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andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
No part of this book may be reproduced and/or published in any form,
photoprint,
microfilm or by any other means without written permission from the publisher.
Het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente stelt zich niet aansprakelijk voor
eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik van de
gegevens in deze uitgave.
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PROJECTEN PER PROGRAMMA
1.

Duurzame bedrijfssystemen geïntegreerde tuinbouw

Programmaleider: L.C. Davidse
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:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Milieu analyse en evaluatie geïntegreerde teelt- & bedrijfssystemen
01-1209
1januari 1999 tot 31 december 2 0 0 0
M.N.A. Ruijs
Het simuleren en beoordelen van alternatieve productie- en bedrijfssystemen,
gericht op een geïntegreerde teeltwijze, in milieukundig en economisch opzicht
op basis van in 1 998 en 1 999 uitgevoerde analyses en evaluaties van
productie- en bedrijfssystemen in de praktijk. Activiteiten 2000:Ontwikkelingen
in het (praktijk)onderzoek en initiatieven vanuit de praktijk worden getoetst op
economische haalbaarheid en milieukundige prestatie. De studie wordt
uitgevoerd voor een zestal karakteristieke bedrijfstypen met representatieve
pilot-gewassen, waarbij voorandere gewassen binnen het bedrijfstype op
onderdelen een nadere uitwerking kan plaats hebben. Resultaten: Economische
en milieukundige beoordeling van verschillende productie- en bedrijfssystemen
met een geïntegreerde teeltwijze, voor bloemisterij- en glasgroentegewassen

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Bedrijfskundige aspecten van een duurzaam gewasproductie systeem
01-1210
1 januari 1999 tot 1 januari 2 0 0 1
A . A . v . d . Maas
Vaststellen van de haalbaarheid van een beoogd duurzaam productiesysteem
tegen de achtergrond van technische, wetenschappelijke en maatschappelijke
trends. Activiteiten 2 0 0 0 : Fasen: Ontwikkelen deelcomponenten van het
duurzaam productiesysteem en een milieukundige en maatschappelijke
toetsing. Op basis van het meest perspectiefvolle systeemontwerp in de
voorstudies (1998 en 1999), worden deelcomponenten van het
systeemontwerp verder ontwikkeld. De onderdelen hebben betrekking op het
water- en nutriëntenbeheer, de teeltsystemen, de interne logistiek, beheer
gewasbescherming, kasklimaat- beheersing, besturing en planning. Daarnaast
wordt een onderzoek uitgevoerd naar de maatschappelijke acceptatie van resp.
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randvoorwaarden voor duurzame bedrijfssystemen, een milieukundige
beoordeling van (onderdelen van)het systeem en een analyse van de afzet en
marktperspectieven van de voortgebrachte producten. Resultaten: Tussentijdse
resultaten van de studies voor de onderdelen water- en nutriëntenbeheer,
teeltsystemen, interne logistiek, beheer gewasbescherming,
kasklimaatbeheersing, besturing en planning, milieukundige beoordeling en
marktperspectieven. Vaststelling van de maatschappelijke randvoorwaarden
Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Effect van plantgenotype op zoekgedrag van roofmijt in komkommer
01-1656
januari 1999 tot december 2 0 0 0
P.M.J. Ramakers
Door AB-DLO worden komkommergenotypen opgespoord die verschillen in de
mate, waarin ze predatorrekruterende stoffen kunnen afscheiden. De vakgroep
Entomologie_LUW zal testen of de roofmijt Phytoseiulus persimilis op de
voorspelde manier reageert in een olfactometer (keuzeproeven in Y-buis). Door
het PBG worden kasproeven uitgevoerd om na te gaan of:
1. op gewasniveau roofmijten inderdaad in staat zijn spintkolonies over grotere
afstanden (enkele meters) waar te nemen resp. op te sporen.
2. dit vermogen afhankelijk is van het genotype (dus mogelijk van het ras) van
de waardplant.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Optimale beheersing van nitraat in kassla en andere bladgroenten
01-1858
januari 1999 tot januari 2 0 0 0
F. Buwalda
Hoge nitraatgehalten in sla en andere bladgroenten vormen een
gezondheidsrisico. Om deze reden heeft de EG maximum normen gesteld aan
nitraataccumulatie. In dit internationale project nemen naast het PBG ook de
vakgroep Agrofysica van de LUW, de vakgroepen Bodemkunde en
Oecofysiologie van de Rijksuniversiteit Gent(België) en het Technion in Haifa
(Israël) deel. Het project beoogt de ontwikkeling van dynamische teeltrecepten
waarmee de maximale productie kan worden gerealiseerd, die mogelijk is
binnen de grenzen die de nitraatnorm stelt. Er zullen t w e e toepassingen worden
ontwikkeld: een teeltadviserings-systeem en een berekening van diverse
Optimal Control- scenario's om binnen de grenzen van de bestaande normen zo
efficiënt mogelijk te produceren.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Normalisatie bodemverbeterende middelen en substraten (CEN
01-2215-*'
januari 1999 tot december 2 0 0 0
G. Wever
De werkzaamheden binnen de Europese normalisatie commissie voor
% bodemverbeteraars en wortelmedia zijn toegespitst op het afronden van een
groot aantal chemische- en fysische methoden en afspraken met betrekking tot
labeling en specificaties. Aanvullende methoden moeten worden vastgesteld
voor vormvaste materialen zoals minerale w o l . Als concrete producten zullen
nieuwe CEN normen worden ontwikkeld.
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Project:
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Nieuwe teelt- en oogstsystemen van de glastuinbouw

