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1.INLEIDINGENLEESWIJZER
Voor u ligt het onderzoekprogramma van het PBN en ROC's. In dit
onderzoekprogramma iszoconcreetmogelijkaangegeven welk onderzoek het
PBNenROC'sin1990inuitvoeringdenkttenemen.
VoorafgaandaandetotstandkomingvanditonderzoekprogrammazijnaanNTS,
VBN,VGB,NAKS,SITU,ROC'senVoorlichtingdehoofdlijnenvan het onderzoekvoor1990enhetglobaleonderzoekprogramma inbesprekinggegeven.Met
dereaktiesiszoveelmogelijkrekeninggehoudeninditonderzoekprogramma.
HetonderzoekvanPBNenROC'svindtplaatsaaneenveelheidvan gewassen.
Hoofdstuk 4 geeftuviaeenindexaanwelkonderzoekzoalaaneenbepaald
gewasgedaanzalwordenin1990.Hoofdstuk4laat ook zien dat meerdere
onderwerpentegelijkertijdaanmeerderegewassenonderzochtkunnenworden.
Achter sommigeproeventreftueensterretje (*) aan.Ditduidtaandatde
proefnietmeerindekasstaat,maarindefasevanafrondingsenverslagleggingverkeertdiein1990zalwordenafgesloten.
Proeven waar eenhekje (#)bijstaatlopenvanuit1989doorin1990watde
uitvoeringsfaseaangaat (dezeproevenstaandus in de kas). Deze doorlopende proeven moeten voor 1990 wat betreft hunbeslagopmensenen
middelenalseengegevenbeschouwdworden.
Eenaantalproevenen deelprojecten zijn gemarkeerd met de toevoeging
'Aandacht'. Op deze wijzewordtaandachtgevraagdvoorhetfeitdatdeze
proevenendeelprojectendoorhunaarden/ofomvang niet zondermeer uitvoerbaar zijnbinnendebeschikbareregulieremiddelen.Tevenswordtdaarbijaangegevenwaardeaandachtzichindatverbandmetnameopmoet richten: Investeringen of Inzet derden(waaronderalletijdelijkestationeringen).
Vermeldingverdienttevenshetgegevendathetplaatsvinden van nieuwbouw
van het deel van dekassenvanhetProefstationdataandeKastanjelaan
ligt,vaninvloedkan zijn op de plaats van uitvoering van bepaalde
proeven.
OokdesamenwerkingmethetPTGinNaaldwijkkomtsteedsduidelijkerinhet
onderzoekprogrammanaarvoren.Eengoed voorbeeld hiervan is de samenwerking op hetvlakvanhetmilieu-onderzoekwaarbijmiddelseengezamenlijkemilieu-onderzoeknotitieGlastuinbouwdeaandachtspuntenzijnbepaald.
Ookdeuitwerkingdaarvaninonderzoekprojectenvindtgezamenlijkplaats.
Over deveelheidvanpotplantenensnijbloemendieonderwerpvanhetpraktijkonderzoekzijnenoverdeveelheidvanonderwerpendieweonder handen
hebbenkuntuzichzelfeenmeningvormen,aldoorbladerend.Enpergewasis
allesnogeensvoorusamengevatinhoofdstuk4.

Dr.ir.R.D.Woittiez
Adjunct-directeurPBN
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2.ONTWIKKELINGEN INHETONDERZOEKPROGRAMMA1990
Uitgangspuntvoorhetopstellenvanhetonderzoekprogrammavoor 1990 zijn
de hoofdlijnenvanhetBloemisterij-onderzoek1990dieinhetvoorjaarvan
1989verschenenzijn.Dezehoofdlijnengevenmetnameeen bijstelling aan
in de richting vanmeeraandachtvoordemilieu-problematiek.Debinnengekomenreaktiesopde voorgestelde hoofdlijnen ondersteunen deze bijstelling in het algemeen.Dehoofdlijnenzijndanookindevoorgestelde
richtingvastgesteldenalsuitgangspuntgenomenvoorhetopstellenvanhet
onderzoekprogramma1990.
Ookdemilieu-onderzoeknotitieGlastuinbouwvandeProgrammaAdviesCommissieGlasgroentenenBloemisterijheeftrichting gegeven aan de aandacht
voorhetschoonproduceren.
Vertaling van de hoofdlijnen voorhetBloemisterij-onderzoek1990ende
bovengenoemdemilieu-onderzoeknotitieGlastuinbouwnaar het onderzoekprogramma voor 1990 hebben een versterking betekent voor de projecten
'Waterhuishouding en Bemesting', 'Gezondheid Uitgangsmateriaal' en
'Fysischeenchemischebestrijdingvanziektenenplagen'.Daarnaastiser
eennieuwprojectgedefinieerdmetdetitel 'Ontwikkelingentoetsing uitstootarmteeltsysteem'.

3.ONDERZOEKPROGRAMMA 1990
IA.

KLIMAATENGROEI (Themaoptimaliseringteelt)
Projecthouder:J.Vogelezang
Onderzoekers :A.vdWiel (ROCHorst),H.Verberkt (ROCLent),
G.vanLeeuwen(ROCNoordNederland),P.vanOs,
L.Cuypers,K.vanSchijndel (IMAG),A.Kerssies,
K.Boogers,Vacature (ROCVleuten),Gewasonderzoeker
Hetenergiebesparendonderzoekinvoorgaandejarenheefthetinzicht
indeeffectenvandediverseklimaatfactorenopdegewasgroei
verdiept (o.a. het belangvandefactorlicht,temperatuurenrelatieveluchtvochtigheid).Dezenieuweinzichtenzullennaderuitgewerkt
moetenwordenvoorverdereoptimalisatievanhetteeltproces.Bijdeze
optimalisatiezalsterkerdanvoorheenhetaspectkwaliteit betrokken
worden.Doelvanhetprojectisdanook een nadere uitwerking van
nieuweinzichtenenintegratievan bestaande kennisomtoteengoede
beheersbaarheidvanhetplantklimaatenbesturingvanhet teeltproces
tekomen,waardooreen voorspelbaar eindresultaat naarproduktieen
kwaliteitmogelijkwordt. Hiertoe zijn de volgende deelprojecten
gedefinieerd:

1401-0 Substraat-enpottemperatuur
Deelprojecthouder:J.Vogelezang
Onderzoekers
:H.Verberkt (ROCLent),G.vanLeeuwen(ROCNoord
Nederland),A.vdWiel (ROCHorst)
Sindsdeenergiecrisisstaatdetemperatuurweervolopin de belangstelling. Deze aandacht richtte zicheerstopalternatieveverwarmingssystemendiemogelijkeenenergievoordeelzouden opleveren. Dit
warenmetnamesystemendieeenverhoging vandesubstraat-/pottemperatuurvoorstondentegenovereenverlagingvandekasluchttemperatuur.
Opditmomentrichtdeaandachtzichvooralop het positieve effect
vaneenhogeresubstraat-/pottemperatuur opverbeteringvandeproduktieenkwaliteit.
Hetonderzoeknaarde invloed van tablet- en vloerverwarming bij
potplantenzalin1990voortgezetwordenopproeftuinLentenKlazienaveen. OpproeftuinLentzal 'vertaling'naaranderebladgewassen
plaatsvindeneninKlazienaveen 'vertaling' naar grote planten op
betonvloer.Bijdesnijbloemenwordteengezamenlijkeproefuitgevoerd
opdeproeftuinenVenloenHorstmet Alstroemeria, waarbij getracht
zal wordend.m.v.verschillendegrond-enkasluchttemperaturenbloeispreidingterealiseren.Devolgendeproevenlopenin1990door:
[401-9

Verwarmde tabletten
en assimilatiebelichting
bij groene en bonte
planten, H. Verberkt (ROCLent) #
[401-11 Ficus op verwarmde betonvloer II, G. van Leeuwen (ROCNoord Nederland) #
1401-12 Bloeibeïnvloeding
Alstroemeria
door middel van
grondkoeling,
A. vd Wiel (ROCHorst) *
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Devolgendenieuweproevenzullenplaatsvinden:
1402-13 Verwarmde tablettten
en assimilatiebelichting
bij potplanten
(dit
is een vervolg op 1401-9), H. Verberkt (ROC Lent)
1401-14 Teelt potplanten
op verwarmde betonvloer
III,
G. van
Leeuwen,
Noord Nederland)
1401-15 Invloed
gronden
kasluchttemperatuur
op
bloeispreiding
Alstroemeria;
een gecombineerde proef van de ROC's Horst en Noord
Nederland, A. vd Wiel (ROCHorst) en G. van Leeuwen (ROC Noord
Nederland) Aandacht:Investeringen/plantmateriaal

(ROC

1403-0 Toepassinpasslmilatiebelichtiniz
Deelprojecthouder:J.Vogelezang
Onderzoekers
:H.Verberkt (ROCLent),G.vanLeeuwen (ROCNoord
Nederland),A.vdWiel (ROCHorst),L.Cuypers,
Gewasonderzoeker
Sindseenpaarjaarwordteropgroteschaalgeïnvesteerd inassimilatiebelichtingindepraktijk.Plantkundigzijnernogveelvragen onbeantwoord diezicho.a.richtenoplichtintensiteit,belichtingsduur
enlichtspectrum.Deeerstefasevanditonderzoekis een oriëntatie
naardeeffectenvanassimilatiebelichtinggeweest.
In1990zalgestartwordenmethetoptimaliserenvanassimilatiebelichting naar lichtintensiteitenbelichtingsduurbijdiegewassen
dieinhetoriënterendeonderzoekalsperspectiefvolzijnaangemerkt.
Komendjaarrichthetonderzoekzichmetnameophetanalyserenvande
aspectendieeenrolspelenbijassimilatiebelichting.
Devolgendeproeflooptdoorin1990:
1403-4 Assimilatiebelichting
Bouvardia, G. van Leeuwen, ROCNoord Nederland #
1403-10 Invloed belichtingsduur
op groei en kwaliteit
Begonia en Kalanchoë,
H. Verberkt (ROCLent) #
Devolgendenieuweproevenzullenplaatsvinden:
1403-11 Invloed belichtingsduur
op groei en kwaliteit
van potplanten
II,
een vervolg op proef 1403-10, H. Verberkt (ROC Lent)
1403-12 Invloed lichtintensiteit
en belichtingsduur
bij Roos; een gecombineerde proef van ROC's Horst en Noord Nederland, G. van Leeuwen
(ROCNoord Nederland) en A. vd Wiel (ROC Horst)
Aandacht:Investeringen
1403-13 Belichtingsstrategieën
bij potplanten,
J. Vogelezang/L.
Cuypers/gewasonderzoeker Aandacht:Investeringen

6-

bij

1405-0 (Omgekeerde')dag/nachttemperaturen
Deelprojecthouder:J.Vogelezang
Onderzoekers
:L.Cuypers,Vacature (ROCVleuten)
Doordeentreevanenergleschermenwerdhetuitenergie-oogpuntinteressant 'snachtseenhogeretemperatuurtegevenentegelijkertijdde
temperatuur overdagietstelatenzakken.Ditintegenstellingtotde
gangbaremaniervanstoken.Uitdiverseonderzoeken is inmiddels al
naarvorengekomendathetmogelijkisdetemperatuur over bijvoorbeeld een etmaaltesommeren,zonderdatgroeienontwikkelingbeïnvloedwordeninvergelijkingmeteentraditioneelstookregime.Wel is
er een groot effect op destrekkingsgroeiendaarmeedekwaliteit
vastgesteld.Doelvanditdeelprojectishet vaststellen van temperatuurgrenzen en gewenstetemperatuurgemiddeldenoverkorte(etmaal)
en langere periodes, waardoor het werken met temperatuursommen
gestaltekankrijgenindebloemisterijsector. Het aspect kwaliteit
zalhiereenbelangrijkerolinspelen.Ookvanuitmilieu-oogpuntzijn
erperspectievenomhetgebruikvanremstoffenterugtedringen.
In1990zalergestartwordenmetonderzoekbijperkplanten.
Devolgendenieuweproevenzullenplaatsvinden:
2405-5 Invloed
omgekeerde
dag/nachttemperaturen
perkplanten,
L. Cuypers
1405-6 Temperatuuronderzoek
bij Poinsettia,
Vacature

op strekkingsgroei
(ROC Vleuten)

1406-0 Zornerklimaat
Deelprojecthouder: J.Vogelezang
Onderzoekers
: H.Verberkt (ROCLent),P.
(ROCNoordNederland)

vanOs,G.vanLeeuwen

Ophetgebiedvanlichtistotophedenvooralgekekennaar produktie
onder invloed vanschermenendubbeldek.Opbasisvanditonderzoek
zijnookvuistregelsopgesteld.Inmiddelsisechterwel gebleken dat
dezevuistregelsnuanceringbehoevenendatli^htinrelatiemetandereklimaatfactorenbezienmoetworden.Zoishetookinde zomer van
belang is zoveelmogelijklichtoptevangen.Eenbelangrijkpuntin
ditonderzoek ishetvaststellenvande licht-gevoeligheid van verschillende typengewasseninverschillendeteelt-stadia(stralingsgevoeligheid).Ditonderzoeklevertdaarmeenieuwenormen voor het
optimaliserenvanschermstrategieënincombinatiemetandere
teeltmaatregelen (bv.gewaskoeling,e t c ) . Doelvanditdeelprojectis dan
ook hetoptimaliserenvandebenuttingvanhetbeschikbarelichtvoor
groei,bloeienkwaliteit.
Devolgendeoriënterendeproevenlopendoorin1990:
1406-1
1406-2
1406-4

Schermen en gewaskoeling
bij potplanten
II, H. Verberkt (ROCLent) *
Cymbidium lichtonderschepping/EC,
P. van Os #
Watergeeffrequent
ie bij teelt Ficus op betonvloer,
G. van Leeuwen
(ROCNoord Nederland) #

bij

Devolgendenieuweproevenzullenplaatsvinden:
1406-5
1406-6

Schermen en gewaskoeling
bij potplanten
Zomerklimaat op een betonvloer,
G. van

III, H.
Leeuwen,

Verberkt (ROC Lent)
(ROCNoord Nederland)

1407-0 Microklimaatbiipotplanten Aandacht:InzetIMAG
Deelprojecthouder:J.Vogelezang
Onderzoekers
:K.vanSchijndel(IMAG)
Gegevendatersteedsmeerbehoeftezalontstaanaanbesturingvanhet
klimaatindedirecteomgevingvandeplantofzelfsonderdelenvande
plant,zalereenverdereontwikkelingplaatsvindenvanverwarmingssystemen enanderehulpmiddelenomhetkasklimaattebeïnvloeden.Daarvoorisechterkennisnodigmetbetrekkingtotmicroklimaaten plantreacties.Uitvoorgaandonderzoekisreedsvooreenaantalteeltsystemeneenbeschrijvinggemaaktvanhetmicroklimaat.Devoortgangis
metnameafhankelijkvandeinzetvanhetIMAG.
1408-0 Fysiogeneafwijkingeninrelatietotklimaat
Deelprojecthouder:J.Vogelezang
Onderzoekers
:L.Cuypers
Hetvoorkomen van fysiogene afwijkingen bij potplanten wordt in
toenemende mate als een probleem gesignaleerd. Voorbeeldenzijn:
bloembeschadiging bij Kalanchoë, verdroogde groeipunten bij
Spathiphyllumendezgn.vocht-enkrimpblaadjesbijdiversegewassen.
Deze verschijnselenlijkenhetgevolgtezijnvanverstoringenvande
internewaterhuishoudingvandeplant,waardoor 'rand'en 'glazigheid'
(bekend vanuit de groenteteelt) kan ontstaan onder invloed van
ongunstige kas-klimaatomstandigheden. Dit deelprojectheeftdanook
totdoelnategaanonderwelkeomstandigheden fysiogene afwijkingen
bij diversepotplantenontstaanenhoedezedoorhetingrijpeninhet
kasklimaattevoorkomenzijn.
In1990looptdevolgendeproefdoor:
1408-1

Bloembeschadiging
bij Kalanchoë
Spathiphyllum
I, L. Cuypers #

en verdroogde

groeipunten

en blad

bij

Devolgendenieuweproefzalplaatsvinden:
1408-2

Fysiogene afwijkingen
L. Cuypers

in relatie

tot klimaat,
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een vervolg

op

1408-1,

1409-0 Gewasbescherming Inrelatietotklimaat
Deelprojecthouder:A.Kerssies
Onderzoekers
:H.Verberkt(ROCLent),K.Boogers
Debloemisterijkentveelplagenenziekten die momenteel voor het
merendeelnogchemischbestredenkunnenworden.Vanuitmilieu-oogpunt
moet ditsterkteruggedrongenworden.Éénvandeinstrumentenhiertoe
iseenbeterebeheersingvan het kasklimaat, waardoor ontstaan en
ontwikkeling van ziekten en plagenkanwordenbeïnvloed.Ditdeelprojectsluitonderandereaanopproject37,waarde populatie-dynamischeenepidemiologischeaspectenbestudeerdworden.Ditdeelproject
iseropgerichtomverkregeninzichtenomtezetten in klimaatstrategieën,waarmeeziektenenplagenpreventiefbestredenkunnenworden.
Devolgendenieuweproevenzullenplaatsvinden:
2409-1 Relatie pottemperatuur en ontwikkeling Cylindrocladium
spathiphylli
bij Spathiphyllum, A. Kerssies
1409-2 Invloed hijsverwarming
op microklimaat
Saintpaulia
in relatie
tot
Botrytis, H. Verberkt (ROC Lent)
1409-3 Invloed luchtvochtigheid,
temperatuur en bemesting op Meeldauw bij
roos , K. Boogers Aandacht:Investeringen
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15.

