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Het verslagjaar was voor de glastuinbouw een redelijk goed jaar. Wel waren de
resultaten per sector - en soms binnen een sector - wisselend. Zo waren de
omzetresultaten bij de glasgroenten als geheel niet slecht en bij de potplanten
zelfs duidelijk positief; alleen desnijbloemen kwamen gemiddeld uitopeennegatief rendement. Ongetwijfeld heeft het weer zijn invloed gehad op de resultaten.
Het jaar 1989 kan worden omschreven als een warm jaar met veel zon.
Het investeringsniveau in de bedrijfstak was afgelopen jaar hoog.Voor een deel
was dit nog mogelijk door de goede uitkomsten van het voorafgaande jaar.
Kenmerkend was verder de grote aandacht voor het milieu, waarmee ook de
glastuinbouw werd geconfronteerd. Opzichzelf was het niet een nieuw verschijnsel. Maar de aandacht voor het milieu nam wel sterk toe.
Zowel vanoverheidswege alsvandezijdevan het bedrijfsleven werd in nota's en
via acties aangedrongen op een sterke terugdringing van de milieu-belasting.
Het begrip 'telen in gesloten systemen' deed in de glastuinbouw zijn intrede.
Vanzelfsprekend drukkendegeformuleerde doelstellingen eenzwaar stempel op
het onderzoekprogramma. In samenwerking met het proefstation te Aalsmeer
werdeen milieu-onderzoekplan opgesteld,datwerd besproken met het bedrijfsleven. Het zal de komende jaren mede richting geven aan het onderzoek.
Voor het proefstation is hetdaarbij vangroot belang,dat ook gewerkt kon worden
aan aangepaste onderzoekruimten. In het kader van noodzakelijke vervanging
van kasopstanden werden in het afgelopenjaar enkele nieuwe kassen gebouwd,
die konden worden ingericht overeenkomstig de nieuwe inzichten enwensen. De
bouw van nog een tweetal andere nieuwe kassen kon worden voorbereid.
Hetstemt tot voldoening dat definanciële middelen hiervoor beschikbaar werden
gesteld.
Van ingrijpende aard waren de op handen zijnde veranderingen in de voorlichting. Aan nieuwe termen als DLV en IKC is het nog even wennen. We kunnen
slechts dehoop uitspreken,dat de nieuwestructuren indevoorlichting eengoede
doorstroming van onderzoekresultaten niet zullen belemmeren, doch zullen bevorderen.
Wewillentenslotte niet nalaten allewaardering uittespreken aanonze medewerkers voor hetgeen ook in het afgelopen jaar tot stand werd gebracht. Enwe wensen dit jaarverslag weer in vele handen.
Ir. E. Kooistra
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De samenstelling van het bestuur van de 'Stichting Proefstation voor Tuinbouw onder Glas' was per 31 december 1989 als volgt:
J. W. van der Torre, Bergschenhoek (voorzitter)
J. J. Mulder, 's-Gravenzande (secretaris)
P. W. Lekkerkerk, Den Hoorn (vice-voorzitter)
H. Kooyman, Rijsoord
ir. M. L. E. Jansen, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
G. R. Bax, Sappemeer
E. H. Bukman, Moerkapelle
N. C. A. van Dijk, Harmeien
J. L. M. Jacobs, Venlo
W. H. van Kampen, Nieuwerkerk aan de IJssel
B. J. A. Kokxhoorn, Honselersdijk
G. J. M. Koot, Poeldijk
C. Lansbergen, Maasland
J. N. Olieman, Pijnacker
N. F. C. Rops, Chaam
G. Vreugdenhil, 's-Gravenzande
K. Vromans, Naaldwijk
Adviserende leden:
ir. J. E. C. Spithoven, Produktschap voor Siergewassen
drs. P. v. d. Struys, Landbouwschap
dr.ir. G. Weststeijn, NRLO Wageningen
De samenstelling van het bestuur van de 'Vereniging tot ondersteuning van
de Stichting Proefstation voor Tuinbouw onder Glas' was per 31 december
1989 als volgt:
H. A. A. van Holsteijn, Monster (voorzitter)
L. M. J. Zwinkels, De Lier, namens veiling Delft Westerlee (secretaris)
N. A. Haket, Pijnacker, namens de NTS, sectie groenten (vice-voorzitter)
P. W. J. Bouhuijzen, Harmeien, namens Proeftuin Vleuten
J. L. M. Jacobs, Venlo, namens Proeftuin 'Noord-Limburg'
J. Luimes, Erica, namens Proeftuin 'Noord-Nederland'
J. de Maa, Naaldwijk, namens de Vereniging van Potgrondfabrikanten
N. F. C. Rops, Chaam, namens Proeftuin 'Noord-Brabant'
A. A. M. Tas, Zevenhuizen, namens Veiling Gouda e.o.
M.P.Vreugdenhil,Schipluiden, namens deNed.Vereniging van Plantenkwekers
K. van Velden, Honselersdijk, namens Veiling Westland West
L. van Winden, Berkel en Rodenrijs, namens Veiling De Kring
J. Noordermeer, Vierpolders, namens Vereniging M. O. G. Barendrecht
Adviserend lid: ir. E. Kooistra, PTG Naaldwijk
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Proefstation voor Tuinbouw onder Glas
Kruisbroekweg 5, Postbus 8, 2670 AA Naaldwijk, 01740-36700, telefax 0174036835.
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Directeur
Ir. E. Kooistra, Min. Lelylaan 32, 2285 HJ Rijswijk, 070-3940946.
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Adjunct directeur
Dr. ir. H. J. van Oosten, Berglustlaan 91,3054 BE Rotterdam,010-4612591.
D/recf/e-sec/'efa/'esse
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.
Onderzoekers: ir. C. de Kreij, P. Damiaanstraat 48, 2131 EL Hoofddorp,
02503-33575, ing. W. Voogt, Anthurium 21,2678 PN De Lier, 01745-16853,
ing. A. D. H. Kreuzer, Herenstraat 108, 2291 BK Wateringen, 01742-8105,
A. M. M. van der Burg, Kraayenstein 122, 2675 RC Honselersdijk, 01740-30392
en A. L. van den Bos, Populierenstraat 45, 2691 TT 's-Gravenzande, 0174816459.
Onderzoeksassistent: E. v. Voorthuizen, C. A. Ammerlaan en I. C. KattenbergZuijderwijk
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, Boompjes 568, 3011 XZ Rotterdam, G. Wever, Jan van Galenstraat 6, 2678 GK De Lier, 01745-16032.
Onderzoeksassistent: A. Huys, M. H. Pon en C. F. M. Wubben
Sectie chemisch onderzoek
Sectiehoofd: ing. C. W. van Elderen, Abrikozenstraat 70, 2564 VT Den Haag,
070-3256100.
Chemisch analisten: C. Wiskerke-van Brakel, C. P. Binda, A. S. M. ValstarHofland.
Laborant/lab bediende: N. J. M. Remmerswaal.
Research analist/tevens plv.sectiehoofd:W. R.van deWoestijne,Sparrendal84,
3142 LH Maassluis, 01899-23445.
Afdeling teelt en kasklimaat
Afdelingshoofd: ir. C. M. M.van Winden,Taets van Amerongenstraat 2,2681 EH
Monster, 01749-13109. Tot 1-4-1990.
Sectie teeltonderzoek glasgroentegewassen
Sectiehoofd groentegewassen: ir. G. W. H. Welles, Bereklauw 23, 2671 WZ
Naaldwijk, 01740-30471.
Teeltonderzoek tomaat, meloen en Chinese kool: ing. K. Buitelaar, Groeneweg
137, 2691 ML 's-Gravenzande, 01740-26202.

Teeltonderzoek komkommer, meloen en sla: J. G. Vegter, Bizet 63, 2671 XP
Naaldwijk, 01740-21901.
Teeltonderzoek paprika encoördinatie proeftuinonderzoek: 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
Sectie teeltonderzoek sierteeltgewassen
Sectiehoofd: ir. C. M. M. van Winden. Tot 1-4-1990.
Teeltonderzoek chrysanten, snijgroen en trosanjers: ing. A. P. van der Hoeven,
Rijnweg 307, 2681 SL Monster, 01749-47907.
Teeltonderzoek freesia en amaryllis: J. C. Doorduin, Rossini 8, 2671 VZ Naaldwijk, 01740-24373.
Onderzoekassistenten ten behoeve van sectieteeltonderzoek: G.A. M.Zwinkelsde Brabander, L. T. Engelaan-Hokken, C. A. Elzo Kraemer.
Sectie kwaliteitsonderzoek
Sectiehoofd: ir. G. H. W. Welles
Wetenschappelijk onderzoeker: dr. W. Verkerke, Hogeweg 19, 1098 BV Amsterdam, 020-941973.
Onderzoeker: ing. J. Janse, Kamperfoeliestraat 9, 2671 NJ Naaldwijk,
01740-28383.
Onderzoekassistent: C. J. M. Gielesen.
Sectie gebruikswaarde-onderzoek
Sectiehoofd groenten: ing.J.A. M.van Uffelen, Smetana 14,2671 XH Naaldwijk,
01740-26518.
Onderzoekers: ing.L. Hogendonk, Van Hallstraat 13,2613CK Delft, 015-134298,
ing. P. T. van Dijk (CBT), Getijmolen 54, 3136 CA Maassluis, 01899-19330.
Onderzoekassistenten: R. Elgersma, P. Steenbergen en M. de Jong (CBT).
Sectiehoofd bloemen: ir.A.deGelder (ism PBN),Weth van Damlaan70,3648XN
Wilnis, 02979-82674.
Onderzoekassistente: M. J. M. Ettema.
Sectie kasklimatologisch en fysiologisch onderzoek
Sectiehoofd: ir. O M. M. van Winden. Tot 1-4-1990.
Onderzoekers: G. P. A. van Holsteijn, Chrysantenstraat 28, 2671 KR Naaldwijk,
01740-25989.
ir. A. N. M. de Koning, Korte Kruisweg 35, 2676 XK Maasdijk, 01745-17604.
ir. J. C. Bakker, Getijmolen 13, 3146 CA Maassluis, 01899-24735.
ir. E. Nederhoff, Tuindersweg 68, 2676 BJ Maasdijk, 01745-18130.
R. de Graaf, Plantage 23, 3155 AX Maasland,01899-17941.
ing. A. A. Rijsdijk, Oppenheimstraat 69, 3053 TV Rotterdam, 010-4221945.
ir. G. Houter, Willem v. d. Potstraat 2b, 2675 EB Honselersdijk, 01740-22655.
Onderzoekassistenten: H. G. M. Bergman en H. W. de Ruiter.
Afdeling gewasbescherming
Afdelingshoofd: dr. ir. N. A. M. van Steekelenburg, 's-Gravenzandseweg 248,
3151 TV Hoek van Holland.

Schimmel- en bacterieziekten:
Onderzoeker: ir. H. Rattink, Beethovenlaan 77, 2421 TW Nieuwkoop, 01725-

2124,
S. J. Paternotte, Lijsterbes 6, 2671 NS Naaldwijk, 01740-29078.
Onderzoeksassistente: M. v. d. Sar.
Virusziekten:
Onderzoekers: dr.ir. A. T. B. Rast, Jagerstraat 5, 2623 HW Delft, 015-562254,
gedetacheerd door het IPO, ing. C. C. F. M. Schrijnwerkers, Marijkeweg 28 D-2,
6709 PG Wageningen, gedetacheerd bij het IPO.
Onderzoekassistente: C. C. M. M. van Veen-Stijger en A. D. J. Willemstein.
Biologische bestrijding van plagen:
Onderzoekers: ir. P. J. M. Ramakers, Schildtak 25, 3155 NG Maasland,
01899-20811, gedetacheerd door het IPO, A. van der Linden, Einsteindreef 39,

3146 BD Maassluis, 01899-18146.
Onderzoekassistente: ing. M. H. Cools.
Ziekten in substraatteelten: W. T. Runia, Iris 5, 2671 ZK Naaldwijk.
Chemische bestrijding: M. van der Staay, Gladiool 25, 2671 ZE Naaldwijk.
Diagnostiek en onkruidbestrijding:
zie specialisten gewasbescherming bij Dienst Landbouw Voorlichting.
Afdeling bedrijfssynthese
Afdelingshoofd: ir. J. C. J. Ammerlaan, Zwartendijk 11, 2671 LL Naaldwijk,
01740-27730.
Bedrijfssynthese onderzoek:
ing. J. K. Nienhuis, Kerklaan 40, 2678 SW De Lier, 01745-15270,
ir. M. N. A. Ruijs, Drebbelstraat 93, 2522 CS Den Haag, 070-3955178.
ing. P. C. M. Vermeulen,v. Haemstedestraat 4, 2678 TX De Lier, 01745-13972.
ir. A. A. van der Maas, Plantage 25, 3155 AW Maasland, 01899-21659.
ing. R. L. M. van Uffelen, Uitterlier 104, 2678 VD De Lier, 01745-13471. Tot
1-9-1990.
Bedrijfseconomie:
ir. A.J.deVisser, Vreeburchlaan 49,2691AB 's-Gravenzande, 01748-15142,gedetacheerd door het LEI.
Arbeidskunde:
ing. A. T. M. Hendrix, Uithof 6, 2676 AK Maasdijk, 01745-14835, gedetacheerd
door het IMAG.
ing. F. Koning, Oudraadtweg 25, 2612 SL Delft, 015-121700.
Informatieverzorging
Afdelingshoofd: dr. ir. H. J. van Oosten, Berglustlaan 91,3054 BE Rotterdam,
010-4612591.
Sectie publiciteit
Sectiehoofd/publiciste: ing.J.C. Mostert,W.van Hillegaersbergstraat 145a,3051
RH Rotterdam, 010-4185640.
Publiciteitsassistente: vacature.
Huisdrukker/fotograaf: M. P. van Gaaien, Woutersweg 5, 2691 PM 's-Gravenzande, 01748-18803.
Sectieinfotheek
Sectiehoofd/redacteur: drs.W. A.vanWinden, Lange Wateringkade 34,2295 RP
Kwintsheul.
Bibliotheekassistente: M. N. van Dijk.

Sectie informatica
Sectiehoofd/systeemanalyst: L. van den Bos, Calsstraat 23, Naaldwijk,
01740-31459.
Systeemanalist: L. Spaans, 01748-14626.
Assistent systeembeheerder: B. Zonneveld, 01740-25096.
Sectie statistiek
Sectiehoofd/statisticus: B. J. van der Kaaij, Muskaatstraat 3, 2671 SV Naaldwijk,
01740-26584.
Statistisch analist: W. C. M. de Bruijn.
Administratief medewerkster: M. Kats-Huffenreuter.
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, L. C. M. Burger-Ladan,
M. P. J. van der Maarel-van Bergenhenegouwen.
Sectie financiële en materiëlezaken
Sectiehoofd: M. M. van Baaien.
Administratieve medewerksters en financiële administratie: F. C. J. van Oosten
en M. B. Algera.
Administratief medewerker materiële zaken: P. M.van Staalduine. Tot 1-5-1990.
Technische dienst
Hoofd: A.J. Arendzen, Marconistraat 62,2562JE 's-Gravenhage, 070-3638028.
Sectie elektrotechniek
Sectiehoofd/plaatsvervangend afdelingshoofd: A. A. M. Heskes, Achter de Dijk
10, 2675 RG Honselersdijk, 01740-30092.
Elektronicus: H. van der Made.
Instrumentatietechnicus: P. Koornneef.
Elektrotechnisch installateur: P. C. van Zwet.
Sectie werktuigbouw
Sectiehoofd: G. L. van Charante.
Instrumentmakerij/bankwerkerij: C. J. Immerzeel, G. L. van Charante.
Timmerwerk: M. v. d. Gaag, P. L. Verbraeken.
Tuin
Hoofd: ing. F. G. van Dijk, Frederik Hendrikstraat 4, 2671 GP Naaldwijk, 0174031172.
Bedrijfsleiders: S. Heijs, P. J. W. N. Nadorp.
Proefbeheerders: A. C. Heppe, L. L. A. van Paassen, D. Wiskerke, O. F. van
Eeden, H. Wulff, P. A. W. Kortekaas, P. den Boer.
Proefverzorgers: S. W. Bos, A. H. de Bruin, M. T. van Veldhoven, A. Wiskerke,
J. F. M. Nadorp, J. Menheer, J. D. Rodenburg, O. Yilmaz, M. Spanbroek,
P. Grootscholte en J. A. J. Olsthoorn.

Informatie en Kennis Centrum
Afdeling glasgroente en bestuiving
Kruisbroekweg 5, Postbus 6, 2670 AA Naaldwijk, 01740-36825.
Consulent: ir. J. A. F. van de Wijnboom.
Secretaresse: C. Ruijgrok-van der Kruk.
Typiste: S. Ramautarsing.
Medewerkster publikatiezaken: C. J. A. van Zundert.
Taksectie
Bedrijfstakdeskundige sr., tevens hoofd: M. v. d. Linden.
Bedrijfstakdeskundige jr.: ing. P. van 't Hoff.
Bedrijfstakdeskundige jr.: ing. J. P. Bakker.
Vaksectie
Bedrijfstakingenieur, tevens hoofd: ir. J. A. M. Mourits.
Vakdeskundige gewasbescherming sr.: vacature.
Vakdeskundige groeimedium jr.: A. van der Wees.
Vakdeskundige bedrijfsuitrusting: J. B. Verveer.
Vakdeskundige economie: vacature.
Sectie bestuiving*
Bedrijfsdeskundige sr., tevens hoofd: vacature.
Vakdeskundige bestuiving: ing. Ch. C. Smeekens.
Typiste: H. M. H. Stappershoef-van Hest.
* gedetacheerd opdeAmbrosiushoeve,Ambrosiusweg 1, 5081 NV Hilvarenbeek,
013-425888.
Afdeling bloemisterij
Linnaeuslaan 2a, 1431 JV Aalsmeer, 02977-45659.
Consulent: ir. H. T. J. Peelen.
Secretaresse: L. J. M. Janmaat-Hartsink.
Typiste: vacature.
Medewerkster publikatiezaken: ing. H. G. M. Pfaff.
Taksectie
Bedrijfsdeskundige snijbloemen sr., tevens hoofd: ing. G. J. P. J. Meeuwissen.
Bedrijfsdeskundige snijbloemen jr.: ing. N. van Dijk.
Bedrijfsdeskundige snijbloemen jr.: vacature.
Bedrijfsdeskundige potplanten sr.: ing. J. W. F. M. de Goey.
Bedrijfsdeskundige potplanten jr.: ing. M. W. Hermsen.
Vaksectie
Bedrijfstakingenieur, tevens hofd: ir. A. S. M. Tabak.
Vakdeskundige gewasbescherming: vacature.
Vakdeskundige groeimedium: vacature.
Vakdeskundige bedrijfsuitrusting: vacature.
Vakdeskundige economie: ing. J. J. Ekkes.
Vakdeskundige gewasbescherming: vacature.

Dienst Landbouw Voorlichting
Glasgroente Naaldwijk
Zuidweg 38, Postbus 263, 2670 AH Naaldwijk, 01740-22400.
Team 44
Teamleider: M. P. G. Peerlings.
Senior Bedrijfsdeskundige/plaatsvervangend teamleider: L. J. M. Hendriks.
Bedrijfsdeskundigen:
H.Jasperse, A.J.W. Kip, L. Lansbergen,A. J.van Meekeren, M. N.vanOostende, C. P. M. Penninx, A. W. M. Reijers, M. H. M. van Slobbe.
Gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting: vacature.
Techniek: G. J. van Dijk en vacature.
Gewasbescherming: M. P. Simonse.
Team 45
Teamleider: J. G. M. Hendriks.
Senior bedrijfsdeskundige/plaatsvervangend teamleider: J. de Hoog.
Bedrijfsdeskundigen:
R. H. P. van Amersfoort, B. Bayense, W. Eindhoven, A. M. Ezendam, A. van
Holsteijn, L Hubert, W. G. J. van Veen.
Gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting: vacature.
Techniek: E. Nunnink en vacature.
Gewasbescherming: M. J. v. d. Horst, L. Hubert.
Glasbloemen Naaldwijk
Zuidweg 38, Postbus 263, 2670 AH Naaldwijk, 01740-22400.
Team 40
Teamleider: H. J. W. Konings.
Senior bedrijfsdeskundige/plaatsvervangend teamleider: vacature.
Bedrijfsdeskundigen snijbloemen: A. J. M. van Leeuwen, J. H. M. Nijentap,
Th. A. B. J. M. Roelofs.
Bedrijfsdeskundige potplanten: B. Deetman.
Gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting: M. Schipper.
Techniek: F. Maas en vacature.
Gewasbescherming: vacature.
Team 41
Teamleider: L. G. van Uffelen.
Senior bedrijfsdeskundige/plaatsvervangend teamleider: H. Lekkerkerk.
Bedrijfsdeskundigen snijbloemen: A. J. Corsten, J. van Dijk, vacature.
Bedrijfsdekundigen potplanten: J. J. Moree en vacature.
Gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting: G. Benders.
Techniek: vacature.
Gewasbescherming: T. Duyvestein.

Glasgroente Breda
Heilaarstraat 232, 4814 NR Breda, 076-202800.
Teamleider: C. J. M. Hendriks.
Senior bedrijfsdeskundige/plaatsvervangend teamleider: J. A. A. Banken.
Bedrijfsdeskundige: G. E. G. M. Beekmans.
Bedrijfsdeskundigen te Eist: J. H. Boersma, R. S. M. Miezgiel.
Gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting: J. T. Koot.
Techniek: H. P. M. Deenen, C. J. C. M. van de Bighelaar.
Gewasbescherming: vacature, J. M. H. Derckx.
Glasgroente Horst
Americaanseweg 19, 5961 GN Horst, 04709-7444.
Teamleider: vacature; waarnemend G. van de Velde.
Senior bedrijfsdeskundige/plaatsvervangend teamleider: M. P. L. Joosten.
Bedrijfsdeskundigen: P. C. C. van Adrichem, C. E. J. Verberne, vacature.
Gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting: R. G. M. van de Bogaard.
Techniek: vacature.
Gewasbescherming: J. M. H. Derckx.
Glastuinbouw Emmen
Huizingsbrinkweg 8, 7812 BK Emmen, 05910-43444.
Teamleider: B. Lijnema.
Senior bedrijfsdeskundige/plaatsvervangend teamleider: G. Goedknegt.
Gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen:
Bodem, water en bemesting: T. J. Dijkstra.
Techniek: J. J. Raven.
Gewasbescherming: vacature.