ßm

Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

01-2307
1 januari 1999 tot 31 december 2 0 0 1
P.A. van Weel
In project 2 3 0 7 worden concepten ontwikkeld en ontwerpen getoetst voor
technische componenten van duurzame gewasproductiesystemen. Het ontwerp
van een automatisch continu teeltsysteem voor tomaat bij een constante
plantlengte is gereed en gebouwd en zal worden beoordeeld op bruikbaarheid.
Voor roos wordt gezocht naar een systeem waarbij door selectie en transport
een stadiumafhankelijke teeltwijze kan ontstaan.

Project:

Adaptatie struikopbouw van roos ten behoeve van gemechaniseerde en
gerobotiseerde teelt
01-2410
januari 1999 tot december 2 0 0 0
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:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Planmatig telen van pot- en kuipplanten met een minimaal gebruik van
groeiregulatoren
01-2426
januari 1 999 tot december 2 0 0 0
G.W.H. Welles
Ontwikkelen van een beslissingsondersteunend systeem (teeltstrategie) gericht
op sturing van het teeltresultaat op basis van definieerbare
ontwikkelingskenmerken van pot- en kuipplanten. Randvoorwaarde is daarbij
het zoveel mogelijk inzetten van niet-chemische methoden voor groeiregulatie.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Ontwikkelen van een nieuw teeltsysteem voor Anthurium andreanum
01-2428
januari 1999 tot maart 2 0 0 1
H.M.C. Nijssen
In dit drieëneenhalf jarig project wordt een nieuw substraatloos teeltsysteem
getest, waarbij de teelttechniek en de teeltoptimalisatie centraal staan.
Uitgangspunt bij deze teeltwijze is de verlenging van de teeltduur, de
optimalisatie van het beteelbare oppervlak en de verbetering van de
arbeidsomstandigheid en arbeidsproductiviteit. Het project w o r d t afgesloten
met een economische evaluatie.

Project:

Ontwikkeling van een duurzaam en bedrijfszeker teeltsysteem in containers
voor Sering
01-2432
januari 1 999 tot juni 2 0 0 4
G.W.H. Welles
Het ontwikkelen van een duurzaam teeltsysteem voor seringen in containers,
gericht op productieverhoging verbetering arbeidsomstandigheden en
vermindering van teeltrisico's. Nagegaan wordt of teeltversnelling door
verlenging van de vegetatieve groei en tevens een jaarlijkse bloei mogelijk is

Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:
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door de planten onder tunnels te vervroegen, respectievelijk te remmen in de
voor bloei kritische teeltfase.
Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Groeiregulatie kuipplanten
01-2450
oktober 1998 tot augustus 2 0 0 0
C.A.M. Bartels
Het kwantificeren van de effecten van niet chemische remmethoden en het
vinden van alternatieven voor chemische groeiregulatie bij kuipplanten.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Teeltkundige aspecten wisselteelten
01-2456
januari 1999 tot juni 2 0 0 0
G. Heij
Bepaalde gewassen hebben een zuiverende werking van de bodem, terwijl er
binnen een gewas rassen zijn die onder dezelfde omstandigheden groeiremming
hebben of vatbaar zijn voor bepaalde bodemziekten. De hierover aanwezige
tuinderswijsheid en ervaring wordt geïnventariseerd en gepubliceerd.