WATERHUISHOUDINGENBEMESTING (Themaoptimaliseringteelt)
Projecthouder:R.Baas
Onderzoekers :Vacature (ROCVleuten),N.Straver,M.Warmenhoven,
A.vdWiel (ROCHorst),W.Otten (IB/LUW),P.vanOs,
T.Blacquière,G.vanLeeuwn(ROCNoordNederland),
D.Krijger (ROCRijnsburg)
Voor een optimale groeienontwikkeling iseenoptimalevoorziening
vanvoedingstoffen,wateren lucht (zuurstof) in het wortelmilieu
onontbeerlijk. Aangeziendevoedingssamenstelling invloedheeftopde
produktieenopkwaliteitsaspecten als stevigheid, kleur, vorm en
houdbaarheid, kanbemestingsonderzoekuiteindelijkgebruiktwordenom
dezeaspecten te beinvloeden. In recirculerende systemen waarbij
drainwater hergebruikt wordt kan deonderlingeverhoudingvanvoedings-ennietvoedingsionennaverloopvantijdgaanveranderen.
Onderzoeknaardematewaarinditnadeligkanzijnvoor de produktie
is daarom noodzakelijk.Debemestingisindepraktijkgekoppeldaan
dewatergift.Hierdoorkandebemestingbijteelt op substraat beinvloed worden door de frequentievanwatergeven.Bovendienheeftde
bemestingsgiftincombinatiemetdewatergiftgevolgenvoor de zuurstofvoorziening inhetwortelmilieu.Vooralbijgewassenwaarbijaangetoondisdatzeslechtinstaatzijnluchtholtes te vormen, zoals
bijvoorbeeld anjerenBouvardia,kaneenbeperkte zuurstofvoorziening
totgroeiproblemenleiden.Onderzoeknaardeeffectenvanzuurstofgebrekbijbloemisterijgewassenenerzijdsen maatregelen om dit te
voorkomenanderzijdsvormenpuntenvanonderzoek.

1506-0 Lucht-enwaterhuishoudingwortelmilieu
Deelprojecthouder:R.Baas
Onderzoekers
:A.vdWiel (ROCHorst),Vacature (ROCVleuten),
N.Straver,M.Warmenhoven,PvanOs
Doelvanditdeelproject ishetverkrijgenvaninzichtindeeffecten
van de zuurstofvoorziening op de produktieenkwaliteitvansnijbloemeninrelatietotdeaktiviteitvanhetwortelstelsel.
Devolgendeproevenlopendoorin1990:
1506-3
1506-4
1506-6
1506-7
1506-8
1506-9

Waterhuishouding en substraat Bouvardia, Vacature (ROCVleuten) #
Watergift bij anjer op steenwol, A. vd Wiel (ROCHorst) *
Invloed zuurstofbeschikbaarheid
op ontwikkeling
Anjer,
bij teelt
substraat,
N. Straver #
Invloed
zuurstofbeschikbaarheid
op ontwikkeling
van o.a. Anjer,
teelt in een substraatloos
systeem, M. Warmenhoven #
Vergelijking
substraat en gietfrequentie
anjer,
Vacature
(ROC Vleuten)»
Vergelijking
substraat
en gietfrequentie
Gerbera,
Vacature
(ROCVleuten) #
Devolgendenieuweproevenzullenin1990plaatsvinden:
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op
bij

1506-10 Substraatonderzoek
Alstroemeria
II, P. van Os
1506-11 Vergelijking
alternatieve
groeimedia voor Chrysant,
(ROC Horst)

A. vd Wiel

1507-0 Water-.nutriëntenenzuurstofmodelpotplanten
Deelprojecthouder:W.Otten(IB/LUW)
Onderzoeker
:R.Baas,N.Straver
Binnenditdeelprojectwordtinsamenwerkingmet het Staringcentrum,
IB en de LUW aan dehandvaneendeelsbestaandmodel (SWATRE)en
deelsteontwikkelenmodeldestromingsprocessenvanwater,nutriënten
en zuurstof beschreven, om daarmeeuiteindelijkvoorspellingenten
aanzienvanteeltmaatregelentegevenvoorplantengroei.
Devolgendenieuweproefzalin1990plaatsvinden:
1507-1 OriëntatiemeetopstellingbijFicus,W.Otten
1508-0 Streefwaardenonderzoek
Deelprojecthouder :N.Straver
Onderzoekers
:D.Krijger (ROCRijnsburg),T.Blacquière,
Vacature (ROCVleuten),G.vanLeeuwen(R0CNoord
Nederland)
Debasisvandehuidigebemestingsadviezenzijndezogenaamdestreefcijfers.Dezestreefcijfersberustendeelsoponderzoekendeelsop
praktijkervaring.Voordeverschillendegewassendienendestreefcijfersverdertewordenaangepastcq.tewordengeoptimaliseerd.
Doelvanditdeelprojectisomnategaanofontwikkeldeschema'svoor
de bijmestadviezen vanpotplantenopbasisvansubstraatanalysevoldoenenzonodigbijtestellen.Ookwordtonderzochtof de voedingsamenstellingbijbemestingvoorsnijbloemeninsubstraatverdergeoptimaliseerdkanworden.Bemestingsonderzoekbijsnijbloemenvindt ook
plaatsophetPTGinNaaldwijk.Devolgendeproevenlopendoor:
1508-1
1508-2
1508-3
1508-4
1508-5
1508-6
1508-7

Voeding en kwaliteit
bij Cymbidium, N. Straver #
Invloed Borium op produktie en kwaliteit
bij Anjer,
Vacature
(ROCVleuten) *
Bemesting buitengeteelde
gewassen o.a. Carthamus, Limonium,
Solidago,
D. Krijger (ROCRijnsburg) *
Invloed stikstofvorm
op produktie en kwaliteit
Anjer, T. Blacquière #
Nagaan invloed Kalium/Magnesiumverhoudingen
in voedingsoplossing
op
groei en kwaliteit
SpathiphyHum, G. van Leeuwen (ROC Noord Nederland) *
Invloed EC tijdens teelt op kwaliteit
Hortensia, G. van Leeuwen
(ROCNoord Nederland) #
Invloed
N:K verhouding
op bloeitijdstip
en kwaliteit
Azalea, G. van
Leeuwen (ROCNoord Nederland) *
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1508-8

K:Hg verhouding
Nederland) *

bij 4 rassen Poinsettia,

G. van Leeuwen (ROC Noord

Devolgendenieuweproevenzullenplaatsvinden:
1508-9
1508-10
1508-11
1508-12
1508-13
1508-14
1508-15
1508-16
1508-17

Invloed watergeeffrequentie
op groei Palmen, G. van Leeuwen
(ROCNoord Nederland)
Nitraat/sulfaat
verhouding in teelt Poinsettia,
G. van Leeuwen
(ROCNoord Nederland)
Streefwaardenonderzoek
buitengeteelde
gewassen II, D. Krijger
(ROC Rijnsburg)
Fosfaattrappen
bij roos op substraat,
Vacature (ROC Vleuten)
Streefwaardenonderzoek
voor zomerteelt
Saintpaulia,
in relatie
tot
waterkwaliteit,
H. Verberkt (ROC Lent)
EC-trappen bij Azalea, G. van Leeuwen (ROCNoord Nederland)
EC-trappen bij Potchrysant,
G. van Leeuwen (ROCNoord Nederland)
EC-trappen bij Pelargonium, G. van Leeuwen (ROCNoord Nederland)
Invloed bemesting op trekresultaat
Hortensia,
een vervolg op proef
1508-6, G. van Leeuwen (ROCNoord Nederland)

1509-0 Zoutgevoelipheidsnijbloemen
Deelprojecthouder:R.Baas
Onderzoekers
:N.Straver,M.Warmenhoven
Ditonderzoekheefttotdoelominzichttekrijgenindeeffectenvan
ophopingvanniet-voedingselementen(metnameNaCl)inrecirculerende
(substraatloze)systemen.In1990zaldevolgendeproefplaatsvinden:
1509-1

EC-trappen
R. Baas

en zoutgevoeligheid

bij snijbloemen

12

op

watercultuur,

de

L7.

BEÏNVLOEDINGBLOEIENONTWIKKELING (ThemaOptimaliseringteelt)
Projecthouder:T.Blacquière
Onderzoekers :P.vanOs,A.vdWiel (ROCHorst),D.Krijger(ROC
Rijnsburg),K.Boogers,M.deGraaf
Bij het telen van sierteeltgewassenishetvangrootbelangdatde
teelttesturenisvooreenzostrakmogelijkeplanningtegenzolaag
mogelijkekosten.Naasthetefficiëntproduceren,moeterookeenproduktontstaanmetdegewensteeigenschappenaanheteindvande teelt
(bloei/geenbloei,vertakking/geenvertakking),etc.Behalve
het
sturenin de teelt is hetookbelangrijkdeteeltmogelijkhedenvan
veelsoortenindetijduittebreiden.Eenaantal stuurmaatregelen
beïnvloeden de plantdirect,maardemeestestuurmaatregelengrijpen
inopsturingsmechanismen indeplant.Doorherkomstverschillenisde
'afstelling' van deze sturingsmechanismen heelverschillend(lange
dagplanten,kortedagplanten,e t c ) . Zowelhetstrevennaar een produktmetgewensteeigenschappenaanheteindvandeteelt,alsdewens
tot uitbreiding van de teeltmogelijkheden geven aanleiding tot
onderzoeknaarde diverse sturingsmogelijkheden. De werking van
stuurmaatregelen in de plant enherkomstverschillentussensoorten
gevenaanleidingtotonderzoeknaaraanwezigheideneigenschappenvan
sturingsmechanismenindeplant.Devolgendedeelprojectenzijnonderscheiden:

.701-0 Mechanischebeïnvloeding
Deelprojecthouder:T.Blacquière
Onderzoekers
:D.Krijger (ROCRijnsburg),A.vdWiel (ROCHorst)
In ditdeelprojectvindtonderzoekplaatsnaardebeïnvloedingvande
plantmiddelsscheuren, stekken, toppen, dieven, snoeien, maaien,
etc.).Devolgendeproevenzullenin1990doorlopen:
701-14 Invloed plantdichtheid
en teeltmaatregelen
op produktie
D. Krijger (ROCRijnsburg)
*
701-15 Verlating oogst Veronica door afmaaien en gebruik tunnel,
(ROCHorst) *
701-16 Beperken van snelle scheuten in Bouvardia, K. Boogers *

Gypsophila,
A. vd Wiel

Devolgendenieuweproefzalplaatsvinden:
701-17 Invloed plantdichtheid
en teeltmaatregelen
D. Krijger (ROC Rijnsburg)

op produktie

Gypsophila

703-0 Beïnvloedingmiddelstemperatuur
Deelprójecthouder:T.Blacquière
Onderzoekers
:D.Krijger (ROCRijnsburg),A.vdWiel(ROCHorst),
P.vanOs
Onderzoeknaarbeïnvloedingvandeplantmiddelskoude-enwarmte-behandelingen,bodemtemperatuur,etc.Devolgendeproevenzullendoorlopen:
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II,

1703-3
1703-4
1703-6
1703-9

Bloeispreiding
Cambria, P. van Os *
Bloeibeïnvloeding
Paphiopedilum
II, P. van Os) #
Oogst spreid ing Campanula, A. vd Wiel (ROCHorst) *
Plantleeftijd
en koudebehoefte voor bloemproduktie
Campanula,
D. Krijger (ROCRijnsburg) *
1703-10 Voorbehandeling plantmateriaal
en planttijdstip
Veronica, D. Krijger
(ROCRijnsburg) *
1703-11 Verbetering oogstspreiding
en kwaliteit
Tracbelium, A. vd Wiel
(ROCHorst) *
1703-13 Bloeispreiding
Cambria II, P. van Os #
Devolgendenieuweproevenzullenin1990plaatsvinden:
1703-12 Bloeispreiding
zomerbloemen met plastic
tunnel 89/90 o.a. Campanula,
Trachelium en Veronica, A. vd Wiel (ROC Horst)
1703-14 Bloemknoprust-doorbreking
van Astilbe,
D. Krijger (ROC Rijnsburg)
1703-15 Oriëntatie
op toepassing rolkas voor bloeispreiding
van zomerbloemen,
D. Krijger (ROC Rijnsburg)
1703-16 Ontstaan van duimen bij Freesia in relatie
tot grond- en kasluchttemperatuur, A. vd Wiel (ROC Horst)
1704-0 Chemischebeïnvloeding
Deelprojecthouder:T.Blacquière
Onderzoekers
:D.Krijger (ROCRijnsburg)
Binnenditdeelprojectvindtonderzoekplaatsnaardebeïnvloeding
vandeplantmiddelshettoedienen van groeiregulatoren (b.v. remstoffen).
Devolgendeproevenzullenin1990doorlopen:
1704-4
1704-7
1704-8

Groeiregulatie
Matricaria,
D. Krijger (ROCRijnsburg) *
Invloed Benzyladenine op scheutontwikkeling
Spathiphyllum,
T. Blacquière #
Opname en transport gibberellinezuur
in Spathiphyllum,
T. Blacquière

#

Devolgendenieuweproefzalplaatsvinden:
1704-9

Groeiregulatie

Matricaria

II, D. Krijger

(ROC Rijnsburg)

1705-0 Beïnvloedingmiddelslichtperiodiciteit
Deelprojecthouder:T.Blacquière
Onderzoekers
:D.Krijger,M.deGraaf,K.Boogers
Inditdeelprojectvindtonderzoekplaatsnaardebeïnvloedingvan
deplantmiddelsdaglengtebehandelingenen/ofnachtonderbreking.
Devolgendeproevenzullenin1990doorlopen:
1705-2

Cyclische
bij Aster,

en continue
langedag en onderbreking
D. Krijger (ROCRijnsburg) *
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van korte

dagperiode

1705-3 Daglengte en groeiregulatie snijbloemenproduktie Solidago, D. Krijger
(ROC Rijnsburg) *
1705-4 Plantleeftijd,
opkweekmethode en dagverlenging Trachelium, D. Krijger
(ROC Rijnsburg) *
1705-5 Tijdstip dagverlenging Trachelium, D. Krijger (ROC Rijnsburg) *
1705-6 Kritische daglengte Aster ericoïdes, T. Blacquière *
Devolgendenieuweproevenzullenin1990plaatsvinden:

1705-8 Plantleeftijd
en dagverlenging Trachelium bij verschillende
selecties
II, D. Krijger (ROC Rijnsburg)
1705-9 Temperatuur en daglengte Aster ericoïdes, D. Krijger (ROC Rijnsburg)
1705-10 Daglengte en groeiregulatie bij Solidago II, D. Krijger
(ROC Rijnsburg)
1705-11 Plantdatum, plantleeftijd
en daglengte bij Campanula, D. Krijger
(ROC Rijnsburg)
1705-12 Bloeibeïnvloeding Boltonia latisquama, D. Krijger (ROC Rijnsburg)
Aandacht:investeringen

1705-13 Temperatuur en daglengtegevoeligheid
van bloei-induktie
realisatie bij Aster cv Monte Cassino, T. Blacquière

en bloei-

Aandacht:Investeringen

1705-14 Temperatuur en daglengtegevoeligheid

Bouvardia, K. Boogers

Aandacht:Investeringen

1705-15 'Zittenblijvers'

en daglengte in Cypsophila, M. de Graaf

Aandacht:Investeringen
L706-0 Beïnvloedingmiddelslichtkwaliteit
Deelprojecthouder:T.Blacquière
Onderzoekers
:In dit deelproject vindt onderzoek plaats naar de effectenvan
belichtenen/ofschermenmetspecifiekekleurenuithetlicht-spectrum
opdeplant.
Devolgendenieuweproevenzullenplaatsvinden:

1706-2 Effect lichtkwaliteit
op potplanten. T. Blacquière
[706-3 Zijscheutontwikkeling
Anjer met behulp van rood licht, T. Blacquière
[706-4 Lichtkwaliteit
en strekking bij perkplanten, T. Blacquière
L707-0 Nevenaspectenvanassimilatiebelichtinp Aandacht:Inzetderden
Deelprojecthouder:T.Blacquière
Onderzoekers
:vacature(MLV)
Hetgebruikvanassimilatiebelichting inde glastuinbouw neemt zeer
sneltoe,metnamebijdepotplantenenenkelesnijbloemen.Hethoofddoel vanassimilatiebelichting ishetverhogenvandeproduktieende
kwaliteitindelichtarmeperiodevanhetjaarvia een hogere fotosynthese. Bij het toepassenvanassimilatiebelichtingtredenechter
heelveeleffectenopdielosstaanvande fotosynthese, maar samenhangen met debelichtingsduur,hettijdstipvanbelichtenenmethet
vandaglichtafwijkendelichtspectrumvandegebruiktelampen.Om tot

15

een efficiëntebenuttingvanassimilatiebelichtingtekomenisstudie
vandezeeffectennoodzakelijk.
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L8.

