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VOORWOORD
Sinds 1998 zijn de projecten van het praktijkonderzoek ondergebracht in specifieke
programma's die worden gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij (LNV) en het Productschap Tuinbouw (PT). In dit boekwerk zijn deze
projecten opgenomen. Een groeiend aandeel van de PBG-financiering wordt verkregen
via direct contractonderzoek voor instellingen, bedrijven of ondernemers uit de private
sector etc. Vermelding daarvan wordt vanwege geheimhoudingsplicht of andere
afspraken achterwege gelaten.
Bijna alle programma's gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij worden in samenwerking met het tuinbouwbedrijfsleven en DLO-instituten
uitgevoerd. Hierdoor kunnen het praktijkonderzoek en de DLO-instituten gebruik maken
van eikaars specifieke kennis die aanwezig is of ontwikkeld wordt. Zo wordt synergie
behaald tussen het fundamenteel-strategische en praktijkgerichte onderzoek. Door deze
unieke vorm van samenwerking zijn wij in staat om de vragen van het
tuinbouwbedrijfsleven en de overheid nog beter te beantwoorden
Het onderzoek op het PBG vindt in 1999 plaats op de locaties Aalsmeer, Horst,
Klazienaveen, Naaldwijk en Rijnsburg.
Door het specifieke karakter liggen de meeste proeven op het gebied van:
Buitenbloemen
Snijbloemen
Glasgroenten
Potplanten

te Aalsmeer, Horst, Rijnsburg
te Aalsmeer, Horst, Klazienaveen,
Naaldwijk, Rijnsburg
te Horst, Klazieaveen, Naaldwijk
te Aalsmeer, Horst, Klazienaveen,
Naaldwijk

Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer u na kennis te hebben genomen van ons
onderzoekprogramma, contact met ons opneemt voor u w vragen, wensen of
suggesties. Het PBG staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden!
Dr. ir. H.M.C, van Holsteijn
Directeur
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TEN GELEIDE
Dit onderzoekprogramma van het PBG geeft een overzicht van de projecten die in 1999
onder de verschillende onderzoekprogramma's van LNV en PT worden uitgevoerd.
De programma's zijn genummerd van 1 tot 18. De projectnummers zijn uniek voor de
interne herkenbaarheid.
Achtereenvolgens zijn de volgende overzichten opgenomen:
Programmatitels met een korte beschrijving van de inhoud, gevolgd door de
onderliggende projecten. Van de projecten worden de titel, de naam van de
projectleider en het doel weergegeven.
Overzicht van de projecten per gewas.
Op het einde zijn overzichten opgenomen van:
De namen en telefoonnummers van de diverse onderzoek(project)leiders.
De contactpersonen voor specifieke gewassen.
De adressen van de onderzoeklocaties.
De gebruikte afkortingen.
Voor vragen over specifieke projecten kunt u contact opnemen met de betreffende
projectleider.
J. Bla
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PROJECTEN PER PROGRAMMA
1.

Duurzame bedrijfssystemen geïntegreerde tuinbouw

Programmaleider: L. Davidse
Co-programmaleiders: J . Ammerlaan en G. Welles
Het onderzoek is gericht op het ontwerpen en in de praktijk realiseren van
bedrijfseconomisch rendabele bedrijfssystemen voor de bloemisterij en glasgroente, die
voldoen aan de criteria van duurzame agroproductiesystemen zoals emissies naar het
milieu, gebruik van fossiele energie en grondstoffen, vraaggericht produceren en
inpassing in de multifunctionele leefomgeving. Technologie en systemen voor de
beheersing van het teeltproces, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de
mogelijkheden van de plant, zullen experimenteel worden getoetst. Factoren die het
beslissingsgedrag van de ondernemer beïnvloeden zullen worden geïdentificeerd en
managementinformatie en beslissingsondersteunende systemen zullen worden
ontwikkeld voor een op duurzaamheid gerichte bedrijfsvoering. Objectieve methoden
voor de bepaling van duurzaamheid zullen verder worden ontwikkeld en ten behoeve
van het beleid zullen instrumenten worden aangereikt waarmee de ontwikkeling naar
duurzaamheid kan worden gestuurd.
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Milieukundige analyse en evaluatie van geïntegreerde teelt- en
bedrijfssystemen in de glastuinbouw
1209
M. Ruijs
Het simuleren en beoordelen van alternatieve productie- en
bedrijfssystemen, gericht op een geïntegreerde teeltwijze, in milieukundig en
economisch opzicht op basis van in 1998 uitgevoerde analyses en
evaluaties van productie- en bedrijfssystemen in de praktijk.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bedrijfskundige aspecten van een duurzaam gewasproductiesysteem
1210
M. Ruijs
Vaststellen van de haalbaarheid van een beoogd duurzaam
productiesysteem tegen de achtergrond van technische, wetenschappelijke
en maatschappelijke trends.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Evaluatie maatlat Groenlabel kas
1221
J . Nienhuis
Evalueren van de maatlat Groenlabel kas voor het verkrijgen van het
'groenlabel groencertificaat'.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Wortelverdikking bij vruchtgroentegewassen
1405
J . Kipp
Zoeken naar de oorzaak van wortelverdikking; ontwikkelen van protocollen
en recepten ter voorkoming dan wel bestrijding van wortelverdikking.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Brochure effectiviteitsverhoging van groeiregulatoren bij de teelt van pot- en
kuippplanten. Horst
1418
H. Verberkt
Het doel van dit project is het samenstellen van een 'Brochure groeiregulatie
pot-, perk- en kuipplanten' die een teler kan gebruiken om te komen tot
vermindering dan wel efficiënter verbruik van remmiddelen voor pot- en
perk- en kuipplanten.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Effect van plantgenotype op zoekgedrag van roofmijt in komkommer
1656
P. Ramakers
Bij aantasting door spintmijten vormen planten stoffen die naar wordt
vermoed als functie hebben natuurlijke vijanden uit de omgeving aan te
lokken (Dicke, Ento LUW). Om deze theorie te verifiëren worden genotypes
gezocht die zo sterk mogelijk verschillen in het vermogen deze stoffen te
produceren (Bouwmeester, AB-DLO). In kasproeven wordt onderzocht of de
roofmijt Phytoseiulus persimilis inderdaad van deze stoffen profiteert bij het
opsporen van haar prooi.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Sturing van de plantvorm met DIF
1707
J. Vogelezang
Afronding van onderzoek naar DIF en kouval als alternatieve groeiregulator
door middel van een Nederlandse publicatie met gewasgerichte adviezen en
een wetenschappelijke publicatie.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Kwaliteitsborging fysisch onderzoek aan wortelmedia
1801
G. Wever
In 1998 zijn algemene regels betreffende veiligheidsvoorschriften,
monsterafhandeling, onderhoud apparatuur, databeheer en verslaglegging
vastgelegd. Mede omdat het fysisch laboratorium een leidende rol wil gaan
vervullen aangaande het ringonderzoek met betrekking tot fysisch onderzoek
van wortelmedia zal in 1999 geïnventariseerd worden wat de mogelijkheden
van certificering van het fysisch laboratorium zijn.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel-rf<^

Optimale beheersing van nitraat in kassla en andere bladgroenten
1858
F. Buwalda
Doel van het project is het ontwikkelen van een rekenmodel dat de effecten
van milieufactoren op het nitraatgehalte van sla kan voorspellen. Het model
zal uiteindelijk worden gebruikt voor het berekenen van optimale
teeltmethoden voor de verschillende klimaatzones in Europa. Bij het PBG zal
experimenteel onderzoek worden uitgevoerd om de fysiologische
achtergronden van nitraatophoping in kaart te brengen en om het
rekenmodel van de nodige gegevens te voorzien.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Optimalisatie van watergeven en bemesten bij teelten in kasgrond
2010
W. Voogt
In de praktijk toetsen en introduceren van enerzijds het fertigatie-model (zie
project 2 0 0 9 , chrysant en radijs) en het systeem van watergeven via
tensiometers en druppelbevloeiing (DAC systeem, roos, anjer, freesia,
alstroemeria) ten einde de uitstoot van mineralen te minimaliseren.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bemesting buitenbloemen via NBS
2011
R.-J. Pittens
Het bepalen van de optimale stikstofopname bij gewassen Carthamus,
Veronica en Centaurea. Tevens zal worden nagegaan of het NBS
mogelijkheden biedt bij buitenbloemen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Normalisatie bodemverbeterende middelen en substraten (CEN)
2215
G. Wever
De werkzaamheden binnen de Europese normalisatiecommissie voor
bodemverbeteraars en wortelmedia zullen zich in 1 9 9 9 toespitsen op het
afronden van een groot aantal chemische en fysische methoden, en
afspraken met betrekking tot labeling en specificaties. Ook zullen er
nationaal nog aanvullende methoden vastgesteld moeten worden.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkeling van nieuwe teelt- en oogstsystemen voor de glastuinbouw
2307
P. van Weel
Voor tomaat en roos worden de produktiesystemen zodanig aangepast, dat
de kansen voor automatisering van de oogst- en verzorgingshandelingen
toenemen. Uitgangspunten zijn dat de te oogsten Produkten goed zichtbaar
en bereikbaar zijn, werkzaamheden centraal uitvoerbaar zijn en de produktie
planmatig verloopt. Van belang is te komen tot een vereenvoudigde
gewasarchitectuur.

Project:

Adaptatie struikopbouw van roos ten behoeve van gemechaniseerde en
gerobotiseerde teelt
2410
H.-J. van Telgen
Toetsing van een vereenvoudigde teeltwijze voor roos. Verkrijgen van
aanwijzingen voor de factoren die betrokken zijn bij de synchrone uitgroei
van okselknop tot eenmalig oogstbare tak en de hoogst haalbare
plantdichtheden waarbij dit systeem nog verkoopbare rozen levert. Via
manipulatie van deze factoren het systeem verder synchroniseren.

Nummer:
Leider:
Doel:
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Planmatig telen van pot- en kuipplanten met een minimaal gebruik van
groeiregulatoren. Aalsmeer
2426
G. Welles
Het ontwikkelen van strategieën, op basis waarvan potplanten (pilots
Poinsettia en Fuchsia) en kuipplanten (pilot Cestrum) met minimale inzet van
groeiregulatoren worden geteeld, met een afleverkwaliteit op een van te
voren gedefinieerd tijdstip.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkelen van een nieuw teeltsysteem voor Anthurium andreanum
2428
H. Nijssen
Het toepassen van een nieuw substraatloos teeltsysteem met als
uitgangspunt verlenging van de teeltduur, optimalisatie van het beteelbare
oppervlak en verbetering van de arbeidomstandigheid en
arbeidproductiviteit.

Project:

Ontwikkeling van een duurzaam en bedrijfszeker teeltsysteem in containers
voor Sering
2432
G. Welles
Het ontwikkelen van een rendabel teeltsysteem voor de teelt en trek van
Sering in containers, gericht op een jaarlijkse productie. Uitgangspunten zijn
een minimale milieubelasting en een verbetering van de
arbeidsomstandigheden, onder andere via een op termijn door te voeren
mechanisatie van het transport van en naar de forceerkas.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Groeiregulatie kuipplanten
2450
C. de Beer
Het onderzoek van de mogelijkheden om kuipplanten op een natuurlijke
manier kort te houden, bijvoorbeeld door toepassing van DIF, waardoor het
gebruik van chemische groeiregulatoren kan worden verminderd.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Invloed geïntegreerde teeltmethode op productie en kwaliteit van roos
2453
F. van Noort
Nagaan in hoeverre chemische bestrijdingsmiddelen schadelijk zijn voor de
productie, kwaliteit, groeisnelheid en houdbaarheid van roos bij een
standaard rozenteelt in vergelijking met een teelt met geïntegreerde
bestrijding.

f

Inventarisatie kennis wisselteelten
2455
G. Heij
Bepaalde gewassen hebben een zuiverende werking van de bodem, terwijl
binnen een gewas er rassen zijn die onder dezelfde omstandigheden
groeiremming hebben of vatbaar zijn voor bepaalde bodemziekten. Er is
hierover veel tuinderswijsheid en -ervaring. Inventarisering op basis van
literatuur en kennis aanwezig bij individuele tuinders.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Teeltkundige aspecten wisselteelten
2456
G. Heij
In twee kassen wordt het effect van een gewas op een vervolggewas
onderzocht. Deze zogenaamde wisselteelten worden begeleid door het
project wisselteelten.

Project:

Implementatie van een teeltstrategie voor planmatige productie van
Kalanchoë met minimale inzet van groeiregulatoren
2458
H. Verberkt
De doelstelling van dit project is het invoeren van een planmatige
teeltstrategie met minimale inzet van groeiregulatoren bij Kalanchoë op
praktijkbedrijven.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Implementatie nieuw teeltsysteem Anthurium
2460
H. Nijssen
In dit drieëneenhalfjarig project wordt een nieuw substraatloos teeltsysteem
op praktijkschaal getest. Daarbij wordt de verbetering van de
arbeidsomstandigheid en arbeidproductiviteit ten opzicht van een gangbaar
substraatbeddensysteem gekwantificeerd. Het onderzoek vloeit uit project
2428.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Geïntegreerde groeiregulatie Potchrysant
2465
H. Verberkt
Minimalisatie gebruik chemische groeiregulatoren bij potchrysant door
toepassing 'geïntegreerde groeiregulatie'. Met 'geïntegreerde groeiregulatie'
wordt bedoeld het zoveel mogelijk inzetten van alternatieve remmethoden,
zoals raskeuze, DIF, kouval, watergift en bemesting om de groei van de
planten te reguleren.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Watergeefsystemen voor buitenbloemen
2807
K. Bartels
Er wordt voor het derde achtereenvolgende jaar een proef uitgevoerd in
astilbe met diverse watergeefsystemen en varianten in de watergift. Ten
behoeve van het onderzoek worden gegevens verzameld betreffende de
neerslag (weerstation en regenmeters), watergiften, het verloop van het
vochtgehalte in de grond (tensiometers) en de opbrengst en de kwaliteit van
de astilbes. Het doel van het onderzoek is het realiseren van een optimale
watergeef- en bemestingsstrategie bij buitenbloemen geteeld op zandgrond
met een diepe grondwaterstand.
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2.

Duurzame bedrijfssystemen biologische tuinbouw

Programmaleider: L. Davidse
Co-programmaleider: G. Welles
Het onderzoek is gericht op het ontwerpen van bedrijfseconomisch haalbare biologische
bedrijfssystemen voor de bloemisterij en de glasgroentesector, die én voldoen aan de
criteria van biologische landbouw én aan de maatschappelijk geaccepteerde eisen
waaraan agroproductiesystemen ten aanzien van emissies naar het milieu en het gebruik
van fossiele energie moeten voldoen.
In 1999 wordt zowel in de diepte als in de breedte gewerkt aan kennisvermeerdering
van biologische tuinbouw, zowel voor teelten onder glas (glasgroente, snijbloemen en
potplanten) als in de vollegrond (snijbloemen). Onderzoek in de diepte vindt plaats op
het terrein van gewasbescherming (aaltjes), watergift en bemesting en met betrekking
tot het uitgangsmateriaal. Met name ten aanzien van het laatste thema wordt veel
capaciteit ingezet om knelpunten welke een algeheel gebruik van biologisch
uitgangsmateriaal per 1 januari 2 0 0 0 in de weg staan, weg te nemen.
In 1999 wordt een start gemaakt met de integratie van bestaande en nieuw te
ontwikkelen vakmatige kennis op teeltsysteemniveau. Op diverse PBG-lokaties worden
zowel voor glasgroente, snijbloemen als potplanten experimenten opgezet, waarin de
effecten van het biologisch systeem op zich worden bestudeerd bij een aantal pilotgewassen. Belangrijke input vormt hierbij het resultaat van de bedrijfskundige analyses,
die in 1998 zijn gestart. Een en ander vindt plaats in nauwe afstemming met activiteiten
binnen en buiten het PBG (onder andere PAV-DLV project BION, telersgroepen en DLV).
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Milieukundige analyse en evaluatie van biologische teelt- en
bedrijfssystemen in de sierteelt en glasgroenteteelt
1211
yr
K.-J. Kramer
Het inventariseren van bestaande en simuleren van alternatieve productieen bedrijfssystemen, gericht op een biologische teeltwijze in economisch en
milieukundig opzicht.
Biologische middelen tegen bodemschimmels in kasteelten: grondteelten en
potplanten
"7
^.^^BL/
1640
A. Kerssies
Het toetsen van biologische middelen op hun effect tegen bodemschimmels
om zo het gebruik van chemische middelen te kunnen terugdringen. Het
betreft hier middelen die op de markt worden gebracht als plantversterker,
bodemverbeteraar en biologische bestrijder van bodemziekten.
Biologische bestrijding van knobbelaaltjes
1646
J. Amsing
Nagaan met welke biologische middelen een aantasting door wortelknobbelaaltjes in grondgebonden teelten kan worden verminderd waardoor
minder schade optreedt.

11
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bemesting van biologisch geteelde buitenbloemen
2013
D. Krijger
De mogelijkheden en moeilijkheden vastleggen van de teelt van
buitensnijbloemen waarbij uitsluitend meststoffen (en zonodig versterkendeof plaagbestrijdende middelen) worden toegepast die binnen de normen
vallen zoals die door SKAL (Stichting Keurmerk Alternatieve Landbouw) zijn
goedgekeurd.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkeling van biologische teeltsystemen
2457
G. Welles
Het ontwikkelen van rendabele biologische teeltsystemen voor glasgroente
en voor bloemisterij, zowel voor de kasteelt als de vollegrond.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Beworteling en groei van uitgangsmateriaal voor biologische teelten
2604
H.-J. van Telgen
Experimenteel bepalen van de grenzen in behandelingen voor biologische
productie van uitgangsmateriaal en teeltwijze van moerplanten voor verder
gebruik in biologische teeltsystemen.