Proeftuinen
Proeftuin Vleuten, Alendorperweg 73, 3451 GL Vleuten, 03406-61326.
Bedrijfsleider: M. Mocking.
Proeftuin Breda, Heilaarstraat 230, Postbus 9546, 4801 LM Breda, 076-144382.
Bedrijfsleider: H. Nuyten.
Proeftuin Noord-Nederland, Gantel 12, 7884 VL Bargercompascuum,
05913-49191. Bedrijfsleider: C. H. Kleinhesselink.
Proeftuin Noord-Limburg, Dr. Droesenweg 5, Postbus 6077, 5960 AB Horst,
04709-9440/9441. Bedrijfsleider: M. Hesen.
Proeftuin Westmaas, Groeneweg 3, 3273 LP Westmaas, 01864-1211. Bedrijfsleider: C. Tanis.

Bedrijfslaboratorium voor Grond- en
Gewasonderzoek Oosterbeek-Naaldwijk
Vestiging Naaldwijk, Zuidweg 42, Postbus 98,2670AB Naaldwijk, 01740-26624.
Chef: S. S. de Bes, Berberis 7, 2671 NT Naaldwijk, 01740-29570.
Chef bemestingsadviezen: ing. W. J. J. Litjens, Blauwhek 8, 2676 NB Maasdijk,
01745-13528.
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De nieuwe bloemenkas met het hoofdgebouw op de achtergrond.

10

I-*
C
2j
N

>

O
^

1. Bestuur
Het Algemeen Bestuur vergaderde viermaal. Het Dagelijkse Bestuur kwam 16
maal bijeen. Talrijke onderwerpen hadden de aandacht, zoals het onderzoekprogramma en in het bijzonder het milieuonderzoek, de begroting, maar ook
verzelfstandiging van het landbouwkundig onderzoek, het gewasbeschermingsproject, de consequenties van privatisering van de voorlichting voor het
onderzoek, samenwerking met het proefstation te Aalsmeer, nieuwbouw kassen
en samenwerking met de ROC's.
In de samenstelling van het bestuur kwam geen wijziging.

0)
Q)
C

0)
O)

Het bestuur van de Vereniging tot Ondersteuning van de Stichting Proefstation
onder Glas kwam eveneens viermaal bijeen. Daarnaast werd dejaarlijkse ledenvergadering gehouden. In het verslagjaar werden de statuten van de vereniging
enigszins aangepast. Extra financiële ondersteuning werd gegeven aan enkele
onderzoekprojecten die van veel belang werden geacht, evenals aan het
gebruikswaarde onderzoek.
2. Personeelsaangelegenheden
In het verslagjaar 1989waren er op het proefstation vier medewerkers 25 jaar in
dienst. Op 1februari jubileerde de heer C. A. Ammerlaan. De heer Ammerlaan
is onderzoek-assistent.
De heer E. van Voorthuizen vierde op 1augustus zijn 25jarig dienstverband. De
heer Van Voorthuizen is onderzoek-assistent. Eveneens op 1 augustus was de
heer R. de Graaf 25 jaar in dienst. Hij is middelbaar onderzoeker. In september
jubileerde de heer P. L. Verbraeken. De heer Verbraeken is technisch medewerker.
Bij het Consulentschap in Algemene Dienst voor de Groenteteelt onder Glas
jubileerde in maart de heer L. J. van Uffelen. De heer van Uffelen was
voorlichtingscoördinator bij het CAD.
Drie medewerkers van het proefstation hebben in 1989 de dienst verlaten door
gebruik te maken van de mogelijkheid van vervroegde uittreding.
Op 1april beëindigde mevrouw E. J. Romijn-Broekhoven haar loopbaan. Zij was
werkzaamvanaf 1mei 1971, aanvankelijk als laborante,daarna als administratief
medewerkster. Vanaf 1 mei 1985 was zij gedetacheerd bij het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek vestiging Naaldwijk.
Op 1mei maakte de heer A. P. Mooyman gebruik van de VUT-regeling. Hij was
vanaf 12 december 1968 werkzaam als monsternemer, aanvanke^jk bij het
proefstation en vanaf 1januari 1985 gedetacheerd bij het Bedrijfslaboratorium
voor Grond- en Gewasonderzoek vestiging Naaldwijk.
Op 1december maakte de heer L. P. Zwaanswijk gebruik van de VUT-regeling.
Hijwasvanaf 1september 1951indienst als schilder. Hij ontving bij zijn afscheid
de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau in zilver.
Op 1maartverliet deheerA.vander Bergdedienst. Hijwasvanaf 1 februari 1979
proefverzorger. Het vertrek van de heer Van der Berg was helaas het gevolg van
een medische afkeuring ten gevolge van een ziekte.
3. Onderzoek
Hetonderzoekprogramma moetjaarlijksworden aangepast aanactueleontwikkelingen. Daardoor treden er regelmatig verschuivingen op. Soms vallen deze
nauwelijks in het oog,omdat ze betrekking hebben op kleine onderdelen van het
programma. In andere gevallen gaat het om verschuivingen in hoofdlijnen.
Zo is momenteel de milieu-problematiek zeer actueel. In het verslagjaar nam de
aandacht voor deze problematiek sterk toe. Van de zijde van de Overheid verschenen er enkele beleidsnota's en ook het bedrijfsleven liet zich niet onbetuigd.
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Het Landbouwschap kwam met een milieu-actieplan. Erwerd in aangegeven,dat
ernaar moet worden gestreefdomdemilieubelasting ookvanuit de glastuinbouw,
sterk terug te dringen. Daarbij werd gepleit voor het ontwikkelen van mogelijkheden voor de teelt in zogenaamde gesloten systemen, los van de ondergrond.
In zulke teeltsystemen kan het verlies aan voedingsstoffen naar bodem, grondenoppervlaktewater sterk worden beperkt ofvoorkomen.Ook kandeemissie van
chemische gewasbeschermingsmiddelen worden beperkt.
Het ligt voor de hand dat de geformuleerde doelstellingen een stempel hebben
gedrukt op het onderzoekprogramma. Samen met het proefstation te Aalsmeer
werd een milieu-onderzoekplan opgesteld. Belangrijke aanzetten werden gegeven voor toepassing van recirculatiesystemen bij gewassen, die al op kunstmatig substraat worden geteeld. Daarnaast werd voorbereidend werk gedaan
voor onderzoek naar de mogelijkheden van gesloten systemen bij gewassen, die
nu nogindegrondworden geteeld.Verder werd het onderzoek ter beperking van
het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen intensief voortgezet.
Dit milieuonderzoek kreeg derhalve een zeer hoge prioriteit.
Met dit alles werd het onderzoek aan gewassen die worden geteeld in de grond,
echter niet beëindigd. Daarnaast bleven ook andere prioriteiten in het onderzoek
devolleaandacht houden. Dit laatstegeldt met namevoor hetonderzoek, gericht
op de kwaliteit van de produkten. Dit kreeg nog enige versterking.
Tenslotte zij vermeld, dat in het verslagjaar voor het eerst ook het mechanisatie
en bedrijfsgericht technisch onderzoek een vaste plaats in het programma verwierf.
Hoezeer echter flexibiliteit geboden is, bleek door het optreden van een voor Nederland nieuwe plaag, veroorzaakt door een nieuwe mineervlieg. Deze zorgde
voor acute problemen, waarop in het onderzoek zo snel mogelijk moest worden
gereageerd.
Onderzoeksresultaten werden gepubliceerd in de vorm van 202 artikelen en een
tweewekelijkse rubriek in de vakpers. Daarnaast verschenen er 24 wetenschappelijke publikaties in de desbetreffende reeks:
425 The effects of air humidity on growth and fruit production of sweet pepper
(Capsicum annuum L); J. O Bakker
426 The effects of temperature on flowering, fruit set and fruit development of
glasshouse sweet pepper (Capsicum annuum L); J. C. Bakker
427 The effects of air humidity on flowering, fruit set, seed set and fruit growth
of glasshouse sweet pepper (Capsicum annuum L); J. C. Bakker
428 Recognition of eggs and larvae of the parasitoids of Liriomyza spp.
(Diptera: Agromyzidae; Hymenoptera: Braconidae and Eulophidae); A. van
der Linden en C. van Achterberg
429 Glasshouse climate control by adistributed computer system; J. C. Bakker
430 Soilless culture technique and its relation to the greenhouse climate;
C. M. M. van Winden
431 The effects of humidity on growth and production of glasshouse cucumbers,
tomatoes and sweet peppers; J. C. Bakker
432 Automation of the water supply of glasshouse crops by means of calculating
the transpiration and measuring the amount of drainage water; R. de Graaf
433 More efficient useof base load heating with atemperature integrating control
programme. Effect on development, growth and production of tomato;
A. N. M. de Koning
434 Dynamic optimization of the C0 2 concentration in greenhouses; an experiment with cucumber; E. M. Nederhoff
435 Developments in management information systems inglasshouse horticulture in the Netherlands; J. K. Nienhuis
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436 Strategie and tactical planning as part of the glasshouse information model;
J. K. Nienhuis en E. van Rijssel
437 An information model as a first step to design management info-systems in
glasshouse horticulture; E. van Rijssel en J. K. Nienhuis
438 Farm management advisory systems for horticulture; P. C. M. Vermeulen,
M. N. A. Ruijs en J. Benninga
439The salt tolerance of alstroemeria (Alstroemeria, X); C. Sonneveld
440 Comparison of physical analysis of peat substrates; C. de Kreij en S. S. de
Bes
441 Dynamic model for greenhouse crop photosynthesis: validation by measurements and application for C0 2 optimization; E. M. Nederhoff, H. Gijzen,
J. G. Vegter en A. A. Rijsdijk
442 Development and growth of acommercially grown tomato crop; A. N. M. de
Koning
443 New vegetable crops in the Netherlands for protected cultivation; A. J. de
Visser
444 Diversification of the assortment of glasshouse vegetables: a review and a
look ahead; G. W. H. Welles
445 Exotic glasshouse vegetable crops: Dutch experiences; G. Heij
446 Research experiences with yard-long bean, Vigna sinensis spp.
sesquipedalis, in glasshouses in the Netherlands; G. Heij
447 Research experiences with two types of corn salad; G. Heij
448 Estimating the chemical composition of the soil solution of glasshouse soil.
1. Compositions of soil solution and aqueous extracts; J. van den Ende
449 Estimating the chemical composition of the soil solution of glasshouse soil.
2. Relationships between the compositions of soil solution and aqueous
extracts; J. van den Ende
450 Experiences with the freesia leaf necrosis agent and its presumed vector,
Olpidium brassicae; H. J. M. van Dorst and D. Peters.
In de informatiereeks verschenen de volgende nieuwe uitgaven:
100.Teelt van courgette onder glas.
101.Naoogstfysiologie.
In deze reeks kwamen de herziene uitgaven tot stand van:
27. Teelt van koolrabi onder glas.
36. Teelt van andijvie onder glas.
58. Teelt van stooktomaten.
87. Plantevoeding in de glastuinbouw.

