
15,—
7,50

Diverse brochures:
Gewasbeschermingsgids
Bloementeelt
1987
Snijbloemen
10,—
Gewasbeschermingsgids Bloementeelt deel II Pot-/Perkplanten uitverkocht
Gewasbeschermingsgids groenteteelt 1987
7,50
Taaktijden nr. 177
16,—
Voedingsziekten bij chrysant
16,—
Kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw (groenten, snijbloemen en potplanten) 1987-1988
uitverkocht
Bedrijfsregistratieset (map 7,50 / inhoud 27,50)
35,—
Ziekten en plagen glasgroenten in beeld
14,—
Terminologie, geautomatiseerde kasklimaatregeling
15,—
Bedrijfskundige aspecten van teelt- en transportsystemen bij
komkommers
15,—
In de serie 'Analytical Procedures':
2 A. Methods for physical analysis of potting soil and peat

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
Aardbei
Amaryllis
Anjer
Anthurium
Aubergine
Augurk
Broccoli
Cherrytomaat
Chrysant
Courgette
Daikon
Dille
Eikebladsla
Freesia
Gerbera
Komkommer

24, 27
21, 24, 27, 41
21 , 22, 24, 27, 37, 41,53
*
27
24 , 27, 33, 40, 46, 47, 49
40
33, 40
23, 27
27, 34, 35, 39, 41,53
34, 41
40
34
31, 40
35, 36, 37, 41,47
22, 24, 27, 53
22, 27, 30, 31,38, 40,
42, 44, 47, 49, 55
.«,..ç m p Koolrabi
40
(Krul)andijvie
33, 40
Lollo rosso
31, 40
Meloen
33, 41,43
Paksoi
21, 27
Paprika
23, 25, 27, 31, 32, 40, 43, 47, 49
Peen
41
Pepino
34, 41
Radijs
32, 40
Roos
37, 41
21, 22, 23, 27, 40, 41,44, 47, 50
^% Sla
.=.«1;;
Spinazie
31, 40, 42
Tomaat
22, 27, 28, 29, 30, 40,
46, 47, 49, 50, 53
Veldsla
34, 41
Ijsbergsla
\
31, 39, 40, 45
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