Project:

Optimalisatie van watergift en bemesting in biologische teelten van
glasgroente en siergewassen
2903
W. Voogt
Een protocol voor watergeven en bemesten zal worden ontwikkeld voor de
biologische teelt. De watergift en de mineralenaanvoer worden afgestemd
op de gewasbehoefte. Het doel is de uitspoeling te minimaliseren en
ophoping van mineralen zoveel mogelijk te beperken.

Nummer:
Leider:
Doel:
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3.

Energie

Programmaleider: L. Davidse
Co-programmaleiders: G. van den Berg en J . Vogelezang
Dit programma beoogt door strategisch-fundamenteel en toegepast onderzoek op
middenlange termijn het gebruik van energie in tuinbouwproductiesystemen substantieel
te verminderen en de energie-efficiëntie te verhogen met behoud van de kwaliteit van
het product. Dit programma gaat uit van een integrale benadering van de problematiek.
De resultaten van dit programma vormen een tussenstap op weg naar het realiseren van
productiesystemen die vrijwel geen fossiele energie meer gebruiken. Om tevens bij te
dragen aan de korte termijndoelstellingen van energiebesparing en de implementatie van
deeloplossingen te bevorderen, worden in het programma ook op de huidige
praktijksituatie gerichte projecten uitgevoerd. Hierin worden met behulp van beschikbare
en in het programma ontwikkelde kennis, oplossingen gegenereerd voor de
verwezenlijking van de doelstellingen van de Meerjaren Afspraak Energie (MJA-E).
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Electronische VraagBaak
1020
P. van 't Hoff
Het onsluiten van PBG-kennis via Internet
(www.agro.nl/appliedresearch/pbg) en het beantwoorden van vragen van
het bedrijfsleven, collega-onderzoekers, en andere geïnteresserden. De
vulling van de EVB gaat per vakgebeid. Dit jaar staan energie, kasklimaat en
gewasbescherming op de planning.
-^^r
Integrale energieregistratie (Groeibase)
1205
M. Ruijs
Het ontwikkelen van een energieregistratie- en bedrijfsvergelijkingsdatabase
ten behoeve van (bij Groeinet aangesloten) telers en derden. De database zal
bedrijfsgerichte verbruikskengetallen ontsluiten op gebied van energie en
milieu.

Haalbaarheidsstudie naar kwaliteitsborging voor
klimaatbeheersingsintallaties in de glastuinbouw
Nummer
1 2 1 2 ^
Leider:
M. Raaphorst
Het nagaan van de mogelijkheid om voor een tuinbouwbedrijf een
Doel:
toepasbare en geborgde kwaliteitsrichtlijn (met combizorg als basis) te
ontwikkelen voor de bedrijfsuitrusting ten behoeve van klimaatbeheersing,
om daarmee energie te kunnen besparen en tegelijk het risico op
^ ^ ó p g s t d e r v i n g , als gevolg van het disfunctioneren van bedrijfsuitrusting, te
verminderen.

roject:

y
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Conversie rekenmodel gasverbruik naar PC
1223
M. Raaphorst
Het rekenmodel Gasverbruik softwarematig ombouwen naar een pcomgeving ten behoeve van het berekenen van het energieverbruik
respectievelijk energiebehoefte in relatie tot teeltplanning, klimaatregiem,
bedrijfsstructuur, bedrijfsuitrusting en clustervorming en het genereren van
normatieve energiekengetallen voor gewassen en productiewijzen (KWIN).

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Energie-effectieve kasklimaatbesturingssystemen
1309
T. Rijsdijk
Het ontwikkelen van een concept klimaatbesturingssysteem, dat op basis
van een continue afweging van kosten en baten en rekening houdend met
additionele criteria aangegeven door de tuinder, op een energie-efficiënte
wijze het klimaat regelt bij teelten onder glas.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Analyse energieverbruik op praktijkbedrijven
1311
M. Ruijs
Het bewerken en verwerken van energieregistratiegegevens van
glastuinbouwbedrijven ten behoeve van het opstellen energiekengetallen
voor gewassen en productiewijzen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkeling, documentatie en gebruik PBG-rekenmodel Gasverbruik
1320
M. Raaphorst
Uitbreiden en verdiepen van het rekenmodel Gasverbruik met nieuwe
theoretische en praktische kennis omtrent energiebesparende maatregelen
en gedragswijzen (onder andere stookregime) om zodoende vragen over
energie vanuit voorlichting en praktijk te kunnen beantwoorden.

Project:

Energiebesparing door stadiumafhankelijke toepassing van
assimilatiebelichting bij Freesia
1321
J. Doorduin
^^F
De in augustus 1998 geplante freesiaknollen zullen in 1999 worden
geoogst. Gegevens zullen worden gepubliceerd in een rapport over de
mogelijkheden van energiebesparing.

Nummer
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Temperatuurintegratie met grenswaarden op basis van gewaskundige
kenmerken
1324
F. Buwalda
Dit project heeft tot doel om te komen tot een definitie van de kritische
grenswaarden voor temperatuurintegratie op basis van plantkundige criteria.
De nadruk ligt hierbij op kwaliteitsbepalende processen.
Temperatuurintegratie zal daardoor naar verwachting meer algemeen
bruikbaar worden als een sturingsinstrument dat past bij een moderne,
marktgerichte productiewijze.

^m

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

îrtf

Klimaatregeling op basis van vierentwintiguurs en meerdaagse
temperatuurintegratie
1325
F. Buwalda
Doel van dit project is het toetsen op praktijkbedrijven van een
klimaatregeling op basis van temperatuurintegratie, waarbij de temperatuur
zowel binnen het etmaal en over meerdere dagen wordt geïntegreerd. Op
basis van meetgegevens, literatuurstudie en simulatie zal een optimale
configuratie voor de regelaar worden bepaald.
Vaststellen van grenswaarden voor luchtvochtigheid bij energiebesparende
kasklimaatregeling met behoud van kwaliteit in sierteeltproducten
1327
A. de Gelder
Vaststellen van grenswaarden voor het vochtdeficit bij energiebesparende
kasklimaatregelingen met behoud van productkwaliteit. In de eerste fase
worden de voorwaarden voor een experimentele uitvoering van een project
voor een langere periode opgesteld.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Betrekken dauwpunt bij de regeling van het kasklimaat
1328
T. Rijsdijk
Energiebesparing door, in plaats van continue minimumbuis, het gericht
inzetten van de minimumbuis bij kans op condensvorming.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Toepassing van schermen voor energiebesparing in de bloemisterij
1329
,
^
E. van Rijssel
Verhoging van de energie-efficiëntie in de glasbloementeelt door
schermtoepassing. Dit omvat het meer toepassen van verduisterings- en
zonweringschermen voor energiebesparing, vervangen van bestaande
schermen door betere, meer op energiebesparing gerichte, schermdoeken en
vervangen van krijtschermen door zonweringsschermen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Integratie kennis energieverbruik in voorlichtingsboodschappen, fase 2

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

1331
^*my
E. van Rijssel
Ordenen en integreren van bestaande (onderzoek)kennis op het gebied van
energiebesparingmogelijkheden ten behoeve van voorlichtinggevenden,
installateurs en telers, in de vorm van voorlichtingsboodschappen. Beschikbaar stellen van de voorlichtingsboodschappen via elektronische kanalen.
Voorkomen van kouval bij schermkieren
1332
G. van den Berg
Door het vaststellen van de klimaat- en energie-effecten en de
gewasrespons, wordt nagegaan in hoeverre de in de praktijk heersende
mening over het optreden van kouval en daaraan gekoppelde negatieve
gewaseffecten, een daadwerkelijke belemmering vormen voor het toepassen
van een nieuw ontwikkelde energiezuinige schermkierregeling.
15

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Realisatie van gewenste verticale temperatuur- en vochtigheidsprofielen in
kassen (siergewassen)
1701
G. van den Berg
Verbetering van de energie-efficiëntie door verlaging van het energiegebruik
en/of productieverhoging en kwaliteitsverbetering bij siergewassen, met
behulp van richtlijnen voor de installatie en het gebruik van
verwarmingsbuizen, zodat gewasafhankelijk de optimale temperatuur- en
vochtigheid gerealiseerd wordt.
Praktijkimplementatie van een systeem om horizontale
temperatuurverschillen in kassen op te lossen
1704
M. Esmeijer
Verbreding van het PBG-protocol ter oplossing van horizontale
klimaatverschillen in kassen en praktijkimplementatie hiervan.
Bewustwording van horizontale temperatuurverschillen op het bedrijf en het
nut van het voorkomen hiervan.
Het ontwikkelen en toetsen van een geautomatiseerd prototype voor
energiezuinige klmaatbeheersing
1716
R. van Uffelen
Het ondersteunen van de operationele besluitvorming van de ondernemer
over de inzet van energie (= energiemanagement) met betrekking tot het
proces van klimaatbeheersing, teneinde het gasverbruik op bedrijfsniveau te
kunnen verminderen met behoud van rentabiliteit. Het project mondt uit in
het bouwen en in de praktijk testen van een prototype voor energiezuinige
klimaatbeheersing ('Growing Energy').

^ki

4.

Nutriënten

Programmaleider: L. Davidse
Co-programmaleider: J . Kipp
Agroproductiesystemen dienen te voldoen aan maatschappelijk gestelde en afgesproken
eisen ten aanzien van de emissies van mineralen naar het milieu. In de beschermde
teelten komen nutriënten nog niet voor de volle honderd procent ten goede aan het
gewas. Het overschot aan nutriënten verdwijnt naar het milieu. Het onderzoek beoogt
bouwstenen voor en prototypes van bedrijfseconomisch haalbare teeltsystemen aan te
leveren, die de in het Convenant Glastuinbouw en Milieu aangegeven emissiereductie
van nutriënten kunnen bewerkstelligen met behoud van het productievermogen van het
gewas en de kwaliteit van het product. De aandacht zal zich richten op verbetering van
watergeef- en bemestingsstrategieën in de glastuinbouw.
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Managementinfo en beslissingsondersteunend systeem voor nutriënten
1222
R. van Uffelen
Het ontwikkelen en toetsen van een werkwijze waarmee de besluitvorming
van telers over een efficiëntere en milieuvriendelijke toediening van wateren nutriënten kan worden ondersteund.

Project:

Ontwikkelen van een groeitest ten behoeve van de karakterisering van
wortelmedia
1401
G. Wever
^ ,
Er is een groeitest opgezet om substraatmaterialen te kunnen toetsen op
toxiciteit voor planten. De beschikbare methode is geoptimaliseerd en wordt
middels een evaluatieprocedure getoetst om te komen tot grenzen met
betrekking tot de toegestane remming. Tevens zullen alternatieve methoden
zoals Bioluminicentie, Fluoricentie van algen, Lemna ontwikkeling, Kiemtest
tuinkers en Kiemtest koolrabi tegen het licht gehouden worden.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Zuurstofvoorziening wortelmilieu
1402
R. Baas
Het kunnen beoordelen van substraten ten aanzien van de mate van
zuurstoftransport onder laboratorium en teeltkundige omstandigheden. Door
middel van het koppelen van plantkundige voorwaarden ten aanzien van de
zuurstofvoorziening met de fysische eigenschappen van de substraten, zal
de geschiktheid van substraten voor specifieke teelttoepassingen bepaald
kunnen worden.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Invloed van Ca-translocatie op de kwaliteit van roos
1413
R. Baas
Nagaan in hoeverre de kwaliteit en productie beïnvloed wordt door calcium
(Ca) binnen de plant. Onderzocht worden de kwaliteitsparameters,
gevoeligheid voor aantasting door Botrytis, vaasleven en het eventuele
optreden van bloemmisvormingen. Nagegaan wordt welke externe factoren
de opname van Ca door de plant en transport van Ca binnen de plant
kunnen beïnvloeden.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

EC- en vochtmeting groeimedia
2001
R. Baas
Calibratie van een door IMAG-DLO ontwikkelde FD-sensor voor groeimedia
waaronder kasgronden, waardoor deze meting kan dienen als input en/of
controle voor optimalisatie van de fertigatie. Ontwikkeling van software
voor PSION Workabout handmeter voor toepassing in groeimedia.
Onderzoek naar relaties tussen plantfysiologische parameters (met name
bladdiffusieweerstand) en permittiviteit voor bepaling setpoints bij regeling
op permittiviteit.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Sporenelementen (gewasbehoefte, opname en toediening)
2005
W. Voogt
In gesloten systemen kunnen elementen die niet gecontroleerd, dus via
meststoffen, worden toegediend door ophoping tot problemen leiden. Dit
onderzoek moet duidelijkheid geven over het beeld van de schade, de
schadedrempels en de concentraties van onder andere zink en koper, die
maximaal toelaatbaar zijn in het te gebruiken gietwater.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Minimalisatie fosfaatbemesting
2006
A. van den Bos
Onderzocht wordt in hoeverre het gewas de voorraad aan fosfaat in de
grond kan benutten, welke fosfaatbemesting voor het gewas nodig is en
welke fosfaatbepaling de beschikbare voorraad het beste kan weergeven.
Het onderzoek zal een belangrijke bijdrage leveren aan de terugdringing van
de emissie van fosfaat naar de omgeving.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:
L

Optimalisatie van de bemesting en watergift in grondteelten (Horst)
2009
W.Voogt
Ontwikkelen en toetsen van een computermodel voor de verdamping en
nutriëntenopnamen van gewassen, dat als uitgangspunt dient voor de
dosering van water en meststoffen naar behoefte van het gewas, zodat de
uitspoeling geminimaliseerd wordt. Als pilotgewas geldt voor de sierteelt
chrysant en voor de groententeelt radijs.

3f
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Optimalisatie van de bemesting en watergift in grondteelten (Naaldwijk)
2009
W. Voogt
Het onderzoek in dit project is gericht op de totstandkoming van een model
voor watergeven en bemesten voor teelten in grond. Gewerkt wordt met het
reeds door het PBG ontwikkelde verdampingsmodel. Door toepassing van
het fertigatiemodel zal de uitstoot van mineralen worden geminimaliseerd.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Vaststellen van optimaal EC-niveau bij grondteelten van Eustoma
2019
A. van den Bos
De teelt van Eustoma is de laatste jaren toegenomen. Dit staat in schril
contrast met de kennis over de bemesting. Momenteel wordt door telers
naar eigen inzicht bemest. Dit kan leiden tot onnodig hoog
meststoffengebruik en tevens tot verontreiniging van het milieu. Het doel
van het onderzoek is nagaan wat de optimale bemesting is voor het gewas
Eustoma. Tevens zal het onderzoek een bijdrage leveren aan de
terugdringing van nutriënten naar de omgeving.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Implementatie van het bemestingsadvies in de praktijk
2021
J . Kipp
In opdracht van LTO-Nederland worden de bestaande adviesbases voor alle
glasteelten en buitenbloemen herzien en opnieuw uitgegeven.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Implementatie van het EC-bodemvocht bemestingsadvies in de praktijk
2022
_ . ^
J . Kipp
Verbetering van de bemestingsadvisering voor grondteelten, gebruik makend
van de EC van het bodemvocht in plaats van het 1:2 volume-extract.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Watermanagement steenwol (Horst)
2208^
C. Blok
Schatting van de arbeidsbesparing door een schraler gewas. Schatting van
het percentage neusrotreductie door grote beurten. Risico-indicatie van een
minder gewenst klimaat door de schralere planten. Een betere afstemming
n watergift en voeding op de behoefte van de plant.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Watermanagement steenwol
2208
^
C. Blok
Risico-indicatie van een minder gewenst klimaat door de schralere planten.
Opbrengsteffect van sturen op matwatergehalte. Schatting van de
arbeidsbesparing door een schraler gewas. Een betere afstemming van
watergift en voeding op de behoefte van de plant.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Minimale zuurstofstress in gesloten teeltsystemen met hoge
doorstroomsnelheden
2210
R. Baas
Het minimaliseren van de nutrientenemissie in gesloten systemen. Het
principe is gebaseerd op het tolereren van hogere Na-concentraties in het
wortelmilieu bij lagere concentraties van voedingsionen, waardoor de EC (en
osmotische potentiaal) gelijk blijft. Voorwaarde hierbij is dat hogere
doorstroomsnelheden in het wortelmilieu noodzakelijk zijn dan die onder
praktijkomstandigheden gebruikt worden om nutrientengebrek tegen te
gaan.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Adviesbasis substraten
2212
J . Kipp
Beschrijving van analysemethoden om substraten fysisch, chemisch en
biologisch te karakteriseren; productbeschrijving en adviezen voor gebruik.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bemestingsadviesbasis
2213
C. de Kreij
Verbeteren van de adviesbasis voor de teelt in substraat van de bloemen-,
groente- en de potplantenteelt onder glas. Verder wordt er voor de
buitenbloemen een nieuwe adviesbasis opgesteld. Voor dit jaar is de uitgave
van vier boekjes met betrekking tot bovengenoemde onderdelen gepland.

Project:

Ontwikkeling van fysische en biologische methoden voor de karakterisering
van wortelmedia
^^m^
2223
G. Wever
Op basis van vragen uit de praktijk zullen bestaande methoden worden
aangepast. Ook zal oriënterend gewerkt worden aan nieuwe methoden om
recente inzichten in het gedrag van onder meer water en lucht in substraten
en biologische afbreekbaarheid in kaart te brengen. De exacte invulling van
dit project zal sterk afhangen van de binnenkomende vragen.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Onverzadigde waterdoorlatendheid
2302
G. Wever
In 1998 zijn modellen ontwikkeld om de onverzadigde waterdoorlatendheid
te schatten. In 1999 zullen de uitkomsten getoetst worden door het meten
van de onverzadigde waterdoorlatendheid. Hiervoor is een nieuwe methode
in ontwikkeling.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Chemische en biochemische analysemethoden
2501
C. van Elderen
Ontwikkelen of uitwerken van analysemethoden voor het nagaan van
achterliggende fysiologische processen in de plant om te komen tot
verbetering van het product.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Organische verontreinigingen van druppelsystemen
2802
N. van der Burg
Twee aspecten van de vervuiling (schimmelvorming en aanwezigheid
organische stof) zullen worden onderzocht en nagegaan zal worden hoe de
vervuiling kan worden voorkomen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Waterverbruik van gewassen in grondteelten
2805
R. de Graaf
Het ontwikkelen van een watergeefrekenmodel voor teelten in de grond op
basis van nauwkeurige metingen van de watergift, hoeveelheid drainwater,
waterbruik en binnen- en buitenklimaat op vier tomaten- en vier
rozenbedrijven.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Biologische kwaliteit van de voedingsoplossing in recirculerende systemen
2808
C. de Kreij
Het nagaan van welke biologische kwaliteitseisen gesteld moeten worden
aan irrigatiewater voor teelt in substraat in recirculerende systemen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Alternatief voor niveaubak
2809
C. Blok
Het ontwikkelen van een alternatief of verbeterd concept voor een
niveaubak.
^

<1
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5.