In de serie 'Voedingsoplossingen in de glastuinbouw' verschenen de volgende
herziene uitgaven:
1 V.Voedingsoplossingen voor teelten in steenwol in het Westland en De Kring
(7e druk).
3 V.Voedingsoplossingen voor de teelt van tomaten in steenwol (10e druk).
4 V.Voedingsoplossingen voor bloementeelten insteenwol inhetWestland enDe
Kring (3e druk).
5 V.Voedingsoplossingen voor de teelt van rozen in kunstmatige substraten
(3e druk).
6 V.Voedingsoplossingen voor deteelt van anjers insteenwol enveen (3edruk).
7 V.Voedingsoplossingen voor de teelt van gerbera in kunstmatige substraten
(3e druk).
8 V.Voedingsoplossingen voor groenten en bloemen geteeld in water of substraten (8e druk).
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In de reeks 'Bloemeninformatie' versehenen de volgende nieuwe uitgaven:
10. Teelt van anjers (standaard- en trosanjers).
35. Teelt van phalaenopsis.
In deze serie verscheen de volgende herziene uitgave:
25. Teelt van bouvardia.
In de reeks 'diverse brochures' verschenen de volgende uitgaven:
- Vergelijking van diverse teeltplannen en bedrijfstypen in de glasgroenteteelt.
- De koelcel voor glasgroenten.
4. Outillage
Nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek vragen meestal tevens om aanpassingen in de outillage. In dit verband moet met name worden genoemd de bouw en
inrichtingvan nieuwe kassen.Voor specifiek onderzoek zijn namelijk meestalook
onderzoekruimten nodig, waaraan speciale eisen worden gesteld.
Regelmatig moetenverouderde glasopstanden vervangen worden. Daarvoor isin
het verleden een meerjarenplan opgesteld, dat sindsdien een aantal keren werd
aangepast aan nieuwe inzichten. Prioriteiten in het onderzoek vormden daarbij
steeds eenvoornaam uitgangspunt. In 1989werdopnieuwzo'n aangepast nieuwbouwplan voor kassen opgesteld. Belangrijk is dat ook een begin gemaakfkon
worden metde uitvoering ervandoorde beschikbaarheid vande benodigdefinanciële middelen.
Zowerd infebruarivan hetafgelopenjaar begonnen aandebouw vaneen nieuwe
kas voor substraatteeltonderzoek. Deze kas is in hetzelfde jaar in gebruik genomen; hij beslaat een oppervlak van 860 m2 en bestaat uit een viertal teeltafdelingen. De kas is zodanig ingericht, dat onderzoek mogelijk is naar het onderlinge
verband tussen voeding en het kasklimaat. Eentweede nieuwbouwproject betrof
een kascomplex voor onderzoek aan biologische bestrijding van plagen. Ditcomplex bestaat uit drie rijen van elk drie onderzoekafdelingen, die ten opzichte van
elkaarzijngeïsoleerd.Ookdit complex, dat bruto eenoppervlakte beslaat vanongeveer 1.500 m2, kon inmiddels in gebruik worden genomen.
Medio 1989 werd vervolgens een begin gemaakt met de bouw van een zogenaamde 'bloemenkas' van 2.220 m2. Deze kas kreeg acht afdelingen. Voor een
deel zal in deze kas nog in de grond worden geteeld (gebruikswaarde onderzoek
chrysant), voor een ander deel wordt de kas ingericht voor onderzoek naar teeltmogelijkheden los van de ondergrond (voortvloeiend uit eerder genoemd milieuonderzoekplan). De inrichting van deze kas kwam in het verslagjaar nog nietgereed. Het verdient vermelding, dat deze inrichting mede mogelijk is gemaakt
dankzij financiële steun uit het fonds 'Schikkingsgelden Rijnproces'.
Tenslotte zij vermeld, dat aan het eind van het verslagjaar de bouw van nog een
tweetal nieuwe kassen in een vergevorderd stadium van voorbereiding verkeerden. Aan een van deze kassen is een uitgebreide voorstudie voorafgegaan. Het
betreft eenkas meteengesloten dek (geen luchtramen)eneen apart luchtbehandelingssysteem. Een proefmodel van zo'n kas zal nu worden gerealiseerd, om
vervolgens de verschillende mogelijkheden van dit type kas nader te toetsen.
5. Voorlichtingsdiensten
Voor de overheidsvoorlichting was 1989 hetjaar van de reorganisatie. Eind 1986
kondigde de regering het voornemen aan om 700 plaatsen in de uitvoering van
devoorlichting te privatiseren. Privatiseren betekent overdragen van verantwoordelijkheid aan het bedrijfsleven. In 1987startte de discussie over de taken en de
organisatie vandegeprivatiseerde voorlichtingsdienst. In 1989werd hetreorganisatieproces afgerond.
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Het onderbrengen van de directe voorlichting aan boeren en tuinders in een
aparte organisatie heeft ook gevolgen voor de overige onderdelen van het voorlichtingsapparaat, de regionale consulentschappen en de consulentschappen in
algemene dienst (CAD's). Ook de directies Akker- en Tuinbouw en Veehouderij
en Zuivel dienden te worden aangepast.
Inapril 1989werd besloten de volgende diensten intestellen: Dienst Landbouwvoorlichting, Consulentschappen voorde Landbouw, Informatie en Kennis Centra
en de directies AT en VZ in Den Haag.
Bij detotale reorganisatie waren 1200personen betrokken. Inde periode meitot
november vond de plaatsing van de medewerkers in de nieuwe functies plaats.
Bijdeze plaatsingwerdzoveel mogelijk rekeninggehouden metdedoor demedewerkers aangegeven voorkeuren.
De Dienst Landbouwvoorlichting (DLV) met 700 medewerkers, heeft als hoofdtaak voorlichting aan boeren entuinders tegeven. Devoorlichting wordt gegeven
door bedrijfsdeskundigen die werken in teams van 8 à 10 personen. Voor de
glastuinbouw zijn er teams in Naaldwijk (twee bloemisterij en twee glasgroente),
Breda (groenten), Horst (groenten), Eist (bloemen), Emmen (glastuinbouw) en
Aalsmeer (twee bloemen). Tot 1januari 1994 wordt de DLV voor 100% door de
overheid gefinancierd. Daarna volgt medefinanciering door het bedrijfsleven die
met 5 % per jaar toeneemt tot het percentage 50 is bereikt.
Het plan is om de overheidsdienst DLV om te zetten in de Stichting Landbouwvoorlichting. Dan vindt de feitelijke privatisering plaats.
Inelkeprovincie iseenConsulentschap voordelandbouw gevestigd,intotaaldus
12 met 129 medewerkers. Een Consulentschap voor de landbouw heeft het
provinciale beleid als hoofdtaak.
Verder zijnertwee Informatie en Kennis Centra ingesteld,éénvoor deplantaardige produktiesectoren (114 plaatsen) en één voor de dierlijke produktiesectoren
(126 plaatsen). Hoofdtaak van de IKC's is het open houden van de informatiestroom in land- en tuinbouw. Het IKCverzorgt de informatie doorstroming tussen
onderzoek, voorlichting, beleid, onderwijs en bedrijfsleven.
Het IKC voor de Akker- en Tuinbouw bestaat uit een centrale eenheid waarin
ondersteunende diensten zijn ondergebracht, met daarnaast zeven takgerichte
afdelingen en een afdeling Milieu, Kwaliteit en Techniek. De takgerichte afdelingenzijn gevestigd bijof indebetreffende proefstations. InNaaldwijk (enHilvarenbeek) isdeafdelingGlasgroenteen Bestuivinggevestigd,inAalsmeer de afdeling
Bloemisterij.
Tenslotte zijn er de directies AT en VZ in Den Haag (84,5 plaaten) met als hoofdtaak beleidsontwikkeling.
In 1989werd de Structuurnota Landbouw uitgebracht door de minister van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij. Indeze nota geeft de minister onder andere aan
dat emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen sterk verminderd
moeten worden. In de glastuinbouw zou dit moeten worden gerealiseeerd door
het zogenaamde 'gesloten teeltsysteem', waar de emissie naar bodem en water
zoveel mogelijk wordt beperkt. Detaakstelling is dat in 199480% van het areaal
glasgroente en potplanten op substraat wordt geteeld en dat op 3 0 % van het
areaal recirculatie plaatsvindt. Voor de snijbloemen moet in 1994 30% van het
areaal op substraat staan en de voedingsoplossing recirculeren.
Veel aandacht is inde voorlichting besteed aan het terugdringen van de emissie
van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Initiatieven van NTS en Landbouwschap maken duidelijk dat het bedrijfsleven zich bewust is van de problematiek.
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Opstelling voor vloeibare meststoffen.
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Plantevoeding en wortelmedia
In 1989 werd allerwegen aandacht gevraagd voor onderzoek naar methoden om
verontreiniging van het milieu te beperken. Voor de afdeling Plantevoeding en
wortelmedia betekent dit dat in de komende jaren veel onderzoek moet worden
gedaan naardemogelijkheden omuitspoeling van mineralentevoorkomen. Deze
uitspoeling kan bij teelten in substraat goeddeels worden voorkomen door het
drainwater te verzamelen en opnieuw te gebruiken. Voedingsoplossingen voor
deze wijze van telen zijn voor een aantal teelten reeds ontwikkeld enworden op
hun bruikbaarheid voor de praktijk getoetst. Bij teelten in grond ligt het beperken
van de mineralenuitspoeling moeilijker. Het verzamelen en opnieuw gebruiken
van drainwater heeft voor deze teelten een aantal moeilijk te ondervangen
bezwaren. Daarom ligt het meer voor de handte proberen systemen teontwikkelenvoor degewassen die nunog indegrondworden geteeld zodat ook deze teelten los van de grond kunnen plaatsvinden. De eerste proeven daarvoor werden
dit jaar ingericht en zullen het komende jaar resultaten opleveren. Een en ander
houdt wel in dat het onderzoek naar plantevoeding bij teelten in substraat de
komende jaren meer aandacht zal vragen en er minder tijd over zal blijven voor
onderzoek naar bemesting bij teelten in grond.
In de praktijk nam het gebruik van vloeibare meststoffen voor de teelten in
substraat sterk toe. Diverse meststofpakketten voor het samenstellen van
voedingsoplossingen zijn op de markt gekomen. De grote variatie aan meststoffen die hierdoor is ontstaan maakt het samenstellen van de voedingsoplossingen ingewikkeld. Een onderlinge vergelijking van de samenstelling van
devoedingsoplossingen doortuinders wordt hierdoor vrijwel onmogelijk gemaakt.
Om aan deze problematiek te ontkomen is een programma opgesteld waarmee
devoedingsoplossingen uit diverse meststofpakketten door decomputer worden
berekend en waarbij de tuinder toch op eenvoudige wijze een goed overzicht
houdt op de samenstelling.
In 1989 werd een kas gebouwd waarin de effecten van diverse voedingsoplossingen bij verschillende klimaatomstandigheden kunnen worden bestudeerd. Hierbij kan de water- en mineralenopname in afhankelijkheid van het
klimaat worden vastgesteld. De kas is aan het einde van het jaar in gebruik
genomen en betekent een aanzienlijke verbetering van de outillage.
Het fysisch laboratorium dat in 1988 opnieuw werd ingericht heeft dit jaar voor
het eerst volledig kunnen functioneren. Veel aandacht is besteed aan fysische
methoden om de kwaliteit van veen te karakteriseren. De eerste voorlopige aanpassingen werden voor de praktijk gereed gemaakt en worden begin 1990 ingevoerd.
Bemesting in grond
Borium
Deamaryllisbollendiedeafgelopenjaren bij uiteenlopende boriumgehalten inde
grondwerden geteeld,werden in 1989bijdezelfde boriumtrappen indegrond uitgeplant teneinde ze nu in bloei te trekken. De boriumgehalten in de grond liepen
uiteen van 4 tot 150 umol per liter 1:2 extract (0,02 M CaCI2). Bij het hoogste
boriumgehalte werden overmaatverschijnselen gevonden. Gebreksverschijnselen werden niet waargenomen.
Het boriumgehalte van het gewas kan zeer sterk uiteenlopen. Dit bleek uit de
bladanalyses van de teelt in het voorgaande jaar. Bij het laagste boriumniveau
was hetgehalte indebladbasis 2mmol per kgdrogestof enindebladtop 6mmol.
Bij het hoogste boriumniveau warende gehalten respectievelijk 4en48 mmol per
kg droge stof.
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Stikstofvormen
Indeze meerjarige proef waarin nitraat, ammonium en ureum als stikstofvorm bij
de bemesting voor diverse gewassen worden vergeleken zijn in 1989 bouvardia's
geteeld. DerassenArtemis en Saphowaren inde proef opgenomen. Hoewel bouvardia's gemakkelijk chlorose vertonen trad dit niet op in de proef. De verschillen
in produktie tussen de stikstofvormen waren dan ook niet betrouwbaar, want
groeiverschillen onder invloedvandestikstofvormen dedenzichvoor als chlorose
in de gewassen optrad. Het gebruik van ammonium had dan voordelen. Bij bouvardia's trad dit effect dus niet duidelijk op, hoewel er eentendens was naar een
wat hogere opbrengst als 50% van de stikstof in de vorm van ammonium werd
gegeven.
Bemestingsadviezen
Het praktijkonderzoek naar de juistheid van bemestingsadviezen is voortgezet
met chrysant als proefgewas. In voorgaande jaren werd het voor advisering via
de computer opgestelde advies op vier bedrijven gecontroleerd. Dit jaar werd
bovendien op eenvan de bedrijven nagegaan wat het effect isvan het toedienen
van ammoniumstikstof. In de voedingsoplossing wordt dan de kalksalpeter
geheel of gedeeltelijk vervangen door ammoniumnitraat. Op kalkrijke gronden
geeft dit mogelijkheden om de pH wat te verlagen. Uit de resultaten kwam naar
voren dat met het gehanteerde bemestingsadvies de voor chrysant gestelde
streefcijfers redelijk worden gerealiseerd. Het gebruik van ammoniumnitraat in
plaats van kalksalpeter gaf een wat laag calciumgehalte in de grond. Het onderzoek hiernaar wordt nog een jaar voortgezet.
Nitraatgehalte van groenten
Enquetenitraatgehalte andijvie enkroten
Insamenwerking met het Centraal Bureau vanTuinbouwveilingen is eenenquête
ingesteld naar het nitraatgehalte van andijvie en kroten.Voor andijvie werden 31
bedrijven bemonsterd en voor kroten 21.Tevens werd op de bedrijven waar het
gewas werd bemonsterd het nitraatgehalte van de grond bepaald. Tussen het
nitraatgehalte van de gewassen en dat van de grond was nauwelijks enige
samenhang aanwezig. Hiermee werd dus nogmaals bevestigd dat het ophopen
van nitraat in gewassen slechts in zeer beperkte mate een gevolg is van te hoge
stikstofbemestingen. Toch waren grote verschillen in nitraatgehalten in de
gewassen aanwezig. Bijandijvie lagen bijvoorbeeld veel gehalten tussen 1500en
3000 mgper kgversprodukt en bij krotentussen 2000en5000mg.Voor eendeel
konden deze verschillen worden herleid naar de lichtintensiteit tijdens de teelt;
het gehalte was lager bij een latere oogstdatum. Voor een ander deel werden de
verschillen veroorzaakt door factoren die nog niet bekend zijn.
Nitraat bij kroten in containers
In containers van 10 liter inhoud gevuld met zavelgrond, werden kroten geteeld
bij toediening van verschillende hoeveelheden stikstof. De hoeveelheden stikstof
werden zodanig gekozen dat de nitraatgehalten bij destart uiteenliepen van 1tot
12 mmol per liter 1:2 extract. Na afloop van de teelt werd de grond opnieuw
bemonsterd. Daarbij bleek dat de stikstof bij alle behandelingen min of meer
volledig was opgenomen. Bij de laagste stikstoftoedieningen trad in sterke mate
stikstofgebrek op en werd geen acceptabel produkt geoogst. Bij de hogere
stikstofgiften werd weliswaar geen maximale produktie verkregen, maar wel een
zeer sterke reductie van het nitraatgehalte van de knol. Zo werd bij een opbrengstreductie van 14% een daling van het nitraatgehalte van 61% verkregen.
Hieruit blijkt dat door regulatie van destikstofbemesting veel kanworden bereikt.
Voorwaarde zal echter zijn dat in beperkte wortelvolumes moet worden geteeld.
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Nitraat bij sla in water
In 1988 is onderzoek gestart naar de stikstofvoeding bij de slateelt in water om
het nitraatgehalte te beheersen. Vorig jaar is dit onderzoek met twee proeven
voortgezet.
Indeeerste proef werden deeffecten vaneendagelijkse dosering van de stikstof,
de toediening van chloride en sulfaat en het verminderen van de stikstofgift kort
voor de oogst nagegaan. Het dagelijks doseren van de stikstof gaf een verlaging
van het nitraatgehalte van het gewas met ongeveer 50%. Toediening vanchloride daarbij verlaagde het nitraatgehalte met 70%. De kropgewichten van de sla
bleven echter te veel achter en wel met ongeveer 35%. Het verminderen van de
stikstofgift aan het eindevan deteelt hadweliswaar slechts weinig invloed op het
kropgewicht, maar was ook weinig effectief voor het verlagen van het nitraatgehalte van de sla.
In de tweede proef werden verschillende stikstofniveaus bij een dagelijkse toediening vergeleken. Tussen het niveau van toediening en het kropgewicht werd
een duidelijke relatie gevonden. Dit was echter ook het geval met het nitraatgehalte van het gewas. Toch werd bij het hoogste toedieningsniveau nog een
reductie van het nitraatgehalte van het gewas verkregen van 50%, bij een kropgewicht dat 25% lager was dan bij de controlebehandeling.
Bemesting in substraat
Silicium bij komkommer
Omdat in het onderzoek naar de siliciumtoediening bij komkommer nog geen
bruikbare meststof was gevonden, werd dit jaar een proef gedaan met verschillende meststoffen. Naast kaliwaterglas werden kalimetasilicaat, lithiumsilicaat en
colloïdaal silicaat (verbeterde silica sol) beproefd. In de proef werd de invloed op
het gewas nagegaan enook de mate waarin dedruppelaars verstopt raakten. Uit
de resultaten bleek dat het colloïdale silicaat alleen bij hoge concentraties een
voldoende siliciumopname gaf.
Kalimetasilicaat was goed beschikbaar voor de plant, evenals lithiumsilicaat.
Deze laatste meststof had echter een zodanig hoog lithiumgehalte dat het giftig
was voor de plant. Kaliwaterglas gaf wel een voldoende opname aan silicaat,
maar veroorzaakte ernstige verstopping vandedruppeldoppen. Uitde proef werd
geconcludeerd dat kalimetasilicaat de beste perspectieven bood en dat deze
meststof zich leende voor beproeving op praktijkschaal. Het toedienen van deze
meststof gaf in deze proef ruim 10% meer opbrengst dan de controlebehandeling.
Borium bij gerbera
Bij een gerberateelt in steenwol werden boriumgehalten van 10tot 100 umol per
liter voedingsoplossing in de steenwolmat vergeleken. De vergelijking werd uitgevoerd bijtwee pH-niveaus,diewerden gerealiseerd door hettoedienenvanverschillende hoeveelheden ammoniumstikstof. Twee rassen waren opgenomen,
Jura en Joyce.
Bij het laagste pH-niveau (5,0-5,5) werden 16en 22% meer bloemen geoogst bij
respectievelijk JuraenJoyce dan bij het hoge pH-niveau (6,0-6,5). Bijeen boriumniveau van 10umol indesteenwolmat trad bij hoge pH produktieverminderingop
en werden gebreksverschijnselen gevonden. Bij lage pH was dit niet het geval.
Ook trad opbrengstreductie op bij de hoogste boriumgift (100 umol per liter) in
combinatie meteen hoge pH.Inhoeverre dit door boriumovermaat is veroorzaakt
moet nogworden nagegaan, omdat dit fenomeen zich niet voordeed bij lagepH.
Uit de proef is wel duidelijk geworden dat bij boriumgehalten in de steenwolmat
tussen 25 en 75 umol per liter voedingsoplossing optimale produkties verwacht
mogen worden.
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IJzerchelaten bij gerbera
Uit waarnemingen in de praktijk werd de indruk verkregen dat door gebruik van
Fe-EDDHA in plaats van Fe-DTPA de opname van zink bij gerbera sterk werd
gestimuleerd. Daarom werd een oriënterend proefje uitgevoerd waarin dit werd
nagegaan. De gerberaplanten werden daarbij in water geteeld bij twee ijzerniveaus en wel 10 en 25 umol per liter. Bij het lage ijzerniveau bleek Fe-EDDHA
een wat hoger zinkgehalte in het blad te geven, terwijl bij het hoge niveau juist
een wat lager zinkgehalte in het blad werd gevonden. Nader onderzoek zou hierover duidelijkheid moeten verschaffen.
pH-effecten bij trosanjers
Uit voorgaand onderzoek waren aanwijzingen verkregen dat het optreden van
'slappe planten' bij anjer samenhing met de pH in de steenwolmatten. Daarom
werd een proef opgezet waarin trosanjers werden geteeld bij verschillende pHniveaus. De rassen Adelfie en Red Debby werden opgenomen. De pH-waarden
in de mat werden gerealiseerd door het toedienen van verschillende hoeveelheden kalibicarbonaat of ammoniumnitraat aan de voedingsoplossing. Gemiddeld liepen de pH-waarden voor de verschillende behandelingen uiteen van 4,5
tot 7,1. In het traject 5,0 en 6,5 deden zich geen duidelijke opbrengstverschillen
voor. Bij Adelfie werden minder takken geoogst bij een pH van 4,5. Dit was ook
het geval bij een pH van 7,1 voor het ras Red Debby. Bij dit ras werd echter bij
de lage pH van 4,5juist een hogere opbrengst verkregen. Bij het rasAdelfie was
een zeer duidelijk verband aanwezig tussen de pH en het optreden van slappe
planten. Bij een gemiddelde pH van 7,1 was 1 % van de planten aangetast; dit
percentage nam gestaag toe met het dalen van de pH en was 44% bij een
gemiddelde pH van 4,5. Gewasonderzoek van verschillende plantedelen toonde
aandat onder invloedvandepH hetfosfaatgehalte vandeoudestengel sterktoenam. Ineen volgend onderzoek wordt nagegaan of dit dewerkelijke oorzaak van
het 'slap' gaan van de planten is.
Zoutverdeling in het wortelmilieu
Het onderzoek naar de invloed van de zoutverdeling in het wortelmilieu werd dit
jaar voortgezet met een oriënterende proef naar uiterste EC-waarden in het
wortelmilieu waarbij het wortelstelsel nog kan functioneren. Het proefgewas was
tomaat en de teelt vond plaats in water. Evenals uit voorgaande proeven bleek
dat het water bij voorkeur wordt opgenomen door dat deel van het wortelstelsel
waar de EC laag is ende mineralen door het deel waar de EC hoog is.Als echter
bij eenzeer lage ECin hetwortelmilieu de wortelontwikkeling wordt geremd door
een tekort aan mineralen of bij een zeer hoge EC door een te hoge osmotische
druk, dan treedt een andere verdeling op in de water- en voedingsopname. Bij
EC-waarden tussen 1 en 10 mS per cm verloopt de opname aan water en
voedingsstoffen bij tomaat volgens de hierboven omschreven algemene tendens.
Bij lagere of hogere waarden treden verschuivingen op.
Kationenverhoudingen bij roos
In een proef waarin twaalf verschillende voedingsoplossingen kunnen worden
vergeleken zijnditjaar rozengeplant enwordt deinvloedvansterk uiteenlopende
kali-, calcium- en magnesiumverhoudingen bestudeerd.
De rassen Madeion en Melody worden vergeleken. Drie magnesiumniveaus
(1,5-4,5 mmol per liter) worden vergeleken bij vier kali-calciumverhoudingen
(3,0-0,37) indesteenwolmat. Deproduktie over heteerstejaar toonde nog weinig
verschillen. De teelt wordt nog één of twee jaar voortgezet.
Bemestingsadvies voor tomaat
Op drie bedrijven met tomateteelt in steenwol waar het drainwater opnieuw werd
gebruikt, is nagegaan of met de daarvoor samengestelde voedingsoplossing de
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voedingstoestand in het wortelmilieu op peil bleef. Gemiddeld over de teelt bleek
deze voedingsoplossing redelijk te voldoen. In de steenwolmatten traden echter
wel flinke schommelingen op in de analysecijfers. Vooral kali kan sterk dalen bij
zware vruchtdracht. De verhouding waarin kali en calcium worden toegediend
moet dansterk worden aangepast. Degebruikelijke verhouding van2,0 moet dan
soms wel worden verhoogd naar een verhouding tussen 3 en 5.
Bemestingsadvies anjer
Op twee bedrijven waar anjers werden geteeld in steenwol in een systeem met
vrije drainage is nagegaan of het bestaande adviessysteem voldoet. Uit de
resultaten bleek dat destreefcijfers voor devoedingsoplossing inde steenwolmat
niet werden gehaald, ondanks een hogere magnesiumgift dan die voorgeschreven wordt. Met de nitraattoediening was het omgekeerde het geval.
Het onderzoek wordt voortgezet, en later zal worden nagegaan of het
bemestingsadvies moet worden aangepast.
Magnesium bij tomaat
Uit onderzoek was gebleken dat tijdens zwarevruchtdracht deopname aanmagnesium minimaal is en de plant dan voornamelijk moet teren op haar reservevoorraad. Indiendezevoorraadteklein istreedt naeen periode vanzwarevruchtdracht magnesiumgebrek op. In een proef is nagegaan of het mogelijk is dit te
voorkomen door de plant in een jong stadium extra magnesium te geven. Dit is
gedaan door gedurende twee tot vier weken rond de eerste bloei 0,5 of 1,0mmol
per liter magnesium extra te geven in de voedingsoplossing. In de proef is geen
magnesiumgebrek opgetreden,zodat geen uitspraak kanworden gedaan. Mogelijk dat het onderzoek van de gewasmonsters die werden genomen en nog moeten worden onderzocht wel duidelijkheid kan verschaffen.
Watervoorziening en waterkwaliteit
Frequentie bij het gieten
Bijeenvroegetomateteelt en een herfstteelt komkommers werd het effect van de
frequentievanwatergeven bestudeerd.Degewassenwerden geteeld insteenwol
en kregen in de verschillende behandelingen allemaal evenveel water toegediend. De hoeveelheden die per keer werden gegeven liepen bij de behandelingen uiteenvan 100tot 1500ml per plant.Verschillen inproduktieen kwaliteit werden niet gevonden, ondanks de zeer grote verschillen in het vochtgehalte in de
steenwolmatten. Bijdehogefrequentie vanwatergeven was hetvochtgehalte van
de matten continu ongeveer 80 volume procenten. Bij de lage frequentie daalde
het vochthoudend vermogen van de mat geleidelijk. Op den duur was het direct
na een gietbeurt nog maar 55% en direct voor een gietbeurt nog maar 25%.
Vochtmetingin steenwolmatten
Het onderzoek naar het meten van het vochtgehalte van steenwolmatten tijdens
de teelt is voortgezet. De methode om dit te doen door middel van steenwolcylinders die in de mat worden geplaatst lijkt bruikbaar. Om wortelgroei in de
steenwolcylinder tevoorkomen werdonderzoek gedaan om dit tegen tegaan met
een anti-worteldoek. Dit bleek de meting op zich niet te verstoren. Uit herhaalde
metingen met dezelfde cylinders bleek wel dat op den duur te hoge waarden
werden gevonden via de metingen met de cylinders. Deze dienen na een aantal
metingen dus te worden vervangen.
Water- enmeststoffenbalans
Op het bedrijf van Denarkas werd het verbruik aan water en meststoffen nagegaan invergelijking met het verbruik in 1988. In 1989werd op dit bedrijf namelijk
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overgegaan op het hergebruik van drainwater. Het bedrijf is 1 ha groot en
beschikt over een regenwaterbassin van 650 m3. In beide jaren zijn paprika's
geteeld. In 1988 was het totale waterverbruik 940 liter per m2 en in 1989 was dit
730 liter. Aan drainwater werd hiervan respectievelijk 390 en 90 liter per m2 afgevoerd. Het percentage drainafvoer was dus teruggebracht van ongeveer 40%
naar 12%. Doordat tijdelijk moest worden overgeschakeld op leidingwater moest
enige spui van drainwater plaatsvinden om het natriumgehalte in de steenwolmatten niet te sterk opte laten lopen. Het kunstmestverbruik nam af van 1,83kg
per m2 in 1988 naar 1,16 kg in 1989, een afname van ruim 35%.
Chloride en sulfaat bij tomaat
In een proef met tomaten in een recirculerende voedingsoplossing werd
nagegaan wat het effect isvan hoge chloride- ensulfaatgehalten inde oplossing.
De EC-waarde werd bij alle behandelingen in de proef op 3,0 gehouden. Als dus
hogerechloride-ensulfaatgehalten werden aangehouden werd het nitraatgehalte
verlaagd omde EC-waarde constant te houden. Denitraatgehalten indeverschillende behandelingen varieerden tussen 6 en 16 mmol per liter, de chloridegehalten tussen 3en 13ende sulfaatgehalten tussen 5en 10. Deproduktie werd
niet duidelijk beïnvloed door deaangebrachte verschillen.Wel werd een tendens
gevonden naar wat minder neusrot en wat meer goudspikkels op devruchten als
het chloridegehalte hoog was. Dit wijst op een effect van chloride op de calciumvoorziening van de vrucht
Methoden van watergeven
Inéén proef met tomaten insteenwol werden drie methoden vanwatergeven vergeleken. In een behandeling lagen de matten in een laag water van 2 cm; deze
laag water werd op peil gehouden maar niet ververst. In de tweede behandeling
werd ook in een laagje water geteeld, maar de voedingsoplossing werd met een
druppelbevloeiing door de steenwolmat gerecirculeerd. In de derde behandeling
werd het water ook via een druppelbevloeiing toegediend, maar werd niet in een
waterlaag geteeld. Bij alle behandelingen werden zoveelvoedingsstoffen aan het
water toegevoegd dat de EC-waarde op 2,5 lag. Voor de behandeling waarbij de
voedingsoplossing in de steenwolmat niet werd ververst bleek dit te hoog te zijn.
De EC-waarde boven in de mat liep op tot 10 mS per cm,waardoor de groei van
de plant enigszins werd geremd en de vruchten te klein bleven.Verlaging van de
EC-waarde en doorspoeling van de steenwolmat verbeterden de situatie.
Het telen in een laagje water zou als voordeel hebben dat er geen druppelaars
meer nodig zijn. Het ophopen van zouten inhetwortelmilieu eneengeringere beheersbaarheid van hetsysteem zijn nadelen. Duidelijk isweldat bij een dergelijke
teeltwijze de concentratie aan voedingsstoffen in de toegediende oplossing aangepast moet worden. De EC-waarde daarvan moet tussen 1,0 en 1,5 liggen.
Substraten
Fysische bepalingen
Voor het uitvoeren van fysische bepalingen aan veen en venige substraten werden verschillende methoden gebruikt. Zo werden er bijvoorbeeld verschillen in
druk toegepast op het substraat in de ringen waarin de metingen plaatsvonden.
Ook de drukhoogte van het vocht in het substraat bij de meting werd aangepast
naar waarden die meer inovereenstemming zijn met de huidige omstandigheden
inde praktijk. Deringenvoor alle fysische metingen worden nu nahet vullen aangedrukt met 10 kPa. De drukhoogte waarbij het vochtgehalte wordt gemeten is
inenkelegevallen van-32cmgebracht naar-10cm.In 1990zullen deveranderingen in de praktijk worden doorgevoerd. Met het invoeren van deze methoden
komt dan het meten van de watercapaciteit van veen door middel van
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volumegewichtsbepaling te vervallen. Juist deze bepaling gaf veel problemen,
omdat deze niet meer was toegesneden op de materialen die voor onderzoek
werden aangeboden.
Vochtmeting
In een onderzoek met 22 veenmonsters met een vochtgehalte tussen 0,1 en
0,7 gram per gram vers materiaal werd een vergelijking gemaakt tussen de
traditionele methode van vochtmeting en door middel van Nabij Infrarood
Reflectie Spectroscopie (NIRS). De resultaten vertoonden goede overeenstemming. Degemiddelde afwijking was slechts 0,021 gram per gram vers materiaal.
Nieuwe substraten
In een groot aantal materialen die als substraat worden aangeboden werden
oriënterend fysische metingen gedaan en kierrWgroeitesten uitgevoerd. Diverse
soorten steenwol, glaswol, kunstschuim, lavasteen, kleikorrels, houtafval en
vliegas werden bekeken. In de toekomst zullen gestandaardiseerde methoden
voor metingen in dergelijke materialen worden ontwikkeld.
Zwartveen
Bij teweinig vorst indewinter wordt zwartveen onvoldoende doorvroren voor het
verkrijgen van een goede kwaliteit tuinturf. In een onderzoek is nagegaan of de
kwaliteit kon worden verbeterd door het doormengen van zand of het omhoog
brengenvandepH.Ditlaatstewerdgedaan met kalibicarbonaat of koolzure kalk.
Het toevoegen van zand en bicarbonaat verminderde de krimp van 0,67 naar
0,55. Doorvriezen was echter effectiever en verlaagde de krimp naar 0,44. Koolzure kalk had geen effect. Devochthoudende eigenschappen van het zwartveen
na uitdrogen werden door de toevoeging van kalibicarbonaat weliswaar wat
verbeterd, maar niet indie mate als bijdoorvriezen.Toediening vanzand en koolzure kalk hadden daarop geen invloed. Inde praktijk zal hettoedienen van kalibicarbonaat geen mogelijkheden bieden, omdat te hoge pH-waarden worden
verkregen.
Biologische toets
De ontwikkeling van de biologische toets op schadelijke verbindingen in substraten, waarmee vorig jaar een begin is gemaakt, werd dit jaar voortgezet. De
opzet issindsvorigjaar aanzienlijk gewijzigd.Aanvankelijk werdeen waterextract
van het te toetsen substraat gemaakt. Nu wordt een voedingsoplossing gepercoleerd door een kolom die is gevuld met het substraat. De percolatieoplossing
wordt gebracht op een steenwolmedium, waarin dan toetsgewassen worden
gekiemd en geteeld. De methode lijkt voor een verdere standaardisatie en
praktijktoepassing bruikbaar. Hieraan zal verder worden gewerkt.
Zuurstofvoorziening
Om informatie te verkrijgen over effecten van zuurstofvoorziening in het wortelmilieu van substraten werden chrysanten geteeld op glaswol met verschillende
vochtcapaciteiten. De hoogte van de matten was 15 cm. In een aantal
behandelingen was de totale hoogte opgebouwd uit dezelfde glaswolsoort en in
andere behandelingen waren combinaties gemaakt inde hoogte van de mat met
drogere of nattere glaswol in verschillende lagen van 5 cm dikte. De matten
werden allemaal geplaatst ineen dun laagje voedingsoplossing diewerd gerecirculeerd. Degroei van het gewas was bij alle behandelingen goed. Bij de mat met
de laagste vochtcapaciteit traden moeilijkheden op bij de weggroei van de planten, waardoor wat groeivertraging ontstond. Uiteindelijk was de groei op de
matten met de grootste vochtcapaciteit het slechtst.
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Opkweekgerbera
Bij het opkweken van gerbera's treden veel problemen op. Insamenwerking met
enkele opkweekbedrijven werd eenonderzoek gedaan naar deoorzaken. Intwee
proeven werden de volgende factoren bestudeerd: substraat in de bewortelingsfase (agar, veen of steenwol); opkweekmedium (veen of steenwol); Fusariumbesmetting; wortelbeschadiging; pH-niveau bij de opkweek.
Uit de resultaten bleek, dat de herkomst van het plantmateriaal van grote invloed
was op de resultaten.Opkweek inveen voldeed beter dan insteenwol: respectievelijk 7 en 20% dode planten. De andere in het onderzoek betrokken factoren
hadden geen duidelijk effect op de uiteindelijke uitval in het plantmateriaal.
Turfblokken als substraat
In een proef werden turfblokken van ongeroerd en dus ook niet bemest bolsterveen als substraat vergeleken met steenwol. Het proefgewas was tomaat en het
volume veen en steenwol was gelijk, namelijk 5 liter per plant. Verschillen in
produktie werden niet gevonden. Bij het beëindigen van de teelt was het
opvallend dat bij het veen vrijwel alle wortels zich aan de buitenzijde van de
blokken bevonden. Deoorzaak hiervan zal degrote dichtheid van het veen inde
blokken zijn geweest. Na verzadigen met water bevat dit zoveel vocht, dat geen
ruimte overblijft voor lucht in het inwendige van de blokken. Debeworteling heeft
zich daaraan blijkbaar aangepast.
Substraatvolume
Ineen recirculatiesysteem werden tomaten geteeld in 1, 2,4en5,5 liter steenwol
per plant. Desteenwolblokken waren gehuld in plastic, lagen in een laagje water
enwerden vanvoedingsoplossing voorzien viaeendruppelbevloeiing.Tijdens de
teelt bleek, dat vrijwel alle wortels in de steenwol bleven. Zelfs een substraatvolume van 1 liter per plant is blijkbaar voldoende. Dit bleek ook uit de
opbrengsten,want inseptember toendeteelt beëindigd moest worden waren nog
geen verschillen aanwezig.
Wortelontwikkeling en substraat
Het onderzoek naar effecten van de dichtheid van het substraat op de ontwikkeling van wortelstelsels is dit jaar voortgezet. In de eerste plaats is de teeltwijze
verbeterd. Daarna werd in een drietal proeven de scheut/wortelverhouding van
tomaat nagegaan bijteelten inglazen korrels van een diameter variërend tussen
0,1 en5,0 mm. Uit het onderzoek konden noggeen duidelijke conclusies worden
getrokken. Het wordt het komende jaar voortgezet. Bij steenwol werd gekeken
naar het effect van een grotere dichtheid van het materiaal op de wortelontwikkeling. De eerste resultaten wijzen erop dat bij verdichting van het
materiaal meer vertakte en dikkere wortels ontstaan.
Chemisch onderzoek
Onderzoek veensubstraten
Om de fysische metingen in venige substraten te verbeteren is een proefplan
ontwikkeldomook deextractiemethode voor hetchemisch onderzoek daaropaan
te passen. Deze methode zou dan het bestaande 1:1,5 volume extract moeten
vervangen. Gedacht wordt voor het chemisch onderzoek vocht te winnen uit
venige substraten die vooraf op een vochtgehalte zijn gebracht dat overeenkomt
met de vochttoestand bij een zuigspanning van 10cm. Om de chemische evenwichten tot standte laten komen isnahet bevochtigen eenstandtijd nodig. Ineen
onderzoek werd nagegaan hoe lang deze moet zijn door monsters op verschillendetijdstippen tussen 1en 24 uur nahet bevochtigen te onderzoeken. Voor de
meeste bepalingen had het evenwicht zich na een uur reeds redelijk ingesteld.
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Voor calcium en magnesium duurde het wat langer. Een standtijd van twee uur
na bevochtiging lijkt daarom gewenst.
1:2volume-extract
Met resultaten uit eenonderzoek van enkelejaren geleden werden berekeningen
uitgevoerd naar hoeveelheden voedingsstoffen inde bouwvoor aan de hand van
de analyseresultaten van het 1:2 volume-extract. Uit de resultaten bleek dat de
analysecijfers op zich een goede directe schatting geven van de hoeveelheden
wateroplosbare voedingsstoffen indebouwvoor. Over eendiepte van25cmgerekend kwam 1mmol van een voedingselement in het 1:2 extract overeen met 400
mmol per m2.Aanpassingen van deanalyseresultaten opgrondsoorteffecten verbeterden de schattingen nauwelijks.
Oxalaat in gewasmonsters
Hetonderzoek naar desamenhang tussen hetoxalaatgehalte inplanteweefsel en
het voorkomen van afwijkingen invruchten en bladeren isvoortgezet. Zo werden
bij paprikavruchten met stip, gezonde en zieke delen van de vruchtwand afzonderlijk onderzocht. Bij waterige extractie van het materiaal werden geen verschillen in oxalaatgehalte aangetoond. Bij zure extractie (1M HCl) was het oxalaatgehalte inde zieke delen ongeveer driemaal zo hoog ais in de gezonde delen. Ook
bij kelkverdroging bij aubergines werden verschillen aangetoond. Opvallend is
echter dat niet alleen verschillen inoxalaat werden aangetoond, maar ook in een
aantal voedingselementen. Het ligt daarom voor de hand dat bij het ontstaan van
de afwijkingen niet alleen moet worden gedacht aan het ophopen van oxalaat,
maar ook aan te hoge gehalten aan bepaalde voedingselementen in hetweefsel.
Hierbij moet vooral worden gedacht aan elementen die gemakkelijk onoplosbare
verbindingen vormen, zoals calcium.
Perchloraat bepaling
Perchloraat is een verbinding die giftig isvoor gewassen en soms in meststoffen
blijkt voor te komen. Met behulp van een ionchromatograaf kan de verbinding
goed kwantitatief worden bepaald.
Hieronder volgt een overzicht van onderwerpen waaraan door de afdeling
Plantevoeding en wortelmedia in 1989 is gewerkt.
Bemesting in grond
- Boriumbepaling in grond.
- Stikstofvormen bij bemesting van grondteelten.
- Bemestingsadvies voor chrysant.
Nitraatgehalte in groenten
- Het nitraatgehalte van andijvie en kroten op praktijkbedrijven.
- Stikstofbemesting en het nitraatgehalte van kroten.
- Nitraatgehalte in sla bij teelt in water.
Bemesting in substraat
- Silicium bij komkommer.
- Borium bij gerbera.
- Uzerchelaten bij gerbera.
- pH-effecten bij trosanjer.
- Zoutverdeling in het wortelmilieu.
- Kationenverhouding bij roos.
- Bemestingsadvies voor tomaat.
- Bemestingsadvies voor anjer.
- Magnesiumvoorziening van tomaat.
- Hetverlagen van hetvoedingsniveau insteenwolmattenaan heteindevandeteelt.
- Standaardisatie van het berekenen van voedingsoplossingen.
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Watervoorziening en waterkwaliteit
- Frequentie bij het gieten.
- Vochtmeting in steenwolmatten.
- Water- en meststoffenbalans bij paprika
- Chloride en sulfaat bij tomaat.
- Methoden van watergeven.
Substraten
- Fysische bepalingen.
- Verschillende vochtmetingen.
- Eigenschappen van nieuwe substraten.
- Verbetering van zwartveen.
- Biologische toets voor substraten.
- Zuurstofvoorziening in substraten.
- Opkweek gerbera.
- Turfblokken als substraat.
- Substraatvolumen.
- Wortelontwikkeling in afhankelijkheid van substraateigenschappen.
- Internationale standaardisatie van fysische metingen.
Chemisch onderzoek
- Onderzoek veensubstraten.
- Interpretatie van het 1:2 volume-extract.
- Oxalaat in gewasmonsters.
- Perchloraatbepaling.
- Verbetering van de kali- en natriumbepaling.
-Uitwisselingsonderzoeken voorgewas-,substraat-envoedingsoplossingsmonsters.
- Verbetering van de calciumbepaling in gewas.
- Sneltest voor kali in voedingsoplossingen.
- Internationale standaardisatie van het chemisch onderzoek van venige substraten.
- Lithiumbepaling in gewas.
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Teelt en kasklimaat
Het verschijnen van de Structuurnota Landbouw en voorbereiding van het meerjarenplan Gewasbescherming evenals andere activiteiten waarin het milieu
centraal staat, hebben consequenties voor het onderzoek. Binnen de afdeling
Teelt en kasklimaat zijn reeds een aantal jaren activiteiten gaande die in het licht
van de huidige discussie versterkt dienen door te gaan.
Deteeltvangewassen insystemen diede mogelijkheid gevenom uitspoeling van
meststoffen tegen te gaan moet verder worden uitgebreid. In 1989 is een nieuw
project van start gegaan gericht op de ontwikkeling van gesloten systemen voor
gewassen die nu nog inde kasgrond wordengeteeld. Dit innauwe samenwerking
met het Proefstation voor de Bloemisterij in Aalsmeer. Als testgewassen worden
in eerste instantie chrysant, freesia en radijs gebruikt. Financiële middelen
kwamen beschikbaar om een nieuw kascomplex met acht afdelingen te bouwen
waarin het onderzoek bij chrysant gaat plaatsvinden. Met name het onderzoek
naar wortelbevochtiging krijgt hierin een plaats. Voorbereidende studies zijn
reeds in 1989 en ook in voorgaande jaren verricht. Voor systemen waarin vaste
substraten worden gebruikt wordt kas 207 ('freesiakas') ingericht.
Behalve minerale meststoffen is ook C0 2 een veelgenoemd onderwerp in de
milieudiscussies. Efficiënt gebruik van energie moet leiden tot een verminderde
uitstoot van C0 2 . Het energiebesparingsonderzoek heeft reeds suggesties voor
oplossingen geleverd. Een verdere optimalisering van de kasklimaatregeling,
waarin modellen een steeds belangrijker rol zullen gaan spelen, kreeg in 1989
veel aandacht. Ook werd in 1989 een studie afgerond over de ontwikkeling van
een nieuwe energie-efficiënte kas. Eenprototype vandeze kas,die bestaat uit een
Venloconstructie metgesloten dek eneen luchtbehandelingssysteem indegevel,
wordt in 1990 gerealiseerd. Deze kas biedt in detoekomst verdere mogelijkheden
om de lucht die tussen kas en omgeving wordt uitgewisseld te behandelen. Dit
kan belangrijk zijn in relatie tot de gewasbeschermingsproblematiek.
Het kwaliteitsonderzoek werd in het verslagjaar verder uitgebreid door de aanstelling van twee extra medewerkers en inrichting van onderzoekruimten en apparatuur, zodat meer aandacht kan worden besteed aan de analyse van
kwaliteitsaspecten. Stevigheid van tomaat is als hoofdonderwerp in 1989 aangepakt. Nieuwe projecten betreffende meligheidvantomaat enhoudbaarheid van
paprika werden voorbereid. Het smaakonderzoek met behulp van een proefstationpanel kwam in dit jaar goed van de grond. De resultaten onderstrepen het
belang van dit werk en zullen in de toekomst leiden tot verdere uitbreiding.
De succesvolle verbreding van het assortiment van groenten onder glas komt
vooral tot uiting in de komst van nieuwe kleuren en vormen van de hoofdgewassen. Zo veroverde de cherrytomaat een vaste plaats bij de stookgewassen
en gaat de areaaluitbreiding van de nieuwe kleuren bij paprika gestaag voort. Bij
de kleine gewassen die niet jaarrond onder glas worden geteeld treedt enige
stagnatie in de ontwikkeling op. Bij de slateelt issprake van een forse teruggang
van het areaal. Discussies zijn gevoerd over de te kiezen richting van het onderzoek naar sortimentsverbreding. Vooral vruchtgewassen die jaarrond onder glas
kunnen worden geteeld lijken het meeste perspectief te bieden (onder andere
pepino). Hieraan zal verder worden gewerkt in 1990.
Bijde bloemisterijgewassen zal hetteeltkundig onderzoek bijaster enTrachelium
worden gestart. Onderzoekvisies voor deze gewassen werden in het verslagjaar
opgesteld.
In relatie tot de inzet van arbeid in de glastuinbouw is de inzet van insekten voor
bestuiving van groot belang. In tomaat heeft het onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van met name hommels interessante resultaten opgeleverd. De
praktijk haakt hier nu volop op in. Bij paprika is onderzoek met honingbijen
gestart. Dit wordt in het komende jaar voortgezet.
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Tomaat
Luchtvochtigheid
Intwee proeven (voorjaars- eneenherfstteelt) mettomaat zijnverschillende luchtvochtigheidsniveaus ingesteld. Een hoge of lage luchtvochtigheid overdag werd
gecombineerd met een hoge of lage luchtvochtigheid 's nachts. De temperatuur
kon in alle behandelingen goed op een gelijk niveau worden gehouden. Bij een
continu hoge luchtvochtigheid trad ernstig calciumgebrek op; de huidmondjes
stonden bijdeze behandeling meer open.De uiteindelijke produktie werddoor de
hoge luchtvochtigheid verlaagd. Deconclusie was dat een hoge luchtvochtigheid
over langere perioden bij tomaat negatief isvoor het gemiddeld vruchtgewicht en
de produktie. Dit effect op het vruchtgewicht kan worden toegeschreven aan de
afname van het bladoppervlak bij het hoge luchtvochtigheidsniveau.
Kniktrossen
Als gevolg van een ongunstige temperatuur-/lichtverhouding kunnen trosstelen
dun en gerekt zijn en gemakkelijk knikken. Dit zou de produktie en kwaliteit
negatief kunnen beïnvloeden. Daarom is nagegaan of kniktrossen kunnen
worden voorkomen. Door detrossteel met de hand rond te buigen neemt het aantal kniktrossen af. Nog minder kniktrossen komen voor als de onderkant van de
trossteel licht wordt beschadigd waardoor de steel steviger wordt. Door het toepassen van een beugeltje kunnen kniktrossen volledig worden voorkomen. Indit
onderzoek werden geen verschillen gevonden in produktie en kwaliteit bij de
diverse behandelingen.
Plantbeweging
In eerder onderzoek bleek een regelmatige plantbeweging ongunstig voor de
produktie. Daarom werd in een aantal proeven op het proefstation en op praktijkbedrijven gekeken naar het effect van brede paden.
Door brede paden zou minder plantbeweging optreden. Bij de standaardbehandeling met een normale padbreedte was het bladoppervlak vanaf de zesde
tros 15% kleiner dan bijde planten inhetsysteem met brede paden.De produktie
was echter bij de twee teeltmethoden niet verschillend. Een mogelijke verklaring
hiervoor is de ongunstige plantverdeling bij brede paden. Het geringere bladoppervlak bijdestandaardbehandeling isdaneven nadelig alsdeslechtere plantverdeling over het teeltoppervlak. Dit betekent dat het van belang is een goede
plantverdeling te kiezen en plantbeweging zoveel mogelijk tegen te gaan.
Vruchtzetting
In een vroege stookteelt en een heteluchtteelt zijn hommels ingezet om de
bestuiving te realiseren. In de uitgevoerde proeven bleek dat waar hommels
werden ingezet extra trillen geen verdere verbetering van zetting en produktie
gaf. Handmatig trillen kan dus volledig worden vervangen door bestuiving met
hommels. In 1990 wordt het onderzoek met hommels afgerond.
Ontwikkeling groeimodel
Voor deverdereontwikkeling van hetgroeimodel voortomaat werdenwaarnemingenverricht opdrie praktijkbedrijven waarvan eenuitgerust met assimilatiebelichting. In de wintermaanden werd ruim 500 gram versgewicht per m2 per week geproduceerd. Bij een plantdichtheid van 2,5 plant per m2bleef 300gram over voor
vruchtgroei. Inde winter van 1989/1990 zal de plantdichtheid worden aangepast.
De waarnemingen bij de normale stookteelt leerden dat van het totale versgewicht 85% naar de vruchten gaat, 9% naar het blad en 6% naarde stengel. Het
drogestofgehalte van de vruchten varieerde van 5,1% in maart tot bijna 6% in
de zomer. In september was dit gehalte weer gedaald tot 5,4%. De totale drogestofproduktie aan vruchten was 2,7 kg per m2.
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Inde klimaatkamers werden tomaten onder uitsluitend SON-T licht geteeld. Deze
plantenvertoonden versnelde veroudering van het blad, sterke paarskleuring van
de kop, zeer gedrongen groei, sterk gekrulde bladeren, sterke diefgroei en een
onevenwichtige vrucht- en gewasgroei. Deze ervaring komt overeen met die van
anderen die met deze lamptypen hebben gewerkt.
Temperatuurintegratie
In het verleden zijn de mogelijkheden onderzocht van temperatuurintegratie
binnen eenetmaal. Ditjaarwerd onderzocht oftemperatuurcompensatieookover
een langere periode mogelijk is. Er isgwerkt met integratieperioden van 6, 12en
24 dagen. In de helft van deze perioden werd de temperatuur eerst 1,5 of 3°C
lager en daarna 1,5 of 3°C hoger ingesteld dan een controlebehandeling.
Gebleken is dat de bloeisnelheid sterk afhankelijk is van de momentane
temperatuur. Het aantal trossen wordt bepaald door de temperatuursom vanaf
het begin van de bloei. Wanneer planten voldoende groot zijn blijkt zelfs bij de
meest extreme behandelingen nog volledige compensatie plaats te vinden. Bij
jonge planten gaf debehandeling meteen3°C lagereenhogeretemperatuur een
geringe achterstand in groei. Het aantal vruchten werd niet door de behandelingen beïnvloed.
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Kapjes boven detrossen verbeterden dekwaliteit aanzienlijk.
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Zomerschermen
Het onderzoek naar toepassing van zomerschermen bij tomaat werd in 1989
afgerond. Naast de controle werd in drie behandelingen het zonnescherm bij
verschillende lichtniveaus dichtgeschoven. De kastemperatuur moest hierbij
hoger zijn dan 25°C. Evenals in eerder onderzoek werd ook nu weer een oogstreductie geconstateerd bij het gebruik van de zonneschermen. Anderzijds
verbeterde de kwaliteit: door schermen waren er minder sterscheuren en
geel/groenkragen. Ook de aantasting door zweischeurtjes was geringer.
Deluchtvochtigheid onder eengesloten schermwasaltijd lager dan indeafdeling
zonder scherm. Dit wordt verklaard door de afname van straling onder een
scherm wat leidt tot een lagere transpiratie. Metingen van het waterverbruik
bevestigendezeverklaring.Bijzonnigweerwasindeongeschermde kasdeplant
gemiddeld 2,5°C warmer dan de lucht. In de geschermde kas was dit 1,5°C.
Omdat bij gebruik van een zonnescherm de vruchtkwaliteit wordt verbeterd maar
tegelijkertijd de produktie afneemt is gezocht naar een methode om zonder
produktieverlies de kwaliteit te verbeteren. In een proef met vleestomaat werden
één keer per week kapjes van gealuminiseerd papier boven de trossen geplaatst
waarvan de vruchten kort daarvoor waren gezet. Deze kapjes bleven boven de
vruchten tot aan de oogst. Invergelijking met ongeschermde trossen leverde deze methode eenaanzienlijk betere kwaliteit op. Deproduktie werd niet beïnvloed.
Onder zonnige condities waren tomaten die indezon hingen 8°C warmer dande
vruchten onder de kapjes.
Cherrytomaat
Proeven werden uitgevoerd met een cherrytomatenras met de eigenschap van
uniforme rijping van de vruchten over de tros, wat de mogelijkheid biedt van
trosoogst. Dit Israelische ras('FA140') bleek genoemde eigenschap inderdaad te
bezitten, maar de vruchten bleken een stuggere vruchtwand en een slechtere
smaak te hebben dan de huidge praktijkrassen. Dit ras heeft daarom niet
voldaan.
Rassenonderzoek
In de praktijk volgen rassen elkaar snel op. Ook nu weer kwamen in het
rassenonderzoek betere rassen naar voren. Bij de vleestomaat krijgt Dombito
concurrentie. Het nieuwe rasTrend lijkt vooral kwalitatief hoge ogen tegooien en
ondervindt veel belangstelling in de praktijk.
Kwaliteit
Het kwaliteitsonderzoek is in 1989 uitgebreid met mankracht en apparatuur. Een
nieuw laboratorium werd ingericht en apparatuur voor het meten van stevigheid
aangeschaft. Belangrijk onderwerp vanstudie isdeanalysevandestevigheidvan
tomaten. Een methode is ontwikkeld omhet stevigheidsverval van ronde tomaten
in de naoogstfase te meten. Deze methode is niet-destructief, met andere
woorden,devrucht blijft onaangetast ende rijpingwordt niet beïnvloed. Het bleek
mogelijk het verschil in stevigheidsverval tussen twee rassen objectief te
beschrijven. Er bestaat een goede correlatie tussen deze methode van stevigheidsmeting en de sensorisch bepaalde stevigheid. In proeven wordt het effect
van onder andere verschillende zoutconcentraties indevoedingsoplossing opde
vruchtstevigheid bepaald.
Veel aandacht kreeg het probleem 'waterig rot' bij tomaten die werden
getransporteerd ineenwatergoot. Vanafjuni kwamen hierover meldingen binnen.
Dit 'waterig rot' tradvrijwel uitsluitend op bij tomaten zonder kroontje die eengroter vochtverlies vertoonden. Zoals reeds eerder is vastgesteld was de verblijfsduur in het water van grote invloed. Een langere verblijfsduur geeft meer
problemen evenals een lagere watertempertuur. Ook een hoge zoutconcentratie
30