AUTOMATISERINGENMECHANISERINGTEELT(Themateeltsystemen)
Projecthouder
Onderzoekers

:P.vanWeel(IMAG)
:L.Oprel,Gewasonderzoekerpotplanten

Dekwaliteitvandearbeidindeglastuinbouwligtdeelsop
een
relatief laagniveau.Oorzakendaarvoorzijnondermeerdegrotehoeveelhedenroutinewerkendeslechtewerkhoudingen.Automatisering van
dewerkzaamhedenkaneenbijdrageleverenineen verbetering van de
kwaliteitvandearbeid.Eenbelangrijkevoorwaarde voor automatiseringiseengelijkmatigprodukten produktieproces. Er ontstaateen
geïntegreerdproduktieproces,wanneerteelt,transporten bewerkingen
goedopelkaaraansluiten.Een dergelijksysteemgecombineerdmeteen
nauwkeurigedefinitievanhetteproducerenproduktinallestadiavan
bewerkingvormtde basisvandeindustriëleteelt.Bijenkelesoorten
potplantenishetgeautomatiseerdeteeltprocesal realiteit, bij de
meesteechternogniet.Ookbijdesnijbloementeeltverkeertautomatiseringvanhetproduktieprocespasineenbeginfase.Doelvanditprojectis dan ook demechaniseringenautomatiseringvandeteeltvan
potplantenensnijbloemenonderdevoorwaardevanverbetering van de
werkomstandigheden en de kwaliteit vandeprodukten.In1990wordt
gewerktaandevolgendedeelprojecten:
1804-0 Sorterenvanpotplanten
Deelprojecthouder:P.vanWeel(IMAG)
Onderzoekers
:L.Oprel
Denadrukinditdeelprojectzaldekomendetijdkomen te liggen op
het vaststellenvankwaliteitsnormen.Deverkregennormenmoetenleidentoteenuniformprodukt.Ditproduktkanbereiktworden door een
partijplantentegaansorteren.Wanneerdezesorteringzovroegmogelijkindeteeltplaatsvindt,kunnendepartijenop eenvoudige wijze
wordenwijdergezetengeoogst.Ditbespaartarbeid,vergrootdemechanisatiemogelijkhedenenmaakteenmaximaleruimtebenuttingmogelijk.
Devolgendenieuweproefzalplaatsvinden:
\80U-1

Sorteren

van Begonia,

P. van Weel (IMAG)/L.

Oprel

L805-0 Ontwikkelingvangelijkmatigfunktionerendeteeltsystemen
Deelprojecthouder:P.vanWeel(IMAG)
Onderzoekers
:Gewasonderzoekerpotplanten
Eenaldannietdoorsorterenverkregenuniformplantmateriaalkan in
meerofminderematedoorverschilleninteeltomstandighedenindekas
zijnuniformiteitverliezen.Vandaardathetvan belang is om deze
storende factorentebestuderenenhierteeltmaatregelenoptevinden
diedezeinvloedenneutraliseren.Inditdeelprojectwordenvooral de
technische aspecten vanuniformeteeltsystemenbestudeerd.Ditbetekentdatdenadrukzalliggenopdeontwikkeling en het (technisch)
testen van teeltsystemen. Inhetverlengdedaarvanliggendeteelttechnischeeneconomischebeoordeling,diein andere projecten zijn
ondergebracht.
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Devolgendenieuweproefzalplaatsvinden:
1805-2 Ontwikkeling bodemverwarmingssystemen voor mobiele
P. van Weel (IMAG)/Gewasonderzoeker potplanten

tabletten,

1806-0 Automatiseringvandelogistiek
Deelprojecthouder:P.vanWeel(IMAG)
Onderzoekers
:L.Oprel
De besturingvaneengeïntegreerdteeltsysteemiscomplex,omdatveel
bedrijfsgegevensmoetenwordenverzameldengeïntepreteerd.Zelfs het
beoordelenvandeuitvoerbaarheidvaneeneenvoudigteeltplanvooreen
monocultuurwordtalalszeermoeilijkervaren.Aande automatisering
van hetopstellenentestenvanteelplannenwordtalopveelplaatsen
gewerkt.Delogistiekeuitvoerbaarheidwordtdaarbij echter niet in
beschouwing genomen. Ook bij deaanschafenontwikkelingvantechnischezakenzoalstablettenentransportmiddelenkrijgtderealiseerbaarheid van het teeltplan nauwelijksaandacht.Derhalvedienteen
hulpmiddeltewordenontwikkeld dat de ondernemer in staat stelt
teeltplannenophunuitvoerbaarheidtetesten.Eensimulatiemodelvoor
transportbewegingenindekaslijktdaarvoordeaangewezen oplossing.
Hetonderzoekrichtzichhierbijopdrieaspecten:realisatievangeautomatiseerdegegevensinvoervanuitanderecomputerbestanden, vergelijkingvansimulatiemodellenvooreenzelfdesituatieenhetopstellen
vanaanbevelingenmetbetrekkingtotdegewenstestructuurinde uitvoeruitandereplannings-ofsimulatiesystemen.
Devolgendenieuweproefzalin1990plaatsvinden:
1806-1 Automatisering gegevensinvoer met betrekking tot logistieke
lay out en
routing, P. van Weel(IMAG)
1806-2 Ontwikkeling grafische symbolen ten behoeve van logistieke
simulatie,
P. van Weel(IMAG)
1806-3 Simulatiecase:
strategische
planning van transportoutillage
op een
potplantenbedrijf,
L. Oprel
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21.

BEDRIJFSPLANNING (Themaeconomie)
Projecthouder
Onderzoekers

C.Ploeger(LEI)
C.Uitermark

Naarmatedemogelijkhedenomhetglastuinbouw-bedrijftesturentoenemen en meer bruikbare teelttechnische,technischeenorganisatorischekennisbeschikbaarkomt,wordtdebesluitvormingcomplexer. In
het project bedrijfsplanningwordtmederichtinggegevenaanhetbesluitvormingsprocesvandeondernemerindeglastuinbouw.Ditdoorhet
analyseren,ontwerpenenbouwenvanbeslissingsmodellenterondersteuningvandeplanning,gebaseerdopgeselecteerdealdannietaangepaste technieken. De nadrukbinnenditprojectligtmeeropdestrategischeentaktischeplanning (middellangetermijnplanning)dan op de
operationeleplanning(kortetermijnplanning).Erzaldekomendejaren
wordengewerktaandevolgendedeelprojecten:
2102-0 Modelvoorarbeidsbeerotine
Deelprojecthouder:C.Uitermark
Onderzoekers
:Doelvanditdeelprojectishetontwikkelenvaneenmodelvoorhetbegroten van debenodigdearbeidtenbehoevevandetaktischeplanning
opbloemisterijbedrijven.Hierbijgaatdeaandachtineersteinstantie
uit naar potplantenbedrijven. De nonnendieditonderzoekoplevert
kunnennaasttoepassinginvoorlichtings-ondersteunende systemenin
devoorlichtingsdienst,ookgebruiktworden als toetssteen bij bedrijf
svergelijkendonderzoek.
Aan de hand van het materiaaldatbeschikbaarisgekomendoorhet
bedrijfsvergelijkendonderzoekuitproject35,isin1990een analyse
gepland vandearbeid,benodigdvoordeteeltvankleinbladigeFicus.
Afhankelijkvanhetresultaatvandezeanalysezal een arbeidsbegrotingsmodel worden ontwikkeld. De volgendenieuweproefzalin1990
plaatsvinden:

2102-4 Analyse arbeidsdata kleinbladige

Ficus , C. Uitermark

2103-0 Bio-economischemodellenindeglastuinbouw
Deelprojecthouder:C.Ploeger(LEI)
Onderzoekers
:Doelvanditdeelprojectiseen inventarisatie welke kennis nodig,
c.q.aanwezigenbruikbaarisvoorhetleggenvanrelatiestussenbiologischeprocessen(groeimodellen)eneconomische processen (management-modellen).Deinformatiediedezerelatiesuiteindelijkopleveren
zalo.a.hetinzichtvergrotenindegroeiprocessen in de glastuinbouw,kangebruiktworden bijbedrijfsvergelijkendonderzoek,kangewensteontwikkelingenindebedrijfsopzet/structuur aangeven en kan
eenhulpmiddelzijnvoor de teeltplanningenvoorhetsturenvanhet
onderzoek.Devolgendeproefzalin1990doorlopen:

2103-1 Oriëntatie

op bio-economische modellen, C. Ploeger (LEI) #
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22.

UNIFORMITEITENKWALITEITUITGANGSMATERIAAL
(Themauniformiteitenkwaliteituitgangsmateriaal)
Projecthouder
Onderzoekers

:W.Sytsema/M.deWilde
:H.Verberkt(ROCLent),M.deWilde (NTS/PVS),
A.Kromwijk

Binnenditprojectvindtonderzoekplaatsnaardeuniformiteiten
kwaliteitvanhetuitgangsmateriaal.Hetprojectis opgedeeld in de
volgendedeelprojecten:
2205-0 Selectierozenonderstammen
Deelprojecthouder:A.Kromwijk
Onderzoekers
:In samenwerking met IVTenLUvindterselectie-onderzoekplaatsom
totverbeteringvankasrozenonderstammentekomen.Ditonderzoekwordt
in de praktijk onder financiële verantwoordelijkheid vandeSTUR
uitgevoerd.Daarnaastvindtonderzoekplaatsop het PBN dat hierop
aansluit(ziedeelproject2715-0).
Devolgendeproevenzullenin1990doorlopen:
2205-2 Selectie rozenonderstammen, A. Kromwijk #
2205-U Stenten van rozen, A. Kromwijk #
2206-0 Sorterings/selectiecriteriauniformiteit
Deelprojecthouder:A.Kromwijk
Onderzoekers
:H.Verberkt
Binnen ditdeelprojectwordtgezochtnaarobjectievecriteriawaarmee
deuniformiteitvanhetuitgangsmateriaalverbeterdkanworden.
Devolgendeproevenzullenin1990doorlopen:
2206-10 Vniformiteitscriteria
bij Begonia, H. Verberkt (ROCLent) #
2206-11 Invloed positie stek aan moerplant op unifomiteit Scheffiera en
Fatshedera, H. Verberkt (ROCLent) #
Devolgendenieuweproevenzullenplaatsvinden:
2206-16 Vniformiteitscriteria
Ficus III, A. Kromwijk
2206-17 Vniformiteitscriteria
potplanten,
een vervolg
Saintpaulia, A. Kromwijk

op onderzoek

2210-0 Uniformiteitenkwaliteituitgangsmateriaalpotplanten
Deelprojecthouder:M.deWilde (NTS/PVS;tevensprojecthouder)
Onderzoekers
:Eeninventarisatievanproblematieken,degrootte van het sortiment
potplanten, de reeds beschikbare kennis, de kostenvanuitgangsmateriaal,hetbelangvaneengezondevlottestartvandeteelten
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aan

eenaantalandereargumentenhebbenaanleidinggegeventothet formuleren van een deelprojectdatbetrekkingheeftoponderzoeknaarde
uniformiteitenkwaliteitbijpotplanten.Centraalstaanin de praktijk voorkomende vragendie,opbasisvanreedsuitgevoerdonderzoek
bijanderegewassen,doorproevenoppraktijkbedrijven opgelost worden. Door deze proeven indepraktijktelatenplaatsvindenkunnen
telersenproducentenvanuitgangsmateriaalbewustgemaaktworden van
het belang van de aangetoonde aspecten.Deproevendiebinnendit
deelprojectuitgevoerdgaanwordenzullen betrekking hebben op: de
uniformiteit voor en navermeerdering,uniformiteitindeteelt,de
invloedvanstagnerendegroeiomstandighedenopteeltduuren uniformiteitendeinvloedvanmoerplantconditiesenbewortelings/opkweekomstandighedenopnakomelingschapenteeltresultaat.

KwaliteituitgangsmateriaalSering
Deelprojecthouder:W.Sytsema
Onderzoekers
:MedewerkersPB
InsamenwerkingmethetProefstationvoordeBoomkwekerij in Boskoop
wordt onderzoek gedaan naardekwaliteitvanweefselkweekplantenin
vergelijkingmetnormaleopSyringavulgariszaailingengeënteplanten
vanSyringavulgaris 'Mad.Stepman'.Daarbijzijnvanbelangdegroeisnelheid, de bloemknopaanleg en de noodzaak van groeiremmingin
verbandmetdebloemknopaanleg.Ookzalaandachtbesteedwordenaande
oorzaken van het afsterven van takken en hetmogelijkaanwezige
verbandtussensnoeihoogteendebloemknopaanleg.
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23.

GEZONDHEIDUITGANGSMATERIAAL
(Themauniformiteitenkwaliteituitgangsmateriaal)
Projecthouder
Onderzoekers

:H.J.vanTelgen
:H.Rattink (IPO),A.Kerssies,M.vanHouwelingen
(NAKS),A.Everink (NAKS/MLV)

Inditprojectgaatdeaandachtuitnaardegezondheid van het uitgangsmateriaal.Ditbeweegtzichopdiversevlakken,zoalshettoetsen
vanplantmateriaalopresistentievoordiverseziektenenplagen,het
aantonen (detectie) van ziekteverwekkers in plantmateriaalenhet
optimaliserenvangewasbeschermingstechniekenmetbetrekking tot het
uitgangsmateriaal. Het project is opgedeeld in devolgendedeelprojecten:

2301-0 Toetsenplantmateriaalopresistentievoorziektenenplagen
Deelprojecthouder:H.Rattink(IPO)
Onderzoekers
:M.vanHouwelingen(NAKS)
Inditdeelprojectzalin1990hetvolgendeonderzoekdoorlopen:

2301-4 Toetsen van Anjer cultivars op resistentie
voor Fusarium oxysporum en
Phialophora cinerescens, H. v Houwelingen (NAKS)#
2302-0 Detectievanplanteparasitaire organismeninplantmateriaal
Deelprojecthouder:A.Kerssies
Onderzoekers
:A.Everink (NAKS/MLV)
Planteparasitaireorganismen,zoalsschimmelsenaaltjes,kunneninde
bloemisterijgroteproblemenveroorzaken.Meestalbevindendezeorganismenzichnietpermanentindekas,maarkomendekasbinnenviabesmetteplantenofviamensendier.Onderbepaaldeomstandigheden kan
eengewasdaarnazeersnelaangetastworden.Dooreenstrengerwordendewetgevingtenaanzienvanhetgebruikvangewasbeschermingsmiddelen
en hetoptredenvanresistentiebijveelvuldiggebruikvaneenaantal
gewasbeschermingsmiddelenwordtde bestrijding van deze organismen
steedsmoeilijker. In dit kaderishetdanookvangrootbelangeen
teelttestartenmet ziektevrij uitgangsmateriaal. Hierdoor hoeven
minder (chemische)gewasbeschermingsmiddelen gebruiktteworden,wordendekostenlagerenzaleenmindereen/of langzamere verspreiding
van dezeorganismenplaatsvinden.Omtotziektevrijuitgangsmateriaal
tekomenmoetenbesmetteplantenineenvroegstadium 'herkend'kunnen
worden,endaarvoorzijnerdetectietechniekennodig.Binnenditdeelprojectvindtonderzoekplaatsopwelke wijze ziekteverwekkers, met
nameschimmelsenaaltjes,inplantmateriaalopgespoordkunnenworden.
In 1990richthetonderzoekzichophetonderzoeknaardetectiemethodenvoorFusarium inCyclamenenAnjer.Devolgendeproeflooptin
1990door:
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2302-1 Evaluatie van elektroforetische
detectiemogelijkheid
van Fusarium
oxysporum f.sp. cyclaminis in Cyclamen, A. Kerssies/A. Everink (NAKS /
HLV) #
Devolgendenieuweproevenzullenplaatsvinden:
2302-2
2302-3

Evaluatie van electroforetische
detectiemogelijkheid
van Fusarium
in Anjer, A. Kerssies/A. Everink (NAKS/MLV)
Evaluatie van electroforetische
detectie van Fusarium f. sp.,
A. Kerssies/A. Everink (NAKS/MLV)

2303-0 Optimalisering gewasbescherming inrelatietotuitgangsmateriaal
Deelprojecthouder:H.Rattink(IPO)
Onderzoekers
:A.Kromwijk
Inditdeelprojectvindtonderzoekplaatsnaarde optimalisering van
gewasbeschermingstechnieken bij het uitgangsmateriaal (stek,zaad,
etc.).Devolgendenieuweproefzalplaatsvinden:
2303-2

Invloed bewaarduur en bewaartemperatuur op snelheid van afdichting
van callus en mate passief binnendringen van Fusarium in Anjer,
H. Rattink (IPO)/A. Kromwijk
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24.