Aaltjes

Programmaleider: N. van Steekelenburg
Co-programmaleider: A. Kerssies
Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de ontwikkeling van alternatieven voor de
chemische bestrijding van nematoden in kasteelten en buitengeteelde snijbloemen. Het
telen van gewassen los van de ondergrond in kunstmatige substraten is geen oplossing
gebleken voor het aaltjesprobleem. De invloed van het teeltsysteem en het substraat op
de aantasting wordt daarom onderzocht, evenals de mogelijkheden van biologische
bestrijding.
Voor buitenteelten richt het onderzoek zich op de ontwikkeling van gewasrotaties. Het
onderzoek naar de chemische bestrijding heeft als doel milieuvriendelijke middelen zo
minimaal en effectief mogelijk in te zetten.
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Invloed van vruchtwisseling op aaltjes in buitengeteelde snijbloemen
1612
D. Krijger
De invloed van vruchtopvolging gedurende vijf jaar vaststellen op
bloemproductie, gewaslengte en gewicht en de aanwezigheid van
wortellesie- en wortelknobbelaaltjes (Pratylenchus, Paratylenchus en
Meloidogyne) zonder gebruik van nematiciden.

Project:

Chemische bestrijding van nematoden in het kader van de kleine
toepassingenproblematiek
1647
J . Amsing
Onderzoek aan het bladaaltje Aphelenchoides fragariae in pioenroos ter
voorkoming van bloemknopverdroging.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Populatiedynamica, schade en beheersing van wortelaaltjes in
substraatteelten
1659
J . Amsing
Het ontwikkelen van een teeltsysteem waardoor een aantasting door
wortelaaltjes in substraten los van de ondergrond tot zo weinig mogelijk
schade leidt.
<^jS

Project:
Nummer:
Leider:
Doel

Biologische en chemische bestrijding van wortelaaltjes in roos
1671 1^^
J . Amsing
Onderzoek naar de mogelijkheden van biologische en chemische bestrijding
van het wortelknobbelaaltje Meloidogyne hapla bij roos in substraatteelten.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontsmetting teeltsystemen tegen aaltjes
1672
J. Amsing
Onderzoeken door middel van welke chemische middelen een teeltsysteem
aaltjesvrij kan worden gemaakt.

^fffiG

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Biologische en chemische bestrijding van wortelaaltjes in Anthurium
1675
J. Amsing
Onderzoek naar de mogelijkheden van biologische en chemische bestrijding
van het wortellesie-aaltje Radopholus similis bij Anthurium in
substraatteelten.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Invloed substraattype op aantasting door aaltjes bij Amaryllis
1695
J. Amsing
Onderzoeken in welke mate het type substraat van invloed is op de
aantasting van Amaryllis door wortellesie-aaltjes.
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6.

Virussen

Programmaleider: N. van Steekelenburg
Co-programmaleider: A. Kerssies
In de bloemisterij en glasgroente komen veel virusziekten voor. Aantasting door virussen
gaat ten koste van zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het product. In het
onderzoek ligt de nadruk op het voorkómen van de infectie en bij optreden van de ziekte
in het tegengaan van verspreiding. Inzicht in de verspreidingsmogelijkheden van
virusziekten is gewenst, ook in de moderne gesloten teeltsystemen. De beschikbaarheid
van snelle en betrouwbare detectietechnieken is hierbij noodzakelijk.
In het bijzonder richt de aandacht zich op de bestrijding van virusvectoren. De nadruk
ligt hierbij op de bodemschimmel Olpidium, die verschillende virusziekten kan
overbrengen. Daarnaast wordt onderzoek verricht naar het ontwikkelen van
bestrijdingsstrategieën voor de ontsmetting van hulpmiddelen en materialen.
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Detectie van Olpidium en door Olpidium overgedragen virussen in de
komkommerteelt
1660
I. Stijger
Ontwikkelen van detectiemethoden, waarmee op praktijkschaal, op
gevoelige en specifieke wijze de schimmel Olpidium als ook het
meloenenecrosevirus (MNSV) in plantmateriaal en recirculatiewater kunnen
worden aangetoond. Inzicht verkrijgen in de opzet van betrouwbare
bemonsteringsstrategieën ten behoeve van deze toetsingen.
Registratie teeltomstandigheden (voeding en water) op de expressie van
bladnecrose bij Freesia
1698
J . Doorduin
Kwantificeren van de temperatuurinvloed tijdens de strekking en het
ontwerpen van een systeem voor een betere oogstplanning en een
betrouwbaarder aanvoerprognose.
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7.

Schimmels

Programmaleider: N. van Steekelenburg
Co-programmaleider: A. Kerssies
De bestrijding van schimmelziekten berust nog voornamelijk op het inzetten van
chemische middelen. Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van de biologische en
geïntegreerde bestrijding van schimmelziekten die boven- of ondergrondse plantedelen
aantasten. Bij de geïntegreerde bestrijding worden de mogelijkheden van biologische
bestrijding geïntegreerd met ander methoden, zoals raskeuze, klimaatregime, bemesting
en zonodig chemische bestrijding. Inzicht in de epidemieontwikkeling van de
ziekteverwekkende schimmels en de van nature aanwezige of geïntroduceerde
biologische bestrijders vormt de basis voor alle bestrijdingsstrategieën. Daarnaast is
inzicht in de schaderelatie van belang om vervolgens actiedrempels vast te stellen en de
noodzakelijk bestrijdingsmaatregelen hierop af te stemmen. Uit oogpunt van preventie is
het van belang dat het uitgangsmateriaal ziektevrij is. Betrouwbare detectietechnieken
zijn hiervoor vereist. Detectietechnieken worden ook ontwikkeld om ziekteverwekkers in
teeltsubstraat en voedingswater aan te kunnen tonen.
Tevens wordt aandacht geschonken aan een verantwoorde en effectieve chemische
bestrijding van schimmelziekten.
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Knoprot bij Hydrangea
1416
H. Verberkt
Voorkomen van knoprot bij Hydrangea via bepaling grenzen rijpheid
plantmateriaal en optimaliseren teelt- en bewaarcondities. In 1999 zal meer
inzicht verkregen zijn hoe bepaalde teeltfactoren tijdens de opkweek invloed
hebben op knoprot en welke maatregelen een teler kan nemen tijdens de
opkweek om knoprot te voorkomen.

Project:

Gebruikswaarde van courgette onderstammen in relatie tot Fusariumtolerantie
1509
J. Janse
Het tegengaan van aantasting door Fusarium solani door te enten op een
onderstam die een hoge mate van tolerantie bezit tegen deze schimmel,
goed verentbaar en productief is en een goede kwaliteit vruchten levert.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:
,._^

Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw in roos
1605
fy
J . Wubben
Vaststellen van het effect van spuiten met silicium en andere
plantversterkers op de ontwikkeling van echte meeldauw (Sphaeroteca
nnosa) op roos. Hierbij wordt tevens gekeken naar een combinatie van
antversterkers en biologische bestrijding.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Geïntegreerde bestijding van Botrytis cinerea in glasgroente
1606
A. Dik
Onderzoek naar integratie van biologische bestrijding met teeltmaatregelen,
zoals voeding, klimaat en biorationele producten.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Biologische bestijding van Botrytis cinerea in bloemisterijgewassen
1607
J . Wubben
Onderzoek naar de mogelijkheden om infectie door Botrytis cinerea in
potplanten biologisch te bestrijden. Hierbij wordt vooral gekeken naar de naoogstfase.

Project:

Biologische bestrijding van Botrytis cinerea bij snijbloemen tijdens de
naoogstfase
1608
A. Dik
Het ontwikkelen van biologische bestrijding van Botrytis cinerea in de naoogstfase van roos en gerbera.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Geïntegreerde bestrijding van meeldauw in vruchtgroentegewassen
1610
A. Dik
Het vaststellen van de schaderelatie voor echte meeldauw in verschillende
vruchtgroentegewassen. Het ontwikkelen van een geïntegreerd
bestrijdingssysteem voor echte meeldauw in vruchtgroentegewassen met
behulp van plantversterkers, biologische bestrijding en chemische
bestrijding.
^ ' -

Project:

Chemisch bestrijding van schimmels en bacteriën in het kader van de kleine
toepassingenproblematiek
1630
A. Kerssies
Toetsing van chemische bestrijdingsmiddelen voor schimmels en bacteriën
in het kader van de kleine toepassingenproblematiek.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

f

Invloed van het kasklimaat en het suikergehalte van de plant op het onstaan
van suikerrot bij Gerbera
1633
>v .
N. Marissen
In dit project wordt onderzocht of de klimaatsomstandigheden tijdens de
inoculatie invloed uitoefenen op de mate van aantasting. Ook wordt
nagegaan of de suikergehaltes van een plant van invloed zijn op de
gevoeligheid voor suikerrot. Door dit onderzoek moet duidelijk worden hoe
de ziekte kan worden voorkomen of bestreden.

^IPBG

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Preventie en beheersing van wortelziekten in cyclamen
1638
J. Wubben
Kwekers en telers van cyclamen mogelijkheden aanreiken om een kwalitatief
hoogwaardig product te kunnen leveren. Dit kan worden bereikt door het
beheersbaar maken van wortelziektenproblemen in de keten van de
cyclamenteelt. Aan de hand van gegenereerde kennis zal een handboek en
een checklist met risico-analyse opgesteld worden voor de telers.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Loodglans bij roos
1639
J. Amsing
Onderzoek naar de epidemiologie en bestrijding van de loodglansschimmel
Chrondrostereum purpureum.

Project

Biologische middelen tegen bodemschimmels in kasteelten: grondteelten en
potplanten
1640
A. Kerssies
Het toetsen van biologische middelen op hun effect tegen bodemschimmels
om zo het gebruik van chemische middelen te kunnen terugdringen. Het
betreft hier middelen die op de markt worden gebracht als plantversterker,
bodemverbeteraar en biologische bestrijder van bodemziekten.

Nummer
Leider:
Doel

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw in paprika
1650
A. Dik
^
Het verkrijgen van inzicht in de schaderelatie voor echte meeldauw in
paprika en de invloed van klimaat hierop en het onwikkelen van biologische
of geïntegreerde bestrijding.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bestrijding van Verticillium verwelkingsziekte bij tomaat
1658v
P. Paternotte
Opsporen van besmettingsbronnen van Verticillium op teeltbedrijven bij de
start van een nieuw teeltseizoen om deze besmettingsbronnen en de ziekte
doeltreffend te kunnen elimineren.

Project:
Nummer:
Leic

Verspreiding en geïntegreerde bestrijding van wortelpathogenen
1661
-W"
A. Kerssies
De verspreiding van verschillende wortelpathogenen in verschillende
teeltsystemen met hergebruik van de voedingsoplossing zal worden
bestudeerd. Met de verkregen kennis kan de geïntegreerde bestrijding van
de wortelpathogenen worden geoptimaliseerd. Hiervoor worden onder
andere biologische middelen onderzocht.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw en Botrytis in diverse
gewassen
1662
A. Dik
Integratie van biologische en geïntegreerde bestrijding van zowel Botrytis
cinerea als echte meeldauw in tomaat en komkommer.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Geïntegreerde bestrijding van Botrytis in potplanten
1667
J. Wubben
Het verkrijgen van kennis over de epidemiologie van Botrytis in potplanten
en over de invloed van teeltmaatregelen op de aantasting, om zodoende de
inzet van fungiciden te kunnen beperken.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw in potplanten
1668
J . Wubben
Het ontwikkelen van geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw in
potplanten om zo de inzet en afhankelijkheid van chemische fungiciden te
verminderen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bestrijding van Rhizoctonia bij Aster
1678
J. Amsing
Vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van chemische en alternatieve
middelen ter bestrijding van Rhizoctonia sp. in Aster.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Corynespora cassiicola in Saintpaulia
1679
<
J . Amsing
Onderzoek naar de epidemiologie, verspreiding, schade en bestrijding van de
schimmel Corynespora cassiicola in Saintpaulia.

Project:
Nummer:
Leider:
oei:

Ziekteverspreiding door drainwater bij Chrysant in de volle grond
1680
J . Amsing
Onderzoek naar de risicos op ziekteverspreiding van onder andere
Verticillium en wortelaaltjes in de teelt van Chrysant in de volle grond na
hergebruik van drainwater.

Project:

Ontsmettingsmogelijkheden van teeltsystemen die besmet zijn met
wortelziekten
1681
A. Numansen
Het vinden van ontsmettingsmiddelen of methoden die afdoende
wortelpathogen in het teeltsysteem doden. Het onderzoek wordt uitgevoerd
bij Spathiphyllum en Cyclamen (pilotgewas).

Nummer:
Leider:
Doel:
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkelingsnelheid biologisch evenwicht: microbiologische en
(fysisch)chemische aspecten
1682
W. Runia
Inzicht verkrijgen in de samenhang tussen het microleven en allerlei stoffen
in het voedingswater van substraatteelten. Meststoffen, chemische
middelen, wortelexudaten en mogelijke andere stoffen in het voedingswater
hebben allen hun invloed op de aanwezige micro-organismen, zowel op
plantpathogenen als op antagonisten en neutrale micro-organismen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Epidemiologie, detectie en bestrijding van Cylindrocladium in roos
1683
J . Wubben
Verkrijgen van kennis over de epidemiologie van Cylindrocladium scoparium
in roos, ontwikkelen van een goede detectie van de schimmel in
geïnfecteerd weefsel en testen van verschillende bestrijdingsmiddelen, om
een verbeterde bestrijding van de ziekte in de praktijk te kunnen adviseren.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Coniothyrium (stamkanker) in roos
1684
J . Amsing
Onderzoek naar de epidemiologie, verspreiding, schade en bestrijding van de
schimmel Coniothyrium fuckelii in roos.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Tolerantie van aubergine (tomaat)onderstammen voor Verticillium
1685
P. Paternotte
^ ^Ê
Het selecteren van onderstammen geschikt voor aubergine en tomaat op
tolerantie voor Verticillium. Door gebruik van deze onderstammen kan de
ziekte worden teruggedrongen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Wegvallen van slaplanten
1686
P. Paternofte
Onderzoeken wat de oorzaak is van het wegvallen van slaplanten. Als de
oorzaak gevonden is kan worden onderzocht of het probleem met
biologische middelen en/of door middel van teeltmaatregelen kan worden
opgelost.

Project:

Biologische bestrijding van bodemschimmels in substraatteelten:
komkommer
1687
A. Kerssies
Nagaan van de mogelijkheden van biologische bestrijding van
bodemschimmels in komkommer en het effect op de productie. Het testen
van verschillende biologische middelen in een komkommerteelt op steenwol.
Het effect van deze middelen op Pythium spp. en op de productie wordt
bestudeerd.

Nummer:
Leider:
Doel:
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Agrobacterium bij roos
1688
J. Wubben
Literatuurstudie om alle relevante informatie over het voorkomen en
bestrijden van Agrobacterium in roos goed te kunnen overwegen en aan de
hand van de literatuurgegevens adviezen te kunnen geven over oplossingen
en/of onderzoeksrichtingen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Kasklimaat Crysant in verband met Japanse roest
1697
T. Rijsdijk
Voorkomen van Japanse roest door regelen op dauwpuntstemperatuur.
Uitgaande van een optimale buisligging, zodat het klimaat binnen het gewas
met een zo laag mogelijk energiegebruik optimaal geregeld kan worden.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Biologische buffering substraatsystemen
2207
A. Kerssies
Het bewerkstelligen van een snelle opbouw van de microbiële populatie in
substraat en/of wortels, waardoor wortelpathogenen niet kunnen toeslaan.
Het selecteren van antagonisten en meer inzicht verkrijgen in mogelijkheden
om belangrijke wortelpathogenen in gesloten teeltsystemen biologisch te
bestrijden.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Electroforetische identificatie en detectie van plantpathogene organismen
2513
J. Wubben
Het ontwikkelen van biochemische en moleculair biologische technieken
voor het identificeren en detecteren van plantpathogene organismen in de
glastuinbouw. Deze methoden moeten geschikt zijn om massaal,
routinematig uitgangsmateriaal te kunnen toetsen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontsmetting voedingswater
2804
W. Runia
Diverse methodieken zijn onderzocht op effectiviteit tegen plantpathogene
schimmels, bacteriën, virussen en aaltjes. In 1999 wordt nagegaan welke
temperatuur antagonisten kunnen overleven bij verhitting van
recirculatiewater. Resultaten van eerder onderzoek zullen op schrift worden
gesteld, zowel in interne verslagen als in vakbladen en in een
wetenschappelijke publicatie.
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8.