van het water in de goot werkt negatief. Strooizout dat voornamelijk bestaat uit
NaCI gaf bij dezelfde concentratie twee keer zoveel rot als kalisalpeter. Bij een
gelijke verblijfsduur in de goot waren tomaten gevoeliger voor waterig rot,
scheuren en ingezonken plekjes naarmate ze roder waren. Tussen de rassen
werden geen verschillen in gevoeligheid voor waterig rot vastgesteld. In proeven
met een aan het water toegevoegde kleurstof (0,01% aniline blauw) werd
aangetoond dat bij vleestomaten het water uit de watergoot kan doordringen in
vrijwel alle vruchten, met of zonder kroon. Anatomisch onderzoek bij ronde
tomaat toonde aandat vruchten metwaterig rot een rafelig kroonlidteken hebben
met onderliggend geplasmolyseerd weefsel. Niet aangetaste kroonloze vruchten
hebben een glad, door een kurklaag afgesloten, kroonlidteken en intact
vruchtweefsel.
De oorzaak voor het kroontjesverlies is nog niet bekend. In 1988 en 1989 is
nagegaan of de groeistofhuishouding hierbij een rol speelt. Vooral een
behandeling met de groeistof ABA gaf een duidelijke toename van kroontjesverlies. In 1990 wordt dit onderzoek voortgezet.
Met een smaakpanel is op uitgebreide schaal smaakonderzoek bij rassen
verricht. Er werden duidelijke smaakverschillen waargenomen. Dit betrof de
aspecten meligheid, stevigheid, aroma, zuurheid en aangenaamheid van
vleestomaten.
Een hoge refractie bij cherrytomaten is gunstig voor de smaak. In verschillende
kleurstadia bij de oogst werd van twee rassen de refractie bepaald. Bij verdere
kleurstadia bij de oogst nam ook de refractie duidelijk toe. Uit smaakoogpunt is
het dus zeer gewenst omcherrytomaten rijper teoogsten. Echter met name inde
herfstperiode neemt de gevoeligheid voor scheuren toe, vooral na handling van
devruchten.Ditbetekent datom het risicovanscheuren tevermijden,niette rood
mag worden geoogst.
Komkommer
Temperatuurin de stookteelt
In het verleden is reeds veel onderzoek naar het effect van temperatuur op
vroegheid en produktie uitgevoerd. In 1989werd meer aandacht besteed aan de
vraag of detemperatuureffecten vooral door het etmaalniveau worden bepaaldof
dat het regime(dag-ennachttemperatuur) bepalend is.Gebleken isdat een hoge
dagtemperatuur resulteerde in een gewas met een donkere kleur, een lage dagtemperatuur gaf juist een lichte gewaskleur. De etmaaltemperatuur was steeds
gelijk. Bijeen hoge dagtemperatuur begon de produktie vroeger maar naverloop
van tijd onstond eenachterstand inaantalvruchten engemiddeld vruchtgewicht.
Het temperatuurregime bleek geen invloed te hebben op de vruchtlengte, maar
wel op vruchtkleur en houdbaarheid. Met het temperatuurregime is het dus goed
mogelijk om gewastype, vroegheid en kwaliteit te beïnvloeden. Hoe lang een
hoge dagtemperatuur moet worden gegeven zonder nadelige gevolgen voor de
totale produktie zal verder worden onderzocht.
Ka//'sa/pefer
In 1989 is het onderzoek van 1988 met Chileense kalisalpeter herhaald maar nu
onder lichtarme omstandigheden. Er trad nu bij gebruik van deze kalisalpeter
schade op bij de komkommerplanten. De schade uitte zich in bolbladverschijnselen, aan elkaar gekleefde bloemdelen en necroseverschijnselen aan
de bladranden. Analyse van de Chileense kalisalpeter gaf aan dat het
perchloraatgehalte ongeveer 0,5% is. Deze stof is verantwoordelijk voor de
schade.
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Problemen met uitval in dezomer
In de praktijk zijn er in de zomer veel problemen geweest met uitval van jonge
planten. Ditgingveelalgepaard met eenaantasting vandewortels door Pythium.
Op bedrijven zijn gietwatertemperaturen gemeten van 50-55°C in de druppelslangen. Devraagwas in hoeverre dezewatertemperaturen kunnen leiden toteen
verzwakking van het wortelstelsel en daardoor een grotere gevoeligheid voor
Pythium. Aan jonge planten werd gietwater met temperaturen van 30, 40, 50 en
60°C toegediend in hoeveelheden van 200 of 500 ml. Inde behandeling met 500
mlwatervan60°C hingen deplantendetweededagalslapenstierven vervolgens
geheel af. Ook bij 200 ml en 60°C traden enige problemen op. Er werd geconcludeerddatonder extreem zomerse omstandigheden een hogetemperatuur vanhet
gietwater tot verzwakking en uitval van jonge komkommerplanten kan leiden.
Nieuwekomkommertypen
Inhet kadervanassortimentsverbreding zijndeteeltmogelijkhedenvaneen midikomkommerras en van gele komkommers bepaald. Het gele komkommerras gaf
een lage produktie en vruchten van een slechte kwaliteit. Bij de beproefde miditypen waren er enkele interessante rassen.
Slappenekken
De eerste stamvruchten van zomer- en herfstteelten geven bij bewaring soms
problemen doordat de nek van de vruchten min of meer verschrompelt en
indroogt (slappe nek). Er bleek een raseffect aanwezig. Bij verschillende wijzen
van oogsten in een herfstteelt bleek het oogsten van jonge vruchten veel slappe
nekken te geven. Een hoge plantbelasting deed de verschijnselen van slappe
nekken afnemen maar dit was weer nadelig voor de kleur van de vruchten. Het
oogsten van volgroeide vruchten bij een normale plantbelasting lijkt daarom het
beste advies.
Paprika
Opkweek
In 1989 werd het onderzoek naar de plantkwaliteit van paprika voortgezet. Er
werd bij hoge en lage temperatuur opgekweekt en met en zonder assimilatiebelichting. De produktiegegevens wezen uit dat de plantgrootte op het moment
van uitplanten bepalend is voor de uiteindelijke produktie. De assimilatiebelichting gaf geen extra affect.
Zetting
Omdat onregelmatige zetting met als gevolg een onregelmatige produktie uit
arbeidsoogpunt ongewenst is,werd nagegaan of toepassing van groeistoffen de
zetting kanreguleren.Verschillende groeistoffen werden openkele manieren aan
de planten toegediend. Noch de produktie, noch de regelmaat van zetting werd
doordegroeistofbehandelingen beïnvloed.Vanuit depraktijk kwamen indit kader
gunstige berichten over de inzet van hommels en bijen in paprika. Dit zal in 1990
in het onderzoek nader worden bekeken.
Versnellingrijping
Uit onderzoek is gebleken dat Ethrel de rijping van paprikavruchten versnelt.
Zowel spuiten als foggen gaf een goed resultaat bij paprika's die in het bonte
stadium waren. Nagegaan is of de Ethrelbehandeling consequenties heeft voor
de kwaliteit. Hiervoor werden vruchten gebruikt die voor minder dan 50% in het
rijpe kleurstadium waren. Het gebruik van Ethrel leidde tot een verminderde stevigheid, een kortere houdbaarheid en een mindere smaak. Ethreltoepassing veroorzaakte veel ingezonken plekjes op de vrucht en moet dus worden ontraden.
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Smaak
In de praktijk worden rode en gele paprika's in meerdere of mindere mate bont
gekleurd geoogst. Bewaring bij lage temperatuur leidt dan soms tot problemen
zoals onvoldoende doorkleuring. In het verslagjaar is het effect van het bontheidsstadium op de smaak onderzocht. Zowel bij rode als gele vruchten namen
het aroma, de zoetheid en de waardering voor de smaak duidelijk toe naarmate
de vruchten rijper waren geoogst. Ook was de houdbaarheid iets beter. Rijper
oogsten is dus met betrekking tot zowel de smaak als de houdbaarheid zeer
gewenst.
Dehandel gaat meer en meer paprika's sealen of verpakken in plastic zakjes. De
houdbaarheid wordt hierdoor verlengd maar hoe zit het met de smaak? Dit werd
nagegaan in onderzoek waarbij verpakte paprika's een of twee weken werden
bewaard. Smaakonderzoek wees uit, dat verse paprika's veel beter smaken dan
bewaarde paprika's. Als echter in plastic bewaarde paprika's worden vergeleken
met bewaarde onverpakte paprika's dan gaf het in plastic verpakken geen extra
nadeel ten opzichte van onverpakt.
Rassenonderzoek
Er werden weer vele nieuwe rassen in allerlei kleuren voor het gebruikswaardeonderzoek aangeboden. Vooral bij de groen/rode kwamen goede nieuwe rassen
uitde bus. Naast produktie en uitwendige kwaliteit werdvooralook aandesmaak
aandacht besteed. Dit bleek niet overbodig want enkele rassen waren wat betreft
desmaak niet aanbevelenswaardig. Dit komt vooral doordat desmaak inhet rijpe
stadium nogte veel die van het groene stadium heeft (grassig). Het aroma en de
zoetheid van het rijpe stadium wordt dan gemist.
Sla
Teeltop water
In het voorjaar van 1989 is onderzoek gedaan naar de optimale gootbreedte en
-helling bij botersla, geteeld opvoedingsfilm. Degoothelling varieerde van 0,2 tot
1,7% en de gootbreedte van 6 tot 12 cm. De goot van 6 cm bleek te smal.
De overige behandelingen gaven gelijke oogstresultaten.
Aubergine
Luchtvochtigheid
Nadat eerder luchtvochtigheidsonderzoek bij aubergine ineenvoorjaarsteelt was
uitgevoerd is in 1989 het effect van de luchtvochtigheid in een herfstteelt vastgesteld. Uit deze twee proeven kan worden geconcludeerd dat een continu hoge
luchtvochtigheid een negatief effect op de produktie heeft. Dit werd vooral
veroorzaakt door afname van het aantal vruchten. Kelkverdroging werd vooral bij
een lage luchtvochtigheid waargenomen. Dit luchtvochtigheidsonderzoek werd
gecombineerd met verschillende voedingsbehandelingen (variaties in Ca, Mg en
P dosering). Bij een gering Ca-aanbod en hoog Mg-aanbod was de produktie het
laagst en trad veel neusrot (klappers) op. Kelkverdroging en Mg-gebrek traden
vooral bij hoge Ca-gehalten op.
Groeistof en zaadvorming
Zaadvorming benadeelt de consumptiekwaliteit van aubergines. Vooral miniaubergines vormen veelzaden. Bijde meest geteelde vorm vanaubergines wordt
de zaadvorming beperkt als voor vruchtzetting groeistof wordt toegepast.
Nagegaan is of dit ook geldt voor mini-aubergines. De groeistofbespuiting met
Tomatotone (4-CPA) gaf echter bij mini-aubergines geen afname van de hoeveelheid zaden. Dit aantal is ongeveer drie keer zo hoog als bij gewone aubergines.
Gezien de beperkte marktperspectieven wordt dit onderzoek niet voortgezet.
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Radijs
Fractionering en kieming
Radijszaad wordt met behulp van rondzeven gefractioneerd in fracties met een
verschil in diameter van 0,25 mm.Toch zijn er bij de oogst nog grote verschillen
in knolvorm en diameter. Omdat radijszaad enigszins plat is en met rondzeven
wordt gefractioneerd is nagegaan of na rondzeven het gebruik van spleetzeven
tot een grotere uniformiteit leidt. Uit kiemproeven in petri-schalen en in kasgrond
konworden geconcludeerd dat door het verwijderen van de platste zaden binnen
een rondzeeffractie de uniformiteit kan worden verbeterd.
Wratten
Wratten zijn bij de teelt van radijs een bekend verschijnsel. Soms is meer dan
50% van de knollen aangetast. Het is niet bekend waardoor wratten ontstaan.
Om aanknopingspunten voor onderzoek te vinden is een enquête gehouden
onder radijsaanvoerders. Hieruit bleek dat minder dan 10%vande bedrijven een
behoorlijke aantasting metwratten heeft gehad. Dezeaantasting treedt vooral op
in de periode van juni tot september. Er konden weinig verbanden worden
gevonden tussen teeltomstandigheden en het optreden van wratten. Het leek
erop dat bij de droge grond meer wratten op de knollen voorkwamen. Dit komt
overeen met het verschijnsel schurft bij aardappelen en peen waar ook droogte
van de bodem als oorzaak wordt genoemd. De gedachte is nu dat 'natter' telen
indefasevan knolvorming dit wrattenprobleem kan terugdringen. In 1990zal het
onderzoek worden voortgezet.
Voosheid
Het verschijnsel voosheid bij radijs wordt in verband gebracht met een verschil
tussen verdamping en wateropname van de radijsplanten. Of hoge stralingspieken indezomer dewaterhuishouding kunnen verstoren, is bepaald ineen kas
met vier afdelingen waarin op verschillende wijzen bij hoge instraling een zonnescherm werd gebruikt. Deze schermbehandelingen hebben niet tot verschillen in
voosheid geleid.
Erworden nu voorbereidingen getroffen om ineen apart project voosheidsonderzoek te doen.
Bemesting en milieubelasting
De in- en externe kwaliteit van radijs wordt sterk beïnvloed door de zoutconcentratie van de bodem. In de praktijk worden verschillende manieren
van bemesten toegepast om groei en kwaliteit te regelen. Om meer inzicht te
krijgen in het verloop van de voedingsconcentratie in de bodem is op drie jaarrond-radijsbedrijven hetverloop vandezoutconcentratie enwatergift geïnventariseerd.
De drie bedrijven vertoonden grote onderlinge verschillen in grondsoort en
mestgift. Als gevolg hiervan waren er ook aanzienlijke verschillen in niveau van
de verschillende voedingselementen. Uit voorlopige berekeningen blijkt dat
ongeveer drietotvier keerzoveel mestwordt gegeven dandeplant kanopnemen.
De hoeveelheid water die wordt gegeven is twee tot drie keer meer dan de
verdamping van gewas en bodem. De gegevens worden nog verder geanalyseerd.
Smaak in de winter
In de wintermaanden is men niet altijd tevreden over de smaak van radijs. Deze
mist dan voldoende scherpte. Of rassen in deze periode verschillen in smaak
tonen isbepaald ineensmaakbeoordeling van negen rassen.Dit bleek inderdaad
het geval. Via de rassenkeus is de smaak dus te verbeteren.
34