KWALITEITBIJINVIVOVERMEERDERING (ThemaVermeerdering)
Projecthouder
Onderzoekers

:W.Sytsema
:-

Indit project vindt onderzoek plaats naar de factoren die de
vermeerdering kunnen beïnvloeden. Het project bevat hetvolgende
deelproject:
2401-0 Bewortelinpuitgangsmateriaal
Projecthouder
:W.Sytsema
Onderzoekers
:Binnenditdeelprojectvindtonderzoekplaatsnaardefactorendiede
bewortelingbepalen.Hierbijvalttedenkenaanaspectenals:behandelingen/ofouderdomvandemoerplant,plaatseffectenvanstek aan de
moerplant,degrootte van het stek, de manier van vermeerderen,
effectenvangroeistoffenenuitwendigeomstandigheden.
In1990zullendevolgendeproevendoorlopen:
2401-1 Vegetatieve
vermeerdering
roos, W. Sytsema #
2401-2 Invloed ethyleen op beworteling
van stekken van roos, W. Sytsema #
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25.

UNIFORMITEITBIJINVITROVERMEERDERING
(ThemaUniformiteitenkwaliteituitgangsmateriaal)
Projecthouder:H.J.vanTelgen
Onderzoekers :MedewerkersCOWT
Doelvanditprojectisdeoptimaliseringvandehuidigeweefselkweekmethodieken,zodatdekweekzogelijkmatigmogelijkwordt.Hierbijzal
ookgekekenwordennaardefactorendieinvloedkunnen hebben op de
uniformiteit (b.v.behandelingmoerplant).Ookhetvroegtijdigonderkennenvanmutatiesbijinvitrovermeerderingenhetontwikkelen van
toetsmethodenomhetoptredenvanmutatiesineenvroegstadiumvande
weefselkweektekunnensignalerenbehorentotditproject.Verder zal
aandacht besteed wordenaanhetontwikkelenvanmethodenomtevoorkomendatkwalitatiefhoogwaardigenuniform plantmateriaal verloren
gaatofgeïnfecteerd wordt. Het project bevat het volgendedeelproject:

2501-0 Onderkennenmutaties
Deelprojecthouder:H.J.vanTelgen
Onderzoekers
:MedewerkersCOWT
Eenbelangrijkprobleem ishetvroegtijdigonderkennenvanafwijkingen
(mutaties) tijdens vermeerdering in vitro en het zoeken naar
toetsingsmogelijkheden.Ditonderzoekvindtplaatsbinneneenalgemeen
COWT-project('Somaclonalevariatie').Devolgendenieuweproefzal
plaatsvinden:
2501-2

Onderkennen mutaties

bij Begonia II, H.J. van Telgen/Medewerkers
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COWT

26.

METHODIEKONTWIKKELINGWEEFSELKWEEK (ThemaVermeerdering)
Projecthouder:H.J.vanTelgen
Onderzoekers :A.Vieveen,GastmedewerkersCOWT
Doelvanditprojectishettoepasbaarmakenvanbestaandeweefselkweekmethodenvoordiegewassenwaarbijditophetmomentnognietmogelijkisenwaarbij weefselkweek duidelijk voordelen biedt boven
klassiekevermeerdering (bijvoorbeeldhogereuniformiteit,inwendigen
uitwendig).Daarnaastkrijgtookhetzoekennaar weefselkweekmethoden
ommateriaalpathogeenvrijtekrijgenenhettoetsenvandezemethoden
(relatiemetproject23)aandacht.Verdervaltonderdit project het
onderzoek naar hetopheffenvankweekbelemmeringenenhettoepasbaar
makenvannieuweweefselkweekmethodenvoorgebruikvansiergewassen.
Devolgendedeelprojectenzijngedefinieerd:

2602-0 MethodiekontwikkelingCyclamen
Deelprojecthouder:H.J.vanTelgen
Onderzoekers
:A.Vieveen
Inditdeelprojectvindtonderzoekplaatsdatgerichtisophetbreder
toepasbaarmakenvandeontwikkeldevermeerderingsmethode.Devolgende
proeflooptin1990door:
2602-2

In vitro

vermeerdering

Cyclamen II, H.J. van Telgen/A.Vieveen

#

2603-0 Vermijdingtoxiciteit
Deelprojecthouder:H.J.vanTelgen
Onderzoekers
:GastmedewerkersCOWT
Bijenkelegewassenlukthetnietexplantateninleven te houden en
via weefselkweek tevermeerderen.Inditdeelprojectvindtonderzoek
plaatsnaarmogelijkhedenom de problemen die weefselkweekvermeerdering in dewegstaanoptelossen.Devolgendeproeflooptin1990
door:
2603-1

In vitro vermeerdering
COWT #

Delphinium

II, H.J.

van

Telgen/Gastmedewerkers

2606-0 Methodiekontwikkelingnieuwegewassen
Deelprojecthouder:H.J.vanTelgen
Onderzoekers
:A.Vieveen
In dit deelproject wordt aandacht besteedaandevermeerderingin
vitrovannieuwegewassen.Voor1990staatnognietvastaanwelk
gewasonderzoekverrichtzalworden.
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27.

BEOORDELINGSONDERZOEKVOORRASSEN (Themagebruikswaarde)
Projecthouder: A.deGelder(RIVRO)
Onderzoekers: H.Nijssen (FGS/PVS),D.Krijger (ROCRijnsburg),
H.Verberkt (ROCLent),A.Kromwijk,M.Hoogeveen,
J.Ettema(PTG)
Doelvanditprojectishetgevenvan betrouwbare rasinformatie met
betrekkingtotgeschiktheidvoorteeltenafzet.Dezeinformatiewordt
samengevatineenbeschrijvenderassenlijst.Vanwegehetruimerassenaanbod in de bloemisterijisereendrempelnodigvoordatrassenin
hetbeoordelingsonderzoekwordenopgenomen. Deze drempel wordt het
resultaatvandereferentietoets.Metdepotentieelwaardevollerassen
wordenproevenaangelegdophetproefstation,proeftuinofindepraktijk,alnaargelangdemogelijkhedenhiervoorbijhetgewas.
Devolgendedeelprojectenwordenbinnenditprojectonderscheiden:

2702-0 SortimentsbeoordelinpAlstroemeria Aandacht:InzetFGS/PVS
Deelprojecthouder:H.Nijssen(FGS/PVS)
Onderzoekers
:M.Hoogeveen
In1990lopendevolgendeproevendoor:
2702-2
2702-U

Sortimentsbeoordeling
Alstroemeria
Aandacht:InzetFGS/PVS
Sortimentsbeoordeling
Alstroemeria
Aandacht:InzetFGS/PVS

88/89, H. Nijssen
1989/1991,

(FGS/PVS) #

H. Nijssen

(FGS/PVS) #

Devolgendenieuweproefzalplaatsvinden:
2702-5

Sortimentsbeoordeling
Alstroemeria
Aandacht:InzetFGS/PVS

90/91,

H. Nijssen

(FGS/PVS)

2703-0 SortimentsbeoordelinpAnjer
Aandacht:InzetFGS/PVS
Deelprojecthouder:H.Nijssen(FGS/PVS)
Onderzoekers
:M.Hoogeveen
In1990lopendevolgendeproevendoor:
2703-5
2703-6

Gebruikswaarde Anjer, voorjaarsplanting,
H. Nijssen (FGS/PVS) #
Aandacht:InzetFGS/PVS
Gebruikswaarde Anjer in de praktijk,
H. Nijssen (FGS/PVS) #
Aandacht:InzetFGS/PVS
Devolgendenieuweproefzalplaatsvinden:

2703-7

Gebruikswaarde Anjer 1990, H. Nijssen
Aandacht:InzetFGS/PVS
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(FGS/PVS)

2704-0 SortimentsbeoordelinpAnthurium
Deelprojecthouder:H.Nijssen (FGS/PVS)
Onderzoekers
:M.Hoogeveen
In1990lopendevolgendeproevendoor:
2704-1
2704-2

Eerste beoordeling Anthurium, H. Nijssen (FGS/PVS) #
Aandacht:InzetFGS/PVS
Gebruikswaarde Anthurium 88/90, H. Nijssen (FGS/PVS) #
Aandacht:InzetFGS/PVS
Devolgendenieuweproefzalplaatsvinden:

2704-3

Gebruikswaarde Anthurium
Aandacht:InzetFGS/PVS

90/92,

H. Nijssen

(FGS/PVS)

2707-0 SortimentsbeoordelinpLelie
Deelprojecthouder:H.Pasterkanip(LBO/RIVRO)
Onderzoekers
:D.Krijger (ROCRijnsburg),M.Hoogeveen
In1990looptdevolgendeproefdoor:
2707-1

Sortimensbeoordeling
(ROCRijnsburg)/H.

Lelie, tweede beoordeling,
Pasterkamp (LBO/RIVRO) *

D.

Krijger

Devolgendenieuweproefzalplaatsvinden:
2707-4

Sortimentsbeoordeling

Lelie,

M. Hoogeveen/H.

Pasterkamp

(LBO/RIVRO)

2708-0 SortimentsbeoordelinpRoos
Deelprojecthouder:A.deGelder(RIVRO)
Onderzoekers
:M.Hoogeveen
In1990lopendevolgendeproevendoor:
2708-3
2708-4

Gebruikswaarde
Gebruikswaarde

Roos 88/89,
Roos 89/90,

A. de Gelder (RIVRO) *
A. de Gelder (RIVRO) #

Devolgendenieuweproefzalplaatsvinden:
2708-5

Gebruikswaarde

Roos 90/91,

A. de Gelder

(RIVRO)

2709-0 RassenlijstSiergewassen
Deelprojecthouder:A.deGelder (RIVRO)
Onderzoekers
:Devolgendenieuweproefzalplaatsvinden:
2709-2

Samenstellen

rassenlijst

Siergewassen
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1990, A. de Gelder (RIVRO)

2712-0 Referentietoetsvoorbloemisteril-gewassen
Deelprojecthouder:A.deGelder(RIVRO)
Onderzoekers
:vacature (RIVRO)
Onder een referentietoetswordtverstaaneenonderzoekvanrassenop
eenofenkeleduidelijkomschreven,voordewaardevande rassen belangrijke kenmerken binnen een tijdsbestekvanmaximaal6maanden,
waarbijderesultatenwordenvergelekenmetdievaneenreeksreferentierassen. Het onderzoek vindtplaatsvolgenspergewasvastgelegde
regels.Dezezijnopgesteldinoverlegmet de beoordelingscommissies
enwordentergoedkeuringvoorgelegdaanhetbedrijfsleven.
In deregelsvoorhetonderzoekzijnbeschrevendetebeoordelenkenmerken,dewijzevanbepalingenderapportage.
Devolgendenieuweproevenzullenplaatsvinden:
2712-3
2712-4

Referentietoets
Gerbera 1990, A. de Gelder (RIVRO)
Aandacht:Inzetderden
Ontwikkeling
referentietoets
voor siergewassen,
A. de Gelder

(RIVRO)

2713-0 Sortimentsbeoordelingpotplanten
Deelprojecthouder:A.deGelder (RIVRO)
Onderzoekers
:H.Verberkt (ROCLent)
Aaneensystematischebeoordelingvanpotplantencultivarsop hun geschiktheidvoorteeltenafzetisnogweinigaandachtbesteed.
Allereerst wordteronderzoekverrichtnaareenmethodewaaropmenin
kortetijddejuisteengewensteinformatieoverraseigenschappen kan
verzamelen.Devolgendenieuweproevenzullenplaatsvinden:
2713-4
2713-5

Sortimentsbeoordeling
Sortimentsbeoordeling

Impatiens
Sinningia,

New Guinea, H. Verberkt (ROC Lent)
H. Verberkt (ROC Lent)

2714-0 Sortimentsbeoordeling Freesia.ChrysantenAmaryllis
Deelprojecthouder:A.deGelder (RIVRO)
Onderzoekers
:M.Hoogeveen,J.Ettema(PTG)
AlsaanvullingophetsortimentsonderzoekophetPTGvindenophetPBN
houdbaarheidsbepalingenplaats bij in het gebruikswaarde-onderzoek
opgenomennieuwerassenvanFreesia,ChrysantenAmaryllis.
Devolgendenieuweproefzalplaatsvinden:
2714-2

Houdbaarheidsbepalingen
(RIVRO)/H. Hoogeveen/J.

Freesia,
Chrysant
Ettema (PTG)
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en Amaryllis,

A. de Gelder

2715-0 Vergelijkingrozenonderstammenvoorteeltopsubstraat
Deelprojecthouder:A.Kromwijk
Onderzoekers
:InsamenwerkingmetIVTenLUvindter selectie-onderzoek plaats om
tot verbetering van kasrozenonderstammen te komen (STUR).Wasin
eerste instantiedeaandachtgerichtopdeselectievan onderstammen
voor teelt in de kasgrond, nu richt de aandachtzichookopde
selectievaneengoedeonderstam voor de teelt op een kunstmatig
substraat.Devolgendeproeflooptin1990door:

2715-1 Selectie onderstam bij teelt op een kunstmatig
A. Kromwijk #
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substraat,

28.

METHODIEKONTWIKKELING GEBRUIKSWAARDE (Themagebruikswaarde)
Projecthouder:A.deGelder(RIVRO)
Onderzoekers :A.vanDijk
Als knelpuntindehuidigewerkwijzevanhetgebruikswaarde-onderzoek
isgesignaleerdeengebrekaangoede en/of snelle toetsmethoden om
rasverschillen voor belangrijke kenmerken objectief te kunnen
vaststellen. Voorbeelden hiervanzijnFusarium-resistentiebijanjer
enhoudbaarheid bij chrysant. In de literatuur zijn voor veel
kenmerkenwel methoden beschreven; echter de uitwerking is vaak
onvolledig. Voor het project 'Beoordelingsonderzoek voor rassen'
moetendezemethodenwordenbekekenopbruikbaarheidenzonodigworden
aangepast. Dit onderzoek dient te leiden totnieuwemethodenvan
beoordelingenwaarnemingvanraseigenschappen(en zal het mogelijk
moetenmakenomnieuwekenmerkentegebruiken).Dezenieuwetechnieken
kunnenvervolgensinhetproject 'Beoordelingsonderzoek voor rassen'
toegepast worden. Het volgende deelproject zal in 1990terhand
genomenworden:

2801-0 OntwikkelingtoetsmethodekoudegevoeligheidAnthurium
Deelprojecthouder:A.deGelder(RIVRO)
Onderzoekers
:Inditdeelprojectwordtonderzochthoedekoudegevoeligheidvan
Anthuriumgetoetstkanworden.Devolgendeproef zal in 1990 doorlopen:
2801-1

Toetsmethode
(RIVRO) #

koudegevoeligheid

Anthurium

andreanum

I, A. de Celder

2802-0 Ontwikkelingtoetsmethodenvoorgebruikswaarde-onderzoekpotplanten
Deelprojecthouder:A.deGelder (RIVRO)
Onderzoekers
:A.vanDijk
Hetonderzoekbinnenditdeelprojectrichtzichin1990metnameop
het ontwikkelen van een betere transportsimulatie, waarmee rasverschillen zichtbaar gemaakt kunnen wordenenhetontwikkelenvan
methodiekenvoorhetzichbaarmakenvandegroottevan rasverschillen
tijdensdeteelt.Devolgendeproevenlopenin1990door:
2802-2

Methodiekontwikkeling
A. van Dijk *

voor bepaling
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rasverschillen

bij

Begonia,

29.

VERNIEUWINGSORTIMENT (Themasortimentsverbreding)
Projecthouder:H.J.vanTelgen
Onderzoekers :M.Beuzenberg,A.Kromwijk
Dit projectrichtzichopdeverbredingvanhetsortimentgewassenen
wathetonderzoekaangaatvooralophetverkrijgenvannieuwegewassen
en cultivars enhetselecterendaarvanopteelteigenschappen.Binnen
ditprojectzijn4deelprojectenteonderscheiden:

2901-0 SelectieenveredelinpHibiscus
Deelprojecthouder:M.Beuzenberg
Onderzoekers
:Ditdeelprojectbevindtzichineenafrondendefase en wordt uitgevoerdinsamenwerkingmethetIVT.Doelishetverkrijgenvanjaarrond
tetelen,vannaturekortblijvende,goed transporteerbare Hibiscusrassen.Devolgendeproeflooptdoor,terafronding:

2901-3 Selectie en veredeling Hibiscus, afronding, H. Beuzenberg #
2902-0 Inventarisatienieuwepewassen
Deelprojecthouder:H.J.vanTelgen
Onderzoekers
:Binnenditdeelprojectvindtscreeningplaatsvannieuwegewassenop
mogelijkebruikbaarheidvoordeNederlandsebloemisterij.
Devolgendeproeflooptin1990door:

2902-2 Vermeerdering en teelt van in Australië
H.J. van Telgen *

verzamelde gewassen II,

2903-0 SelectieenveredelinpKalanchoë
Deelprojecthouder:M.Beuzenberg
Onderzoekers
:OphetIVTzijnkruisingenuitgevoerdmetKalanchoëomnieuwetypente
verkrijgen die geschiktzijnvoorteeltalspotplant.D».selectieop
teelteigenschappenvindtophetPBNplaats.De volgende proef loopt
door:

2903-1 Selectie

op teelteigenschappen

Kalanchoë, H. Beuzenberg #
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2904-0 Teeltoriëntatienieuwegewassen
Deelprojecthouder:A.Kromwijk
Onderzoekers
:H.J.vanTelgen
Potentiële nieuwe bloemisterijgewassen die in deelproject 2902
geïnventariseerd zijn ofvaneldersverkregenzijnwordenbinnendit
deelproject verder op teeltkundige en houdbaarheidseigenschappen
onderzocht.Devolgendeproeflooptdoor:
2904-2 Oriëntatie op teelt Ptilotus
A. Kromwijk #

macrocephalus en
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Anigozanthos,

30.