Insecten

Programmaleider: N. van Steekelenburg
Co-programmaleider: A. Kerssies
In de bloemisterij en glasgroente komt een groot scala aan plaaginsecten en schadelijke
mijten voor. Om de afhankelijkheid van chemische middelen terug te dringen gaat de
primaire aandacht in het onderzoek uit naar de ontwikkeling van de biologische
bestrijding van deze plagen. Hiervoor worden de mogelijkheden van perspectiefvolle
nieuwe parasieten, predatoren en micro-organismen onderzocht. Een aspect hierbij is
(het verbeteren van) de wijze van introductie van de natuurlijke vijanden. De
inpasbaarheid van chemische correctiemiddelen in een biologisch bestrijdingssysteem is
eveneens onderwerp van studie. De doelstelling van het onderzoek is om voor het totale
plaagcomplex een biologische/geïntegreerde bestrijdingsstrategie te ontwikkelen, die het
gehele jaar rond effectief is. De basis van het geheel is inzicht in de populatieontwikkeling van het plaagorganisme en van de natuurlijke vijanden.
Bemonsteringsmethoden, schade- en actiedrempels worden vastgesteld om vervolgens
op basis van waarnemingen in de kas een beslissing te kunnen nemen voor de inzet van
biologische dan wel chemische bestrijding. Tevens wordt aandacht geschonken aan een
verantwoorde en effectieve chemische bestrijding van plagen.
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Biologische bestrijding van rupsenplagen (Noctuidae)
1619
A. van der Linden
In de glastuinbouw zijn de rupsen van de turkse mot, kooluil, groente-uil en
gamma-uil schadelijk. Het toepassen van een natuurlijke vijand, die zoveel
mogelijk van deze soorten kan parasiteren, zou de ontwikkeling van een
efficiënte biologische bestrijdingsmethode vergemakkelijken.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bladluisbestrijding met galmuggen
1620
P. Ramakers
Verbetering van het functioneren van de galmug Aphidoletes aphidimyza als
bladluispredator in het kader van de geïntegreerde bestrijding van bladluizen.

Project:

Praktijkintroductie geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen in
bloemisterijgewassen
1621
J. Fransen
Nagaan van de mogelijkheden van een integratie van chemische en
biologische bestrijdingsmethoden in de praktijk. Cultuurmaatregelen en
resistente cultivars worden hierbij betrokken. Tevens worden in dit project
uitzettingsschema's van natuurlijke vijanden en de bruikbaarheid van
entomopathogene schimmels getoetst.

Nummer:
Leider:

Doel:
»V
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Tripsbestrijding met roofwantsen (Orius spp.)
1622
P. Ramakers
Vergelijking van Orius-soorten op hun effectiviteit tegen trips. Met name
wordt gezocht naar en geselecteerd op handhaving van de reproductie onder
winteromstandigheden.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Effect van pesticiden op natuurlijke vijanden
1624
M. van der Staay
Nagaan welke pesticiden kunnen worden gebruikt in combinatie met natuurlijke vijanden. Hierdoor zijn toetsmethoden ontwikkeld afhankelijk van het
organisme en (waar mogelijk) volgens richtlijnen opgesteld door de werkgroep 'Pesticides and Beneficial Organisms' van de lOBC (International
Organisation for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and
Plants).

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Handhaving van roofmijtpopulaties in perioden van tripsschaarste
1627
P. Ramakers
Verbetering van het functioneren van polyfage roofmijten in voor deze
predatoren onaantrekkelijke gewassen door toevoeging van alternatief
voedsel (pollen).

Project:

Toetsing van chemische bestrijdingsmiddelen voor plagen in het kader van
kleine toepassingenproblematiek
1631
J . Fransen
^
Testen van chemische middelen op deugdelijkheid (effectiviteit en
fytotoxiciteit) ter bestrijding van insecten en mijten. Via protocollen worden
toetsen uitgevoerd in opdracht van telersorganisaties of chemische
industrie.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Biologische bestrijding van wortelduizendpoot in de chrysantenteelt
1642
M. Boogaard
^ i ^
Ontwikkelen van biologische bestrijding van wortelduizendpoot in de
chrysantenteelt met uitstraling naar andere teelten.

Project:

Effect van geïntegreerde bestrijding ten opzichte van chemische bestrijding
op de kwaliteit en kwantiteit van het product
1643
^ >
M. Boogaard
Vaststellen of geïntegreerde bestrijding ten opzichte van chemische
bestrijding een positief effect heeft op de kwaliteit en opbrengst van Ficus
benjamina.

Nummer:
Leider:
Doel:

V
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Biologische bestrijding van Echninotrips americanus in paprika met behulp
van rooftrips
1644
P. Ramakers
Voor de bestrijding van Echinothrips americanus zijn roofmijten niet en
Orius-soorten minder geschikt. In samenwerking met Entocare C.V. en
Koppert B.V. wordt de bestrijdingscapaciteit onderzocht van Franklinothrips
spp., in vergelijking met die van Orius.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Verspreiding van tospo-virussen door trips bij geïntegreerde bestrijding
1645
P. Ramakers
Tospovirussen worden alleen overgebracht door trips. Uitroeiing van de
vector is niet verenigbaar met geïntegreerde bestrijding. Onderzocht wordt
of reductie van de vectordichtheid met predatoren voldoende is voor
bestrijding van het virus. De technische mogelijkheden om het virus in de
vector zelf aan te tonen worden geïnventariseerd.

Project:

Ontwikkelen en testen van formuleringen van de schimmel Aschersonia
aleyrodis
1651
J . Fransen
Ontwikkelen, toetsen en optimaliseren van verschillende formuleringen van
de infectieuze sporen van de entomopathogene schimmel Aschersonia ter
bestrijding van wittevlieg. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met
Hebrew University te Jeruzalem.
^

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

r

Teeltwijze van komkommer en het optimaliseren van de biologische
bestrijding
1654
P. Ramakers^-"
De trend tot frequente herplanting (3 à 4 x per jaar) noodzaakt tot
voortdurende herintroductie van natuurlijke vijanden, wat de kosten van
geïntegreerde bestrijding onaanvaardbaar hoog maakt. Geprobeerd wordt
residente populaties van natuurlijke vijanden in stand te houden over
teeltwisselingen heen, met name bij tussenplanting.
Entomopathogene schimmels tegen bladluis, trips, witte vlieg en mijten in
de kasomgeving
k1663

2W

J. Fransen
Voortzetting van onderzoek aan toepassing van entomopathogene
immels tegen diverse insectensoorten. Selectie van pathogène isolaten
toetsen van bestaande en nieuwe formuleringen van infectieuze sporen.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkelen van een kweekmethode voor Amblyseius limonicus
1664
A. van der Linden
Om een massakweek van Amblyseius limonicus te ontwikkelen wordt
gezocht naar een plant, die geschikt stuifmeel produceert en waar de
roofmijten op gekweekt kunnen worden. Geschikte planten zouden ook
kunnen worden toegepast als bankerplantsysteem in een gewas, als eerste
komkommer.

Project:

Monitoring, populatiedynamica en schaderelaties van trips in chrysant en
roos
1665
J. Fransen
Het vaststellen van de relaties tussen tripsaantallen door de tijd en
schadebeelden in diverse cultivars van roos en chrysant over de
verschillende seizoenen, om meer gericht op waarnemingen in de kas een
beslissing te nemen voor de inzet van biologische dan wel chemische
bestrijding.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Biologische bestrijding van grotere plaagorganismen met behulp van
insectenetende vogels
1666
A. van der Linden
De mogelijkheden van exotische vogels bij het bestrijden van rupsenplagen,
maar ook fytofage wantsen en de hinder door webvorming van spinnen op
geoogste producten, worden nagegaan in paprika. Bij gebleken geschiktheid
worden ook toepassingen in andere gewassen overwogen. Het kunnen
kweken van de vogels is een belangrijk punt van aandacht.
Inventarisatie van problemen met wol-, dop- en schildluis en mogelijke
oplossingsrichtingen
1673
J. Fransen
^
Vergroten van inzicht en kennis van het voorkomen en de schade van wol-,
dop- en schildluis aantastingen in de sierteelt en het definiëren en uittesten
van oplossingsrichtingen.
Biologische bestrijding van spintmijten in tomaat
1674 ^
V
P. Ramakers
Spintbestrijding in tomaat wordt als regel chemisch uitgevoerd, omdat
tomaat een roofmijtonvriendelijke waardplant is. Door de Universiteit van
Amsterdam wordt onderzoek verricht aan mechanismen van aanpassing bij
de roofmijt Phytoseiulus persimilis. In samenwerking met Universiteit van
Amsterdam en Koppert B.V. wordt onderzocht of met een aan tomaat
aangepaste stam een bevredigende spintbestrijding kan worden verkregen.

^ f c

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Biologische bestrijding van trips met de rooftrips Franklinothrips
1690
P. Ramakers
Een aanvullende tripsbestrijding ontwikkelen met behulp van de rooftrips
Franklinothrips in bloemisterijgewassen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bestrijdingsmogelijkheden van de slawortelboorder in pioenroos
1691
M. Boogaard
Ontwikkelen van een milieuvriendelijke bestrijding van de slawortelboorder in
pioenroos.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bestrijding van stromijt in Bromelia
1692
M. Boogaard
In Bromelia's kan stromijt problemen geven. Tot voor kort was geen goede
bestrijding mogelijk. Het middel parathion is alleen voor Bromelia vrijgegeven
om stromijt te bestrijden. Omdat parathion een zeer giftig middel is wordt in
1999 gezocht naar alternatieven in zowel chemische als biologische
bestrijding.

Project:

Alternatieven voor methylbromide voor de desinfectering van
uitgangsmateriaal en bloemisterijproducten
1694
A. de Gelder
^
De toepassing van methylbromide w o r d t i n de komende jaren volledig
verboden. Daarom wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een alternatieve
methode om import- en exportproducten insectenvrij te maken, met een
toepassing van CO2 verhoging in modified atmosphere, heet water
behandeling of combinaties van behandelingen.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bestrijding van Duponchelia in potplanten
1696
A. van der Linden
Een literatuuronderzoek zal worden uitgevoerd om na te gaan wat de
mogelijkheden zijn om deze mot te bestrijden. De meest perspectiefvolle
mogelijkheden worden vervolgens uitgeprobeerd, allereerst met cyclaam als
proefplant. Rupsen uit de familie Pyralidae hebben gewoonlijk een verborgen
levenswijze waardoor bestrijding erg lastig is.
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9.

Onkruiden

Programmaleider: N. van Steekelenburg
Co-programmaleider: A. Kerssies
De aandacht in dit programma gaat uit naar de beheersing en bestrijding van onkruiden
in buitengeteelde snijbloemen. Het onderzoek is gericht op een verminderde
afhankelijkheid van herbiciden. Hiervoor moeten teeltsystemen ontwikkeld worden
waarbij mechanische onkruidbestrijding effectief werkt. Het onderzoek naar de
chemische bestrijding heeft als doel milieuvriendelijke middelen zo minimaal mogelijk en
effectief in te zetten.
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

w

Chemische bestrijding van onkruiden in het kader van de kleine toepassingen
problematiek
1632
A. Kerssies
Toetsing van chemische bestrijdingsmiddelen voor onkruiden in het kader
van de kleine toepassingenproblematiek. Verder een case study naar de
mogelijkheid om uitbreiding van de toelating van een drietal herbiciden voor
de bestrijding van onkruiden in buitenbloemen te verkrijgen. Dit is een
samenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst.
Toetsen van strategieën om onkruidvorming te voorkomen en te bestrijden
bij buitenbloemen
1648
R.-J.Pittens
Het voorkomen en bestrijden van onkruidgroei via aangepaste teeltwijzen en
geïntegreerd gebruik van herbiciden.
L-
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10.

Bestrijdingsmiddelen en milieu

Programmaleider: N. van Steekelenburg
Co-programmaleider: A. Kerssies
Gewasbeschermingsmiddelen zijn ook in de glastuinbouw onmisbaar voor een
economisch rendabele teelt en om voldoende kwaliteit van de producten te garanderen.
Eén van de belangrijkste problemen van de huidige gewasbescherming is echter de
belasting van het milieu. Vermindering van de benodigde hoeveelheid middel en een
emissie-arme, voor het milieu veilige toediening, vereisen optimalisatie van bestaande
toedieningstechnieken. Daarnaast worden innovatieve technieken ontwikkeld om de
depositie op het doelgewas te verbeteren en tegelijkertijd de benodigde hoeveelheid
middel en de emissie naar het milieu te verminderen.
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Emissiearme toedieningstechnieken van gewasbeschermingsmiddelen
1628
A. Kerssies
Optimaliseren van bestaande toedieningstechnieken (onder andere
spuitboom en spuitmast) om het gebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Nieuwe toedieningstechniek voor bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouw
1655
A. Kerssies
Er wordt een nieuwe toedieningstechniek voor kasteelten ontwikkeld op
basis van electrospraying (EHDA) techniek (ontwikkeld door de TU-Delft) en
het gericht lading aanbrengen op de planten. Het doel is om het
middelengebruik met 9 0 % te verminderen en de emissie van
gewasbeschermingsmiddelen tijdens toediening tot nul te reduceren.
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11.

Uitgangsmateriaal

Programmaleider: L. Davidse
Co-programmaleider: H.-J. van Telgen

Het doel van het programma is het versnellen, verbeteren en vernieuwen van veredeling
en vermeerdering van siergewassen zodat siergewassen ontwikkeld kunnen worden die
optimaal aansluiten bij de wensen van de consument en de normen die de overheid
stelt.
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ziektenvrije vermeerdering bloemisterijgewassen in vitro
1822
H.-J. van Telgen
Ontwikkeling van een in vitro protocol, voedingsbodems en toetsmethode
van vitro plantjes voor het virus- en ziektevrij maken van geïnfecteerde
planten met behulp van meristeemcultuur.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Regeneratie en transformatie bloemisterijgewassen
1823
H.-J. van Telgen
Verbetering van de regeneratieprocedure via somatische embryogenese voor
freesia. Kunnen inschatten van de haalbaarheid van de introductie van
virusresistentie via moleculair-en celbiologische methoden.

^ f c

12.

Kwaliteit van het productieproces en het product in de keten

Programmaleider: L. Davidse
Co-programmaleiders: A. de Koning, J . Vogelezang, C. Vonk Noordegraaf en G. Welles
Het onderzoek zal gericht zijn op producten, productiemethoden en
bewaaromstandigheden en hun onderlinge relatie, welke op korte termijn (2 - 5 jaar) een
bijdrage kunnen leveren aan de concurrentiepositie van de sector. Het onderzoek zal een
sterk productgericht karakter hebben met oog op de mogelijkheden van en de
ontwikkelingen in de markt. Immers de waarde die aan het product door de keten heen
wordt toegevoegd, dient tot uiting te komen in de prijswaardering van het product door
de opeenvolgende schakels van de keten en door de consument. Nieuwe en verbeterde
teeltprocessen, producttypen, productvormen, productkarakteristieken, teelt- en
bewaarmethoden zullen worden geïdentificeerd, die de waarde van het product
vergroten en/of handhaven. Het onderzoek in het programma Ketenbeheer van
Productschap Tuinbouw zal vervolgens de mogelijkheden aangeven hoe deze
meerwaarde kan worden gerealiseerd en waar in de keten dit het beste kan plaats
vinden.
Het programma is ingedeeld in onderdelen die specifiek gericht zijn op de verschillende
schakels in de keten.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Verbetering bloeiregulatie bij Spatyphyllum
1407
T. Blacquière
Verkrijgen en ordenen van informatie over de sturing van bloei van violen (V.
tricolor en V. cornuta hybriden) en de stekperkplanten Centradenia, Cuphea,
Convolvulus, Lobelia ricardii en Scaevola.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Fotoperiodische belichting van chrysant
1409
T. Blacquière
Rapportage van gedetailleerde onderzoekresultaten.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Boltemperatuurbehandeling tijdens de strekkingsinductieperiode
1414
J. Doorduin
Bij amaryllisgewassen die niet worden gerooid, maar vast blijven staan
tijdens de koudeperiode, is onvoldoende inzicht in de optimale
behandelingstemperatuur tijdens de koudeperiode. Onderzocht wordt w a t
het effect is van verschillende temperaturen op kwaliteit, uniformiteit van
bloei en productie van snij-amaryllis en in hoeverre met een lagere energieinput kan worden volstaan.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Oorzaken ontstaan van bruine bladpunten bij palmen
1415
B. Mulderij
Nagegaan wordt wat de invloed is van klimaat (met name RV) en bemesting
(EC) op het voorkomen van bruine bladpunten; in welk stadium van
gewasgroei is het gewas het gevoeligst; wat is het effect van het seizoen;
wat is het effect van transport (bewaring).

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bloeisturing moerplanten Begonia, Aalsmeer
1417
H. Verberkt
Ontwikkeling van een regiem voor jaarrond sturing van de bloei bij Begonia
vanaf moer-plant tot eindproduct. De resultaten van de onderzoeken die de
laatste jaren zijn uitgevoerd worden in 1999 verwerkt tot een brochure
'Bloeisturing Begonia'.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Beheersing uitloop stekoog roos
1421a
H.-J.van Telgen
Identificeren van de factoren die de verschillen in uitloopsnelheid tussen
stekogen van verschillende posities in een bloemtak veroorzaken en
onderzoeken of met behulp van licht- en/of klimaatfactoren synchrone
uitloop bewerkstelligd kan worden.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bloeisturing zomerbloemen
1422a
T. Blacquière
^^
Het sturen van de bloei van zomerbloemen door variaties in schema's van
daglengte aan te b r e n g e n . ^ - '

Project:

Ontwikkelen en toetsen van teeltstrategieën gericht op de sturing van de
groei en bloei van Cymbidium
1423
Uitermark
Ontwikkelen en toetsen van teeltstrategieën gericht op de sturing van de
groei en bloei van Cymbidium.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:

Doel:

AI

Verbetering van de bloemkwaliteit van aster ten behoeve van uitbreiding van
aanvoerperioden
1424
R. Maaswinkel
Het verbeteren van de kwaliteit en het uitbreiden van de aanvoerperioden
via sturing met licht.