Courgette
Relatie vruchtgrootte enproduktie
Het onderzoek van 1988 naar het effect van de vruchtgrootte op de totale
produktie werdditverslagjaar voortgezet. Erwerd invier stadia geoogst, teweten
het bloeiend vruchtje ('fleur'), vruchten van 100, 350 en 750 gram. Het totaal
aantal geoogste vruchten per m2was respectievelijk 35, 33, 22 en 21 stuks. Het
aantalvruchten neemt dus bij lichter oogstentoe,deproduktie inkg neemt echter
af. Dehoudbaarheid was nietverschillend bijdevruchten van 100gram en hoger.
De 'courgettefleur' had een korte houdbaarheid.
Oogstfrequentie
Om een goede sortering bij courgette te verkrijgen moet er dagelijks worden
geoogst. Hoe groot de nadelige effecten zijn bij niet dagelijks oogsten werd
bepaald ineen proef waarin zeven dagen per week werd geoogst, zes dagen per
week of vijf dagen per week (twee aaneengesloten dagen niet). Bij vijf dagen
oogsten was het gemiddeld vruchtgewicht 25% hoger dan bij zeven dagen
oogsten en 18% hoger dan bij zes dagen oogsten. Omdat een hoger vruchtgewicht een lagere veilingprijs geeft is de financiële opbrengst lager. Zes dagen
per week oogsten lijkt aanbevelenswaardig omdat het financieel verlies door het
hogere vruchtgewicht wordt gecompenseerd door de hoge arbeidskosten die in
het weekeinde moeten worden betaald.
Vruchtafwijkingen
In bewaarproeven op veilingen komen soms glazige plekken in de schil van
courgettes voor. Ook ontstaan er soms meer of minder grote bobbels.
Beschadigingen aangebracht op de vrucht bleken de genoemde verschijnselen
niet te kunnen oproepen. De lichtste sorteringen bleken het meest gevoelig.
Meloen
Rassen ensmaak
Opnieuw werden rassen beproefd om nategaan of er naast het Ogentype plaats
is voor het type Charentais op de Nederlandse markt. De produktie van Haon
(Ogentype) en Pallium (Charentaistype) was goed.OokJet heeft redelijk voldaan.
Dit is een Charentaismeloen zonder net. In het smaakonderzoek werd het ras
Haon het beste gewaardeerd. Dit ras had ook de hoogste refractie. De resultaten
van hetsmaakonderzoek waren eenbevestiging vanvoorgaand onderzoek datde
refractie een zeer belangrijk criterium is voor de smaakwaardering.
Voeding
In onderzoek is bepaald of de voedingsconcentratie van invloed is op de vruchtbaarheid en de kwaliteit. Deze concentraties in de steenwolmat bij de drie
behandelingen waren: 7à8mS per cm bij aanvang van de teelt en 5 mS per cm
in de tweede helft, 4 à 5 mS per cm gedurende de gehele teelt en als derde
behandeling 4à5mS per cm in hetbegin en7à8mSper cm aan het einde van
de teelt. De eerstgenoemde behandeling gaf een lagere produktie. De kwaliteit
van de vruchten werd door de bemestingswijze niet beïnvloed.
Krulandijvie
De optimale plantdichtheid bij krulandijvie in een winterteelt werd bepaald. De
plantdichtheid varieerde van 10tot 18planten per m2.Afgaande op de produktiecijfers en de hoeveelheid aanslag is 16 planten per m2 aanbevelenswaardig. In
een voorjaarsteelt werd hetzelfde onderzoek uitgevoerd bij plantdichtheden van
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12, 14, 16, 18 en 20 planten per m2. De kropgewichten bij de oogst waren 415,
383, 359, 314 en 287 gram. Er kwam geen aanslag voor en alle behandelingen
leverden een goede kwaliteit op.
Selderij
In de praktijk worden bij selderij meestal 12 planten per m2 uitgeplant. Of dit in
de voorjaarsteelt de optimale plantafstand is was onbekend. In een plantafstandenproef met plantaantallen variërend van 8 tot 16 planten per m2 werd
gevonden,dat ereen rechtlijnig verband bestaat tussen het aantal planten perm2
en het netto-kropgewicht en ook met de totale plantlengte. De resultaten van de
proef wijzen uit dat bij 16 planten per m2 de netto-kropgewichten nog hoger zijn
dan het streefgewicht van 500 gram. Een hogere plantdichtheid dan 12 planten
per m2kan dus zeer zeker worden aanbevolen.Zowel bij bleekselderij als groenselderij werd in 1989rassenonderzoek uitgevoerd. Bij beidetypenwerden rassen
aanbevelenswaardig gevonden voor teelt onder glas.
Boon
In een late voorjaarsteelt zijn de vijf rassen van stamsperzieboon met een hoge
gebruikswaarde uit hetonderzoek in 1988nogmaals beproefd. Erwerd eenmalig
geoogst. Bij een produktieduur van 2maanden kon 2kg per m2worden geoogst.
Sommige rassen bleken gevoeliger voor rot enwerden sneller licht van kleur dan
andere. Hier dient bij de rassenkeuze rekening mee te worden gehouden.
Amsoi
Vanuit de praktijk komt regelmatig de vraag of er amsoirassen beschikbaar zijn,
die onder Nederlandse klimaatomstandigheden onder glas kunnen worden
geteeld. In het voor- en najaar is daarom het assortiment gescreend. In het voorjaar werden 35en in het najaar 28amsoitypen uitgeplant. Inhetvoorjaar voldeed
de amsoiherkomst van 'Xotus' het best; in het najaar hetzelfde ras maar ook
Kaichoi (Sakata). Bij de uitgeplante paksoitypen voldeed het standaardras Hypro
goed evenals een nieuw ras, Joichoi (Sakata).
Chrysant
Teeltzonder aarde
Op het proefstation en in de praktijk wordt reeds enkele jaren onderzoek verricht
naar methoden om chrysanten buiten de kasgrond te kunnen telen. Aan de
beproefde teeltmethoden kleven veel praktische bezwaren, onder andere de
gevoeligheid voor wortelrot, de arbeidsinzet en/of hoge teeltkosten. Uit het oogpunt van milieu blijft het noodzakelijk naar een geschikt teeltsysteem te zoeken,
waarbij emissie van chemische stoffen naar het milieu zo klein mogelijk is. Een
nieuw systeem is de wortelbevochtiging. Daarmee is in Duitsland reeds enigonderzoek uitgevoerd enook op het proefstation iseen aantal oriënterende proeven
genomen.
Het systeem bestaat uit een bak met een deksel waarin de planten kunnen
worden gehangen. Inde bak zijn regenleidingen gelegd om de wortels die in de
ruimte hangen, vochtig te kunnen houden. Het versproeide voedingswater werd
gerecirculeerd enerwerden geen bestrijdingsmiddelen toegevoegd. Degroeivan
deplanten inditwortelbevochtigingssysteemwas inhetalgemeen zeer goed.Het
wortelstelsel ontwikkelde zich zeer sterk. In de winterperiode kwamen bij alle
objecten afgestorven wortels voor maar hier hadden de planten weinig hinder
van. Een luchtig medium voor beworteling van de stekken lijkt noodzakelijk voor
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een goede wortelgroei en -ontwikkeling. Planten die niet stevig in plantgaten
waren bevestigd vielen om. De stengels werden hierdoor krom. Voor het
bevestigen van de planten lijken konische pluggen met een diameter van 2,5 cm
aan de bovenkant en 1 cm aan de onderkant en een hoogte van 4 cm zeer
geschikt.
Dit onderzoek wordt in 1990 in een nieuw kascomplex voortgezet. Ook in de
praktijk wordt met het systeem geëxperimenteerd.