HOUDBAARHEIDBEPALENDEPROCESSEN (Themakwaliteitscriteria)
Projecthouder:U.vanMeeteren
Onderzoekers :N.Marissen,T.Sytsema-Kalkman,B.Mulderij,
C.Slootweg
Voorhetrealiserenvaneenoptimalesierwaardeenhoudbaarheidspelen
verschillendeprocessenineenplantofplantedeeleenrol.Hetonderzoekinditprojectiserallereerstopgerichtnategaanwelke processen ertoe leiden datbloemenenplantenhunsierwaardenietontplooienofdezevoortijdigverliezen.Deresultatenvandit onderzoek
kunnen gebruikt worden omduidelijkeonderzoeksvragenteformuleren
voorhetfundamenteleonderzoekof om het onderzoek binnen andere
houdbaarheids- of teeltprojectenrichtingtegeven.Enkeleproblemen
waarbinnenditprojectallereerstaangewerktwordtstaan omschreven
indevolgendedeelprojecten:

3001-0 Bloemknopopening
Deelprojecthouder:T.Sytsema-Kalkman
Onderzoekers
:N.Marissen
In dit deelproject zullen eenaantalfactorendiemogelijkeenrol
spelenbijdebloemknopopeningbestudeerdwordenophun bijdrage aan
ditproces.Hetgaathierbijmetnameomdevolgendefactoren:
waterhuishouding indesteel.Voordegroeivanbloemknoppeniseen
goedevochtvoorziening noodzakelijk en onbelemmerd watertransport
naar de knop toeisvanessentieelbelang.Devraagisofeenverstoordewaterbalanseenrolspeeltbijeenniet goede bloemknopopening.
koolhydraathuishouding indebloemknop.Hierbijgaatheteromofhet
verloopvanhetsuiker-enzetmeelgehaltetijdensdeopening van de
bloemknop verschilttussenwel/nietgoedopenkomendebloemknoppenen
ofhetdirectnadeoogstoftijdenshetvaasleventoedienenvansuikersen/ofgroeistoffeneffectheeft.
In eerste instantie zal het onderzoek zichrichtenopdegewassen
Freesia(samengesteldebloeiwijze)enroos (enkelvoudigebloeiwijze).
In1990zullendevolgendeproevendoorlopen:
3001-4
3001-5

Bloemknopopening
Bloemknopopening

roos Hadeion, fase 2, N. Marissen #
Freesia, fase 2, T. Sytsema-Kalkman

Devolgendenieuweproevenzullenplaatsvinden:
3001-6
3001-7

Bloemknopopening
Bloemknopopening

roos Madeion, fase 3, N. Marissen
Freesia, fase 3, T.
Sytsema-Kalkman
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*

3002-0 Waterbalansbj-jsnijbloemen
Deelprojecthouder:U.vanMeeteren
Onderzoekers
:T.Sytsema-Kalkman,C.Slootweg,U.vanMeeteren
Eengoedewaterbalans iseeneerstevereistevooreenongestoordeontwikkeling van afgesneden bloemen. Dewaterbalanswordtbepaalddoor
wateropname,waterafgifteendecapaciteitvan het weefsel om water
vasttehouden.Bijvelesnijbloemendaaltdewateropname sterktijdens
hetvaaslevenenislagerdande verdampingssnelheid met als gevolg
slappebladeren, stengels en/ofbloemen.Eénoorzaakhiervankanzijn
micro-organismen en hun stofwisselingsprodukten. Bij verschillende
snijbloemen is de waterbalans tijdenshetvaaslevenechternegatief
terwijlhetnietwaarschijnlijk isdatmicro-organismenhierbijeenbelangrijkerolspelen.Erkunnen zeer groteverschilleninwaterbalans
bestaantussen verschillende experimenten, verschillende herkomsten
binneneenexperimentenverschillendebloemenbinneneenherkomstzonderdatdeoorzakenhiervanduidelijkzijn.Zowelvoorverbetering van
dehoudbaarheidbijdeconsument,alsvooronderzoekbetreffendedeinvloedvanteelt-,oogst-enna-oogsthandelingenenraseigenschappen op
de houdbaarheid is hetnoodzakelijk inzichttehebbenindeoorzaken
diebepalendzijnvoorhetoptredenvaneennegatievewaterbalans tijdenshetvaasleven.Hetonderzoekzalineersteinstantiewordenuitgevoerdaaneenaantalgewassendiegroteproblemenin de praktijk opleveren,alsook verschillendegewastypenvertegenwoordigen,zoalseen
kruidachtigjaarrondkasgewaseneensierheester (houtig).
In1990zaldevolgendeproefdoorlopen:
3002-6

Waterbalans

Chrysant

III,

U. van Meeteren #

Devolgendenieuweproevenzullenplaatsvinden:
3002-10 Waterbalans Sering III, T. Sytsema Kalkman
3002-11 Optreden van 'bent-neck'
in roos II, C. Slootweg
3002-12 Achtergronden
van cultivarverschillen
t.a.v. het slap gaan van
in de naoogstfase,
U. van Meeteren
3002-13 Waterbalans Chrysant IV, U. van Meeteren
3003-0 Waterbalansalshoudbaarheidscriteriumbilpotplanten
Deelprojecthouder:B.Mulderij
Onderzoekers
:De waterhuishouding vaneenpotplantwordtbepaalddoordebalansvan
hoeveelheidbeschikbaarwaterenerzijdsen wateropname en verdamping
anderzijds. Deze balans kan opveelmanierenbeïnvloedenverstoord
worden.Alsdeverdampinggroterisdan de opname, ontstaat er een
water-ofdroogtestress.Ditkanzichvoordoentijdensbijvoorbeeldbewaringoftransport,maarookbijde consument. De schade die deze
stressveroorzaaktzalafhankelijkzijnvandemateen/ofduurvande
stress-situatieendesoortofcultivar.Inditdeelprojectzal onderzocht worden of hetmogelijk isomdoormiddelvanbepaaldemetingen
aandeplantdewaterbalans tebepalenengrenzenvasttestellen
waarbijschadeverschijnselenoptreden.Tevenszalonderzochtworden of
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Gerbera

dezegrenzenbeïnvloedwordendoorbepaaldeteelthandelingen.
Devolgendenieuweproefzalplaatsvinden:

3003-4 Vaststellen van grenzen waarbij droogte-schade optreedt bij Begonia,
Potchrysant en Azalea, B. Mulderij
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31.

TOETSMETHODENHOUDBAARHEID (Themakwaliteitscriteria)
Projecthouder:N.Marissen
Onderzoekers :B.Mulderij,C.Slootweg,H.Fransen (LBO),
C.Kersten (VBN/MLV),U.vanMeeteren
Dekwaliteitvaneenbloemisterij-produktisnietalleenvasttestellenaandehandvanuiterlijkekenmerken,maarwordtookbepaalddoor
eenaantal 'inwendige'kenmerken.Hetaantaldagen dat een produkt
sierwaardevoordeconsumentlevert(bijsnijbloemenvaasdagengeheten)
wordtvaakalsmaatgenomenvoordeinwendigekwaliteit.
Ditaantaldagenwordtvastgesteldmiddelsuitbloeiproeven,dieinfeiteeentoetsachterafzijn.Erbestaatgrotebehoefteaan'voorspellende'toetsen.Eendergelijketoetsbiedtmogelijkheden omtoteengoede
waarderingvaneenprodukttekomenophetmomentvanverhandelen,door
snellebepalingvaninwendigekwaliteit.Dit is ondermeer vanbelang
bijhetgebruikswaarde-onderzoek,selectie,toetsenvan teelteffecten,
naoogstbehandelingenenbeoordelingvantransporteffecten. Een voorspellendetoetsingvandehoudbaarheidvereistechterwelkennisvande
achterliggendeprocessen (project 30).Doelvanditprojectishetontwikkelenvantoetsmethoden omdeinwendigekwaliteitineenvroegstadiumtebepalen.Hiertoe is het project opgedeeld in de volgende
deelprojecten:

3102-0 Forcerenvanhoudbaarheidsverschillen
Deelprojecthouder:N.Marissen
Onderzoekers
:B.Mulderij
Inditdeelprojectwordtgezochtnaarmethodenomdehoudbaarheidsbepalendeprocessenvanbloemisterijproduktenteversnellenen/of te versterken,zodatverschillenindehoudbaarheidsnelleren/ofduidelijker
totuitingkomen.Ditkanmogelijkerwijswordenbereiktdoor het produktbloottestellenaan 'stress'(suboptimaleomstandigheden).Indit
deelprojectzalwordengewerktaanethyleenbegassingalsvervangingvan
eentransportsimulatieeneeninventarisatievanstressfactoren
die
leidentoteenversnellingofverduidelijkingbijbepalingen van de
houdbaarheid.
Devolgendeproeflooptin1990door:

3102-5 Lichtintensiteit

tijdens

uitbloei

van potplanten,

B. Mulderij #

Devolgendenieuweproefzalplaatsvinden:

3102-7 Verduidelijking

houdbaarheid snijbloemen II, N. Marissen

3103-0 Toetsparametersominwendipekwaliteittemeten
Deelprojecthouder:C.Slootweg
Onderzoekers
:Zoals alisgesteldindeinleidingvanhetprojectwordtdekwaliteit
nietalleenbepaalddooreenuitwendigekwaliteit,maar ook door een
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Inwendige kwaliteit.Hetisdanooknoodzakelijkommethodentevinden
diehetsnelen effectief toetsen op inwendige kwaliteit mogelijk
maken.Ditonderzoekiso.m.belangrijkvoorveilingenomaanvoerkwaliteittekunnentoetsen,maarookvoordeveredelingomsnel te kunnen
bepalenofbepaaldeeigenschappenaldannietaanwezigzijn.
Doel van dit deelprojectisdanookhetbepalenvanparametersomde
inwendigekwaliteittemeten.Ditgebeurtdoorbestuderingvan de rol
van koolhydraten, metnamezetmeelbijroosenbestuderingvanenzymaktiviteiten,metnameinvertase,bijlelie.Devolgendeproeflooptin
1990door:
3103-8 Invertase

aktiviteit

als maat voor bijbelichting

Lelie,

C. Slootweg #

Devolgendenieuweproevenzullenplaatsvinden:
3103-9 Ontwikkeling toets op bijbelichting
Lelie, C. Slootweg
3103-10 Snelle voorspellende toets op bloemknopopening van Freesia en Roos,
middels infrarood reflectiemetingen
(VBN/MLV);uitvoering (PBN/RIKILT)
Aandacht:Inzetderden(VBN/MLV)
3104-0 Ontwikkelingvaneengibberelline-toets
Deelprojecthouder:H.Fransen(LBO)
Onderzoekers
:C.Kersten (VBN/MLV),U.vanMeeteren
Voor de bevorderingvandekwaliteitvandesnijbloemenalstroemeria,
lelieeniriswordendebloemen na de oogst voorbehandeld meteen
oplossingdiehetplantehormoongibberellinebevat.Hierdoorwordtbij
alstroemeria enlelieeensnellebladvergelingopdevaasvoorkomenen
bijiriskandebloemknopopeningbevorderdworden.Debedoelingvanhet
deelproject is een toets te ontwikkelen waarbijgecontroleerdkan
wordenofaangevoerdebloemenopdejuistewijzezijnvoorbehandeld.
InhetdeelprojectvindtsamenwerkingplaatstussenVBN,LBOenPBN.
Devolgendenieuweproefzalplaatsvinden:
3104-1 Gibberelline-toets

Alstroemeria

1, C. Kersten (VBN/MLV)
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33.

HOUDBAARHEID-BEÏNVLOEDENDEFACTORENINDEKETEN
(Themakwaliteitsbeïnvloeding)
Projecthouder:U.vanMeeteren
Onderzoekers :A.Kerssies,C.Slootweg,N.Marissen,B.Mulderij,
T.Sytsema-Kalkman,J.Vogelezang,Gewasonderzoeker
Dehoudbaarheid (sierwaarde)vansierteeltproduktenwordtinveleschakels van de geheleketendiedezeproduktendoorlopen(teelt,oogst,
veiling,handelentransport,detaillist,consument)beïnvloed.
Vanbelangistewetenwelkefactorenindediverseschakelseen overheersende rolspelenenopwelkewijzedezefactorenbenutkunnenwordenomdehoudbaarheidzogrootmogelijktelatenworden,c.q.blijven.
Onderzoekbinnenditprojectmoetuiteindelijkleidentotadviezenvoor
een positievebeïnvloedingvandehoudbaarheid.Daarhetnietmogelijk
isallefactorentegelijkinhetonderzoektebetrekkenzalhetzichin
de eersteplaatsrichtenopenkeleconcretepraktijkproblemendiezich
voordoenindena-oogstfase.Kortsamengevatishetdoelvan dit project dan ookhetnaderdefiniërenvanfactoren(zowelindefasevoor
alsnadeoogst)diedehoudbaarheidsterk beïnvloeden, als ook van
maatregelen waardoor dehoudbaarheidverbeterdkanworden.Daartoeis
hetprojectopgesplitstindevolgendedeelprojecten:

$301-0 VoorkomenvanBotrytiscinereaindena-oopstfase
Deelprojecthouder:A.Kerssies
Onderzoekers
:Gewasonderzoeker
Bijeengrootaantalsnijbloemenenpotplanten treedt een aantasting
van Botrytisopindeopslag-entransportfase.Erzalinditdeelprojectwordengezochtnaarverbeteringvandeconditiestijdensde teelt
enafzetfase (o.a.temperatuur,relatieve luchtvochtigheid, verpakkingswijze) ennaar(preventieve)bestrijding (fysisch,chemischen/of
biologisch).Voordeontwikkelingvanefficiënte methodieken ter bestrijding (c.q.voorkomen)vandezeaantastingismeerachtergrondkennisnodigoverdeepidemiologievanBotrytisendeinfectiedruktijdens
teelt enafzet.Ditgebeurtinproject37.Ineersteinstantiezijnin
dit deelproject verschillende luchtionisatoren onderzocht op hun
werkingtegenBotrytisin/opverschillendegewassen.Erisbegonnenmet
GerberaenRoos.Devolgendenieuweproefzalplaatsvinden:

3301-3 Effect van verschillende relatieve luchtvochtigheidsnivo's
op kieming
en penetratie
Botrytis
cinerea, na luchtionisatiebehandeling
bij
Gerbera en Roos, A. Kerssies/Gewasonderzoeker
3305-0 Effectenvanna-oopstconditiesopbloemontwikkelinp
Deelprojecthouder:U.vanMeeteren
Onderzoekers
:T.Sytsema-Kalkman,C.Slootweg,B.Mulderij
Deconditiesnadeoogstvanzowelsnijbloemen als potplanten kunnen
groteinvloedhebbenopdeuiteindelijkehoudbaarheidbijdeconsument.
Een belangrijkonderdeelvandezehoudbaarheid isdebloemontwikkeling
(vansnijbloemenenbloeiende potplanten). Bloemknoppen kunnen zich

39

niet of slecht openen, verdrogen ofafvallen(zieookproject30);
bloemenkunnensterkverkleurenofversneldverouderen. De omstandigheden tijdens transportenbewaring,zoalstemperatuur,lichtintensiteitenluchtsamenstellingkunnenhieropgroteinvloeduitoefenen.Voor
vele bloemisterijprodukten beschikken we slechts overeenbeperkte
kennisoverdeinvloedvanverschillendeomgevingsfactorenopdebloemontwikkeling, nog geringer is dekennisoverinteractietussendeze
factorenonderling.Doelvanditdeelprojectisdanookhetvaststellen
van de invloedvanomgevingsfactorentijdenstransportenbewaringop
debloemontwikkelingtijdensdeconsumentenfase.In1990looptde volgendeproefdoor:
3305-3

Mogelijkheden lange bewaring Forsythia-takken,

T. Sytsema Kalkman *

Devolgendenieuweproevenzullenplaatsvinden:
3305-5
3305-6

Invloed mestgift
einde teelt
op effect
transporttemperatuur
Potchrysant, B. Mulderij
Spreiding ethyleengevoeligheid
potplanten II, C. Slootweg

3308-0 Invloedassimilatiebelichtinpophoudbaarheidkasrozen
Deelprojecthouder:N.Marissen
Onderzoekers
:U.vanMeeteren,C.Slootweg,J.Vogelezang
Het gebruik van assimilatiebelichting bij deteeltvanrozenneemt
sterktoeenleidttotproduktie-verhogingentotverbetering vaneen
aantaluitwendigekwaliteitskenmerken,zoalsbijvoorbeeldbloemkleur
en bloemgrootte. Gebleken is echterdatzichgroteproblemenkunnen
voordoenmethetvaasgedragvanbelichterozen.Uitoriënterend onderzoekophetPBNkwamnaarvorendatdezeproblemenwaarschijnlijkveroorzaakt worden door een verstoring vandewaterbalans.Wanneerer
aanwijzingenzijnomtrentdefactorendie de verschillen veroorzaken
zalonderzochtwordenwelkemaatregelengenomenkunnenwordenomditte
voorkomen.Hetonderzoekrichtzichookopmogelijketeeltinvloeden.
Eriseennauwesamenhangaanwezigtussenditonderzoekenhetonderzoekdatplaatsvindtindeelproject1707.Devolgendeproeflooptdoor:
3308-2

Invloed assimilatiebelichting
tijdens teelt op na-oogstgedrag
U. van Meeteren/C. Slootweg/J. Vogelezang #
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roos,

bij

34.