^ f c

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Het effect van de temperatuur in de opkweek op de groei en bloei van
Eustoma
1427
T. Blacquière
Onderzoek naar het effect van verschillende teelttemperaturen in de fase
vanaf kiemen tot einde trayfase, op de ontwikkeling van een aantal cultivars
van Eustoma, in de teeltfase.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Overgang van vegetatieve naar generatieve fase bij Eustoma
1428
T. Blacquière
Aan het afgeleverde materiaal uit de temperatuurproef (1427) wordt bij de
start van de licht + temperatuurproef in Naaldwijk (1429), en de
opvolgende 8 weken, stadiumonderzoek verricht.

Project:

Invloed van de lichthoeveelheid en teelttemperatuur op de groei en bloei van
Eustoma
1429
T. Blacquière
In dit onderzoek zal jaarrond worden gekeken naar de groei- en bloeiprestaties van een aantal cultivars van Eustoma, geteeld met en zonder
assimilatiebelichting.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Invloed van vernalisatie op vroegheid en kwaliteit Gypsophila paniculata
"Perfecta"
1430
/-/
H. Nijssen
Kwaliteits- en productieverbetering van Gypsophila door vernalisatie
(koudebehandeling) van jong plantmateriaal ( onbeworteld stek).

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Het voorkomen van 'voortakken' tijdens de opkweek van pot-Phalaenopsis
1431
K. Uitermark
Het voorkomen van 'voortakken' tijdens de opkweek van pot-Phalaenopsis.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bloeisturing van violen en stekperkplanten
1432
T. Blacquière
Verkrijgen en ordenen van informatie over de sturing van bloei van violen (V.
tricolor en V. cornuta hybriden) en de stekperkplanten Centradenia, Cuphea,
Convolvulus, Lobelia ricardii en Scaevola.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Belichting chrysant: geleidelijke overgang door daglengte iets langer dan
kritisch
1435
T. Blacquière
Zoeken van de daglengte waarbij chrysant geleidelijk van vegetatief naar
generatief overgaat. Dit zal resulteren in een verminderde apicale
dominantie, waardoor zijtakken zich beter ontwikkelen en een betere
trosvorm ontstaat. Mogelijk wordt het reguliere stadiumonderzoek
overbodig.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Gebruikswaardenonderzoek vleestomaat
1501
X. Berents
Vergaren en verspreiden van kennis over raseigenschappen van nieuwe
rassen van een aantal glasgroentegewassen met als doel tuinders te
ondersteunen bij hun rassenkeuze.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Gebruikswaardenonderzoek glasgroente
1501
X. Berents
Nieuwe rassen onder praktijkomstandigheden onderling en met bekende
standaardrassen te vergelijken op teelteigenschappen, de in- en uitwendige
kwaliteit, houdbaarheid en indien gewenst smaak. Tuinders, veredelingsbedrijven, afzet en handel kunnen daarmee beschikken over objectieve en
betrouwbare informatie en hun raskeuze hierop baseren.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Gebruikswaardenonderzoek snijbloemen

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Gebruikswaardenonderzoek potplanten

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Effecten onderstammen op productie en vruchtkwaliteit
1510
X. Berents
Vergaren en verspreiden van kennis over de invloed van verschillende
onderstammen op de productie, de kwaliteit en ziektengevoeligheid bij
aubergine met als doel tuinders te ondersteunen bij hun keuze van
onderstammen.

•

Lf

1502

X. Berents
Vergaren en verspreiden van kennis over raseigenschappen van nieuwe
rassen van een aantal snijbloemen met als doel tuinders te ondersteunen bij
hun rassenkeuze.

1503
X. Berents
Vergaren en verspreiden van kennis over raseigenschappen van nieuwe
cultivars van een aantal potplanten met als doel tuinders te ondersteunen bij
hun keuze van cultivars.

w
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkeling van economisch rendabele regelstyrategieën voor CO2;
potplanten
1723
M. Esmeijer
Het verbeteren van de energie-efficiëntie door het ontwikkelen van
economisch rendabele regelstrategieën voor CCh-dosering bij siergewassen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Invloed van teeltfactoren op de waterhuishouding van chrysant
1807
C. Slootweg
Het vaststellen van de invloed van het klimaat tijdens de teelt op het
optreden van slap blad in de vaas. Daarnaast wordt binnen een STWproject, in samenwerking met de Landbouw Universiteit Wageningen,
gewerkt aan een model van de waterhuishouding van snijbloemen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Invloed van teeltfactoren op de waterhuishouding van Bouvardia
1811
C. Slootweg
Vermindering van slap blad tijdens het vaasleven door middel van verlaging
van de luchtvochtigheid in de kas, kort voor de oogst.

Project:

Sortiment, bloeispreiding en verbetering van productkwaliteit van buiten- en
onder glas geteelde snijbloemen
1836
D. Krijger
Het in stand houden en uitbreiden van het snijbloemenpakket door middel
van teeltmaatregelen, zowel buiten als onder glas.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bedrijfsvergelijkend onderzoek houdbaarheid roos
1837
N. Marissen
Het bepalen van de factoren welke tijdens de teelt, en/of na het oogsten
van invloed zijn op de verschillen in houdbaarheid, en in welke mate deze
factoren bijdragen tot de verschillen. Deze kennis levert een belangrijke
bijdrage aan mogelijkheden te sturen naar een optimale houdbaarheid, en zal
ondersteuning bieden bij kwaliteitszorgsystemen en kwaliteitslabeling.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:^<

Inventariseren knelpunten houdbaarheid snijheesters
1838
^
L.Stapel
Verkrijgen van inzicht in de factoren zowel tijdens het teeltproces als in de
naoogstfase die ten grondslag kunnen liggen aan het kwaliteitsverlies van
beperkt houdbare heesters in de keten.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Invloed van bedrijfsomstandigheden op de houdbaarheid van Cyclamen
1840
A. Bulle
De houdbaarheid van Cyclamen afkomstig van verschillende bedrijven op
hetzelfde moment kan sterk uiteen lopen. Een groot aantal partijen
Cyclamen van hetzelfde ras zullen tijdens de teelt- en consumentenfase
worden gevolgd om duidelijkheid te krijgen in factoren die van invloed zijn
op de houdbaarheid.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Kwantificering CCh-effecten op de productie en kwaliteit van roos
1842
J . de Hoog
Het kwantificeren en valideren van CCb-concentraties op de productie en
kwaliteit van roos. De resultaten dienen tevens ter ondersteuning van het
gewasmodel roos (ECP).

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Relatie opkweektemperatuur/lichthoeveelheid en kwaliteit bij Nephrolepis
1843
B. Mulderij
Onderzoeken van de mogelijkheden om een kwalitatief goede Nephrolepis te
telen bij lagere temperaturen dan tot nu toe gebruikelijk en waarbij een goed
bedrijfsresultaat mogelijk is.

Project:

Invloed van boltemperatuur op bol-, blad- en bloemontwikkeling van
Amaryllis
1844
J . Doorduin
Eind 1998 zijn de bollen geplant en gedurende 1999 zal een
temperatuurbehandeling worden gegeven en zullen plantwaarnemingen
worden verricht.
/-^

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:

Relatie teelt en houdbaarheid bij Bromelia

Leider:
Doel:

B. Mulderij
Opsporen van de kritische teeltfactoren voor de plantvorm en de
houdbaarheid van Bromelia door planten van verschillende praktijkbedrijven
met elkaar te vergelijken.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bladverbranding bij radijs

1845J

1851

JW

G. Heij
Uit onderzoek onder geconditioneerde omstandigheden in klimaatkamers
bleek dat zeer hoge en wisselende C02-concentraties bladvergeling van
radijsplanten veroorzaakt. De vraag is welke concentraties onder 'winterse'
omstandigheden in kassen worden gemeten. Uit de resultaten kan een
advies op technisch (ventilatoren en dergelijke ) en teelttechnisch vlak
gegeven worden.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Mogelijkheden van EC-variatie in de teelt van tomaat bij handhaving van de
productkwaliteit
1853
P. Haghuis
In 1998 is aangetoond dat EC-verlaging overdag positief is voor de
productie en geen kwaliteitsverlies geeft. Echter de manier van watergeven
was in 1998 niet geschikt voor de praktijk en de rol van de nachtgift is nog
onduidelijk. In 1999 wordt watergift en EC aangepast aan de plantbehoefte.
Op deze manier wordt een productiewinst van 10 procent verwacht.
Invloed van factoren tijdens de teelt en het transport op bloem- en knopval
bij kuipplanten
1861
A. Bulle
Onderzocht zal worden of de bloem- en knopvalgevoeligheid van kuipplanten
beïnvloed kan worden door teelt- en naoogstomstandigheden.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Voorkomen van bloem- en knopval in de naoogstfase
1867
A. Bulle
Verschillende pot- en kuipplanten zijn in de naoogstfase gevoelig voor
bloem- en knopval. Dit kan voorkomen worden door planten te bespuiten
met anti-ethyleenmiddelen. Omdat er op dit moment geen toelating is voor
gebruik van dit soort middelen in de pot- en kuipplantenteelt, wordt naar
alternatieve maatregelen gezocht. Om het geheel aan kennis en
mogelijkheden voor verschillende gewassen aan te kunnen geven wordt een
literatuurstudie uitgevoerd.
^ ^ K

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Invloed van teeltfactoren op de houdbaarheid van Begonia
1868
A. Bulle
De houdbaarheid van partijen Begonia van verschillende telers kan op één
moment erg verschillen. De doelstelling van dit onderzoek is het vaststellen
van de grootte van de verschillen tussen partijen planten en het
kwantificeren van de oorzaken van deze verschillen. In 1999 zal onderzoek
uitgevoerd worden naar de grootte van partijverschillen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

In- en uitwendige kwaliteit van potplanten
1869
B. Mulderij
Binnen deze deskstudie wordt bekend en lopend onderzoek geïnventariseerd
voor het initiëren van suggesties voor nieuwe projectvoorstellen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Uitval en bruine bladpunten bij Dracaena marginata in de winterperiode
1870
B. Mulderij
Het vinden van de belangrijkste oorzaken van uitval en bruine bladpunten bij
Dracaena marginata in de winterperiode door inventarisatie en oriënterende
waarnemingen in de praktijk.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Invloed licht en voeding op bladkleur Chameadorea
2025
B. Mulderij
Bepalen van de invloed van licht (krijten en/of schermen) en EC-niveau van
de voedingsoplossing op de bladkleur van Chamaedorea.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bladvlekken en voeding bij buitenbloemen
2027
D. Krijger
Door het bepalen van in de grond aanwezige en toe te dienen
voedingsstoffen en het analyseren van opgenomen voedingsstoffen door het
gewas wordt getracht een verband te leggen met voorkomende problemen
als bladvlekken en verkleuring van de bladeren in een aantal buitengeteelde
snijbloemen.

Project:

Screening van het internationale Seringensortiment op nieuwe,
bedrijfszekere, witte cultivars
^^^

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

^

Samenstelling van de potgrond en de invloed daarvan op groei en
ontwikkeling van jonge planten
1871
G. Wever
Voor het adviseren van telers voor de opkweek van potplanten wordt
momenteel een systeem gebruikt op basis van het luchtgehalte en de krimp
van potgrond. Deze indeling in klassen biedt echter onvoldoende basis om
een geschikte potgrond samen te stellen. Voor deze teelt zijn er meer
parameters van belang. In 1999 zal bekeken worden wat voor
eigenschappen een potgrond moet hebben voor deze teelt.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

2103

W

L. Stapel
Verbetering van het sortiment door middel van het genereren van kennis
over voor teler en consument belangrijke gebruikswaarde-eigenschappen
(met name tolerantie tegen Verticillium en houdbaarheid) van, voor
Nederland, nieuwe seringencultivars.
Houdbaarheid potplanten in relatie tot substraat
2221
^4ÉÈ
C. Vonk Noordegraaf
Het bepalen van de vochtvoorraad bij partijen planten in de afzetketen aan
de hand van metingen en substraateigenschappen en op basis van
vochtvoorraad, gewas en plantomvang een schatting maken hoe lang deze
planten
watergift kunnen.
e nzonder
z
Fytomonitoring bij paprika
2315
G. Heij
Beoordelen van de bruikbaarheid van apparatuur voor het meten van
gewasfuncties aan intacte planten op praktijkbedrijven.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ongelijkmatige bloei van Azalea
2402
G. van Leeuwen
Voor de bloeiperiode najaar wordt gedurende de aan de bloei voorafgaande
teeltfasen per fase nagegaan öf en op welk tijdstip van de teelt de daglengte
van invloed is op de bloeigelijkheid en verminderde afsterving van knoppen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bloeispreiding Agapanthus
2422
A. van der Wiel
Onderzoek naar bloeispreiding is bij buitenbloemen zeer gewenst. In dit
project wordt nagegaan of bloeiverlating bij Agapanthus 'Donau' mogelijk is,
door de planten in de winter te bewaren en in de zomer buiten te zetten.
Het is een vervolg van het onderzoek uit 1998 waarin één U.L.O.
behandeling prima voldeed.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Kwaliteitsregulatie bij tomaat
2429
W. Verkerke
Integratie van modellen voor aanmaak en verdeling van suikers,
waterhuishouding en vruchtkwaliteit tot een voorspellingsmodel voor
kwaliteit en productie bij tomaat.

Project:

Bureaustudie teeltwijzen, oogstautomatisering en productverwerking van
slatypen op teeltbedrijven
2431
J. Janse
Komen tot een aangepaste teeltwijze van verschillende slasoorten, die een
mechanische oogst en productverwerking op het teeltbedrijf mogelijk moet
maken.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Analyse methoden voor vrucht- en bladgroente
2502
C. van Elderen
Het verbeteren van bestaande en invoeren van nieuwe analysemethoden op
het laboratorium ter ondersteuning van het plantkundig onderzoek.

Project:

Meetmethoden voor kwaliteitsbepaling van vruchtgroente op
praktijkbedrijven
2512
W. Verkerke
Ontwikkelen van een procedure waarmee de teler zelf de kwaliteit van
tomaten kan bepalen.

Nummer:
Leider:

Doel:
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Toetsing van interne kwaliteit van Amaryllisbollen met behulp van in vivo
NMR
2525
J. Doorduin
In het najaar 1998 is gestart met een lange bolbewaring. In 1999 zullen
bollen worden gescand met NMR, worden onderzocht op ontwikkeling van
de bloem en worden opgeplant.
Oriënterende metingen voor het ontwerpen van een instrumentele
meetmethode smaak paprika
2526
W. Verkerke
Nagaan of er voor paprika analoog aan het smaakmodel voor tomaat ook
een model kan worden opgesteld.
Optimaliseren en valideren van de instrumentele meetmethode voor de
smaakbepaling van tomaat
2527
W. Verkerke
Het verder ontwikkelen van het PBG-smaakmodel voor toepassing op
bedrijven.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkelen van een objectieve meetmethode voor stekkwaliteit
2528
H.-J. van Telgen
Inventarisatie van representatieve parameters om objectieve
kwaliteitsuitspraken te kunnen doen over stekmateriaal.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Vergelijking van seringenonderstammen
2602
L. Stapel
Het vinden van een onderstam, die beter en uniformer is dan de
zaalingonderstammen van Syringa vulgaris, die tot nu toe gebruikt worden.
Inzicht verkrijgen in de invloed van de onderstam op de struik.

Project:

Holtrekken chrysantenstek

Nummer: 2608
Leider:
Doel:

V*lfr_ ^_

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

^Jc^

H.-J. van Telgen
Inzicht verkrijgen in de mogelijke oorzaken van holle stengels om
aanbevelingen te kunnen doen voor preventie of kwaliteitsbewaking tijdens
het bewortelingsproces.
Kwaliteitseisen uitgangsmateriaal rozen (onderstammen, ogen)

2609
H.-J. van Telgen
Verkrijgen van aanwijzingen waaraan entmateriaal (ogen en onderstammen)
van roos moet voldoen om zo goed mogelijke entresultaten te boeken.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Afwijkingen en uniformiteit van tomatenplanten
2611
R. Kaarsemaker
De aanwezige kennis over afwijkingen en uniformiteit toegankelijk maken en
bundelen. Kritische factoren die in literatuur beschreven staan worden
vastgesteld en zoveel mogelijk beschreven.
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13.

Kostprijsbeheersing en bedrijfsvoering

Programmaleider: N. van Steekelenburg
Co-programmaleiders: J . Ammerlaan en A. de Koning
De doelstelling van het onderzoek is de kostprijs per eenheid product te beheersen c.q.
te verlagen. Deze doelstelling kan worden bereikt door:
De mogelijkheden te onderzoeken om de bestaande productiestructuur aan te passen
aan de economische, ecologische en marktkundig gewenste situatie.
De mogelijkheden te onderzoeken om op bedrijfsniveau per gewas een (jaar)planning
te maken van de te verwachte productie en aanbod, afwijkingen hiervan te
voorspellen en mogelijkheden aan te geven om afwijkingen te corrigeren.
Economische evaluaties uit te voeren van bestaande en nieuwe bedrijf- en
teeltsystemen. Om economische berekeningen uit te kunnen voeren is het van
belang om over juiste, actuele cijfers te beschikken.
De ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen voor belangrijke gewassen om de
kostprijs per eenheid product te kunnen verlagen, aanvoer jaarrond te kunnen
realiseren of nieuwe markten te kunnen bedienen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Kwantitatieve informatie glastuinbouw
1204
S. van Woerden
Samenstellen van objectieve technische en economische kengetallen over
glastuinbouwgewassen, ten aanzien van productie, opbrengsten, kosten,
energieverbruik, arbeid, etcetera.
.^r-"""/

Project:

Optimale bedrijfstructuur en -omvang ten behoeve van ondersteuning
herstructurering glastuinbouw
1215
C. van der Lans
Analyseren en vaststellen van de belangrijkste factoren welke bepalend zijn
voor de optimale bedrijfsstructuur en bedrijfsomvang van de diverse te
onderscheiden bedrijfstypen binnen de glastuinbouw.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:
é
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Economische evaluatie teelt en bedrijfssystemen
1220
^
J. Nienhuis pr
Het evalueren van bestaande en nieuwe teelt- en bedrijfssystemen in
bedrijfseconomisch opzicht.
Ontwikkeling van teeltsystemen bij komkommer
2403
J.Janse
Het bereiken van een gelijkmatige en hoge productie van kwaliteit goede
vruchten met zo weinig mogelijk arbeid bij een of meer teelten aan de
hogedraad.