Onderzoeknaar methoden om chrysanten buiten de kasgrond te kunnen telen.
Assimila tiebelich ting

In vervolg op het onderzoek in het vorig seizoen werd assimilatiebelichtingsonderzoek op een praktijkbedrijf uitgevoerd. Plantdata en teeltmaatregelen voor
de belichte en onbelichte vakken werden zodanig gekozen dat een gelijktijdige
oogst kon plaatsvinden van takken met een gelijke plantlengte. Er waren twaalf
rassen in dit onderzoek opgenomen. Bij het ras Daymark zijn tussentijdse plantmonsters genomen om het groeiverloop vast te kunnen stellen. De belangrijkste
effecten van belichting waren: een snellere groei waardoor een teeltduurverkorting van2à3wekenwerd bereikt, zwaarderetakken metstevigere stengels
en meer bloemen per steel, aanzienlijk verminderde uitval en een intensere
bloemkleur, vooral bij de paarse rassen.
Evenals vorig jaar gaf belichting meer bruin blad onderaan de stengel, vooral bij
het ras Daymark. Hiervoor is nog geen goede verklaring. Er is een schatting
gemaakt van de extra bruto opbrengst bij gebruik van assimilatiebelichting. Per
ras waren er grote verschillen. Gemiddeld over alle rassen was de extra opbrengst f 7,95 per m2. Dit varieerde van f 13,50 voor het ras Cassa tot f4,60 bij
het ras Funbeam. Van de belichte chrysanten was het vaasleven bij de meeste
rassen gelijk aan of beter dan die van de onbelichte chrysanten.
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Uniformiteit van de stekken
Ook in 1989 is samen met de NAK-S onderzoek verricht naar de kwaliteit en
uniformiteit van chrysantenstekken. Van dertien produktiebedrijven werden 500
stekken (onbeworteld) van het ras Cassa genomen. Hiervan werden er 50
beoordeeld op lengte, gewicht, stengeldikte en bladoppervlakte. De overige
450 stekken werden beworteld en daarna uitgeplant. Tussen de herkomsten
kwamen wederom grote verschillen voor in gemiddeld stekgewicht en bladoppervlakte.
Bij de meeste monsters was er een nauwe correlatie tussen stekgewicht en bladoppervlakte. Bij twee herkomsten was de uniformiteit beter dan van de andere.
Van deze twee partijen was er een direct na het stekplukken door de producent
op gewicht gesorteerd.
Freesia
Vermeerderingin gaaskas
Knollen, in 1988 geteeld in een luisdichte gaaskas, werden na preparatie
opgeplant ineen kaster controle opvirus. Deserologische toetsing opvirus door
de NAK-S gaf een gemiddeld viruspercentage van 0,6% met een rasafhankelijke
variatie van 0,2 tot 1,1%. Alle behandelingen vielen daarmee binnen de norm
voor 'Elite'. De knollen die buiten de gaaskas waren geteeld, hadden een
gemiddeld viruspercentage van 25. In 1989 zijn weer kralen van Elite-materiaal
in de gaaskas uitgeplant. Toetsing van het viruspercentage gaf een gemiddelde
waardeover de rassenvan0,5% (rasafhankelijk van0,1 tot 1,1 %).Hetwelof niet
oogsten van de bloemen had geen invloed op het viruspercentage. Uit het
onderzoek van 1988 en 1989 kan de conclusie worden getrokken dat luisdichte gaaskassen een goede mogelijkheid bieden om virusarme knolpartijen te
telen.
Assimilatiebelichting
Ookbijfreesia bestaat erbelangstellingvoor assimilatiebelichting. Ineen hiervoor
speciaal ingerichte kas werden vijf belichtingsbehandelingen uitgevoerd naast
een controle. De belichtingsbehandelingen waren 3, 6 en 12 uur 6 W per m2 en
3 en 6 uur 12 W per m2. Vanaf 1 november werd belicht bij de rassen 'Blue
Heaven' en 'Polaris'. Zowel in de controle als in de belichtingsbehandelingen
werden hoge produkties behaald, maar assimilatiebelichting gaf geen extra
produktie. Deze resultaten stemmen niet overeen met die van de Landbouwuniversiteit te Wageningen en ervaringen op praktijkbedrijven. Om hiervoor een
bevredigende verklaring te vinden zal dit onderzoek in het winterseizoen
1989/1990 worden voortgezet.
Knolherkomst
Nagegaan werd in hoeverre er een invloed is van het uitgangsmateriaal op de
produktie. Hiervoor werden 'Polaris'-knollen van twaalf bedrijven opgeplant. Het
gemiddeld knolgewicht varieerde van 6,5 tot 12 gram per knol. Tussen de
herkomsten waren er betrouwbare verschillen inaantal takken entakgewicht. De
gevonden verschillen konden niet worden verklaard aan de hand van de
kenmerken (vers en droog knolgewicht en drogestofpercentage van de knol) van
het uitgangsmateriaal.
Amaryllis
Amaryllisbollen afkomstig van een teelt met plantdatum in september en rooidatum injuli, werden opgeplant om bloeiwaarnemingen te kunnen verrichten. De
bloeivond vanaf half november plaats. Eendeelvan de bollenwerd naar de USA
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gestuurd en daar een maand later dan in Nederland opgeplant. De aanvang van
de bloei was dan ook een maand later. Uit dit onderzoek is duidelijk geworden
dat het goed mogelijk is om bij een aangepaste teeltwijze in Nederland bollen te
produceren die tijdig (voor Kerstmis) in de USA in bloei kunnen worden
getrokken.
De in dit onderzoek gebruikte bollen waren deels met en deels zonder extra C0 2
geteeld. Vergelijkbare bolmaten uit beide C0 2 behandelingen gaven dezelfde
bloeiresultaten.
Eind januari werden van zes rassen parteerstukjes geplant met als doel deze in
een teelt zonder de gebruikelijke onderbreking van rooien en bewaren door te
telen tot bloeibare bol. De teeltduur zal 18 maanden bedragen. Eind 1989
varieerde degemiddelde bolmaat afhankelijk van het rasvan 20tot 25cm bolomtrek,hettotaalaantal knoppen per bolvan 2,5tot3,8 stuksen het aantal bloeibare
knoppen van 0,3 tot 1,5 stuks (knoppen van 20 mm en groter). In 1990 wordt dit
onderzoek afgesloten.
Kasklimaat
Fotosynthesemetingen
In het kader van de ontwikkeling van gedetailleerde verklarende modellen voor
gewasgroei en -produktie worden op het proefstation fotosynthesemetingen in
kassen uitgevoerd en groei- en produktiewaarnemingen gedaan. Van augustus
1987 tot juni 1989 zijn deze metingen bij komkommer, paprika en tomaat
uitgevoerd. Voor automatische verwerking van de meetgegevens werd in 1989
nieuwe programmatuur ontwikkeld. Deverzamelde gegevens werden samen met
de relevante klimaat- en gewasgegevens gebruikt voor toetsing van simulatiemodellen. Er was een goede overeenkomst tussen de simulatie en de metingen
wat betreft defotosynthese vandedriegenoemde gewassen. Hetgoed simuleren
van de nachtelijke respiratie levert soms nog problemen op.
Toepassingvan simulatiemodellen
Omdat blijkt dat simulatiemodellen redelijk tot goed met werkelijke waarden
overeenkomen, kanaantoepassing voor praktische doeleinden worden gewerkt.
Mogelijke toepassingen zijn: continue fotosyntheseberekeningen, C02-optimalisatie en simulatieberekeningen voor investeringsbeslissingen.
Uitwerken en testen van dergelijke toepassingen vindt plaats in samenwerking
met tuinbouwtoeleveringsbedrijven en met de werkgroep 'Kasklimaatbesturing
van de jaren '90'.
Aanvullende C02 dosering in dezomer
In een proef met tomaten in de zomer van 1989 werd gekeken naar de effecten
van aanvullende C02-dosering onder zomerse omstandigheden. Er werden vier
C0 2 strategieën uitgevoerd. Bij extra C02-dosering werd de produktie met
slechts enkele procenten verhoogd. Dit was veel minder dan verwacht. Hiervoor
zijn een aantal mogelijke verklaringen. Ten eerste was het klimaat in de lage
proefkasjes niet ideaal,waardoor de planten niet optimaal groeiden. Als planten
onder stress groeien zijn deze extra gevoelig voor een hoog C02-gehalte. De
huidmondjes sluiten eerder waardoor de verdamping afneemt. Dit kan een
verklaring zijn voor de iets sterkere bladverbranding bij de hoge C02-gehalten.
Ten tweede is er de hypothese dat tomatenplanten bij hoge instraling meer
assimilaten aanmaken dan vruchten kunnen opnemen. Hierdoor ontstaat in de
bladeren een assimilatenoverschot. De planten zouden hierop reageren door
kleinere bladeren tegaan maken. Dit leidt dan echter ineen later stadium tot een
lagere produktie. Verder onderzoek om deze hypothese te toetsen is noodzakelijk.
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Luchtverontreiniging onder zomerse condities
Inzes kasafdelingen waarvan indrie gefilterde en indrie ongefilterde buitenlucht
werd ingebracht is het effect van verontreiniging van de buitenlucht op een
tomatengewas bepaald.Ook waren er indeafdelingen weegbree- entabaksplanten als indicatorplanten aanwezig. Per afdeling werden naast de temperatuur en
luchtvochtigheid ook de concentraties van C0 2 , NO, N0 2 , 0 3 en S0 2 geregistreerd. De produktie van het tomatengewas was in de eerste oogstperiode
(20 mei tot eind juli) in de afdelingen met gefilterde lucht ruim 16°/o lager en de
produktie van neusrotvruchten 16% hoger dan bij de ongefilterde afdelingen. In
de tweede oogstperiode was de produktie van beide behandelingen ongeveer
gelijk. Voor dit onverwachte resultaat zijn een aantal verklaringen genoemd die
berusten op een aantal hypothesen. In 1990 zal daarom dit onderzoek worden
voortgezet.
De tabaksplanten toonden in de gefilterde afdelingen geen zichtbare schade. In
deongefilterde afdelingen trad schade op.Dematevandeschade kwam overeen
met de gemeten gasconcentraties. De beschadiging was echter geringer dan
verwacht mocht worden op grond van ervaringen van het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek (IPO) met de gemeten hoge gewasconcentraties. Uit
wegingen van de weegbreeplanten bleek dat de planten in de gefilterde
afdelingen afhankelijk van de periode 8 tot 25% zwaarder waren dan in de
ongefilterde lucht.
Verdampingsonderzoek
Bijeenpaprikagewas werddeverdamping gemeten indelysimeterkas met negen
elektronische weegschalen. Er werden drie luchtvochtigheidsniveaus nagestreefd door in een afdeling te schermen met een gesloten scherm, in een
afdeling met een scherm met een vochtkier van 15tot 20cm eneen afdeling met
een scherm met een vochtkier plus minimaal 10% ventileren. Er werden grote
verschillen in luchtvochtigheid verkregen; het absolute vochtgehalte liep uiteen
van 10-18gram per kg. Dit gaf grote verschillen in gewasverdamping die konden
oplopentot90%.Ookwerd eenbegin gemaakt met hetonderzoek naar het effect
van het C02-gehalte op de gewasverdamping. Er werden aanwijzingen verkregen dat een verhoging van het C02-gehalte tot een verlaging van de gewasverdamping leidt. Hieraan wordt in 1990 verder gewerkt.
Automatisering watergift bij substraatteelten
Gedurende een stooktomatenteelt werd op een praktijkbedrijf commerciële
apparatuur getest, waarmee dewatergift automatisch kanworden geregeld ende
wateropname (gewasverdamping plus wateropname voor groei) bepaald. Op
basis van deze wateropname kan volgens de fabrikant het kasklimaat verder
worden geoptimaliseerd. Uitdetestresultaten bleek dat de apparatuur wat betreft
het automatisch watergeven goed heeft voldaan. De door het apparaat aangegeven wateropname stemde onvoldoende overeen met de werkelijke gewasverdamping. Dit gold met name in perioden met weinig straling. De temperatuur
lijkt de oorzaak te zijn voor de onnauwkeurige meting van de wateropname. Het
is dus voorlopig niet mogelijk om met dit apparaat via de meting van de wateropname het klimaat te optimaliseren. Bovendien is de kennis van een optimale
gewasverdamping bij de diverse omstandigheden nog schaars.
Simulatie van C02-verbruik in de glastuinbouw
In het verslagjaar zijn de werkzaamheden aan het C02-model voltooid. Er is een
interface toegevoegd voor het interactief gebruik van het model. Het model is
gedocumenteerd in zes rapporten (voor gebruik en onderhoud). De voorbereidingen werden gestart voor dataverzameling op elf bedrijven om hiermee
het model te valideren. Er zullen gegevens worden verzameld over het kas40

klimaat, de klimaatregeling, C02-dosering, energiegebruik en de produktie van
het gewas. De gekozen gewassen zijn tomaat, komkommer en paprika.
Geperforeerdefolies voor energiebesparing
In het voorjaar zijn op een paprikabedrijf in twee kassen met twee typen
geperforeerde folie, Hyklac en Flexifilm, metingen gedaan aan luchttemperatuur,
luchtvochtigheid en buistemperatuur. Bij Hyklac bestaat 0,25% van het oppervlak uit openingen, bij Flexifilm is dit 4 % . De luchtvochtigheid was onder Flexifilm duidelijk lager dan onder Hyklac. De berekende energiebesparing was bij
Hyklac maximaal 10% hoger dan bij Flexifilm. Bij relatief warm weer was de
besparing door beide schermen ongeveer gelijk. De lagere luchtvochtigheid
onder Flexifilm biedt de mogelijkheid dit scherm aanzienlijk langer gesloten te
houden dan het Hyklac-scherm.
Hieronder volgt een totaaloverzicht van de onderwerpen waaraan door de
afdeling Teelt en Kaskiimaat in 1989 is gewerkt.
Tomaat
- Het voorkomen van kniktrossen.
- Brede paden en plantbeweging.
- Gebruik van hommels voor
bestuiving.
- Kroontjesverlies in de zomer.
- Effect van luchtvochtigheid in
combinatie met voedingssamenstelling op produktie en kwaliteit.
- Assimilatiebelichting op een praktijkbedrijf.
- Groei- en produktieregistratie op
praktijkbedrijven.
Komkommer
- Temperatuuronderzoek in de vroege
stookteelt.
- Schade door Chileense kalisalpeter.
- Uitval van jonge planten in zomerperiode.
- Slappe nekken.
- Rassenvergelijking bij standaardrassen en midi en gele komkommertypen.
Paprika
- Kwaliteit van plantmateriaal.
- Beinvloeding vruchtzetting.
- Gebruik van Ethrel voor versnelling
van rijping.
- Smaak en houdbaarheid van bont
geoogste vruchten.
- Effect van verpakkingswijze op de
smaak.
- Smaak van paprikarassen.
- Rassenvergelijking bij de diverse
kleuren.

- Temperatuurintegratie over meerdere
dagen.
- Schermen in de zomerperiode.
- Cherrytomaat geschikt voor trosoogst.
- Opbouw van vruchtstevigheid.
- 'Waterig rot' bij watergoottransport.
- Smaakonderzoek.
- Kleurstadium en scheurgevoeligheid
bij cherrytomaat.
- Rassenvergelijking bij ronde en
vlezige tomaat.
Sla
- Optimale gootbreedte en -helling bij
sla op water.
- Rassenvergelijking bij botersla en
ijssla.
Aubergine
- Effect van luchtvochtigheid in
combinatie met voedingssamenstelling op produktie en kwaliteit.
- Groeistof en zaadvorming bij miniaubergines.
- Rassenvergelijking.

Radijs
- Fractionering van radijszaad.
- Enquete over verschijnsel wratten.
- Voosheid en instraling.
- Milieubelasting door zoutuitspoeling.
- Smaak van radijs in de winter.
- Rassenvergelijking in vier teeltperioden.
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Courgette
- Oogstfrequentie en produktie.
- Effect vruchtgrootte op produktie.
- Vruchtafwijkingen bij bewaring.
Meloen
- Inductie van tweeslachtige bloemen.
- Smaak bij rassen.
- Effect voedingsconcentratie op
produktie en kwaliteit.
- Rassenvergelijking.
Overigegroentegewassen
- Optimale plantdichtheid bij
krulandijvie.
- Optimale plantdichtheid bij
bleekselderij.
- Rassenvergelijking bij bleek- en
groenselderij.
- Rassenvergelijking bij stamsperzieboon.
- Rassenvergelijking bij stokslaboon.
- Rassenvergelijking bij stoksnijboon.
- Screening van amsoi-typen.
- Rassenvergelijking bij koolrabi.
- Rassenvergelijking bij boskroot.
- Rassenvergelijking bij Chinese kool.
- Rassenvergelijking bij pepino.
Chrysant
- Teelt zonder aarde.
- Assimilatiebelichtingsonderzoek.
- Uniformiteit plantmateriaal.
- Rassenvergelijking.
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Freesia
- Vermeerdering in gaaskas.
- Assimilatiebelichtingsonderzoek.
- Invloed van knolherkomst op
takproduktie en -gewicht.
- Rassenvergelijking.
Amaryllis
- Bollenteelt voor vroege bloei.
- 'Non-stop' teelt.
- Rassenvergelijking.
Kasklimaat
- Fotosynthesemetingen.
- Simulatie van groei en produktie.
- Toepassing simulatiemodellen.
- Aanvullende C02-dosering in de
zomer.
- Luchtverontreiniging onder
zomercondities.
- Verdampingsonderzoek.
- Test van watergeefapparatuur in de
praktijk.
- Simulatie C02-verbruik in de
glastuinbouw.
- Bruikbaarheid van geperforeerde folies.

Gewasbescherming
Het optreden van een nieuwe mineervliegsoort heeft het afgelopen jaar de
gemoederen nogal beziggehouden. Denieuwe soort heeft eenzeer bredewaardplantenreeks en heeft vooral veel schade veroorzaakt in bladgewassen. In het
onderzoek is direct aandacht besteed aan de bestedingsmogelijkheden. Chemische bstrijding is niet eenvoudig, omdat het insekt resistent is tegen veel middelen. Biologische bestrijding lijkt ineenaantal gewassen mogelijkheden tebieden.
Op verschillende fronten wordt aandacht besteed aan de bestrijding van
Californische trips. Hetonderzoek isversterkt door ophet IPOiemand aantestellendiedemogelijkheden van hetinzettenvanderoofwants Orius bestudeert. Een
gastmedewerker uit Nieuw-Zeeland heeft een half jaar op het proefstation
gewerkt en onder andere het effect van geurstoffen op tripsvangsten nagegaan.
Het onderzoek naar de infectiebronnen en de verspreidingswijzen voor het
courgettegeelmozaïekvirus is in het verslagjaar versterkt door iemand speciaal
hiervoor op het IPO te stationeren.
Tomatebronsvlekkenvirus is behalve in tomaat ook in vele andere gewassen
geconstateerd,waaronder paprika.Trips brengt deziekte over. Hetoptreden van
het virus heeft echter de biologische bestrijding van plagen intomaat en paprika
tot op heden niet in gevaar gebracht.
Op het terrein van de schimmelziekten is het vooral de schimmel Pythium die in
toenemende mate zorgen baart. In het onderzoek is daarom ruimte gemaakt om
aan deze schimmel bij zowel komkommer als chrysant aandacht te kunnen
schenken.Vooral bijteelten losvandeondergrond zalnog meer onderzoek nodig
zijn naar het optreden van wortelrot.
Wat betreft detoepassingstechniek van bestrijdingsmiddelen is in samenwerking
met het Medisch Biologisch Laboratorium van TNO en het Staring Centrum een
begingemaakt metdestudie naar dearbeids-en milieuhygienische aspecten van
ruimtebehandelingen met onder andere LVM-apparatuur.
Het is verheugend te kunnen melden dat ontsmetting van het recirculerende
voedingswater in de praktijk toepassing vindt.
Virusziekten
Virusziektenovergebracht doorOlpidium
De bodemschimmel Olpidium kan onder andere paprikageelnervigheid, slabobbelblad en freesiabladnecrose overbrengen. Uit onderzoek bleek dat sla ook
bovengronds door paprikageelnervigheid kan zijn geïnfecteerd en dus ook een
waardplant voor deze ziekte is. Freesiabladnecrose bleek na passage door
paprika niet meer infectieustezijnvoorfreesia. Slabobbelblad daarentegen tastte
sla wel aan na passage door paprika.
Van verschillende Solanaceae werd nagegaan of ze waardplant zijn van
paprikageelnervigheid. Het bleek dat planten bovengronds symptoomloos
kunnen blijven terwijl toch de wortels zijn geïnfecteerd. In andere gevallen bleek
bij symptoomloze planten zowel de scheut als de wortel te zijn geïnfecteerd.
Slechts bij één soort, Solanum giganteum, vond geen infectie plaats, omdat de
wortels niet door Olpidium brassicae werden gekoloniseerd. Olpidium brassicaeisolaten uit paprika, komkommer en freesia bleken het paprikageelnervigheidsvirus over te kunnen brengen. Met het isolaat uit sla lukte dit echter niet.
Integenstelling tot wat in de literatuur is vermeld, werd de infectie door paprikageelnervigheid niet bevorderd door besmette grond te verhitten tot 50°C.
Het infectievermogen van met paprikageelnervigheid geïnfecteerde wortels nam
af bij een langere bewaarduur. Erwordt gezocht naar een methode om Olpidiumisolaten uit komkommer vrij te maken van respectievelijk tabaks- en meloenenecrosevirus.
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Dewortels van Cucurbita ficifolia, eenonderstam van komkommer, bleken virusvrij, terwijl ze wel door de Olpidiumsoorten werden gekoloniseerd.
Het onderzoek naar een tussenwaardplant voor Olpidium brassicae isolaten uit
freesia, besmet met freesiabladnecrose, is voortgezet. Wortels van verschillende
plantesoorten uit de familie van de Iridaceae en Solanaceae werden door de
schimmel gekoloniseerd. Of de schimmel virusvrij is en weer aanslaat op freesia
moet nog worden nagegaan.
Bij een teelt van sla in goten met recirculatie van de voedingsoplossing bleek de
schimmel Olpidium zich eerst stroomafwaarts en daarna ook stroomopwaarts te
verspreiden. Tevens vond ook verspreiding van goot naar goot plaats.
Courgettegeelmozaïekvirus
Een 25-tal courgetterassen werden met het courgettegeelmozaïekvirus geïnoculeerd om de symptoomontwikkeling te volgen en om zaad te verkrijgen van
aangetaste planten. In het gebruikte rassenassortiment werd geen resistentie
geconstateerd. Na infectie met het virus werd devruchtvorming en daarmee ook
de zaadvorming sterk belemmerd. Er is een begin gemaakt met het verdere onderzoek van de verkregen zaden. In een aantal gevallen is in de zaadhuid virus
aangetroffen, maar tot dusver nog niet in de embryo's. Nader onderzoek moet
uitwijzen of het aangetroffen virus nog infectieus is.
Aan kleding of met een naald of mesje kon het virus niet van plant op plant
worden overgebracht; wel lukte dit met enige moeite door ziek over gezond blad
te wrijven. Ook via het steenwolsubstraat kon geen verspreiding van het virus
worden geconstateerd. Het lukte ook niet om met stuifmeel van aangetaste
planten de ziekte over te brengen.
Tomatebronsvlekkenvirus
In het verslagjaar is het optreden van tomatebronsvlekkenziekte op een beperkt
aantal tomaten- en paprikabedrijven vastgesteld. In paprika bleek behalve deze
ziekte ook komkommermozaïekvirus voor te komen. Qua symptoomontwikkeling
lijken beide ziekten erg op elkaar.
Deziektewordt door trips overgebracht. Onderzocht wordt ofverspreiding vande
ziekte ook via handen en messen kan plaatsvinden.
TMVen aubergine
Ongeveer 150aubergine-herkomsten werden getoetst op resistentie tegen TMV.
Er is echter geen resistentie gevonden.
fles/'sfenf/everede//ng/
Ten behoeve van de veredeling op ziekteresistentie werden verschillende
stammen van het tomate-TMV en het paprika-TMV aan veredelingsbedrijven
geleverd. Voor hetzelfde doel werd ook het aardappel-Y-virus geleverd.
Schimmelziekten
Fusarium-voetziektebij tomaat
Het onderzoek naar het verloop van de ziekte in systemen met recirculatie van
de voedingsoplossing werd voortgezet. Er werd geen verband gevonden tussen
de hoeveelheid toegediende schimmelsporen en de aantasting.
Bruinverkleuring vandevaten indevoet van destengel werd nazes weken waargenomen en de eerste symptomen van verwelking na twaalf weken. Door toediening van de schimmel bij de plantvoet op de steenwolpot werden wel de
besmette planten aangetast, maar werd nauwelijks verspreiding van de ziekte
naar andere planten waargenomen. Bij toevoeging van de sporen aan de
voedingsoplossing in het voorraadvat vond wel verspreiding door het systeem
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plaats. De schimmel kan minimaal veertien weken in voedingsoplossing bij
kamertemperatuur overleven.
Er iseen aanvang gemaakt met het onderzoek naar antagonisten en isolaten van
Fusarium die niet-ziekteverwekkend zijn. Hierdoor wordt de plant beschermd
tegen aantasting door Fusarium-voetziekte. Het blijkt dat er Pseudomonas
isolaten zijn die de ziekte onderdrukken (onderzoek in samenwerking met het
Phytopathologisch Laboratorium in Baarn). Ook met een niet-ziekteverwekkend
isolaat van Fusarium werd vertraging en vermindering van de aantasting waargenomen.