CALAMITEITENONDERZOEK (Themacalamiteitenonderzoek)
Hetgaathieromaldatonderzoekdatplaatsvindtaan al die onverwachte praktijkproblemendievanwegehunbelangomeenacuteoplossing
vragen.Zodrameerenlangerdurendonderzoeknodigisomtot structurele oplossingen op langetermijntekomenpastditnietmeerbinnen
hetprojectCalamiteitenonderzoekenmoethetingepastwordenondereen
vandeandereprojecten.Omdatonderditprojectalleenhetonverwachte
onderzoekvaltishiervoorgeentijdtebegroten.Wanneerde problematiekhetnodigmaakt,moettijduitandereprojectenvrijgemaaktworden
tenbehoevevandeacuteoplossingvandiebelangrijke praktijkproblemen.
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35.

EVALUATIEPRODUKTIEMETHODEN(Themaeconomie)
Projecthouder:J.Benninga
Onderzoekers :E.vanRijssel,C.Uitermark,C.Ploeger (LEI),L.Oprel
In ditprojectvindtdeevaluatieplaatsvandiverseproduktiemethoden
waardoorinzichtwordtverkregeninheteffectvaneenproduktiemethode
ophetbedrijfsresultaat.Meerinzichtkanertoeleidendatondernemers
beterrichtingkunnengevenaanhunbedrijfsopzet en bedrijfsvoering,
waardoor de bedrijfsresultaten structureel kunnenwordenverbeterd.
Tevensbestaaneronmiskenbaarraakvlakkenmetandere onderzoeksvelden
opzowelteelttechnischalseconomischgebied.
Juistomdathetonderzoek inditprojecthetgehele bedrijf of een
groot gedeelte daarvan omvat, kanhetaanknopingspuntenbiedenvoor
verderonderzoekopzowelteelttechnischalseconomischterrein.Aande
volgendedeelprojectenzaldekomendejarengewerktworden:

3501-0 Verpeliikingpotplantenbedrijven
Deelprojecthouder:J.Benninga
Onderzoekers
:C.Uitermark
Doel vanditdeelprojectishetbepalenvandefactorendieinbelangrijkematebijdragentotverschilleninbedrijfsresultatenvanpotplantenbedrijvenendematewaarinzeditdoenophetmomentvanonderzoek.
Hetisdebedoelinghetonderzoekaanvankelijktebeperkentot bedrijven met bijvoorbeeldFicusbenjaminaofKalanchoë,tenbehoevevande
vergelijkbaarheid.Devolgendeproeflooptin1990door:

3501-5 Bedrijf'svergelijking
minder gespecialiseerde
Ficus, J. Benninga/C. Uitermark #

potplantenbedrijven,

o.a.

Devolgendenieuweproefzalplaatsvinden:

3501-4 Bedrijfsvergelijking
gespecialiseerde
potplantenbedrijven,
bloeiende potplanten met een korte omlooptijd, J. Benninga
3506-0 Evaluatieproduktiesvstemen
Deelprojecthouder:L.Oprel
Onderzoekers
:E.vanRijssel,C.Ploeger (LEI)
Indeglastuinbouwvindeninhoogtemponieuwe ontwikkelingen plaats.
Dezeinnovatieskunnenzowelophettechnische (bedrijfsinrichting)als
ophetteelttechnische (teeltmethode)enophet organisatorische vlak
liggen.Eenvernieuwingbetekentnietaltijdeenverbetering.Binnen
ditdeelprojectwordendemateriëleenimmatriëleeffectenvan innovaties economisch geëvalueerd. Eenvoorbeeldhiervanisdebestudering
vande (meer)kostenvanassimilatiebelichtingdieditjaarplaatsvindt.
Devolgendenieuweproevenzullenplaatsvinden:
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met

3506-2 Evaluatie teelt op substraat bij Gerbera en roos, C. Ploeger (LEI)
3506-3 Evaluatie teelt op betonvloeren, E. van Rijssel
3506-6 Scenario's
met betrekking
tot geïntegreerde bestrijding bij roos en
Gerbera, L. Oprel
3506-7 Opzet bedrijfskundig model plaagbestrijding,
E. van Rijssel
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36.

KWEKERSRECHT (Thema kwekersrecht)
Projecthouder:L.Legemaate (RIVRO)
Onderzoekers :Hetmakenvanrasbeschrijvingen voor rassendievoor het kwekersrecht
zijn aangemeld. Dit project isvoorhetPBNniet stuurbaar, omdatde
inzetvanhetPBNinditproject0onderzoekweken bedraagt (valt onder
het onderzoekprogrammavanhetRIVRO).Hetisechter inhetonderzoekprogrammavanhetPBNopgenomen, omdathetwelbeslag legtopoutillage
(kasruimte).Devolgende onderdelenworden onderscheiden:

3601-0 Kwekersrecht Alstroemeria
Deelprojecthouder: L.Legemaate (RIVRO)
Devolgende aktiviteit loopt door in1990:
3601-3

Kwekersrecht

Alstroemeria

1989/1990,

L. Legemaate

(RIVRO) #

3602-0 Kwekersrecht Anjer
Deelprojecthouder: L.Legemaate (RIVRO)
Nieuwe aktiviteit:
3602-4

Kwekersrecht Anjer

1989/1990,

L. Legemaate

(RIVRO)

3603-0 Kwekersrecht Anthurium
Deelprojecthouder:L.Leegemaate (RIVRO)
Devolgende aktiviteit loopt door in1990:
3603-2

Kwekersrecht

Anthurium

89/90,

L. Legemaate

(RIVRO) #

3604-0 Kwekersrecht Gerbera
Deelprojecthouder:L.Legemaate (RIVRO)
Devolgende aktiviteit loopt door in1990:
3604-3

Kwekersrecht

Gerbera 89/90,

L. Legemaate

(RIVRO) #

3606-0 Kwekersrecht Lelie
Deelprojecthouder:L.Legemaate (RIVRO)
Nieuwe aktiviteit:
3606-4

Kwekersrecht

Lelie

1990, L. Legemaate
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(RIVRO)

37.

INTERACTIETUSSENPLANTENBELAGER (ThemaGewasbescherming)
Projecthouder:A.Kerssies
Onderzoekers :J.Fransen,H.Rattink (IPO),J.Amsing,M.Boogaard,
Gewasonderzoeker
De bloemisterijinNederlandkentveelproblemenindevormvanschade
aanhetgewas,opbrengstreductie,etc. Deze problemen kunnen worden
veroorzaaktdoordiverseschimmels,bacteriën,insectenennematoden.
Kennis overpopulatie-dynamischeenepidemiologischeaspectenvandeze
belagersontbreektnogaleens.Maardezekennisiswelnoodzakelijk om
bovengenoemde problemen opeenjuistemaniertoteenaanvaardbaarniveautekunnenbeperken.
Onderzoeknaarpopulatie-dynamischeenepidemiologischeaspectenisdan
ook bedoeld als inventariserend/analyserend achtergrondsonderzoekop
basiswaarvanoptimaliseringvanfysische,chemischeen/of biologische
bestrijding kan plaatsvinden.Devolgendeaspectenstaanbijbestuderingdanookcentraal:gedragvaneenbelagerindekasofinhet substraat, ontwikkelingssnelheidvaneenplaagpopulatiebijverschillende
aanvangpopulatiesinrelatietotdeverschillende klimatologische omstandigheden, verspreiding vaninoculumenuitbreidingvaneenpathogeenentenslottede relatie tussen de populatiedichtheid vaneen
belager en de mate van aantastingvaneengewas.Devolgendedeelprojectenzijnopditmomentgedefinieerd:

3701-0 EpidemiologieBotrytiscinereatijdensdeproduktiefase
Deelprojecthouder:A.Kerssies
Onderzoekers
:Gewasonderzoeker
Inditdeelprojectvindtonderzoekplaatsnaardeepidemiologie (-bestudering vanhetontstaanenverloopvaneensterkoptredendeaantasting)vanBotrytiscinereaindesnijbloementeelt,terverkrijging van
achtergrondskennisvoorbestrijding.Devolgendeproevenzullenin1990
doorlopen:
3701-1 Epidemiologie Botrytis cinerea in Gerbera, A. Kerssies (de proef
plaats op ROCVleuten) *
3701-2 Epidemiologie Botrytis cinerea in Gerbera, A. Kerssies *

vindt

Devolgendenieuweproevenzullenplaatsvinden:
3701-3 Kwaliteit Gerbera-gewas in de kas in relatie tot de aantasting door
Botrytis, A.
Kerssies/Gewasonderzoeker
3701-4 Modelvorming epidemiologie Botrytis cinerea, A. Kerssies/Gewasonderzoeker
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3702-0 Populatiedvnamische aspectenvanFranklintellaoccidentalis
Deelprojecthouder:J.Fransen
Onderzoekers
:Inditdeelprojectvindtonderzoekplaatsnaardepopulatieontwikkeling
vanFrankliniellaoccidentalisbijRoosenGerbera.
Devolgendenieuweproevenzullenplaatsvinden:
3702-3 Populatieontwikkeling
van Californische trips op Roos bij
verschillende
temperaturen II, J. Fransen
3702-4 Populatieontwikkeling
van Californische
trips op Gerbera bij
verschillende temperaturen II, J. Fransen
3702-5 Bemonstering en vaststellen
schadedrempel Californische trips bij Roos,
J. Fransen
3703-0 Afweerreaktieb ü anlerteseninfectiedoorFusariumoxvsporum
Deelprojecthouder:H.Rattink(IPO)
Onderzoekers
:In dit deelprojectzalgekekenwordennaardematevanafweergeïnduceerddoorpre-inoculatievan Anjer-cultivars met niet-pathogene of
laag-pathogene isolaten van Fusarium oxysporum. Devolgendenieuwe
proefzalplaatsvinden:
3703-4

Oriëntatie op mogelijkheden van geïnduceerde
bij Anjer in kas II, H. Rattink (IPO)

afweer

tegen

Phialophora

3705-0 Populatie-dvnam.aspectenvanPratylenchusbolivianusinAlstroemeria
Deelprojecthouder:J.Amsing
Onderzoekers
:Doelvanditdeelprojectishetverkrijgenvaninformatieoverderelatietussendepopulatie-dichtheidvanhetaaltjeendeschadebeeldenen
het verkrijgen van informatie overdepopulatieontwikkelingvanhet
aaltjeop verschillende Alstroemeria-cultivars en mogelijke andere
waardplanten.Devolgendeproeflooptdoor:
3705-2

Vaststelling
J. Amsing#

schadegevoeligheid

P.

bolivianus

bij

Alstroemeria,

3706-0 Invloedsubstraat/eb-vloedopaantastingdoorwortelaalfies
Deelprojecthouder:J.Amsing
Onderzoekers
:Inditdeelprojectvindtonderzoekplaatsnaardeverspreidingaanontwikkelingvanaaltjesindiverseteeltsystemen.
Devolgendenieuweproefzalplaatsvinden:
3706-3

Schadegevoeligheid
vulnus, J. Amsing

van rozen op kunstmatig substraat
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voor

Pratylenchus

1708-0 Populatie-dvnam,aspectenvanPratvlenchusvulnusinRoos
Deelprojecthouder:J.Amsing
Onderzoekers
:Doelvanditdeelprojectishetverkrijgenvaninformatieoverderelatietussendepopulatie-dichtheidvanhetaaltjeendeschadebeeldenen
het verkrijgen van informatie overdepopulatieontwikkelingvanhet
aaltjeopRoos.Devolgendeproeflooptdoor:
\708-l

Vaststellen schadegevoeligheid
J. Amsing #

rozenonderstam 'Multic'

voor P. Vulnus,

1709-0 Populatie-dynamischeaspectenvankas-wittevliep
Deelprojecthouder:J.Fransen
Onderzoekers
:Doelvanditdeelprojectishetverkrijgenvaninformatieoverde
verspreidingenontwikkelingvan kas-wittevlieg in diverse bloemisterij gewassendieonderglasgeteeldworden.Devolgendenieuweproef
zalplaatsvinden:
1709-3 Populatie-dynamische aspecten van kas-wittevlieg
Gerbera, Chrysant en Poinsettia I, J. Fransen

UI-

in Bouvardia,

Roos,

38.

BIOLOGISCHEBESTRIJDING (ThemaGewasbescherming)
Projecthouder:J.Fransen
Onderzoekers :M.Boogaard,H.Rattink (IPO),J.Amsing,A.Kerssies,
S.Sütterlin(LUW/MLV)
Binnen dit project vindt onderzoekplaatsnaardemogelijkhedentot
biologischebestrijdingvandiverseziektenenplagenindebloemisterij.Hiertoe isditprojectopgedeeldindevolgendedeelprojecten:

3801-0 RelatietussenCal,tripsenenkelevanzijnnatuurlijkevijanden
Deelprojecthouder:J.Fransen
Onderzoekers
:M.Boogaard
Doel vanditdeelprojectishetverkrijgenvaninformatieoverdeeffectiviteitvanpredatorenenpathogenenterbestrijding van Californischetripsende(mogelijkhedentot)introduktievannatuurlijkevijandenvandezetripsopdiversegewassen,alsaanvullingopdebestaande bestrijdingsmethoden. De volgende nieuwe proevenzullenplaatsvinden:
3801-3
3801-4

Biologische
bestrijding
van Californische
trips in
Saintpaulia
roofmijt Amblyseius cucumeris, H. Boogaard
Evaluatie van Orius insidiosus
en Amblyseius cucumeris in roos,
J. Fransen

met

3802-0 Effectiviteitantagonistischemicro-orpanismentepenplantpathopenen
Deelprojecthouder:H.Rattink(IPO)
Onderzoekers
:Doelvanditdeelprojectisenerzijdshetonderzoeknaartoepassingvan
antagonisten,metnameTrichodermaspp.enStreptomyces spp. met betrekkingtotaantastingvanAnjerdoordiversevaat-schimmelsenanderzijdsonderzoeknaarheteffectvanbacterisatieopde aantasting van
Anjer door Fusarium oxysporum op kunstmatigsubstraat.Devolgende
nieuweproevenzullenplaatsvinden:
3802-3
3802-4
3802-5

Effectiviteit
van Trichoderma en Streptomyces
tegen Fusarium bij
Anjer II, H. Rattink (IPO)
Effectiviteit
Pseudomonas
ter
onderdrukking
van een Fusariumaantasting II, H. Rattink (IPO)
Invloed niet pathogeen Fusarium-isolaat
in verschillende
teeltsystemen
bij Anjer op aantasting door pathogène Fusarium, H. Rattink (IPO)
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de

3803-0 Relatietussenplantparasitairenematodenenhunnatuurlijkevijanden
Deelprojecthouder:J.Amsing
Onderzoekers
:Ditdeelprojectbeperktzichineersteinstantietoteenliteratuurstudieeneenoriëntatieopdemogelijkhedenvanpraktijkgerichtonderzoek
naar alternatievenvoorchemischebestrijdingvanplantparasitairenematodeninbloemisterij-gewassen.Devolgendenieuweproefzal plaatsvinden:

3803-1 Literatuurstudie
op gebruiksmogelijkheden
tegen nematoden, J. Amsing

van natuurlijke

vijanden

3804-0 Relatietussenwittevliegenhunnatuurlijkevijanden
Deelprojecthouder:J.Fransen
Onderzoekers
:M.Boogaard
Inditdeelprojectvindtonderzoekplaatsnaarderelatietussendiverse witte vlieg soorten en natuurlijke vijanden.In1990richthet
onderzoekzichopdeeffectiviteitvandenatuurlijke vijand Encarsia
formosa in Bouvardiaendeeffectiviteitvanentomopatogeneschimmels
opdiversegewassen.Devolgendeproeflooptdoor:

3804-3 Evaluatie van de effectiviteit
van Encarsia formosa tegen witte
bij Bouvardia, H. Boogaard/J. Fransen #

vlieg

3808-0 EvaluatieeffectiviteitEncarsiaformosatepenwittevliegbijGerbera
Deelprojecthouder:S.Sütterlin(LUW/MLV)
Onderzoekers
:J.Fransen
In ditdeelprojectvindtonderzoekplaatsnaardeeffectiviteitvande
sluipwespEncarsiaformosategenwittevliegbijGerbera.Ditonderzoek
gebeurt in samenwerking met de LandbouwUniversiteitgedurendeeen
periodevanvierjaar.Deeerstetweejaarvindthet onderzoek plaats
in Wageningen en wordt gekekennaardediverseeigenschappenvande
sluipwespdieeensuccesvolleintroduktievandeze natuurlijke vijand
van de witte vlieg bepaalt. In dezeperiodevindtwelbegeleiding
vanuithetPBNplaats.DevolgendetweejaarwordenophetProefstation
een aantal kasexperimenten uitgevoerd, waarbijdeactiviteitvande
sluipwesp in relatie tot cultivareigenschappen en klimatologische
omstandigheden centraal staan. De volgendenieuweproefzalplaatsvinden:

3808-1 Evaluatie van de effectiviteit
van Encarsia formosa tegen witte
bij Gerbera, S. Sütterlin (LUW/MLV)/J. Fransen
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vlieg

39.