00m

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Optimaliseren teeltmogelijkheden van kasasperge
2417
H. van Gurp
Het oplossen van een aantal teeltechnische knelpunten bij de geforceerde
beddenteelt. Bij gebruik van diverse folietypen wordt het gedrag van de
kaslucht en bodemtemperatuur bestuurd in relatie tot enkele
kwaliteitsproblemen bij twee rassen. Ook de invloed van bemesting in het
groeiseizoen op de uiteindelijke productie word vastgelegd.

Project:

Teeltsystemen roos (knipmethoden, inbuigen, plantopbouw en
plantdichtheid). Aalsmeer
2419
J. de Hoog
Nagaan of met behulp van plantafstand, oogstmethoden en wijze van
inbuigen de productie en kwaliteit van rozen kan worden beïnvloed.
Oriënterend wordt onderzoek gedaan naar de functie van het ingebogen blad
met behulp van een fotosynthesemeter en een chlorofylfluorescentiemeter.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Winterproductie paprika
2437
G. Heij
In deze bureaustudie worden de theoretische mogelijkheden van de
productie van paprika's in kassen gedurende de winterperiode onderzocht.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Haalbaarheidsstudie jaarrondcultuur Hydrangia
2438
J. Benninga
Hydrangea wordt als potplant in de zomerperiode buiten geteeld. Knoprot is
vooral in jaren met natte zomers een groot probleem. Een voorstudie moet
duidelijkheid verschaffen of een volledig bedekte teelt economisch rendabel
is. Het gaat dan om de afweging minder knoprot in combinatie met snellere
teelt versus een andere kostenstructuur.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Jaarrondlevering van Amaryllisbollen
2440
J. Doorduin
In februari 1998 opgeplante bollen zullen in februari 1999 worden gerooid
en vervolgens worden opgeplant in de herft van 1999 voor bloeicontrole in
de winter.
^^A

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Teeltmethoden snijheesters. Rijnsburg
2442
D. K r i j g a ^ >
Het ontwikkelen van een teeltmethode waarbij in oktober/november,
wanneer de meeste buitenbloementeelten zijn beëindigd, takken met
siervruchtjes kunnen worden geoogst. Hiervooor worden 5 cultivars op 4
verschillende onderstammen geënt om een gunstige combinatie voor
groeikracht en vruchtbezetting te vinden. Er worden 3 snoeivormen
toegepast om een goede regeneratie van de afgeoogste struiken te
bewerkstelligen.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Invloed gewasonderhoud op productie en kwaliteit van Gerbera
2452
F. van Noort
Verbetering van de produktie en/of kwaliteit van Gerbera door het
aanpassen van het gewasonderhoud.

Project:

Productieverhoging door bladsnoei bij vegetatief groeiende tomatentypen
(Assimilatensturing)
2466
R. Kaarsemaker
Meer vruchten oogsten door verandering van de vrucht/blad verhouding ten
gevolge van bladsnoei in een zeer vroeg stadium.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Aanvoerprognose tomaat; effect van temperatuur op de uitgroeiduur
2467
A. de Koning
Vaststellen van de relatie tussen uitgroeiduur van vruchten en temperatuur
bij verschillende tomatenrassen voor het maken van aanvoerprognoses.

Project:

Teeltsystemen en teeltmethoden snijheesters (Horst: 2 4 2 3 , 2 4 4 7 , 2 4 4 8 en
2449)
2469
A. van de Wiel
Vergelijken van teeltsystemen en teeltmethoden van diverse snijheesters om
een rendabele teelt voor de praktijk te ontwikkelen. De teelt van snijheesters
is flink in opkomst en er is nog maar zeer beperkte informatie beschikbaar.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer
Leider:
Doel:

Broeierij

2469
D. Krijger
Het vergelijken van cultivars voor de broeierij van narcissen.
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14.

Arbeid

Programmaleider: N. van Steekelenburg
Co-programmaleider: J . Ammerlaan
Het programma Arbeid van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
wordt geleid door IMAG-DLO. Dit programma betreft vier beleidsthema's:
arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorziening, arbeidsorganisatie en sociale zekerheid.
Door de PBG-sectie Bedrijfskunde worden twee projecten uitgevoerd. Binnen het
subthema "Kwantitatieve en kwalitatieve modellen" wordt het bestaande
arbeidsbegrotingsprogramma opnieuw vormgegeven. Daarbij is aandacht voor
bedrijfsgrootte, functiekwalificatie, kortcyclische arbeid en worden teelten toegevoegd
als cherrytomaat, cymbidium en anthurium.
Binnen het subthema "Arbeidsinhoud & managementconcepten" wordt gewerkt aan het
ontwikkelen en toepassen van toekomstgerichte managementconcepten. In het licht van
toenemende bedrijfsgrootte en invloed van de markt op het productieproces, worden
samen met teeltbedrijven stappenplannen ontwikkeld om te kunnen toegroeien naar de
genoemde managementconcepten. Beide PBG-projecten zijn eind 1998 gestart.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Verbetering van de arbeidsomstandigheden en verhoging van de
arbeidsefficiëntie in de glastuinbouw
1217
P. Vermeulen
Nagaan op welke wijze verbetering van de arbeidsomstandigheden kan
worden bereikt en de economische en maatschappelijke positie van
glastuinbouwbedrijven kan worden versterkt. Dit wordt uitgewerkt middels
"Arbeidsbegrotingsprogramma" en "Effecten kort-cyclisch werk".
Arbeidsorganisatie en schaalvergroting
1218
P. Vermeulen
Nagaan hoe de arbeidsorganisatie bij grotere bedrijven en bij clustering van
bedrijven kan worden ingericht om de werkzaamheden adequaat te kunnen
uitvoeren en in te kunnen spelen op veranderingen in de markt en de omgeving. Het gaat hierbij om het ontwikkelen en toepassen van
toekomstgerichte managementconcepten.

#
\

53

^ f c

15.

Kwaliteitszorg

Programmerleider: L. Davidse
Co-programmaleider: J. Ammerlaan
De tuinbouw gaat steeds marktgerichter produceren. Om te concurreren op de
verschillende marktsegmenten speelt naast het kwaliteitsproduct ook de productiewijze
een steeds grotere rol. Arbeidsomstandigheden, milieu en voedselveiligheid zijn daarin in
toenemende mate van belang. In het programma " Integrale kwaliteitszorg in de
glastuinbouw" van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij worden
zorgsystemen ingericht als hulpmiddel om goed in te spelen op genoemde
ontwikkelingen. Programmadoelen zijn:
Het ontwikkelen van kwaliteitszorgsystemen voor de glastuinbouwsector, die bij
volledige implementatie in aanmerking komt voor certificering (ISO-9002, HACCP).
Het verschaffen van duidelijkheid in de waardering van kwaliteitszorgsystemen
door de verschillende overheden met betrekking tot vergunningverlening en
controles.
In 1999 wordt vier jaar kwaliteitszorgonderzoek in de glastuinbouw afgesloten met een
evaluatie. Er wordt nagegaan wat de lessen zijn uit de diverse pilot- en
combizorgprojecten, waarin ongeveer 300 telers hebben geparticipeerd. Hierin komen
het ontwikkelde materiaal, de wijze van introduceren en de effecten van kwaliteitszorg
op tuinbouwbedrijven aan bod. Deze ervaringen zijn uitgangspunt in verbreding van deze
principes naar de fruitteelt-, boomteelt en bollenteeltsector.
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel

Ontwikkeling en toetsing van geïntegreerde kwaliteitszorgsystemen en
systemen van bedrijfscertificering in de glasgroentesector
1831
^
B. van der Maas
Evaluatie van en rapportage over ontwikkeling en invoering
kwaliteits/combizorgsystemen. Invulling van de wet- en regelgeving en
vergunningverlening op basis van een combizorgsysteem. Het integreren van
erkende hygiënemaatregelen op het gebied van voedselveiligheid in een
combizorgsysteem.
Ontwikkeling en toetsing van geïntegreerde kwaliteitszorgsystemen en
systemen van bedrijfscertificering in de bloemisterijsector
1832
^SK.
B. van der Maas
Evaluatie van en rapportage over ontwikkeling en invoering
kwaliteits/combizorgsystemen. Invulling van de wet- en regelgeving en
vergunningverlening op basis van een combizorgsysteem. Het integreren van
erkende hygiënemaatregelen op het gebied van voedselveiligheid in een
combizorgsysteem.

16.

Ontwikkeling van integrale ketenzorgsystemen in de
glastuinbouw

Programmaleider: L. Davidse
Co-programmaleider: J. Ammerlaan
In het programma Ketenbeheer van Produktschap Tuinbouw wordt gewerkt aan
ontwikkeling van integrale ketenzorgsystemen in de glastuinbouw. Het programma, dat
op het PBG wordt uitgevoerd, heeft als doelen:
Het ontwikkelen en (waar mogelijk) invoeren van integrale ketenzorgsystemen,
samen met praktijkvoorbeelden in respectievelijk glasgroente-, snijbloemen- en
potplantensector.
Het opstellen van sectorspecifieke praktisch bruikbare handboeken voor integrale
ketenzorg.
Met dit programma wordt ingespeeld op enkele ontwikkelingen in de sector. Zo gaan
telers meer en meer marktgericht werken en daardoor meer in contact treden met hun
afnemers. Daarnaast is er een toename van kwaliteitszorg op de bedrijven. Vooral met
betrekking tot samenwerking tussen verschillende partijen in de keten, is het belangrijk
dat iedereen zijn afspraken goed nakomt. In het programma Ketenbeheer wordt
onderzocht op welke wijze een ketenzorgsysteem de ketenafspraken kan borgen en hoe
de aansluiting kan worden gemaakt op de schakel eigen kwaliteitszorgsystemen. Dit
gebeurt met teeltbedrijven die bezig zijn met kwaliteitszorg, samen met hun afzetketens
in de verschillende sectoren met resp. saintpaulia, freesia en tomaat.
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17.

Concurrentiekracht

Programmaleider: N. van Steekelenburg
Co-programmaleider: J . Ammerlaan
Het deelprogramma Glastuinbouw zoals dat op het PBG wordt uitgevoerd is een
onderdeel van Analyse concurrentiekracht Nederlandse agribusiness. In dit LNVonderzoeksprogramma dat wordt geleid door LEI-DLO, wordt de concurrentiepositie
van de Nederlandse land- en tuinbouw geanalyseerd, om op basis hiervan strategische
beleidsaanbevelingen te doen ter versterking van de concurrentiekracht.
Het PBG-onderzoek "Verzamelen van keteninformatie t.b.v. een doelmatiger afzet" richt
zich op de analyse van de concurrentiepositie van de Nederlandse glastuinbouw. Daarin
worden voor roos, paprika en biologisch geteelde producten, met name factoren
onderzocht, die betrekking hebben op ketenkosten en ketenefficiency. Het levert
keteninformatie op, op basis waarvan aanbevelingen voor doelmatiger afzet en
kostprijstechnische verbeteringen gedaan kunnen worden.
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Verzamelen van keteninformatie ten behoeve van een doelmatiger afzet
1219
E. Poot
Het ontwikkelen van een methode voor de verzameling en analyse van
keteninformatie, die gebruikt kan worden ter ondersteuning van het beleid
dat gericht is op stimulering van de concurrentiekracht van de Nederlandse
glastuinbouwsector, en toepassing van deze methode op afzetketens van
roos, paprika en biologische glastuinbouwproducten.
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18.

Kennisdoorstroming

Programmaleider: N. van Steekelenburg
Kennis verkregen door onderzoek moet doorstromen naar en toegepast worden door de
doelgroep. Activiteiten die worden ontplooid om kennis, verkregen uit lopende
onderzoekprojecten, door te laten stromen naar telers maken onderdeel uit van het
betreffende onderzoekproject. In dit programma zijn de activiteiten ondergebracht die
betrekking hebben op het doorstromen van informatie naar het bedrijfsleven over
onderzoekgegevens die eerder of elders zijn verkregen en over de voortgang van en de
ontwikkelingen in het onderzoek in het algemeen.
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Kennisdoorstroming bloemisterij

1009
G. Welles
Het uitwisselen van relevante teelttechnische en onderzoeksinformatie
tussen onderzoek en kwekers in de sector bloemisterij. De activiteiten liggen
met name op het terrein van het adviseren van de LTO-gewassen- en
technische commissies, het informeren van begeleidingscommissies
onderzoek op het PBG, het afhandelen van verzoeken om informatie over
het onderzoek of gewasspecifieke problemen, waaraan in het verleden
onderzoek is gedaan. Ook worden LTO-gewassencommisies begeleid bij
studiereizen in het buitenland.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Kennisdoorstroming glasgroente
1010
A. de Koning
Uitwisseling van relevente teelttechnische;he
enen
onderzoeksinformatie
ond(
tussen
onderzoek en kwekers in de sector glasgroente. De activiteiten liggen met
name op het terrein van het adviseren van de LTO-gewassen- en technische
commissies, het informeren van begeleidingscommissies onderzoek op het
PBG, het afhandelen van verzoeken om informatie over het onderzoek of
gewasspecifieke problemen, waaraan in het verleden onderzoek is gedaan.
Ook worden LTO-gewassencommisies begeleid bij studiereizen in het
buitenland.
_.j/

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Brochure: ziekten, plagen en afwijkingen bij Saintpaulia

w

1028 \£?
H. Verberkt
Ontwikkelen van een handboek voor het herkennen van gewasafwijkingen
als gevolg van ziekten en plagen, gebrek en overmaat aan
voedingselementen en andere niet-parasitaire oorzaken, alsmede het
beschrijven van oplossingrichtingen om de afwijkingen te voorkomen en te
verminderen.
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OVERZICHT VAN PROJECTEN PER GEWAS

ALGEMEEN BUITENBLOEMEN
01-2011

Bemesting buitenbloemen via NBS

02-1640
02-2013

Biologische middelen tegen bodemschimmels in kasteelten: grondteelten en A. Kerssies
potplanten
Bemesting van biologisch geteelde buitenbloemen
D. Krijger

04-2213

Bemestingsadviesbasis

05-1612

Invloed van vruchtwisseling op aaltjes in buitengeteelde snijbloemen

09-1632

Chemische bestrijding van onkruiden in het kader van de kleine
toepassingen problematiek
Toetsen van strategieën om onkruidvorming te voorkomen en te bestrijden
bij buitenbloemen
Bloeisturing zomerbloemen

09-1648
12-1422
12-1836

R.-J.Pittens

C. de Kreij
D. Krijger
A. Kerssies
R.-J.Pittens
T. Blacquière

12-2027

Sortiment, bloeispreiding en verbetering van productkwaliteit van buiten- en D. Krijger
onder glas geteelde snijbloemen
Bladvlekken en voeding bij buitenbloemen
D. Krijger

12-2422

Bloeispreiding Agapanthus

18-1009

Kennisdoorstroming bloemisterij

A. van der
Wiel
G. Welles

ALGEMEEN GLASGROENTE
01-1405

Wortelverdikking bij vruchtgroentegewassen

J. Kipp

01-1656

Effect van plantgenotype op zoekgedrag van roofmijt in komkommer

P. Ramakers

02-1640

Biologische middelen tegen bodemschimmels in kasteelten: grondteelten en
potplanten
Ontwikkeling van biologische teeltsystemen: glasgroente Horst

A. Kerssies

W. Voogt

04-1222

Optimalisatie van watergift en bemesting in biologische teelten van
glasgroente en siergewassen
Managemement info en beslissingsondersteunend systeem voor nutriënten

04-2022

Implementatie van het EC-bodemvocht bemestingsadvies in de praktijk

04-2213

Bemestingsadviesbasis

R. van
Uffelen
J. Kipp
C. de Kreij

07-1610

Geïntegreerde bestrijding van meeldauw in vruchtgroentegewassen

A. Dik

08-1620

Bladluisbestrijding met galmuggen

P. Ramakers

08-1622

Tripsbestrijding met roofwantsen (Orius spp.)