Toedieningschimmelsporen van Fusarium-voetziekte bij deplantvoet.
Pythium bij komkommer

Pythium is een toenemend probleem bij de teelt van komkommer op steenwol.
Een mogelijke verklaring zou resistentie-ontwikkeling van de schimmel tegen de
toegepaste fungiciden kunnen zijn. Een verminderde gevoeligheid van Pythium
voor propamocarb (Previcur N) is echter niet aangetoond.
Een betrouwbare en reproduceerbare inoculatiemethode wordt ontwikkeld om
nader onderzoek aan dit probleem te kunnen verrichten. Tevens is onderzoek
verricht naar een methode om de schimmel in de voedingsoplossing aan te
kunnen tonen.
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In een steenwolteell met komkommers is van fosethyl-aluminium (Aliette) de
fytotoxiciteit en de effectiviteit tegen Pythium-aantasting onderzocht. Tot een
hoeveelheid van 0,3 g van het handelsprodukt werd geen schade aan jonge
planten geconstateerd. Bij een vruchtdragend gewas was dit tot 1,2 g per plant.
Het bestrijdend effect kon niet worden vastgesteld omdat in de ene proef de aantasting te erg en in de andere proef de aantasting te gering was.
Pythium bij chrysant
In een systeem met bevochtiging van de chrysantenwortels trad bij normaal
groeiende planten toch wortelrot op. Uit deze afgestorven wortels kon in alle
gevallen een Pythiumschimmel worden geïsoleerd.
Echte meeldauw in tomaat
Uit nader onderzoek naar hetgedragvandeechte meeldauwschimmel optomaat
bleek dat in de winterperiode de incubatietijd, de periode tussen besmetting en
verschijnen van de symptomen, tussen de tien en veertien dagen ligt. De
schimmel bleef minimaal vijf dagen in leven op afgesneden planten. Na het
verwijderen van een aangetast gewas uit een kas werden planten die er een dag
later waren ingebracht echter niet meer door de schimmel aangetast.
Verticilliumbij aubergine
Aantasting van aubergineplanten op steenwol kwam alleen voor als er veel
sporen van de schimmel aan de plant werden toegediend. Het tijdstip waarop de
sporen werden toegediend, respectievelijk een maand voor, tijdens en een
maand na het op de mat zetten, had geen effect op de aantasting.
Opverschillende tijdstippen werden nieuwe plantenopdebesmette matten gezet.
De herplanting in maart leverde nog wel een aantal zieke planten op. De planten
die in mei en augustus op de besmette matten werden gezet bleven echter
gezond.
Verkurktewortels bij tomaat
Onderzoek is verricht naar de oorzaak van de verkurking van de wortels van
tomaat op steenwol. Uit aangetaste wortels wordt steeds een schimmel
geïsoleerd die een speciaal soort sporen, zogenaamde chlamydosporen, vormt.
Datdezeschimmelverantwoordelijk isvoordeafwijkingen konechter niet worden
vastgesteld. De aantasting bleek zich wel via het recirculerende voedingswater
te kunnen verspreiden van oude, besmette matten naar nieuwe matten.
Bacterisatie vanradijs
Radijszaad werd met Pseudomonas-bacteriën behandeld om na te gaan of er
onder praktijkomstandigheden een positief effect op de produktie mee kan
wordenverkregen. Ineenwinterteelt werdechter geenopbrengstverhoging waargenomen. Eerder uitgevoerd onderzoek in een zomerteelt leverde hetzelfde
resultaat op. Er zijn wel aanwijzingen verkregen dat de bacteriën een aantasting
van Fusarium-verwelkingsziekte kunnen helpen onderdrukken. Dit onderzoek is
uitgevoerd in samenwerking met het Phytopathologisch Laboratorium in Baarn.
Rotting bij vermeerdering vanamaryllis
Er is een aanvang gemaakt met het onderzoek naar het optreden van rot bij het
vermeerderen vanamaryllisbollen. Indeeerste proeven kwamweinig rotvoor. Bij
30°C was de aantasting ernstiger dan bij 20°C.
fles/sfenf/'eve/'ede//ng
Ter ondersteuning vandeveredeling opziekteresistentie werd weer vanverschillende schimmels materiaal geproduceerd en geleverd aan veredelingsbedrijven.
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Bestrijding vansmet
Hetonderzoek naar de bestrijding vansmet (eencomplex van Botrytis en Rhizoctonia) bij een aantal op kleine schaal geteelde bladgroenten is voortgezet. Invergelijking met(ijsberg)slaworden Chinese kool en paksoi minder aangetast omdat
de bladeren nauwelijks met de grond in aanraking komen. Eikebladsla en Lollo
rossahebben een meeropenstructuur en krulandijvie isharder dansla waardoor
ook bij deze gewassen minder aantasting voorkomt. Een eenmalige behandeling
met destandaarddosering van iprodione (onder andere Rovral) enthiram (TMTD)
gaf voldoende bescherming tegen smet.
In samenwerking met ROC's is de bestrijding van smet bij de teelt van zogenaamde 'zware' sla onderzocht. Het beste resultaat werd verkregen door tweemaal een behandeling uit te voeren met een combinatie van iprodione enthiram,
eventueel aangevuld met tolylfluanide (Eupareen-M). Als Rhizoctonia wordt
verwacht moet ook tolclofos-methyl (Rizolex) worden toegepast. De helft van de
standaarddoseringen eneenmalige behandelingen gavenonvoldoende resultaat.
Bestrijding van Olpidium in sla
Demogelijkheden omOlpidium inslachemisch tebestrijden,omzodoendevirusproblemen tegen te gaan,zijn onderzocht. Degetoetste middelen hadden echter
onvoldoende effect op de schimmel.
Residu-onderzoek
De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat het mogelijk isom bij de teelt van
'zware' sla iprodione (onder andere Rovral) en tolylfluanide (Eupareen-M) voor
eentweede keertoete passen binnen vier weken nahet uitplanten. Indien thiram
(TMTD)voor een tweede keer wordt togepast, is het risico van een overschrijding
van de residutolerantie groot.
Bij Chinese kool, paksoi,eikebladsla, Lollo rossa en krulandijvie werd geen overschrijding van de residutolerantie, die voor sla wordt gehanteerd,vastgesteld als
iprodione en tolylfluanide eenmalig binnen twee weken na het uitplanten werden
toegediend. Bij veldsla was dit alleen mogelijk als de behandeling met deze
middelen binnen een week na het uitplanten werd uitgevoerd. Toepassing van
thiram leverde bij veldsla altijd problemen op, maar niet bij de andere gewassen.
Bij bleekselderij is in samenwerking met ROC Westmaas residu-onderzoek
uitgevoerd met iprodione (onder andere Rovral), heptenofos (Hostaquick) en
chloorthalonil (onder andere Daconil) om een toelating te verkrijgen, dan wel de
wachttijd aan te passen.
Plagen
Trips
Ook dit jaar werd gezocht naar mogelijkheden om tot verbetering te komen van
de biologische bestrijding van Californische trips in komkommer en paprika.
De overleving van de roofmijt Amblyseius barkeri in een komkommergewas bij
afwezigheid van prooidieren werd nagegaan.Tot ruim een maand nahet loslaten
werden de roofmijten in bloemen en groeipunten aangetroffen. Voortplanting en
ei-afzetting vond pas plaats nadat prooidieren in het gewas werden waargenomen. Er zijn geen aanwijzingen verkregen dat de roofmijten in diapauze
gingen.
Stuifmeel kan alternatief voedsel zijn voor de roofmijten en de populatie ervan
positief beïnvloeden. Bij aanwezigheid van bloempjes in een paprikagewas was
het aantal roofmijten van Amblyseius cucumeris drie maal zo hoog als in een
gewaswaar debloempjes regelmatig werdenverwijderd. Hetwelof niet aanwezig
zijnvan bloempjes hadgeeneffect opdedichtheidvanderoofmijtsoortAmblyseius barkeri.
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In de winterperiode werden roofmijten (in zemelen met meelmijten) op desteenwolpot uitgezet. Tot zeven weken na het uitzetten werden inde hoopjes zemelen
nog roofmijten aangetroffen. Inmaart werd de roofmijt opdegebruikelijke manier
op de bladeren gestrooid, dan wel op de steenwolpot uitgezet. Na drie weken
bleek de dichtheid op het blad bij de steenwolbehandeling twee keer zo hoog te
zijn als bij de introductie in het gewas.
Een nieuwe roofmijtsoort, Amblyseius agrestis,die zich parthenogenetisch voortplant, bleek gemakkelijk op meelmijten te kweken te zijn.
Er is van komkommer een fytofage mijt geïsoleerd, die mogelijk beter dan de
meelmijt de populatieopbouw van de roofmijten op dit gewas kan ondersteunen.
Met enkelegeurstoffen werden ineen proef buiten allerlei tripssoorten gevangen.
Meteenstof isverder geëxperimenteerd ineen kasmet paprika. Door toevoeging
van deze stof aan gele kleefvallen werd drie tot vijf keer zoveel trips gevangen
als zonder toevoeging van de geurstof.
Om voor proeven over grote aantallen trips van hetzelfde stadium te kunnen
beschikken is onderzoek uitgevoerd haar een speciale kweekmethode op
laboratoriumschaal.
Het effect van het coaten van loopfolie met een insekticide op de tripspoppen
wordt nagegaan. De eerste getoetste stof, een pyrethroide, bleek geen effect te
hebben op de trips, maar wel nadelig te zijn voor de roofmijt.
Mineervlieg
Extra aandacht is in dit verslagjaar uitgegaan naar de voor ons land nieuwe
mineervlieg Liriomyza huidobrensis. De waardplantenreeks is erg breed. Naast
sierteelt- en vruchtgroentegewassen worden ook bladgewassen aangetast. Uit
oriënterend onderzoek bleek datdeontwikkelingsduur van eitotvlieg bij25°C op
sla zeventien dagen bedroeg. Dit is vergelijkbaar met de al langer bekende
tomatemineervlieg. Bij een temperatuur van 12°C is deduur van het popstadium
ongeveer drie weken.
Ook de nieuwe soort bleek door de al bekende sluipwespen van de andere
mineervliegsoortengeparasiteerd teworden. Desluipwesp Dacnusa bleek hierbij
veruit in de meerderheid te zijn.
Het lukte niet om de sluipwesp Opius op een ander insekt dan mineervlieg te
kweken.
Uit poppen van de sluipwesp Chrysocharis kwamen na 90 weken bewaren in de
koelkast nog parasieten. Het uitkomstpercentage was wel lager dan bij verse
poppen.
Bladluis
Vooral in komkommer is katoenluis een toenemend probleem. Door het toepassen van chemische middelen komt de biologische bestrijding van andere
plaaginsekten in het gedrang. Ondanks herhaalde introductie van de predator
Aphidoletes lukte het echter niet om de plaag afdoende te bestrijden.
Spint
De biologische bestrijding van spint in tomaat lukt nog niet. Er is literatuuronderzoek verricht om te inventariseren welke natuurlijke vijanden op tomaat in
de verschillende werelddelen voorkomen.
De roofmijten die worden ingezet tegen trips in komkommer en paprika waren na
veertien dagen niet meer in tomaat terug te vinden. Introductie van een
spintetende galmug in een tomategewas slaagde ook niet.
Wittevlieg
De sluipwesp Encarsia bleek in tomaat niet alleen tegen de kaswittevlieg, maar
ook tegen de tabakswittevlieg effectief te zijn. De indruk werd verkregen dat
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Encarsia de tabakswittevlieg nog in een laat stadium van zijn ontwikkeling kan
parasiteren.
Nevenwerking van bestrijdingsmiddelen tegen natuurlijke vijanden
Het fungicide pyrazofos (Curamil) bleek een zeer nadelig effect te hebben op de
Amblyseius roofmijten die tegen trips worden ingezet.
Chemische bestrijding van de nieuwemineervlieg
Het effect van een groot aantal middelen op Liriomyza huidobrensis is onder
verschillende omstandigheden nagegaan. De werking van de middelen op de
larven is zowel bij sla als bij chrysant getoetst. De larve van de nieuwe
mineervlieg bleek veelal ongevoelig te zijn voor de middelen die wel werkzaam
zijn tegen de al langer bekende mineervliegsoorten. Een goed resultaat werd
slechts met enkele middelen verkregen. Een grondbehandeling met oxamyl
(Vydate) voor het planten gaf bij sla gedurende lange tijd een bescherming. Bij
het oogsten werd echter toch enige aantasting waargenomen. De beste
bestrijding van de vliegen werd verkregen door een ruimtebehandeling met
dichloorvos. De middelen propoxur (Undeen) en deltamethrin (Decis) waren in
mindere mate effectief.

Mineervlieg in sla.
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Residu-onderzoek
Voor de bestrijding van bladluizen inslawordt pirimicarb (Pirimor) en heptenofos
(Hostaquick) gebruikt. Residu-onderzoek is uitgevoerd om dejuiste wachttermijn
voor deze middelen te kunnen bepalen.
Van enkele middelen die de nieuwe mineervlieg insla bestrijden is eveneens het
residuverloop onderzocht.
Van eenaantal insekticiden die bijdeteelt van paprikaworden gebruikt is onderzocht wat de tijdsduur is tussen toepassing en niet meer aantoonbaar zijn.
Ontsmetting van recirculatiewater
Verschillende ontsmettingsmethoden vanwater werden getoetst op hun effect op
de schimmels Fusarium en Verticillium.
Een ultrafiltratiemembraan wasvolledig effectief. Degetoetste microfilters bleken
(nog) niet geschikt voor praktijktoepassing. Een apparaat dat eerst een bepaalde
hoeveelheid ozon afgeeft en daarna het water bestraalt met UV-licht bleek eveneens niet te voldoen. Door verhitting van het water tot 80°C gedurende 10
seconden verloren beide schimmels wel hun infectievermogen. Deze laatste
methode doodde ook volledig de schimmel Olpidium in het drainwater.
Gedrag en emissie van bestrijdingsmiddelen
Ineenproefkas is hetgedrag vanoxamyl(Vydate L)enpropamocarb (Previcur-N)
in een tomateteelt met en zonder recirculatie van het drainwater nagegaan.
Waarnemingen omtrent deopnamedoor deplant,deverdeling indesteenwolmat
en de afbraak inde voedingsoplossing zijn verricht. Hechting van deze middelen
aan steenwol, plastic folie en druppelleidingen wordt eveneens onderzocht.
Mogelijke emissie via het drainwater wordt ook bekeken. Tevens zijn op een
praktijkbedrijf met aubergine in een steenwoldrainagesysteem waarnemingen
verricht. In het bijzonder is hier gekeken naar de hoeveelheid oxamyl (Vydate) in
de uit de druppelaars stromende voedingsoplossing. Het voorkomen van het
middel in het drainwater en deonderbemalingsput was eveneens onderwerp van
studie.
De verkregen gegevens moeten nog nader worden geanalyseerd en verwerkt
voordat conclusies kunnen worden getrokken.
Toepassingstechnieken van bestrijdingsmiddelen
Het toepassen van een bestrijdingsmiddel middels het hoog-volume spuiten is
vergeleken met ruimtebehandelingen met behulp van gasnevel- en LVMapparatuur.
In verband met de arbeidsomstandigheden en om het tijdstip van herbetreden
van de kas te kunnen bepalen is het concentratieverloop van het middel in de
lucht gemeten door het Medisch Biologisch Laboratorium vanTNO. De depositie
van het middel op het gewas, de binnenkant van het kasdek en het loopfolie is
door het Staring Centrum gemeten. Voordat er conclusies kunnen worden
getrokken is vervolgonderzoek nodig.
Deeffectiviteit van LVM en hoog-volume spuiten is onder bepaalde proefomstandigheden met elkaar vergeleken. Met de halve dosering van het hoog-volume
spuiten werd met de LVM een zeer goede bestrijding van spint verkregen met de
middelen fenbutatinoxide (Torque) enclofentezine (Apollo). Debestrijding van de
larvenvankaswittevlieg met eenexperimenteel middel lietechter tewensen over.
Vooral dicht bij het grondoppervlak en op plaatsen die wat verder van het
apparaat waren verwijderd, waren de resultaten onvoldoende.
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Hieronder volgt een totaaloverzicht van de onderwerpen waaraan de
afdeling Gewasbescherming in 1989 heeft gewerkt.
- Virusziekten overgebracht door Olpidium (paprikageelnervigheid), slabobbelblad en freesiabladnecrose).
- Courgettegeelmozaïekvirus.
- Tomatebronsvlekkenvirus.
- Resistentietoetsing tegen TMV in aubergine.
- Epidemiologie van Fusarium-voetziekte bij tomaat.
- Biologische bestrijding van Fusarium-voetziekte bij tomaat.
- Pythium bij komkommer.
- Pythium bij chrysant.
- Echte meeldauw in tomaat.
- Verkurkte wortels bij tomaat.
- Verticillium bij aubergine.
- Bacterisatie van radijs.
- Rotting bij vermeerdering van amaryllis.
- Chemische bestrijding van smet (Botrytis en Rhizoctonia) in 'zware' sla en
diverse ander bladgewassen.
- Residu-onderzoek op sla, diverse andere bladgewassen, bleekselderij en
paprika.
- Produktie van verschillende schimmels en virussen voor veredelingsdoeleinden.
- Biologische bestrijding van Californische trips.
- Biologische bestrijding van mineervliegen.
- Biologische bestrijding van katoenluis.
- Biologische bestrijding van spint.
- Biologische bestrijding van witte vlieg.
- Chemische bestrijding van mineervliegen.
- Gevoeligheid van natuurlijke vijanden voor gewasbeschermingsmiddelen.
- Ontsmetting van recirculatiewater.
- Gedrag en emissie van bestrijdingsmiddelen in substraatteeltsystemen.
- Toepassingstechnieken van bestrijdingsmiddelen.
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Bedrijfssynthese
In 1989iseconomisch en bedrijfskundig onderzoek gestart naar degevolgen van
het milieubeleid voor de glastuinbouw. Hoofddoel van dit onderzoek is het pad
naar milieuvriendelijkere bedrijfs- en bedrijfsvoeringssystemen aan te geven. Dit
uiteraard onder de randvoorwaarde dat de kwaliteit gehandhaafd en waar
mogelijk verbeterd zal worden en dat de nieuwe systemen bedrijfseconomisch
aanvaardbaar zijn.
Daarnaast is het afgelopen jaar een start gemaakt met bedrijfsgericht technisch
onderzoek voor de glastuinbouw. De gekozen projecten zijn gericht op het
oplossen van knelpunten met betrekking tot de inzet en emissie van milieubelastende stoffen.
Ook is een inventarisatie uitgevoerd naar de mogelijkheden van teeltbegeleidingssystemen. Deze zijn gericht op de verbetering van de besluitvorming bij
het operationeel beheer van het glastuinbouwbedrijf.
Bedrijfseconomisch onderzoek
Waterkwaliteit en de kosten van water
In 1989 is aan het onderwerp waterkwaliteit en kosten van water onderzoek
gedaan. Voor het gebruik van water inde grond-maar zeker in de substraatteelt
en in zowel de groente-, bloemen- als in de potplantenteelt is het beste water
eigenlijk nog niet goed genoeg.Zeker als naar een 'recirculerend systeem' wordt
overgeschakeld, worden hoge eisen gesteld aan de waterkwaliteit. Hergebruik
van drainwater zal in de nabije toekomst vanuit milieuoogpunt (moeten) toenemen.
Deeisendieaanwater gesteld worden tonen lichtevariatie perteelt. Het isvooral
het keukenzout en met name het natrium dat hierin voorkomt wat de problemen
geeft. Wanneer meer natrium wordt aangeboden dan de plant kanopnemen,dan
zal het gehalte van dat element indevoedingsoplossing oplopen in een gesloten
systeem, zodat het te hoog wordt en er schade aan het gewas of de vruchten
wordt veroorzaakt. Om dit te voorkomen wordt een deel van de voedingsoplossing geloosd. Hierbij gaan ook veel kostbare meststoffen verloren.
Door uitgangspunten te kiezen en met rekenmodellen tewerken, is berekend wat
de kostenvanwater zijnvoor een bedrijf van 1hawaar paprika's geteeldworden.
De volgende mogelijkheden zijn doorgerekend:
- Regenwaterbassin met aanvulling van leidingwater met verschillende natriumconcentraties. De grootte van het bassin en de kwaliteit van het aanvullende
leidingwater kunnen variëren.
- Omgekeerde osmosewater uit bron- of leidingwater, en ook als aanvulling op
regenwater.
- Ondergrondse wateropslag. Deze mogelijkheid is alleen weggelegd voor
gebieden waar het mogelijk is regenwater in de ondergrond op te slaan.
- Bronwater. In bepaalde gebieden is het bronwater van goede kwaliteit. Soms is
het bronwater ijzerhoudend zodat het ontijzerd moet worden.
- Leidingwater. In bijna alle gebieden is het mogelijk drinkwater aan het leidingnet te onttrekken.
De waterkosten voor een paprikabedrijf van 10.000 m2 kunnen hierdoor, in een
qua neerslag gemiddeld jaar, variëren tussen de r6000,— en de f38.500,—
per jaar.
Milieuvriendelijkere bedrijfssystemen in de glastuinbouw
Doel van het project is het simuleren van toekomstige bedrijfs- en produktiesystemen met een zo laag mogelijke milieubelasting, met andere woorden een
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gesloten bedrijfssysteem. De nadruk ligt daarbij op de synthese van technische,
economische en sociale factoren in bedrijfsverband. De volgende werkwijze is
gekozen:
- inventarisatie van milieubelastende effecten en maatregelen daartegen;
- indelingscriteria van bedrijven voor gesloten bedrijfssystemen;
- bedrijfseconomische evaluatie van gesloten bedrijfssystemen;
- formuleren van aanbevelingen voor verder onderzoek.
Voor het simuleren van gesloten bedrijfssystemen zijn de bedrijven in groepen
ingedeeld op basis van gewassen met een overeenkomstige milieuproblematiek.
De onderscheiden gewasgroepen zijn: eenmalig oogstbare bloemen, eenmalig
oogstbare groenten, meermalig oogstbare groenten, meermalig oogstbare
bloemen, bloeiende bol/knolgewassen en potplanten. Bijde bedrijfseconomische
evaluatie van gesloten bedrijfssystemen worden qua bedrijfsopzet een aantal
alternatieve teeltsystemen ontworpen, die op hun economische consequenties
worden doorgerekend. Begonnen ismetdeeenmalig oogstbare bloemen. In1990
worden de overige gewasgroepen opgepakt en worden aanbevelingen voor
verder onderzoek opgesteld.
Assimilatiebelichting
Er is voor dejaarrondteelt van chrysant opnieuw een teeltschema met en zonder
belichting doorgerekend. Bij een elektriciteitsprijs van 10cent per kWh bedragen
de kosten ruim f 2 1 , — per meter inclusief extra stekmateriaal en afzetkosten. Bij
gelijkblijvende prijzenvoor belichtechrysanten staat hiereenextra geldopbrengst
van f 10,60tegenover. Bij een meerprijs van 10% voor belichte chrysanten is de
extra geldopbrengst f 15,30. Bij een meerprijs van 20% worden de extra kosten
ongeveer goed gemaakt.
Bepaling vanhetopbrengstniveau enderentabiliteit binnen deglasgroenteteeltop
basis van de registratie van opbrengstgegevens via de studieclubs
In1989zijnvoor twaalf verschillende teeltendeproduktie-en opbrengstgegevens
bijgehouden. Deze groepen zijn samengesteld op basis van gelijke zaaiperiode
(circa 2weken).Aan het eindvan hetteeltseizoen isop basisvan deze gegevens
een calculatie gemaakt voor het te verwachten netto-bedrijfsresultaat.
De verschillen in uitkomsten tussen de individuele bedrijven zijn ook in deze
groepen groot. De produktie en geldopbrengst van het bedrijf met de laagste
uitkomst ligt ongeveer op 60% van het bedrijf met de hoogste uitkomst.
Het groepsgemiddelde ligt ongeveer op 85% van de tuinder met de hoogste
uitkomsten.
Onderzoek naar de mogelijkheden van flexibele substraatsystemen bij bladgewassen, in het bijzonder vankropsla
De resultaten van het onderzoek van de werkgroep zijn begin 1989 vastgelegd
ineeneindverslag. Indat verslag zijn eenaantal conclusies getrokken enworden
enkele aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan:
1. Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de concurrentiepositie van
kropsla in zomer- en winterperiode te verbeteren. Verbetering van de prijsvorming zou mogelijk kunnen worden bereikt door een van de concurrent onderscheidbaar produkt te telen, bijvoorbeeld zonder residu van bestrijdingsmiddelen.
2. Onderzoeken of eenjaarrond afzet met goede prijsvorming van lichte kropsla
(maximaal 100 gram) tot de mogelijkheden behoort. De korte kropvormingsfase van lichte sla vergroot de mogelijkheden voor een flexibel substraatsysteem. Dit houdt ook indat een teelt van zware sla (meer dan 30 kg per 100
stuks) ineen flexibel systeem nog minder rendabel isdan in deze situatie voor
de gangbare sla (20-25 kg per 100 stuks) is berekend.
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3. Onderzoeken of andere sla-typen, met name typen die slechts gedurende een
korte teeltperiode het grondoppervlak 100% bedekken, rendabel opjaarrondbasis in een flexibel systeem geteeld kunnen worden. Gedacht kan worden
aan bijvoorbeeld Lollo rossa en mogelijk ook krulsla.
4. Onderzoeken of combinaties van bladgewassen die momenteel rendabel
kunnen worden geteeld, op jaarrondbasis in een flexibel systeem technische
en bedrijfseconomische mogelijkheden bieden. Hierbij kan worden gedacht
aan de teelt van crispsla (winterperiode) in combinatie met ijsbergsla.
Management onderzoek
Ontwikkeling van een informatiemodel voor de glastuinbouw
Het informatiemodel glastuinbouw is begin 1989 opgeleverd. Hierin wordt de
management-informatie vastgelegd die door een tuinder wordt gebruikt bij het
nemen van beslissingen. Informatie kan zowel vanuit het bedrijf zelf komen
(interne informatiestromen) als vanuit de omgeving (externe informatiestromen).
Onder verantwoordelijkheid van de takorganisatie SITU wordt het model
ingevoerd in een 'workbench'. Dit is een geautomatiseerd hulpmiddel wat de
kwaliteit, bruikbaarheid en toegankelijkheid van het model verhoogt. Het onderhoud van het informatiemodel zal eveneens onder verantwoordelijkheid van de
SITU vallen.
Ontwikkeling van analysemethoden voor bedrijfsvergelijkingsgegevens
Het doel van dit onderzoek is om eenvoudige presentatievormen te ontwikkelen
van analyses van bedrijfsvergelijkingsgegevens. De conclusies van het onderzoek zijn:
- De onbetrouwbaarheid van de gegevens is een probleem voor de analyse.
De betrouwbaarheid moet dan ook verbeterd worden.
- Het zichtbaar maken van de gerealiseerde teeltomstandigheden geeft veel
inzicht in wat er in de praktijk bij een bepaald gewas aan teeltmaatregelen
plaatsvindt, hoe groot de variatie hierin tussen de bedrijven is en in welke mate
onderzoekgegevens c.q. voorlichtingsboodschappen door de praktijk zijn overgenomen.
- Slechts een beperkt deel van de onderzochte relaties konden betrouwbaar
worden aangetoond. Vaak is de gevonden variatie in teeltomstandigheden
tussen de bedrijven zo klein dat de kansen op het vinden van relaties uiterst
gering zijn.
- Het geven van een eenduidige verklaring voor de gevonden (betrouwbare)
relaties is in de meeste gevallen niet mogelijk. Dit hangt samen met het feit dat
slechts een beperkt aantal gegevens wordt geregistreerd en teeltfactoren
onderling gekoppeld kunnen zijn. Enkele relaties kunnen desondanks door
eerdere onderzoeksgegevens worden bevestigd.
De resultaten van 1989 stemmen in grote lijnen overeen met die van 1988.
Bedrijfsvergelijking in desnijbloementeelt
Inhetverslagjaar is meegewerkt aan het SITU-bedrijfsvergelijkingsproject voor de
snijbloementeelt. In eerste instantie is gewerkt aan een ontwerp voor de
chrysantenteelt. Daarna isgekeken naar detoepasbaarheid voor gerbera enroos.
Deconclusiewasdatvoor het merendeel hetfunctioneel ontwerpvan de chrysant
voor de roos en gerbera te gebruiken is.
Inventarisatienaardemogelijkheden van teeltbegeleidingssystemenindeglastuinbouw
De laatste jaren is de interesse in en de behoefte aan geautomatiseerde beslissingsondersteuning toegenomen. Binnen de plantaardige produktie zijn de
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beslissingsondersteunende systemen onder te brengen ineen teeltbegeleidingssysteem. Dit is te omschrijven als een geïntegreerd informatiesysteem, dat op
bedrijfsniveau aan de tuinder ondersteuning kan geven bij het nemen van teeltbeslissingen.
De uitgevoerde inventarisatie had tot doel:
- Het beoordelen of een nadere studie van de besluitvormingsstructuur bij
operationele beslissingen zinvol en kansrijk is.
- Het beoordelen of er mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen in de glastuinbouw.
De voorstudie richtte zich op de teelt van gewassen en de beslissingen die de
tuinder daarbij dagelijks neemt.
Geconcludeerd kan worden dat het zeker zinvol is om onderzoek naar besluitvorming uit te voeren en dat er ook mogelijkheden aanwezig zijn voor teeltbegeleidingssystemen in de glastuinbouw. Geautomatiseerde beslissingsondersteuning kan worden gebruikt als een aanvulling op reeds bestaande informatiebronnen en niet zozeer als een vervanging daarvan.
Onderzoek naar besluitvorming kan onafhankelijk worden uitgevoerd van
systeemontwikkeling. Voor de ontwikkeling van een teeltbegeleidingssysteem is
het belangrijk eerst een goed inzicht te hebben in de besluitvorming.
Doel van een op te zetten vervolgproject is een betere besluitvorming op
operationeel niveau (= korte termijn beslissingen), eventueel in combinatie met
het gebruik van geautomatiseerde systemen.
Op basis van een aantal selectiecriteria is een prioriteitstelling vastgesteld in
aanpak van aandachtsterreinen:
I Gewasbescherming.
II Klimaatbeheersing, voeding.
III Operationele planning.
IV Afzet, specifieke teelthandelingen, uitgangsmateriaal.