FYSISCHEENCHEMISCHEBESTRIJDINGVANZIEKTENENPLAGEN
(Themaoptimaliseringteelt)
Projecthouder:J.Fransen
Onderzoekers :M.Boogaard,D.Krijger(ROCRijnsburg),A.vdWiel
(ROCHorst),A.Kerssies,J.Amsing
Binnen dit project vindtonderzoekplaatsnaardeinvloeddieteeltmaatregelen(metnameteroptimaliseringvandeteelt)hebbenopdegewasbescherming. Daartoe isditprojectopgedeeldindevolgendedeelprojecten:

3901-0 Bestrijding insekten/nematodenopfysischeofchemischewiize
Deelprojecthouder:M.BoogaardenJ.Amsing
Onderzoekers
:D.Krijger(ROCRijnsburg)
Doelvanditdeelprojectisonderzoeknaardebestrijding
insecten/nematodenopeenchemischeoffysischewijze.
In1990doorlopendeproeven:

van diverse

3901-2 Evaluatie
van selectieve
bestrijdingsmiddelen
ter bestrijding
Californische trips, Frankliniella
occidentalis,
M.Boogaard *
3901-4 Bestrijding div. insecten in buitengeteelde gewassen, D. Krijger
(ROCRijnsburg) *
3901-5 Bestrijding Cyclamenmijt in Cyclamen, M. Boogaard#
Devolgendenieuweproevenzullenplaatsvinden:
3901-6

Bestrijding div. insecten in buitengeteelde gewassen II, D. Krijger
(ROC Rijnsburg)
3901-7 Evalueren van chemische middelen ter bestrijding
van Pratylenchus
vulnus bij rozen in kunstmatig substraat, J. Amsing
3901-8 Toetsen experimentele chemische middelen ter bestrijding van wortelaaltjes, J. Amsing
3902-0 BestrijdingschimmelsOPfysischeofchemischewi^ze
Deelprojecthouder:A.Kerssies
Onderzoekers
:D.Krijger(ROCRijnsburg),A.vdWiel(ROCHorst)
Schimmelskunnengroteproblemenveroorzakenindebloemisterij, zowel
bij potplanten, snijbloemen en zomerbloemen.Vanuitenkelebesmette
plantenisverspreidingzeersnelmogelijkenondergunstigeomstandighedenkanbinnenkortetijdeenheelgewasaangetastworden.Teeltmaatregelen,zoalsbeheersingvandeluchtvochtigheid en de temperatuur,
zijninveelgevallenonvermijdelijk.Veelschimmelswordendanookintensiefbestredenmetregelmatigterugkerendebehandelingen.Inditkader vindt onderzoekplaatsnaardebestefysischeen/ofchemischebestrijdingsmethodeinrelatietotdebetreffendeteelt,methetdoel de
teeltteoptimaliseren.Devolgendeproevenlopendoor:
3902-4 Bestrijding Botrytis cinerea in buitenteelt
van Limonium, D. Krijger
(ROCRijnsburg) *
3902-6 Bestrijding roest in Duizendschoon, A. vd Wiel, (ROCHorst) #
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van

Devolgendenieuweproefzalplaatsvinden:

1902-9 Bestrijding Botrytis
(ROC Rijnsburg)

cinerea in buitenteelt

Limonium II, D. Krijger

(903-0 Onkruidbestrijdinginbloemisterij-gewassen
Deelprojecthouder:D.Krijger
Onderzoekers
:D.Krijger (ROCRijnsburg),A.vdWiel (ROCHorst)
In eenaantalgewassen,metnamedebuitengeteelde,vormtonkruideen
steedswederkerendprobleem.Ditwordtversterktdoorhetoptreden van
resistentie tegenbepaaldeherbicidenenhetterugdringenvanhetherbicidengebruik.Hetonderzoekbinnenditdeelprojectrichtzichop zowel chemische bestrijdingalsmechanischebestrijdingenhetafdekken
vandegrond.Devolgendenieuweproevenzullenplaatsvinden:

1903-2 Toetsing fytotoxiciteit
chemische onkruidbestrijding
in vaste
planten,
D. Krijger (ROC Rijnsburg)
1903-3 Toetsing fytotoxiciteit
chemische onkruidbestrijding
in vaste planten
II, D. Krijger (ROC Rijnsburg)
\903-b Fysische onkruidbestrijding
in vaste planten door gebruik
afdekmaterialen, D. Krijger (ROC Rijnsburg)
1903-5 Alternatieve onkruidbestrijding
buiten-snijbloemen,
A. vd Wiel
(ROCHorst)
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EVALUATIESECTORALEONTWIKKELINGEN (ThemaEconomie)
Projecthouder:C.Ploeger (LEI)
Onderzoekers :Ditprojectheefttotdoeldeontwikkelingendieopsector-nivo
plaatsvindenteevaluerenophunbetekenisvoordebedrijfsontwikkeling
in de glastuinbouw. Er zijn binnen ditprojecttweedeelprojecten
gedefinieerd,alsvolgt:

4201-0

Bedrijfsontwikkelingindebloemisterij-sector
Deelprojecthouder:C.Ploeger (LEI)
Onderzoekers
:Ditdeelprojectheefttot doel richting te geven aan bedrijfsontwikkeling in de bloemisterij-sector en het daaropgerichteteelttechnischonderzoekenvoorlichting.Hiertoe worden nieuwe mogelijkheden in debedrijfsontwikkelingmetbetrekkingtotaanpassingvande
bedrijfsstructuur, invoering van automatiserings- en mechanisatiemogelijkheden en nieuwe produkten en devoorwaardenwaaraanbijde
toepassingdaarvanmoetwordenvoldaan,economischgeëvalueerd.
Devolgendeproefdiein1989isgestartwordtin1990voortgezet:

4201-1 Ontwikkelingen in de bedrijfsstructuur
en de
potplantenteelt,
C. Ploeger (LEI, LEI-project

produktiemethoden
5.2) #

in de

4202-0 Effectenvanveranderingenintechniekenomgevingsfaktoren
Deelprojecthouder:C.Ploeger (LEI)
Onderzoekers
:Dit deelproject wil dooranalysevandeaanpassingenindebedrijfsvoeringin reaktie op ontwikkelingen (die zowel door technische,
economischealsbeleidsmatige factorenkunnenzijnveroorzaakt)inzicht
verkrijgenindeeffectenvandezeveranderingenterondersteuning van
het beleidvanoverheidengeorganiseerdbedrijfsleven,ondernemersen
hunvoorlichtersenhetonderzoekbeleid.Devolgendenieuwe proef zal
plaatsvinden:

4202-1 Veranderingen in de interne en externe omstandigheden en de betekenis
van de bedrijfsgrootte
in de produktie voor de
concurrentiepositie,
C. Ploeger (LEI, LEI-project 6.4)
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»3.

ONTWIKKELINGENKWALITEITVANPOTPLANTEN (ThemaOptimaliseringTeelt)
Projecthouder:J.Vogelezang
Onderzoekers :P.vanWeel (IMAG),L.Oprel,vacature (PVS)
Depotplanten vormen een steeds belangrijkere produktgroep in de
Nederlandse bloemisterij. Voor hetversterkenvandemarktpositieis
hetvanhetgrootstebelangdat,zomogelijkjaarrond,eenprodukt van
een gestandaardiseerdekwaliteit (vorm,kleur,e.d.)wordtaangeboden.
Nietalleengroteafnemers,maarookkleinereafnemerszijngebaat bij
een 'gecatalogiseerd'produktvaneengedefinieerdekwaliteit.Voorde
kwekerhoudtditindathijinstaatmoetzijn dit gestandaardiseerde
produkt te produceren. Dit vereisteennauwgezetteteeltplanningen
sturingvandegroei,metnamevorm en kleur, van de plant in de
richtingvanhetgewenstedoel:hetgedefinieerdeprodukt.Momenteelis
eendergelijkeplanningnog niet goed mogelijk. Het doel van dit
project isdanookomdetelerinstrumententebiedenommeteenplanmatigeteeltwijzehetgewensteproduktop te kunnen leveren op het
gewenstetijdstip.Daartoeishetprojectopgedeeldineenaantalfasen
dieachtereenvolgensdoorlopenzullenmoetenworden.Deeerstefase is
het, middelsobjectievekwaliteitscriteria,komentoteengetalsmatige
beschrijvingvandekwaliteitvanhetgewensteeind-produkt (1990).In
de tweede fase wordendezekwaliteitseisenvertaaldinhunbetekenis
voordebiologische eigenschappen die de plant dient te bezitten
(1990-1991). In delaatstefasetenslottestaathetproducerenvande
plantdiebeschreveniscentraal (1991-1993).

i301-0 Kwaliteitscriteria
Aandacht:Inzetderden
Deelprojecthouder:L.Oprel
Onderzoekers
:P.vanWeel (IMAG),vacature (PVS)
DoelvanditdeelprojectisomvoorhetgewasFicusbenjaminate komen
middels een beschrijving van objectieve kwaliteitscriteria toteen
getalsmatigebeschrijvingvan de kwaliteit van het gewenste eindprodukt (indeling in klassen). Tevens zal gekeken wordennaarde
kwaliteits-grenzenwaarbinnennogvaneengoed produkt gesproken kan
worden.Devolgendenieuweproefzalplaatsvinden:

i301-l

Inventarisatie
vacature

(PVS)

kwaliteitsaspecten

Ficus, L. Oprel/P. van Weel (IMAG)/

Aandacht:Inzetderden(PVS)
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44.

ONTWIKKELINGENTOETSINGUITSTOOTARMTEELTSYSTEEM (ThemaTeeltsystemen)
Projecthouder:R.Baas
Onderzoekers :E.vanRijssel,P.vanWeel (IMAG),A.Kerssies,
F.Stelder (MLV),vacature ('CommissieSchikkingsgelden
Kalimijnen')
Hetuitstootarmproducerenisdoordehuidigemilieu-discussiesterkin
debelangstellinggekomen.Alternatievenvoorwatergift en bemesting,
maarookvoorgewasbeschermingenhetafvalaspectzulleninhetontwerp
vanproduktiesystemenmoetenworden geïntegreerd. Het doel van dit
project is een geleidelijk terugdringenvandedirecteenindirecte
uitstootvanreststoffenvanuithetbedrijfnaarhetmilieu.De realisatiehiervankanzowelbenaderdwordenvanuitdeoptiekomhetgebruik
vanmilieubelastende stoffenteverminderenals vanuit de optiek om
'ongecontroleerde'uitstootnaarhetmilieutevoorkomen.
De aandachtgaatdaarbijineersteinstantieuitnaarhetterugdringen
vanrestantenvoedingsstoffenenafval(substraatenplastic) via een
'gesloten teeltsysteem'. Het risicovoorverspreidingvanziektenin
eengeslotenwatergeefsysteemendemogelijkhedenomditrisicotevermijden vormtéénvandeonderzoeksaspecten.Naastdetechnischerealisatievormteentestvanhetontwerpeenonderdeelvanhetproject.
HetonderzoekbinnenditprojectisafgestemdopofvindtinnauwoverlegplaatsplaatsmethetonderzoekopditvlakinhetonderzoekprogrammavanhetPTGinNaaldwijk.Dezesamenwerkingenafstemmingopdit
punt komtvoortuitdegezamenlijkenotitie 'MilieuonderzoekplanGlastuinbouw'.Hetprojectisopgedeeldindevolgendedeelprojecten:

4401-0 Opzetenconsequentiesvanuitstootarmeteeltsvstemen
Deelprojecthouder:E.vanRijssel
Onderzoekers
:Tenaanzienvanhet schoon produceren is rees onderzoekskennis en
(onderzoeks-)ervaringbeschikbaar.Doorhetvanuitdeonderzoekskennis
beschrijvenvantoekomstigein de praktijk toepasbare teeltsystemen
voor glastuinbouwgewassen diehetmilieuminimaalbelastenwordtdeze
kennishanteerbaargemaakt.Detechnischeenfinanciële gevolgen voor
debedrijfsvoeringenhetbedrijfsresultaatwordendaarbijaangegeven.
Het zal opdezewijzeduidelijkwordenwaarzichnogechteknelpunten
bevinden.Ditdeelprojectgeeftdemogelijkhedenaandie op korte en
middellange termijnterealiserenzijnenkomtdaarmeetegemoetaande
wenstothetgeleidelijkrealiserenvanhetschoonproduktieproces.
Devolgendenieuweproevenzullenplaatsvinden:

4401-1 Wortelmediumenwatergeefsysteem, E. van Rijssel
4401-2 Ruimtebenutting, E. van Rijssel
4401-3 Bedrijfsresultaat/evaluatie,
E. van Rijssel
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402-0 Ontwerpentestenvanhulpmiddelenvoorgeslotenwatergeefsvstemen
Deelprojecthouder:P.vanWeel(IMAG)
Onderzoekers
:P.vanOs,K.Boogers
Ditdeelprojectrichtzichmetnameophet teelttechnisch testen van
alternatieve, gesloten watergeefsystemen.Daarbijisindetechnische
ontwerpenookgekekennaardeverminderingvandehoeveelheidsubstraat
in het teeltsysteem. Het streven is naareensubstraatloosteeltsysteem.Inditdeelprojectzalin1990devolgendeproefdoorlopen:

(402-2 Ontwikkeling gesloten watergeefsysteem voor snijbloemen,
testgewas Gerbera, P. van Weel (IMAG)/P. van Os #

met als

Devolgendenieuweproefzalplaatsvinden:

1402-2 Oriëntatie

op recirculatie

bij roos op een mist-systeem,

K. Boogers

(403-0 Fysischebeheersingvanverspreidingvanschimmelziekten
Deelprojecthouder:A.Kerssies
Onderzoekers
:P.vanWeel (IMAG),J.Fransen,F.Stelder(MLV)
Hetonderzoekinditdeelprojectrichtzichophetinkaartbrengenvan
de mogelijkheden diehetgebruikvaneb/vloedrecirculerendesystemen
biedtaangaandehet tegengaan van verspreiding van schimmelziekten
zonder ofvrijwelzonderinzetvanchemicaliën.Hetdeelprojectbeoogt
bovendienopbasisvanverkregeninzichtenaanzettentegeventot voor
depraktijkbijdeteeltvanpotplantenensnijbloemenbenutbareteeltsystemen,waarbijzonderinzetvan chemicaliën recirculatie gepleegd
kanwordenzonderrisicoopverspreidingvanpathogenenoverdeplanten
binnenhetsysteem. Het zal hier met name gaan om de schimmels
Phytopthora (bij Gerbera en Saintpaulia),Fusarium (bijCyclaam)en
Pythium,PhytopthoraenCylindrocarponbijRoos.Eennaderedefiniëring
vanproevenzalinhetnajaarvan1989plaatsvinden.

1404-0 Ontwikkeling gesloten,afvalloosteeltsvsteemvoorsnijbloemen
Aandacht:Inzet 'CommissieSchikkingsgeldenKalimijnen'/Investeringen
Deelprojecthouder:R.Baas
Onderzoekers
:P.vanWeel (IMAG),vacature ('CommissieSchikkingsgeldenKalimijnen')
Dit deelproject richt zich op het ontwikkelen en testen (zowel
technischalsteelttechnisch)vaneengesloten,afvalloosteeltsysteem.
Hetstrevenisuiteindelijknaareensubstraatloosteeltsysteem.
Devolgendenieuweproefzalplaatsvinden:

4404-i Ontwikkeling van een gesloten, afvalloos teeltsysteem voor snijbloemen,
P. van Weel (IHAG)/R. Baas/vacature
('Commissie
Schikkingsgelden
Kalimijnen')
Aandacht:Inzet 'CommissieSchikkingsgeldenKalimijnen'/
Investeringen
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4^ INDEXVANGEWASSENENONDERWERPEN
A.1.Verklaring
Deindexzieteralsvolgtuit:
GEWAS

ONDERWERP

PROEFNR.