P. Ramakers

08-1627^

Handhaving van roofmijtpopulaties in perioden van tripsschaarste

P. Ramakers

12-1501

Gebruikswaardenonderzoek glasgroente

X. Berents

15-1831

Ontwikkeling en toetsing van geïntegreerde kwaliteitszorgsystemen en
systemen van bedrijfscertificering in de glasgroentesector
Kennisdoorstroming glasgroente

B. van der
Maas
A. de Koning

02-2457
02-2903

8-1010

G. Welles

ALGEMEEN GLASTUINBOUW
01-1210

Bedrijfskundige aspecten van een duurzaam gewasproductiesysteem

M. Ruijs

01-1221

Evaluatie maatlat Groenlabel kas

J. Nienhuis

01-1707

Sturing van de plantvorm met DIF

J. Vogelezang

01-1801

Kwaliteitsborging fysisch onderzoek aan wortelmedia

G. Wever

01-2215

Normalisatie bodemverbeterende middelen en substraten (CEN)

G. Wever

01-2455

Inventarisatie kennis wisselteelten

G. Heij

01-2456

Teeltkundige aspecten wisselteelten

G. Heij

01-2807

Watergeefsystemen voor buitenbloemen

K. Bartels

02-1211

Milieukundige analyse en evaluatie van biologische teelt- en bedrijfsystemen
in de sierteelt en glasgroenteteelt
Biologische middelen tegen bodemschimmels in kasteelten: grondteelten en
potplanten

K.J. Kramer

02-1640

A. Kerssies

02-2457

Ontwikkeling van biologische teeltsystemen: glasgroente Horst

G. Welles

03-1020

Elektronische VraagBaak

P. van 't Hoff

03-1205

Integrale energieregistratie (Groeibase)

M. Ruijs

03-1212

Haalbaarheidsstudie naar kwaliteitsborging voor

M. Raaphorst

klimaatbeheersingsintallaties in de glastuinbouw
03-1223

Conversie rekenmodel gasverbruik naar PC

M. Raaphorst

03-1328

Betrekken dauwpunt bij de regeling van het kasklimaat

T. Rijsdijk

03-1309

Energie-effectieve kasklimaatbesturingssystemen

T. Rijsdijk

03-131 1 Analyse energieverbruik op praktijkbedrijven

M. Ruijs

03-1320

Ontwikkeling, documentatie en gebruik PBG-rekenmodel Gasverbruik

M. Raaphorst

03-1324

F. Buwalda

03-1325

Temperatuurintegratie met grenswaarden op basis van gewaskundige
kenmerken
_^'
Klimaatregeling op basis van 24-uurs en meerdaagse temperatuurintegratie

03-1331

Integratie kennis energieverbruik in voorlichtingsboodschappen, fase 2

E. van Rijssel

03-1332

Voorkomen van kouval bij schermkieren

04-1401
04-1402

Ontwikkelen van een groeitest ten behoeve van de karakterisering van
wortelmedia
Zuurstofvoorziening wortelmilieu, Aalsmeer en Naaldwijk

G. van den
Berg
G. Wever

04-2001

EC- en vochtmeting groeimedia

R. Baas

04-2005

Sporenelementen (gewasbehoefte, opname en toediening)

W. Voogt

04-2009

Optimalisatie van de bemesting en watergift in grondteelten

W. Voogt

04-2021

Implementatie van het bemestingsadvies in de praktijk

J. Kipp

04-2022

Implementatie van het EC-bodemvocht bemestingsadvies in de praktijk

J. Kipp

04-2208

Watermanagement steenwol, Horst

C. Blok

04-2212

Adviesbasis substraten

J . Kipp

04-2223

G. Wever

04-2302
04-2501

Ontwikkeling van fysische en biologische methoden voor de karakterisering
van wortelmedia
Onverzadigde waterdoorlatendheid
Chemische en biochemische analysemethoden

04-2802

Organische verontreinigingen van druppelsystemen

F. Buwalda

R. Baas

G. Wever
C. van
Elderen
N. v.d. Burg
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04-2805
04-2808
04-2809
05-1672
07-1606
07-1630
07-1661
07-1682
07-2207
07-2513
07-2804
08-1624
08-1631
08-1651
08-1663
08-1664
08-1666

Waterverbruik van gewassen in grondteelten
Biologische kwaliteit van de voedingsoplossing in recirculerende systemen
Alternatief voor niveaubak
Ontsmetting teeltsystemen tegen aaltjes
Geïntegreerde bestijding van Botrytis cinerea in glasgroente
Chemische bestrijding van schimmels en bacteriën in het kader van de
kleine toepassingenproblematiek
Verspreiding en geïntegreerde bestrijding van wortelpathogenen
Ontwikkelingsnelheid biologisch evenwicht: microbiologische en
(fysisch)chemische aspecten
Biologische buffering substraatsystemen
Electroforetische identificatie en detectie van plantpathogene organismen
Ontsmetting voedingswater
Effect van pesticiden op natuurlijke vijanden
Toetsing van chemische bestrijdingsmiddelen voor plagen in het kader van
kleine toepassingenproblematiek
Ontwikkelen en testen van formuleringen van de schimmel Aschersonia
aleyrodis
Entomopathogene schimmels tegen bladluis, trips, witte vlieg en mijten in
de kasomgeving
Ontwikkelen van een kweekmethode voor Amblyseius limonicus

10-1628
12-2502

Biologische bestrijding van grotere plaagorganismen met behulp van
insectenetende vogels
Chemische bestrijding van onkruiden in het kader van de kleine
toepassingen problematiek
Emissiearme toedieningstechnieken van gewasbeschermingsmiddelen
Analyse methoden voor vrucht- en bladgroenten

13-1204

Kwantitatieve informatie glastuinbouw

13-1215

Optimale bedrijfstructuur en - omvang ten behoeve van de ondersteuning
herstructurering glastuinbouw
Economische evaluatie teelt en bedrijfssystemen
Verbetering van de arbeidsomstandigheden en verhoging van de
arbeidsefficiëntie in de glastuinbouw
Arbeidsorganisatie en schaalvergroting
Verzamelen van keteninformatie ten behoeve van een doelmatigere afzet

09-1632

13-1220
14-1217

ALGEMEEN KUIPPLANTEN
0 1 - 1 4 1 8 Brochure effectiviteitverhoging van groeiregulatoren bij de teelt van pot- en
kuippplanten, Horst
01-2450 Groeiregulatie kuipplanten
01-2458 Implementatie van een teeltstrategie voor planmatige productie van
kalanchoë met minimale inzet van groeiregulatoren
01-2465 Geïntegreerde groeiregulatie Potchrysant
02-2457 Ontwikkeling van biologische teeltsystemen: glasgroente Horst
12-1861 Invloed van factoren tijdens de teelt en het transport op bloem- en knopval
bij kuipplanten

R. de Graaf
C. de Kreij
C. Blok
J. Amsing
A. Dik
A. Kerssies
A. Kerssies
W. Runia
A. Kerssies
J. Wubben
W. Runia
M. van der
Staay
J. Fransen
J . Fransen
J.Fransen
A. van der
Linden
A. van der
Linden
A. Kerssies
A. Kerssies
C. van
Elderen
S. van
Woerden
C. van der
Lans
J. Nienhuis
P. Vermeulen
P. Vermeulen
E. Poot

H. Verberkt
C. de Beer
H. Verberkt
H. Verberkt
G. Welles
A. Bulle
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12-1867
12-2221

Voorkomen van bloem- en knopval in de naoogstfase
A. Bulle
Het bepalen van de vochtvoorraad bij partijen planten in de afzetketen aan C. Vonk
de hand van metingen en substraateigenschappen en op basis van
Noordegraaf
vochtvoorraad, gewas en plantomvang een schatting maken hoe lang deze
zonder watergift kunnen.

ALGEMEEN POTPLANTEN
0 1 - 1 4 1 8 Brochure effectiviteitverhoging van groeiregulatoren bij de teelt van pot- en
kuippplanten, Horst
0 1 - 2 4 2 6 Planmatig telen van pot- en kuipplanten met een minimaal gebruik van
groeiregulatoren, Aalsmeer
0 1 - 2 4 5 8 Implementatie van een teeltstrategie voor planmatige productie van
kalanchoë met minimale inzet van groeiregulatoren
0 1 - 2 4 6 5 Geïntegreerde groeiregulatie Potchrysant
0 2 - 1 6 4 0 Biologische middelen tegen bodemschimmels in kasteelten: grondteelten en
potplanten
0 3 - 1 3 2 9 Toepassing van schermen voor energiebesparing in de bloemisterij
0 3 - 1 7 0 4 Praktijkimplementatie van een systeem om horizontale
temperatuurverschillen in kassen op te lossen
04-2213 Bemestingsadviesbasis
07-1681 Ontsmettingsmogelijkheden van teeltsystemen die besmet zijn met
wortelziekten
08-1621 Praktijkintroductie geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen in
bloemisterijgewassen
08-1673 Inventarisatie van problemen met wol-, dop- en schildluis en mogelijke
oplossingsrichtingen
08-1696 Bestrijding van Duponchelia in potplanten
12-1503 Gebruikswaardenonderzoek potplanten
12-1723 Ontwikkeling van economisch rendabele regelstrategieën voor CO2,
potplanten
12-1867 Voorkomen van bloem- en knopval in de naoogstfase
12-1869 In- en uitwendige kwaliteit van potplanten
12-1871 Samenstelling van de potgrond en de invloed daarvan op groei en
ontwikkeling van jonge planten
12-2221 Houdbaarheid potplanten in relatie tot substraat
15-1832 Ontwikkeling en toetsing van geïntegreerde kwaliteitszorgsystemen en
systemen van bedrijfscertificering in de bloemisterijsector
18-1009 Kennisdoorstroming bloemisterij

H. Verberkt
G. Welles
H. Verberkt
H. Verberkt
A. Kerssies
E. van Rijssel
M. Esmeijer
C. de Kreij
A. Numansen
J. Fransen
J. Fransen
A. van der Linde
X. Berents
M. Esmeijer
A. Bulle
B. Mulderij
G. Wever
C. Vonk Noordeç
B. van der Maas
G. Welles

ALGEMEEN SNIJBLOEMEN
0 2 - 1 6 4 0 Biologische middelen tegen bodemschimmels in kasteelten: grondteelten en A. Kerssies
potplanten
0 3 - 1 3 2 9 Toepassing van schermen voor energiebesparing in de bloemisterij
E. van Rijssel
0 3 - 1 7 0 4 Praktijkimplementatie van een systeem om horizontale
M. Esmeijer
temperatuurverschillen in kassen op te lossen
0 4 - 1 2 2 2 Managementinfo en beslissingsondersteunend systeem voor nutriënten
R. van Uffelen
0 4 - 2 0 2 2 Implementatie van het EC-bodemvocht bemestingsadvies in de praktijk
J. Kipp
0 4 - 2 2 1 3 Bemestingsadviesbasis
C. de Kreij
0 8 - 1 6 2 0 Bladluisbestrijding met galmuggen
P. Ramakers
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08-1621
08-1622
08-1627
08-1673
12-1502
12-1723
12-1836
15-1832
18-1009

Praktijkintroductie geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen in
J . Fransen
bloemisterijgewassen
Tripsbestrijding met roofwantsen (Orius spp.)
P. Ramakers
Handhaving van roofmijtpopulaties in perioden van tripsschaarste
P. Ramakers
Inventarisatie van problemen met wol-, dop- en schildluis en mogelijke
J. Fransen
oplossingsrichtingen
Gebruikswaarde-onderzoek snijbloemen
X. Berents
Ontwikkeling van economisch rendabele regelstrategieën voor CO2;
M. Esmeijer
potplanten
Sortiment, bloeispreiding en verbetering van productkwaliteit van buiten- en D. Krijger
onder glas geteelde snijbloemen
Ontwikkeling en toetsing van geïntegreerde kwaliteitszorgsystemen en
B. van der Maas
systemen van bedrijfscertificering in de bloemisterijsector
Kennisdoorstroming bloemisterij
G. Welles

AECHMEA
12-1845 Relatie teelt en houdbaarheid bij Bromelia
ALSTROEMERIA
12-1502 Gebruikswaardenonderzoek snijbloemen
12-1723 Ontwikkeling van economisch rendabele regelstrategieën voor CO2;
alstroemeria
0 1 - 2 0 1 0 Optimalisatie van watergeven en bemesten bij teelten in kasgrond

AMARYLLIS
0 5 - 1 6 9 5 Invloed substraattype op aantasting door aaltjes bij Amaryllis
12-1502 Gebruikswaardenonderzoek snijbloemen
^f
1 2 - 1 4 1 4 Boltemperatuurbehandeling tijdens de strekkingsinductieperiode
1 2 - 1 8 4 4 Invloed van boltemperatuur op bol-, blad- en bloemontwikkeling van
Amaryllis
12-2525 Toetsing van interne kwaliteit van Amaryllisbollen met behulp van in vivo
NMR
13-2440 Jaarrondlevering van Amaryllisbollen
03-1704 Praktijkimplementatie van een systeem om horizontale
temperatuurverschillen in kassen op te lossen

ANJER
03-1704 Praktijkimplementatie van een systeem om horizontale

B. Mulderij

X. Berents
M. Esmeijer
W. Voogt

J. Amsing
X. Berents
J. Doorduin
J. Doorduin
J. Doorduin
J. Doorduin
M. Esmeijer

M. Esmeijer

temperatuurverschillen in kassen op te lossen

01-2010 Optimalisatie van watergeven en bemesten bijteelten in kasgrond

W. Voogt
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ANDIJVIE
07-1686

ASTER
07-1678
12-1424

Wegvallen van slaplanten

P. Paternotte

Bestrijding van Rhizoctonia bij Aster
Verbetering van de bloemkwaliteit van aster ten behoeve van uitbreiding
van aanvoerperioden

J . Amsing
R. Maaswinkel

AUBERGINE
0 7 - 1 6 5 8 Bestrijding van Verticillium verwelkingsziekte bij tomaat
0 7 - 1 6 8 5 Tolerantie van aubergine (tomaat)onderstammen voor Verticillium
ANTHURIUM
0 5 - 1 6 5 9 Populatiedynamica, schade en beheersing van wortelaaltjes in
substraatteelten
0 5 - 1 6 7 5 Biologische en chemische bestrijding van wortelaaltjes in Anthurium
0 1 - 2 4 2 8 Ontwikkelen van een nieuw teeltsysteem voor Anthurium andreanum
0 1 - 2 4 6 0 Implementatie nieuw teeltsysteem Anthurium
14-1217 Verbetering van de arbeidsomstandigheden en verhoging van de
arbeidsefficiëntie in de glastuinbouw
AZALEA
12-2402

Ongelijkmatige bloei van azalea

P. Paternotte
P. Paternotte

J . Amsing
J . Amsing
H. Nijssen
H. Nijssen
P. Vermeulen

G. van Leeuwen

BEGONIA
*f
12-1503 Gebruikswaardenonderzoek potplanten
12-1868 Invloed van teeltfactoren op de houdbaarheid van Begonia
12-1417 Bloeisturing moerplanten Begonia, Aalsmeer

A. Berents
A. Bulle
H. Verberkt

BOUVARDIA
12-1502 Gebruikswaardenonderzoek snijbloemen
12-1811 Invloed van teeltfactoren op de waterhuishouding van Bouvardia

X. Berents
C. Slootweg

^ >
BROMELIA
0 8 - 1 6 9 2 Bestrijding van stromijt in Bromelia

M. Boogaard

4$

HAMAEDOREA
12-2025 Invloed licht en voeding op bladkleur Chameadorea
12-1415 Oorzaken ontstaan van bruine bladpunten bij palmen
CHRYSANT
0 1 - 1 2 0 9 Milieukundige analyse en evaluatie van geïntegreerde teelt- en
A. bedrijfssystemen in de glastuinbouw
0 1 - 2 0 1 0 Optimalisatie van watergeven en bemesten bij teelten in kasgrond
0 2 - 2 9 0 3 Optimalisatie van watergift en bemesting in biologische teelten van
glasgroente en siergewassen
0 3 - 1 7 0 4 Praktijkimplementatie van een systeem om horizontale
temperatuurverschillen in kassen op te lossen
0 4 - 2 0 0 6 Minimalisatie fosfaatbemesting, Naaldwijk

B. Mulderij
B. Mulderij

M. Ruijs
W. Voogt
W. Voogt
M. Esmeijer
A. van den Bos
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04-2009
07-1680
07-1697
08-1642
08-1665
08-1690
08-1694
10-1628
12-1409
12-1415
12-1435
12-1503
12-2528
12-2608

Optimalisatie van de bemesting en watergift in grondteelten Naaldwijk
Ziekteverspreiding door drainwater bij Chrysant in de volle grond
Kasklimaat chrysant in verband met Japanse roest
Biologische bestrijding van wortelduizendpoot in de chrysantenteelt
Monitoring, populatiedynamica en schaderelaties van trips in chrysant en
roos
Biologische bestrijding van trips met de roof-trips Franklinothrips
Alternatieven voor methylbromide voor de desinfectering van
uitgangsmateriaal en bloemisterijproducten
Emissiearme toedieningstechnieken van gewasbeschermingsmiddelen
Fotoperiodische belichting van chrysant
Oorzaken ontstaan van bruine bladpunten bij palmen
Belichting chrysant: geleidelijke overgang door daglengte iets langer dan
kritisch
Gebruikswaardenonderzoek potplanten
Ontwikkelen van een objectieve meetmethode voor stekkwaliteit
Holtrekken chrysantenstek

CYCLAMEN
0 7 - 1 6 0 7 Biologische bestrijding van Botrytis cinerea in bloemisterijgewassen
07-1638 Preventie en beheersing van wortelziekten in cyclamen
07-1667 Geïntegreerde bestrijding van Botrytis in potplanten
07-1668 Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw in potplanten
07-1681 Ontsmettingsmogelijkheden van teeltsystemen die besmet zijn met
wortelziekten
0 8 - 1 6 9 6 Bestrijding van Duponchelia in potplanten
12-1840 Invloed van bedrijfsomstandigheden op de houdbaarheid van Cyclamen
CYMBIDIUM
12-1423 Ontwikkelen en toetsen van teeltstrategieën gericht op de sturing van de
groei en bloei van Cymbidium
14-1217 Verbetering van de arbeidsomstandigheden en verhoging van de
arbeidsefficiëntie in de glastuinbouw
DRACAENA MARGINATA
1 2 - 1 8 7 0 Uitval en bruine bladpunten bij Dracaena marginata in de winterperiode
EUSTOMA
0 4 - 2 0 1 9 Vaststellen van optimaal EC-niveau bij grondteelten van Eustoma
12-1427 Het effect van de temperatuur in de opkweek op de groei en bloei van
Eustoma
•1428 Overgang van vegetatieve naar generatieve fase bij Eustoma
12-1429 Invloed van de lichthoeveelheid en teelttemperatuur op de groei en bloei van
^ , \ Eustoma
12-1502 Gebruikswaardenonderzoek snijbloemen
FICUS
01-1209

Milieukundige analyse en evaluatie van geïntegreerde teelt- en
bedrijfssystemen in de glastuinbouw

W. Voogt
J. Amsing
T. Rijsdijk
M. Boogaard
J. Fransen
M. Boogaard
A. de Gelder
A. Kerssies
T. Blacquière
B. Mulderij
T. Blacquière
X. Berents
H.-J. van Telgei
H.-J. van Telgei