Warmteopslagtankvoor levering van warmte en CO2
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Investeringsselectie en doseertactiek C02
In aansluiting op het project 'Simulatie van het C02-verbruik' is een nieuw
project gestart waarin een investeringsselectie-programma gemaakt wordt voor
investeringen in C02-installaties.
Dit programma berekent kengetallen waarmee ten eerste de rentabiliteit van een
investering en ten tweede de economische gevolgen van verschillende doseertactieken kunnen worden doorgerekend.
De volgende verwarmingsuitrustingen kunnen doorgerekend worden: centrale
verwarming met een aardgasbrander; warmteopslag; verwarming met van elders
aangeleverd warm water, de zogenaamde afval-/restwarmte.
Deze kunnen worden gecombineerd met de volgende doseeropties: geen
C02-dosering; zuivere C0 2 ; C0 2 uit rookgassen; een combinatie van de laatste
twee.
Het programma wordt op een pc gebouwd.
Investeringsselectie energie
In het kader van een samenwerkingsproject met de afdeling Tuinbouw van het
LEI is een bestaand investeringsselectie-programma geactualiseerd. Dit
programma is enkele jaren geleden ontwikkeld om, rekening houdend met
subsidieregelingen, energiebesparende maatregelen te selecteren aan de hand
van de netto contante waarde. Het programma is ontdaan van de specifieke
regelingenvan hetsectorbeleid en isprogrammatechnisch sterk aangepast. Voor
de investeringen in energie- en gevelschermen, aanpassing van de verwarming
en aanpassingen van de kas ten behoeve van energiebesparing en combinaties
hiervan, gecombineerd met investeringen in condensors, warmtepomp of
combinaties hiervan wordt nu ook de terugverdientijd berekend. Van dit
programma is nu een pc-versie gereed.
Naast deze eenvoudige versie wordt een uitgebreidere versie ontwikkeld, waarin
het gebruik van alternatieve energiebronnen centraal staat.
Als alternatieve energiebronnen kunnen worden doorgerekend: gasketel
(uitgangssituatie); gasketel met rookgascondensor; kolenstook voor de basislast
warmtepomp; total energy installatie; afval-/restwarmte voor de basislast (warm
water van elders); warmteopslag; kolenstook met een total energy installatie;
afval-/restwarmte met een total energy installatie; al deze alternatieven gecombineerd met een condensor en/of warmteopslag.
Daarnaast kunnen alle alternatieven gecombineerd met een energie- en/of gevelscherm worden doorgerekend. Dit geeft in totaal 112 combinaties die doorgerekend kunnen worden.
Management advies
In 1988 is een voorstudie uitgevoerd om te bezien of het haalbaar is een
geautomatiseerd systeem temakenvoor devoorlichter/adviseur omaandeindividuele tuinder advies te geven ter verbetering van zijn management.
Aan de hand van eendemonstratiemodel is een indruk gegeven van de mogelijkheden. De voorstudie is uitgemond in een voorstel voor een vervolgfase.
Hierin zal onderzocht worden wat de werkwijze is en welke deskundigheden en
wensen de potentiëlegebruikers van management adviseringssystemen hebben.
Automatisering arbeidsbegrotingen
Door een tweetal stagiairs is gewerkt aan het opzetten van een programma voor
het automatiseren van arbeidsbegrotingen. Dit programma is een aantal keren
getest en naar aanleiding van de bevindingen bijgesteld.
Er zijn twee programma's ontwikkeld: één voor 'jaarrond' gewassen zoals
chrysant, sla en radijs, en één voor de overige gewassen.
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De opzet is dusdanig dal gewenste veranderingen snel ingebracht en doorgerekend kunnen worden. Aanpassingen kunnen op alle onderdelen plaats hebben
zoalstaaktijden,frequenties van bewerkingen,werkmethoden, produktiehoeveelheid, aantal oogstbeurten, vruchtgewicht, percentage uit tesorteren vruchten en
plantdichtheid. Daardoor is een begroting op alle onderdelen aan te passen
conform de specifieke situatie waarvoor deze gevraagd wordt.
Arbeidskundig onderzoek
Arbeidsstudies over aanleg en opruimen van substraatteelten
In 1988 zijn gegevens verzameld over de arbeidsbehoefte van de teeltwisseling
bij een aantal veel voorkomende mat-, slurf- en gootsystemen. Deze zijn in 1989
uitgewerkt tot taaktijden van de voorkomende bewerkingen en werkmethoden.
Aan de hand hiervan zijn arbeidsbegrotingen opgesteld van de teeltwisseling bij
deze systemen (exclusief het opruimen van de planten en het opnieuw inplanten
van het nieuwe gewas). Hieruit blijkt dat deverschillen in arbeidsbehoefte tussen
dediverse systemen vrij gering zijn. Een uitzondering hierop vormt de eenmalige
mat. Deze kost betrouwbaar minder arbeid dan enig ander systeem. Deteeltwisseling bij de eenmalige mat kost circa 250 uur per ha. Bij de andere systemen
(vergeleken zijn in totaal drie mat-, drie goot- en drie slurfsystemen) vergt dit
tussen 300 en 375 uur per ha.
Arbeidskundig onderzoek bij de teelt vanvleestomaten
Enige arbeidsstudies zijnverricht bij eenaantal bewerkingen waarvan voldoende
gegevens ontbraken. Een beperkt aantal arbeidsstudies is opgeslagen in een
databank ('Werkbank') teneinde dit systeem en het eraan gekoppelde taaktijdenprogramma tekunnentesten.Alsgevolg hiervan zijnzowel het coderingssysteem
als de manier van opbergen en coderen aangepast.
Technisch onderzoek
Ontwikkeling van geslotenteeltsystemen
Diverse nieuwe systemen worden in teamverband ontwikkeld en getest. De
nadruk ligt op het operationeel maken van eenvoudige (proef)opstellingen voor
verschillende typen gesloten teeltsystemen. Ditzijn 'wortelbevochtiging' en'zandbedden' ofwel een substraatloos systeem en eensysteem met een vast substraat.
Hierbij zijn de onderzoekvariabelen: vormgeving van de teeltruimte, materiaalkeuze, waterverdeling, aanpassingen voor automatisering/mechanisering.
Voorlopige ontwerpen zijn klaar, maar sommige onderdelen van de constructie
dienen nog uitgewerkt en geoptimaliseerd te worden.
Beperking van gewasbeschermingsmiddelen
De doelstelling van dit project is het verminderen van emissie van bestrijdingsmiddelen door het ontwikkelen van toedieningstechnieken met een zo hoog
mogelijke effectiviteit, dat wil zeggen een hoge effect/dosis verhouding en een
lagearbeidsinzet. Deeersteactiviteiten zijn gericht op hetdefiniëren vanomstandigheden voor het verkrijgen van een bepaald depositiepatroon. De variabelen
daarvoor (buiten de instelling van de apparatuur) zijn het gewas en het middel.
Systemen voor de watervoorziening
Doelstelling isdewaterhuishouding maximaal beheersbaar temaken bijeen minimalemilieubelasting. Dithoudt indatteeltsystemen gesloten moetenzijn naarhet
milieu en meer meet- en regeltechnisch ingericht worden, zodat uiteindelijk met
een zo laag mogelijke inspanning een maximaal teeltresultaat behaald kan
worden.
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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. Paprikateelt onder glas
8.Teelt van herfsttomaten
16.Schaduwbepalingen
19. Druiventeelt
27.Teelt van koolrabi onder glas
29.Teelt van aubergine
35.Teelt van bonen onder glas
36.Teelt van andijvie onder glas
41. Teelt van radijs onder glas
42. De teelt van meloen onder glas
47.Teelt van ijsbergsla onder glas
48. De teelt van witte rammenas (rettich) onder glas
49. De teelt van scherpe paprika
51. Arbeid, arbeidsbegroting en werkregeling
55.Teelt van botersla onder glas
56.Teelt van stooktomaten
58.Teelt van vleestomaten
66.Teelt van vroege komkommers
71. Grondstomen
73. Richtlijnen voor het samenstellen van potgronden en veensubstraten
74.Schermen in kassen
78. Plantenfysiologie in de glastuinbouw
79. Rookgascondensors
80.Waterontzouting door omgekeerde osmose in de tuinbouw
83.Chemische begrippen voor bemesting bij planteteelt zonder
aarde
85.C0 2 in de kas
86. Substraatteelt: technische, economische en planteziektenkundige aspecten
87. Plantevoeding in de glastuinbouw
88.Teelt van 'kleine' gewassen
89.Voedingselementen
90. Licht in de kas
92.Teelt van augurken onder glas
93.Teelt van Chinese kool onder glas
94. Informatiemodel glastuinbouw op weg naar een uniforme
klimaatregistratie
100.Teelt van courgette onder glas
101. Naoogstfysiologie
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Prijs f
20,—
10,—
27,50
6,—
15,—
15,—
15,—
15,—
20,—
15,—
20,—
7,50
6,—
uitverkocht
20,—
20,—
20,—
20,—
11,—
20,—
19,50
20,—
19,50
7,50
wordt herzien
20—
20,—
25,—
15,—
20,—
20,—
15,—
15,—
10,—
15,—
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.Teelt van Anthurium (andreanum)
3.Teelt van herfstchrysanten onder glas
4.Teelt van kasrozen
5.Teelt van freesia
7.De teelt van jaarrondchrysanten
10.Teelt van anjers (standaard- en trosanjers)
13. De bemesting van chrysant
14.Teelt van gerbera
15.Teelt van 'zomerbloemen' buiten en onder glas
18. Registratie watergeven en bemesten bij chrysant
20.Alstroemeriateelt
21. Teelt van nerine
23. Morfologische verandering in het groeipunt van freesia
gedurende blad- en bloemaanleg
24.Teelt van forsythia
25.Teelt van bouvardia
26.Teelt van cymbidium
30.Teelt van buitenanjers
31. De teelt van besheesters
32. De teelt van prunus en sneeuwbal
33.Teelt van seringen
34.Teelt van paphiopedilum
35.Teelt van phalaenopsis

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

In de teeltinformatie 'Pot- en Perkplanten' zijn verkrijgbaar:
Nr. Titel
1 P.Teelt van kalanchoe
2 P.Teelt van perkplanten
3 P.Teelt van pelargonium
4 P.Teelt van hortensia
5 P.Teelt van violen
6 P.Teelt van bromeliaceeen

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

In de serie 'Voedingsoplossingen Glastuinbouw' zijn verkrijgbaar:
Nr. Titel
1 V.Voedingsoplossingen voor teelten in steenwol in het Westland en De Kring (tomaat, paprika, komkommer en aubergine) (7e druk)
2 V.Voedingsoplossingen voor de teelt van komkommers in
steenwol (8e druk)
3 V.Voedingsoplossingen voor de teelt van tomaten in steenwol
(10e druk)
4 V.Voedingsoplossingen voor bloementeelten insteenwol inhet
Westland en De Kring (anjer, gerbera, roos) (3e druk)

Prijs f

10,—
10,—
10—
10,—
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5 V.Voedingsoplossingen voor deteelt van rozen in kunstmatige
substraten (3e druk)
10,—
6 V.Voedingsoplossingen voor deteelt van anjers insteenwol en
veen (3e druk)
10,—
7 V.Voedingsoplossingen voor de teelt van gerbera in kunstmatige substraten (3e druk)
10,—
8 V.Voedingsoplossingen voor groenten en bloemen, geteeld in
water of substraten (Ned/Engels) (8e druk)
10,—
9 V.Voedingsoplossingen voor de teelt van Anthurium
andreanum in substraten
8,—
10 V. Het berekenen van voedingsoplossingen voor plantenteelt
zonder aarde (idem in het Engels)
10,—
11 V. Normen voor waterkwaliteit in de glastuinbouw (4e druk) __ uitverkocht
12 V.Voedingsoplossingen voor de teelt van cymbidium in
substraten (nov. 1988)
20,—
13 V.Voedingsoplossingen voor de teelt van paprika in steenwol
en bij hergebruik van drainwater (4e druk)
15,—
14 V.Voedingsoplossingen voor de teelt van aubergines in
steenwol (3e herziene druk)
10,—
15 V.Normenvoorgehaltenaanvoedingselementen van groenten
en bloemen onder glas (Ned/Engels)
wordt herzien
16 V.Voedingsoplossingen voor de teelt van aardbeten in veensubstraat (1e druk)
wordt herzien
Diverse brochures:
Gewasbescherming in de snijbloementeelt 1990
Gewasbescherming in de pot- en perkplanten 1990
Gewasbeschermingsgids groenteteelt 1990
Taaktijden nr. 177
Kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw (groenten, snijbloemen en potplanten) 1989 - 1990
Ziekten en plagen glasgroenten in beeld
Ziekten en plagen snijbloemen en potplanten in beeld
Terminologie, geautomatiseerde kasklimaatregeling uitverkocht
Bedrijfskundige aspecten van teelt- en transportsystemen
bij komkommers
Hippeastrum (amaryllis); Gebruikswaarde-onderzoek 1985-1988 _
Vergelijking van diverse teeltplannen en bedrijfstypen in de glasgroenteteelt
De koelcel voor glasgroenten
In de serie 'Analytical Procedures':
2 A. Methods for physical analysis of potting soil and peat

Prijs f
10,—
10,—
10,—
16,—
30,—
14,—
11,—

15,—
15,—
20,—
20,—
Prijs f
10,—

De brochures kunnen worden besteld door het genoemde bedrag over te maken
op gironummer 293110, ten name van Proefstation Naaldwijk, Postbus 8, 2670
AA Naaldwijk. Hetzelfde kanvia Rabobank Midden-Westland, nr. 34.36.08.006 te
Naaldwijk. Vermeld daarbij het gewenste brochurenummer.
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Amaryllis
17, 38, 39, 42 46, 51
Amsoi
36, 41
18, 25, 35, 41
Andijvie
Anjer
20, 21,25
Aubergine
33, 41,44, 46, 50, 51
Aster
27
Boon
36, 41
18
Bouvardia
41, 47
Chinese kool
Chrysant 18,25, 36,37 , 38,46,49,51,53, 54
Courgette
35, 41, 44
Freesia
38, 42
Gerbera
17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 54
Komkommer 19,21 ,25 , 31, 32,33,39,41, 43,
45, 47, 48, 51
41
Koolrabi
Kroot
18, 25, 41
Meloen
35, 41
Paprika 26, 32, 39, 40, 41,43, 44, 47, 48,
51, 52
Pepino
42
Radijs
34, 41,46, 51
Roos
20, 25, 54
Selderij
36, 41, 51
Sla
19, 33, 41, 43, 47, 50, 51,53
Tomaat 20, 21 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 39,
40, 41, 44, 45, 48, 50, 51
Trachelium
27
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