Alstroemeria

Bloeibeïnvloedingmiddelsgrondkoeling
Invloedtemperatuuropbloeispreiding
Substraatonderzoek
Sortimentsbeoordeling88/89
Etc.

(1A02-12)*
(1A01-15)A
(1506-10)
(2702-2)#A

Hetproefnummer2702-2vanSortimentsbeoordeling '88/'89laatzichalsvolgt
lezen:
27:Deproefvaltonderproject27
2702-2
02:Hetishettweededeelprojectvanproject27,vandaar2702
-2:Hetisdetweedeproefvandeelproject2702,vandaar2702-2.
Deletter
en3.

'A'staatvoorAandacht,overeenkomstigdetekstuithoofdstukken1

A.2.Deindex
GEWAS

ONDERWERP

Alstroemeria

Bloeibeïnvloedingmiddelsgrondkoeling
Invloedtemperatuuropbloeispreiding
Substraatonderzoek
Sortimentsbeoordeling 88/89
Sortimentsbeoordeling89/91
Sortimentsbeoordeling 90/91
Gibberelline-toetsAlstroemeriaI
Kwekersrecht89/90
VaststellingschadegevoeligheidP.bolivianus

Anjer

Watergiftbijanjeropsteenwol
(1506-A) *
Zuurstofbeschikbaarheid inteeltopsubstraat
(1506-6) #
Invloedzuurstofbeschikbaarheid opontwikkeling
(1506-7) #
Vergelijkingsubstraatengietfrequentie
(1506-8) #
Zijscheutontwikkelingmetroodlicht
(1706-3)
BoriumenkwaliteitbijAnjer
(1508-2) *
Invloedstikstofvormopproduktieenkwaliteit
(1508-A) #
ToetsopresistentievoorPhialophoraenFusarium (2301-A) #
ElectroforetischedetectievanFusarium
(2302-2)

PROEFNR.

-56-

(1A01-12)*
(1A01-15)A
(1506-10)
(2702-2)#A
(2702-A)#A
(2702-5) A
(310A-1)
(3601-3) #
(3705-2) #

GEWAS
VervolgAnjer

ONDERWERP

PROEFNR.

Invloedbewaarduurenbewaartemperatuurstek
Gebruikswaarde,voorjaarsplanting
Gebruikswaarde,indepraktijk
Gebruikswaarde 1990
KwekersrechtAnjer
GeïnduceerdeafweertegenPhialophoraII
EffectiviteitTrichodermaenStreptomyces II
EffectiviteitPseudomonasII
Invloedniet-pathogeenFusarium-isolaat

Anthurium

Eerstebeoordelingsortiment
Gebruikswaarde88/90
Gebruikswaarde90/92
ToetsmethodekoudegevoeligheidAnthurium
Kwekersrecht89/90

Amaryllis

Houdbaarheidsbepalingen

Aster

Cyclischeencontinuelangedagenonderbreking
KritischedaglengteAster
Temperatuurendaglengte
Temperatuurendaglengtegevoeligheid

(2303-2)
(2703-5)#A
(2703-6)#A
(2703-7) A
(3602-4)
(3703-4)
(3802-3)
(3802-4)
(3802-5)
(2704-1)#A
(2704-2)#A
(2704-3) A
(2801-2) #
(3603-2) #
(2714-2)
(1705-2)
(1705-6)
(1705-9)
(1705-13)

Bloemknoprustdoorbreking

(1703-14)

VermeerderingenteeltAustralischegewassen
OriëntatieopPtilotusenAnigozanthos

(2902-2) *
(2904-2) #

Azalea

Vaststellengrenzenwaardroogte-schadeoptreedt
InvloedN:Kverhoudingopbloeitijdstip
EC-trappenbijAzalea

(3003-4)
(1508-7) *
(1508-14)

Begonia

Invloedbelichtingsduuropgroeienkwaliteit
Sorteren
Uniformiteitscriteria
OnderkennenmutatiesbijvermeerderingII
Methodiekontwikkeling gebruikswaarde
Vaststellengrenzenwaardroogte-schadeoptreedt

(1403-10)#
(1804-1)
(2206-10)#
(2501-2)
(2802-2) *
(3003-4)

Boltonia

Bloeibeïnvloeding

(1705-12)A

Bouvardia

Assimilatiebelichting
Waterhuishoudingensubstraat
Beperkensnellescheuten
Temperatuurendaglengtegevoeligheid
Populatie-dyn.aspectenkas-wittevlieg
EffectiviteitEncarsiaformosategenwittevlieg

(1403-4)
(1506-3)
(1701-16)
(1705-14)
(3709-3)
(3804-3)

Cambria

Bloeispreiding
BloeispreidingII

(1703-3) *
(1703-13)#

Astilbe
Australische
gewassen
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GEWAS

ONDERWERP

PROEFNR.

Campanula

Oogstspreiding
Plantleeftijdenkoudebehoefte
Bloeispreidlngdoorteeltonderplastictunnel
Plantdatum,plantleeftijdendaglengte

(1703-6) *
(1703-9) *
(1703-12)
(1705-11)

Chrysant

Vergelijkingalternatievegroeimedia
Houdbaarheidsbepalingen
WaterbalansChrysantIII
WaterbalansChrysantIV
Populatie-dyn.aspectenkas-wittevlieg
EvaluatieselectievemiddelentegenCal.trips

(1506-11)
(2714-2)
(3002-6) #
(3002-13)
(3709-3)
(3901-2) *

Croton

Verwarmdetablettenenassimilatiebelichting

(1401-9) #

Cyclamen

ElectroforetischedetectievanFusarium
InvitrovermeerderingCyclamenII
BestrijdingCyclamenmijt

(2302-1)
(2602-2)
(3901-5)

Cymbidium

Lichtonderschepping/EC

(1406-2)
(1508-1)

VoedingenkwaliteitbijCymbidium
Delphinium

(2603-1) #
Invitrovermeerdering

Dulzendschoon

(3902-6) #
Roestbestrijding

Eplpremnum

(1401-9) #
Verwarmdetablettenenassimilatiebelichting

Fatshedera

(2206-11)#
Invloedpositiestekaanmoerplant
TeeltopverwarmdebetonvloerII
Watergeeffrequentiebijteeltopbetonvloer
OriënterendemeetopstellingSWATRE-model
Analysearbeidsdata
UniformiteitscriteriaIII
Bedrijf
svergelijking
Inventarisatiekwaliteitsaspecten

(1401-11)
(1406-4)
(1507-1)
(2102-4)
(2206-16)
(3501-5)
(4301-1)

Forsythia

LangebewaringForsythia-takken

(3305-3) *

Freesia

Ontstaanvanduimenirtgrond-enkasluchttemp.
Houdbaarheidsbepalingen
Bloemknopopeningfase2
Bloemknopopeningfase3
Voorspellendetoetsbloemknopopening

(1703-16)
(2714-2)
(3001-5) *
(3001-7)
(3103-10)A

Gerbera

Vergelijkingsubstraatengietfrequentie
Referentietoets1990
Cultivarverschillent.a.v.slapgaan
EffectRVopklemingBotrytisnaluchtionisatie

(1506-9) #
(2712-3) A
(3002-12)
(3301-3)

Ficus
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GEWAS

ONDERWERP

vervolgGerbera

Evaluatieteeltopsubstraat
(3506-2)
Scenario'sm.b.t.geïntegreerdebestrijding
(3506-6)
Kwekersrecht89/90
(3604-3)
EpidemiologieBotrytiscinerea
(3701-1)
EpidemiologieBotrytiscinereaII
(3701-2)
KwaliteitGerbera-gewas i.r.t.Botrytis-aantasting (3701-3)
Populatie-ontwikkelingCal.tripsbijdiv.temp. (3702-4)
Populatie-dyn.aspectenkas-wittevlieg
(3709-3)
EvaluatieEncarsiaformosategenwittevlieg
(3808-1)
Ontwikkelinggeslotenwatergeefsysteem
(4402-1)

Gypsophila

Invloedplantdichtheidenteeltmaatregelen
InvloedplantdichtheidenteeltmaatregelenII
'Zittenblijvers'endaglengte

(1701-14)*
(1701-17)
(1705-15)A

Hibiscus

Selectieenveredeling

(2901-3) #

Hortensia

InvloedECtijdensteeltopkwaliteit
InvloedbemestingoptrekresultaatHortensia

(1508-6) #
(1508-17)

Impatiens

Sortimentsbeoordeling

(2713-4)

Kalanchoë

Invloedbelichtingsduuropgroeienkwaliteit
BloembeschadigingbijKalanchoë
Selectieopteelteigenschappen

(1403-10)#
(1408-1) #
(2903-1) #

Lelie

Gebruikswaarde,tweedebeoordeling
Sortimentsbeoordeling1990
Invertaseaktiviteitalsmaatvoorbijbelichting
Ontwikkelingtoetsopbijbelichting
Kwekersrecht1990

(2707-1) *
(2707-4)
(3103-8) #
(3103-9)
(3606-4)

Limonium

BestrijdingBotrytiscinerea
BestrijdingBotrytiscinereaII

(3902-4) *
(3902-9)

Matricaria

Groelregulatie
GroeiregulatieII

(1704-4) *
(1704-9)

Palmen

Invloedwatergeeffrequentieopgroei

(1508-9)

Paphiopedilum

BloeibeïnvloedingII

(1703-4) #

Pelargonium

EC-trappen

(1508-16)

Perkplanten

Invloedomgekeerdedag/nachttemperaturen
Lichtkwaliteitenstrekking

(1405-5)
(1706-4)

Poinsettia

TemperatuuronderzoekbijPoinsettia
InvloedK:Mgverhoudingbij4rassen
Nitraat/sulfaat-verhouding invoedingsoplossing
Populatie-dyn.aspectenkas-wittevlieg

(1405-6)
(1508-8) *
(1508-10)
(3709-3)

PROEFNR.
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GEWAS
Potchrysant

FROEFNR.

ONDERWERP
EC-trappenbijPotchrysant
Vaststellengrenzenwaardroogte-schadeoptreedt
Invloedmestgiftopeffecttransporttemperatuur

(1508-15)
(3003-4)
(3305-5)

Potplanten

VerwarmdetablettenenassimilatiebelichtingII
(1401-13)
TeeltopverwarmdebetonvloerIII
(1401-14)
InvloedbelichtingsduuropgroeienkwaliteitII (1403-11)
Belichtingsstrategieënpotplanten
(1403-13)A
SchermenengewaskoelingpotplantenII
(1406-1) *
SchermenengewaskoelingpotplantenIII
(1406-5)
Zomerklimaatopbetonvloer
(1406-6)
Fysiogeneafwijkingenpotplanten
(1408-2)
Effectlichtkwaliteit
(1706-2)
Ontwikkelingbodemverwanningssysteem
(1805-2)
Simulatiecaselogistiek
(1806-3)
Uniformiteitscriteriapotplanten
(2206-17)
Uniformiteitenkwaliteituitgangsmateriaal
(2210-0)
Lichtintensiteittijdensuitbloei
(3102-5) #
SpreidingethyleengevoeligheidII
(3305-6)
Bedrijfsvergelijkingbloeiendepotplanten
(3501-4)
Evaluatieteeltopbetonvloer
(3506-3)
Ontwikkelingeninbedrijfsstructuur
(4201-1) #

Roos

Invloedlichtintensiteitenbelichtingsduur
(1403-12) A
Invloedklimaatopmeeldauw
(1409-3) A
Fosfaattrappenbijteeltroosopsubstraat
(1508-12)
Selectierozenonderstammen
(2205-2) #
Stentenvanrozen
(2205-4) #
Vegetatievevermeerdering
(2401-1) #
Invloedethyleenopbewortelingstekken
(2401-2) #
Gebruikswaarde88/89
(2708-3) *
Gebruikswaarde89/90
(2708-4) #
Gebruikswaarde90/91
(2708-5)
Selectieonderstambijteeltopkunstmatigsubstr.(2715-1) #
Bloemknopopening fase2
(3001-4) #
Bloemknopopening fase3
(3001-6)
Optredenvan'bentneck'II
(3002-11)
Voorspellendetoetsbloemknopopening
(3103-10)A
EffectRVopkiemingBotrytisnaluchtionisatie
(3301-3)
Invloedassimilatiebelichtingopna-oogstgedrag
(3308-2) #
Evaluatieteeltopsubstraat
(3506-2)
Scenario'sm.b.t.geïntegreerdebestrijding
(3506-6)
PopulatieontwikkelingCal.tripsbijdiv.temp.
(3702-3)
BemonsteringenschadedrempelCal.trips
(3702-5)
SchadegevoeligheidvoorPratylenchusvulnus
(3706-3)
Schadegevoeligheid 'Multic'voorP.vulnus
(3708-1) #
Populatie-dyn.aspectenkas-wittevlieg
(3709-3)
EvaluatieOriusinsidiosusenAmblyseiuscucumeris (3801-4)
Evaluatiechem.middelenterbestrijdingP.vulnus (3901-7)
Oriëntatieoprecirculatieopmistsysteem
(4402-2)
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Saintpaulia

InvloedhijsverwarmingopvoorkomenBotrytis
Streefwaardenonderzoekbijzomerteelt
BiologischebestrijdingCal.trips

(1409-2)
(1508-13)
(3801-3)

Schefflera

Invloedpositiestekaanmoerplant

(2206-11)#

Sering

Kwaliteituitgangsmateriaal

(2211-0) #

WaterbalansIII

(3002-10)

Sinningia
Sortimentsbeoordeling
Snijbloemen

Solidago

(2713-5)

EC-trappenenzoutgevoeligheid
Verduidelijkinghoudbaarheid II
Alternatieveonkruidbestrijding
Ontwikkelinggeslotenteeltsysteem
Daglengteengroeiregulatie
DaglengteengroeiregulatieII

(1509-1)
(3102-7)
(3903-5)
(4404-1) A
(1705-3) *
(1705-10)

Spathiphyllum

Verdroogdegroeipunten
InvloedK/Mgverhoudingopgroeienkwaliteit
Invloedbenzyladenineopscheutontwikkeling
Opnameentransportgibberellinezuur
RelatiepottemperatuurenCylindrocladium

Syngonium

Verwarmdetablettenenassimilatiebelichting

(1401-9) #

Trachelium

Verbeteringoogstspreidingenkwaliteit
Bloeispreidingmetplastictunnel
Plantleeftijd,opkweekmethodeendagverlenging
Tijdstipdagverlenging
Plantdata,opkweekmethodeendagverlengingII

(1703-11)
(1703-12)
(1705-4)
(1705-5)
(1705-8)

Varen

Verwarmdetablettenenassimilatiebelichting

(1401-9) #

Onkruidbestrijding
OnkruidbestrijdingII
Onkruidbestrijdingdoorgebruikafdekmaterialen

(3903-2) *
(3903-3)
(3903-4)

Vasteplanten

Veronica

Zornerbloemen

Verlatingoogstdoorafmaaienengebruiktunnel
Voorbehandelingenplanttijdstip
Bloeispreidingmetplastictunnel

(1408-1)
(1508-5)
(1704-7)
(1704-8)
(1409-1)

(1701-15)*
(1703-10)*
(1703-12)

Oriëntatieoptoepassingrolkas
(1703-15)
Bestrijdinginsecteninbuitengeteeldegewassen
(3901-4) *
Bestrijdinginsecteninbuitengeteelde gewassenII(3901-6)
Bemestingbuitengeteeldegewassen
(1508-3)*
StreefwaardenbemestingbuitengeteeldegewassenII(1508-11)
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BIJLAGE1
LIJSTMETAFKORTINGEN
COWT -CentraalOnderzoeklaboratoriumvoordeWeefselkweekvanTuinbouwgewassen
FGS -FondsGebruikswaarde-Onderzoek Siergewassen
IB
—InstituutvoorBodemvruchtbaarheid
IMAG -InstituutvoorMechanisatie,ArbeidenGebouwen
IPO -InstituutvoorPlanteziektenkundigOnderzoek
IVT -InstituutvoorVeredelingTuinbouwgewassen
LBO -LaboratoriumvoorBloembollenonderzoek
LEI -LandbouwEconomischInstituut
LUW —LandbouwUniversiteitWageningen
MLV -MinisterievanLandbouwenVisserij
NAKS -NederlandseAlgemeneKeuringsdienstvoorSiergewassen
NTS -NederlandseTuinbouwStudiegroepen
PB
-ProefstationvoordeBoomkwekerij
PBN -ProefstationvoordeBloemisterijinNederland
PTG -ProefstationvoorTuinbouwonderGlas
PVS -ProduktschapvoorSiergewassen
RIVRO-RijksInstituutVoorRassenOnderzoek
ROC -RegionaalOnderzoekCentrum (Proeftuin)
STUR -StichtingUitgangsmateriaalRoos
VBN -VerenigdeBloemenveilingenNederland
VGB -VerenigingGroothandelarenBloemisterijprodukten