J . Wubben
J. Wubben
J. Wubben
J. Wubben
A. Numansen
A. van der Lindi
A. Bulle

K. Uitermark
P. Vermeulen

B. Mulderij

A. van den Bos
T. Blacquière
T. Blacquière
T. Blacquière
X. Berents

M. Ruijs
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08-1643

Effect van geïntegreerde bestrijding ten opzichte van chemische bestrijding
op de kwaliteit en kwantiteit van het product

GERBERA
0 3 - 1 7 0 4 Praktijkimplementatie van een systeem om horizontale
temperatuurverschillen in kassen op te lossen
0 4 - 2 0 0 5 Sporenelementen (gewasbehoefte, opname en toediening)
0 7 - 1 6 0 8 Biologische bestrijding van Botrytis cinerea bij snijbloemen tijdens
naoogstfase
0 7 - 1 6 3 3 Invloed van het kasklimaat en het suikergehalte van de plant op het
ontstaan van suikerrot bij Gerbera
13-2452 Invloed gewasonderhoud op productie en kwaliteit van Gerbera
GYPSOPHILA
12-1430 Invloed van vernalisatie op vroegheid en kwaliteit Gypsophila paniculata
"Perfecta"

M Boogaard

M. Esmeijer
W. Voogt
A. Dik
N. Marissen
F. van Noort

H. Nijssen

HEESTER
13-2442 Teeltmethoden snijheesters (Rijnsburg)
D. Krijger
13-2469 Teeltsystemen en teeltmethoden snijheesters (Horst: 2 4 2 3 , 2 4 4 7 , 2 4 4 8 en A. van de Wiel
2449)
HYDRANGEA
0 7 - 1 4 1 6 Knoprot bij Hydrangea

H. Verberkt

13-2438

J. Benninga

Haalbaarheidsstudie jaarrondcultuur Hydrangia

KALANCHOË
0 1 - 1 2 0 9 Milieukundige analyse en evaluatie van geïntegreerde teelt- en
bedrijfssystemen in de glastuinbouw
0 1 - 2 4 5 8 Implementatie van een teeltstrategie voor planmatige productie van
kalanchoë met minimale inzet van groeiregulatoren
12-1503 Gebruikswaardenonderzoek potplanten
KASASPERGE
13-2417 Optimaliseren teeltmogelijkheden van kasasperge
KOMKOMMER
0 1 - 1 6 5 6 Effect van plantgenotype op zoekgedrag van roofmijt in komkommer
0 2 - 2 4 5 7 Ontwikkeling van biologische teeltsystemen: glasgroente Horst
0 4 - 2 0 0 5 Sporenelementen (gewasbehoefte, opname en toediening)
0 4 - 2 2 0 8 Watermanagement steenwol, Naaldwijk
0 6 - 1 6 6 0 Detectie van Olpidium en door Olpidium overgedragen virussen in de
komkommerteelt
0 7 - 1 6 6 2 Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw en Botrytis in diverse
gewassen
0 7 - 1 6 8 7 Biologische bestrijding van bodemschimmels in substraatteelten:
komkommer
0 7 - 2 2 0 7 Biologische buffering substraatsystemen
0 8 - 1 6 2 7 Handhaving van roofmijtpopulaties in perioden van tripsschaarste

M. Ruijs
H. Verberkt
X. Berents

H. van Gurp

P. Ramakers
G. Welles
W. Voogt
C. Blok
I. Stijger
A. Dik
A. Kerssies
A. Kerssies
P. Ramakers
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08-1654
08-1664
13-2403

Teeltwijze van komkommer en het optimaliseren van de biologische
bestrijding
Ontwikkelen van een kweekmethode voor Amblyseius limonicus
Ontwikkeling van teeltsystemen bij komkommer

P. Ramakers
A. van der Lind«
J. Janse

NEPHROLEPIS
12-1843 Relatie opkweektemperatuur/lichthoeveelheid en kwaliteit bij Nephrolepis

B.Mulderij

ORCHIDEE
11-1822 Ziektevrije vermeerdering bloemisterijgewassen in vitro

H.-J. van Telger

PAPRIKA
0 3 - 1 7 1 6 Het ontwikkelen en toetsen van een geautomatiseerd prototype voor
energiezuinige klimaatbeheersing
0 4 - 2 2 0 8 Watermanagement steenwol
0 4 - 2 2 0 8 Watermanagement steenwol Naaldwijk
0 7 - 1 6 5 0 Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw in paprika
0 8 - 1 6 1 9 Biologische bestrijding van rupsenplagen (Noctuidae)
0 8 - 1 6 2 0 Bladluisbestrijding met galmuggen
0 8 - 1 6 2 2 Tripbestrijding met roofwantsen (Orius spp.)
0 8 - 1 6 4 4 Biologische bestrijding van Echninotrips americanus in paprika met behulp
van rooftrips
0 8 - 1 6 4 5 Verspreiding van tospo-virussen door trips bij geïntegreerde bestrijding
0 8 - 1 6 6 6 Biologische bestrijding van grotere plaagorganismen met behulp van
insectenetende vogels
12-1501 Gebruikswaardenonderzoek vleestomaat
^
12-2315 Fytomonitoring bij paprika
12-2526 Oriënterende metingen voor het ontwerpen van een instrumentele
meetmethode smaak paprika
^r
13-2437 Winterproductie paprika
17-1219 Verzamelen van keteninformatie ten behoeve van een doelmatiger afzet
PELARGONIUM
0 7 - 1 6 0 7 Biologische bestijding van Botrytis cinerea in bloemisterijgewassen
0 7 - 1 6 6 7 Geïntegreerde bestrijding van Botrytis in potplanten
0 7 - 1 6 6 8 Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw in potplanten
PHALAENOPSIS
12-1431 Het voorkomen van 'voortakken' tijdens de opkweek van pot-Phalaenopsis
PIOENROOS ±
0 5 - 1 6 4 7 Chemische bestrijding van nematoden in het kader van de kleine
toepassingenproblematiek
0 8 - 1 6 9 1 Bestrijdingsmogelijkheden van de slawortelboorder in pioenroos

R. van Uffelen
C. Blok
C. Blok
A. Dik
A. van der Lind(
P. Ramakers
P. Ramakers
P. Ramakers
P. Ramakers
P. Ramakers
A. van der Lind(
X. Berents
G. Heij
W. Verkerke
G. Heij
E. Poot
J. Wubben
J . Wubben
J . Wubben

K. Uitermark

J . Amsing
M. Boogaard

•

POINSETTIA
0 1 - 2 4 2 6 Planmatig telen van pot- en kuipplanten met een minimaal gebruik van
groeiregulatoren, Aalsmeer
12-1503

Gebruikswaardenonderzoek potplanten

G. Welles
X. Berents
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POTCHRYSANT
01-2465
12-1503
RADIJS
01-1209
01-2010
04-2006
04-2009
12-1501
12-1851
ROOS
01-1209

01-2010
01-2307
01-2410
01-2453
02-2604
03-1327
03-1716
04-1413
04-2210
04-2805
05-1647
05-1659
05-1671
07-1605
07-1608
07-1639
07-1683
07-1684
07-1688
07-2207
08-1665

Geïntegreerde groeiregulatie Potchrysant
Gebruikswaardenonderzoek potplanten

H. Verberkt
X. Berents

Milieukundige analyse en evaluatie van geïntegreerde teelt- en
bedrijfssystemen in de glastuinbouw
Optimalisatie van watergeven en bemesten bij teelten in kasgrond
Minimalisatie fosfaatbemesting, Naaldwijk
Optimalisatie van de bemesting en watergift in grondteelten Naaldwijk
Gebruikswaardenonderzoek vleestomaat
Bladverbranding bij radijs

M. Ruijs

Milieukundige analyse en evaluatie van geïntegreerde teelt- en
bedrijfssystemen in de glastuinbouw
Optimalisatie van watergeven en bemesten bij teelten in kasgrond
Ontwikkeling van nieuwe teelt- en oogstsystemen voor de glastuinbouw
Adaptatie struikopbouw van roos ten behoeve van gemechaniseerde en
gerobotiseerde teelt
Invloed geïntegreerde teeltmethode op productie en kwaliteit van roos
Beworteling en groei van uitgangsmateriaal voor biologische teelten
Vaststellen van grenswaarden voor luchtvochtigheid bij energiebesparende
kasklimaatregeling met behoud van kwaliteit in sierteeltproducten
Het ontwikkelen en toetsen van een geautomatiseerd prototype voor
energiezuinige klimaatbeheersing
Invloed van Ca-translocatie op de kwaliteit van roos
Minimale zuurstofstress in gesloten teeltsystemen met hoge
doorstroomsnelheden
^^m
Waterverbruik van gewassen in grondteelten
Chemische bestrijding van nematoden in hetkader van de kleine
toepassingen-problematiek
Populatiedynamica, schade en beheersing van wortelaaltjes in
substraatteelten
Biologische en chemische bestrijding van wortelaaltjes in roos
Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw in roos
Biologische bestrijding van Botrytis cinerea bij snijbloemen tijdens de
naoogstfase
w
Loodglans bij roos
Epidemiologie, detectie en bestrijding van Cylindrocladium in roos
Coniothyrium (stamkanker) in roos
Wortelknobbel bij roos
Biologische buffering substraatsystemen
Monitoring, populatiedynamica en schaderelaties van trips in chrysant en
roos
Biologische bestrijding van trips met de rooftrips Franklinothrips
Bestrijdingsmogelijkheden van de slawortelboorder in pioenroos

08-1690
08-1691
08-1694 Alternatieven voor methylbromide voor de desinfestering van
10-1628

uitgangsmateriaal en bloemisterijproducten
Emissiearme toedieningstechnieken van gewasbeschermingsmiddelen

W. Voogt
A. van den Bos
W. Voogt
X. Berents
G. Heij

M. Ruijs
W. Voogt
P. v. Weel
H.-J. van Telgen
F. van Noort
H.-J. van Telgen
A. de Gelder
R. van Uffelen
R. Baas
R. Baas
R. de Graaf
J . Amsing
J . Amsing
J . Amsing
J. Wubben
A. Dik
J. Amsing
J. Wubben
J. Amsing
J. Wubben
A. Kerssies
J. Fransen
M. Boogaard
M. Boogaard
A. de Gelder
A. Kerssies
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12-1421
12-1837
12-1842
12-2609
13-2419
17-1219

Beheersing uitloop stekoog roos
Bedrijfsvergelijkend onderzoek houdbaarheid roos
Kwantificering CCh-effecten op de productie en kwaliteit van roos
Kwaliteitseisen uitgangsmateriaal rozen (onderstammen, ogen)
Teeltsystemen roos (knipmethoden, inbuigen, plantopbouw en
plantdichtheid), Aalsmeer
Verzamelen van keteninformatie ten behoeve van een doelmatiger afzet

SAINTPAULIA
0 7 - 1 6 0 7 Biologische bestrijding van Botrytis cinerea in bloemisterijgewassen
0 7 - 1 6 6 7 Geïntegreerde bestrijding van Botrytis in potplanten
0 7 - 1 6 6 8 Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw in potplanten
0 7 - 1 6 7 9 Corynespora cassiicola in Saintpaulia
12-1503 Gebruikswaardenonderzoek potplanten
18-1028 Brochure, ziekten, plagen en afwijkingen bij Saintpaulia
SERING
01-2432
12-2103
12-2602
SLA
01-1858

07-1686
12-1501
12-2431

Ontwikkeling van een duurzaam en bedrijfszeker teeltsysteem in containers
voor Sering
Screening van het internationale seringensortiment op nieuwe,
bedrijfszekere, witte cultivars
Vergelijking van seringenonderstammen

Optimal control of nitrate accumulation in greenhouse lettuce and other
leafy vegetables (Nicolet)
Wegvallen van slaplanten
Gebruikswaardenonderzoek vleestomaat
Bureaustudie teeltwijzen, oogstautomatisering en productverwerking van
slatypen op teeltbedrijven

SPATHIPHYLLUM
0 7 - 1 6 8 1 Ontsmettingsmogelijkheden van teeltsystemen die besmet zijn met
wortelziekten
12-1407 Verbetering bloeiregulatie bij Spathiphyllum
12-1503 Gebruikswaardenonderzoek potplanten
TOMAAT
0 1 - 1 2 0 9 Milieukundige analyse en evaluatie van geïntegreerde teelt- en
bedrijfssystemen in de glastuinbouw
0 1 - 2 3 0 7 Ontwikkeling van nieuwe teelt- en oogstsystemen voor de glastuinbouw
0 2 - 1 6 4 6 Biologische bestrijding van knobbelaaltjes
0 4 - 2 2 0 8 Watermanagement steenwol
0 4 - 2 8 0 5 Water verbruik van gewassen in grondteelten
0 7 - 1 6 5 8 Bestrijding van Verticillium verwelkingziekte bij tomaat
0 7 - 1 6 6 2 Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw en Botrytis in diverse
gewassen
0 7 - 1 6 8 5 Tolerantie van aubergine (tomaat)onderstammen voor Verticillium
0 8 - 1 6 2 0 Bladluisbestrijding met galmuggen
0 8 - 1 6 7 4 Biologische bestrijding van spintmijten in tomaat
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VIOLEN
12-1432

Gebruikswaardenonderzoek vleestomaat
Mogelijkheden van EC-variatie in de teelt van tomaat bij handhaving van de
productkwaliteit
Kwaliteitsregulatie bij tomaat
Meetmethoden voor kwaliteitsbepaling van vruchtgroenten op
praktijkbedrijven
Optimaliseren en valideren van de instrumentele meetmethode voor de
smaakbepaling van tomaat
Afwijkingen en uniformiteit van tomatenplanten
Productieverhoging door bladsnoei bij vegetatief groeiende tomatentypen
(Assimilatensturing)
Aanvoerprognose tomaat; effect van temperatuur op de uitgroeiduur
Verbetering van de arbeidsomstandigheden en verhoging van de
arbeidsefficiëntie in de glastuinbouw

Bloeisturing van violen en stekperkplanten
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PBG Aalsmeer
Linnaeuslaan 2a
1431 JV Aalsmeer
Telefoon 0 2 9 7 - 3 5 2 5 2 5
Fax 0 2 9 7 - 3 5 2 2 7 0
PBG Naaldwijk
Kruisbroekweg 5
Postbus 8
2 6 7 0 AA Naaldwijk
Telefoon 0 1 7 4 - 6 3 6 7 0 0
Fax 0 1 7 4 - 6 3 6 8 3 5
PBG Zuid-Nederland
Dr. Droessenweg 11
Postbus 6077
5 9 6 0 AB Horst
Telefoon 0 7 7 - 3 9 9 9 4 9 4
Fax 0 7 7 - 3 9 9 9 4 2 5
Onderzoekers:
C. de Beer (Bloemisterij)
H. van Gurp (Glasgroente)
K. Schouten (Bloemisterij)
A. van de Wiel (Bloemisterij)
PBG Noord-Nederland
Gantel 12
7 8 9 1 XA Klazienaveen
Telefoon 0 5 9 1 - 3 4 9 1 9 1 ,
Fax 0 5 9 1 - 3 4 9 1 7 6
Onderzoekers:
P. Haghuis (Glasgroente)
G. van Leeuwen (Bloemisterij)
F. van Noort (Bloemisterij)
Proeftuin Rijnsburg
Laan van Verhof 1
2231 BZ Rijnsburg
Telefoon 0 7 1 - 4 0 2 '
Onderzoeker:

rijger (Bloemisterij)

^ f c

VERKLARING VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

AB

Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek - DLO
(voorheen CABO-DLO en IB-DLO)
ATO
= Instituut voor Agro Technologie DLO
CEN
= Commission Européen de Normalisation
COWT
= Centraal Onderzoekslaboratorium voor Weefselkweek van
Tuinbouwgewassen
DIARP
= Dutch Israelian Agricultural Research Program
DLO
= Directie Landbouwkundig Onderzoek
EKO
= Ecologisch
EU
= Europese Unie
IKC
= Informatie- en Kennis Centrum
IMAG
= Instituut voor Milieu, Arbeid en Gebouwen - DLO
IPO-DLO = Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek - DLO
KWIN
= Kwantitatieve Informatie voor de glastuinbouw
LBO
= Laboratorium voor Bloembollen Onderzoek
LEI
= Landbouw-Economisch Instituut - DLO
LTO
= Land- en Tuinbouw Organisatie
LUW
= Landbouw Universiteit Wageningen
MLN
= Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
MBT
= Milieubewuste Teelt Glasgroente
MJA-E
= Meerjaren Afspraak Energie
MPS
= Milieuproject Sierteelt
NBS
= Stikstof bijmestingssysteem
MAKS
= Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Siergewassen
NFT
= Nutriënt Film Technicum
NMR
=s Nuclear Magnetic Resonance
NOVEM Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu B.V.
NTS
= Nederlandse Tuinbouw Studieclubs
PB
= Proefstation voor de Boomkwekerij
PBG
= Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (voorheen PBN en PTG)
PT
= Productschap Tuinbouw
RIKILT
= Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten - DLO
SC
= Staring Centrum - DLO
SITU
= Stichting Informatieverwerking Tuinbouw
SKAL
= Controleorgaan voor biologische productiemethoden te Zwolle
STW
= Stichting Technische Wetenschappen te Utrecht
TU
= Technische Universiteit Delft
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PBG Aalsmeer
Linnaeuslaan 2a
1431 JV Aalsmeer
Tel. 0297-352525
PBG Naaldwijk
Kruisbroekweg 5
Postbus 8
2670AA Naaldwijk
Tel. 0174-636700
PBG Zuid-Nederland
Dr. Droesenweg 5
5964 NC Horst
Tel. 077-3978333
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PBG Noord-Nederland
Gantel 12
7891 XA Klazienaveen
Tel. 0591-349191
PBG Rijnsburg
Laan van Verhof 1
2231 BZ Rijnsburg
Tel. 071-4021658
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