Project:

Implementatie van een teeltstrategie voor planmatige prociuctie van Kalanchoë
met minimale inzet van groeiregulatoren
01-2458
januari 1 999 tot april 2 0 0 0
W.C.H. Verberkt
De doelstelling van dit project is het invoeren van een planmatige teeltstrategie
met minimale inzet van groeiregulatoren bij Kalanchoë op praktijkbedrijven.

Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Implementatie nieuw teeltsysteem Anthurium

01-2460
januari 1999 tot mei 2001
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H.M.C. Nijssen
Het onderzoek vloeit voort uit project 0 1 - 2 4 2 8 . In 2 0 0 1 is antwoord te
verwachten op de vraag hoe groot de arbeidsbesparing is bij een teelt in het
nieuwe systeem (tijdseenheid/ 100 bloemen of 100 bladeren). De verwachting
is dat deze bij het nieuwe teeltsysteem groter zal zijn door een verbeterde
arbeidshouding.
à

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Geïntegreerde groeiregulatie Potchrysant
01-2465
januari 1999 tot juni 2 0 0 0
W.C.H. Verberkt
Minimalisatie van het gebruik van chemische groeiregulatoren bij potchrysant
door toepassing 'geïntegreerde groeiregulatie'.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leidet--^
Doel:

Watergeefsystemen voor buitenbloemen
01-2807
januari 1 999 tot juni 2 0 0 0
C . A . M . Bartels
Er wordt voor het derde achtereenvolgende jaar een proef uitgevoerd in astilbe
met diverse watergeefsystemen en twee varianten in de watergift. Doel is het
realiseren van een optimale watergeefstrategie voor telers van buitenbloemen

0ÊPBG

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met PAV-ZON en Lehr- und
Versuchsanstalt in Straelen.
Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Praktijktoets Poinsettia
01-5014
mei 1999 tot mei 2001
J . A . M . Kromwijk
Testen van de haalbaarheid van invoering op praktijkbedrijven van een
planmatige teeltstrategie met minimale inzet van groeiregulatoren bij poinsettia.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Wortelverdikking komkommer
01-5034
juli 1 999 tot december 2 0 0 0
D J . van der Gaag
Wortelverdikking bij komkommer veroorzaakt grote schade zowel tijdens de
opkweek als tijdens de teelt. Deze ziekte wordt waarschijnlijk veroorzaakt door
één of meerdere bacteriën die in de voedingsoplossing voorkomen. Tot nu toe
zijn deze bacteriën nog niet geïdentificeerd. Identificatie van de veroorzaker(s)
van wortelverdikking zal het mogelijk maken een detectiesysteem te
ontwikkelen, zodat in een vroeg stadium de aanwezigheid van veroorzakers kan
worden vastgesteld en ontsmetting kan worden uitgevoerd. Tevens kan
gerichter naar milieuvriendelijke bestrijdings- en ontsmettingsmethoden worden
gezocht door te onderzoeken welke middelen de veroorzakers doden of
remmen. In het project zullen, door gebruik van selectieve antibiotica, filters
met verschillende poriegrootten en moleculaire methoden, de bacteriën
betrokken bij wortelverdikking worden geïdentificeerd. Na identificatie van de
veroorzaker(s) zal onderzocht worden met welke middelen wortelverdikking het
beste kan worden bestreden. Hierbij zal worden gezocht naar (biologische)
middelen die het milieu zo min mogelijk belasten.
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2.

Duurzame bedrijfssystemen biologische tuinbouw

Programmaleider:

L.C. Davidse

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 2 0 0 0 wordt evenals in 1999 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 volle grond (snijbloemen). Onderzoek in de diepte vindt
plaats op het terrein van gewasbescherming (aaltjes), watergift en bemesting.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

A ^ ^
Project:
Nummer:
Looptijd:

Milieukundige analyse en evaluatie van biologische teelt- en bedrijfssystemen in
de sierteelt en glasgroenteteelt
02-1211
januari 1999 tot december 2 0 0 0
M.N.A. Ruijs
Het beoordelen van alternatieve productie- en bedrijfssystemen, gericht op een
biologische teeltwijze in economisch en milieukundig opzicht.

Biologische middelen tegen bodemschimmels in kasteelten: grondteelten en
potplanten
02-1640
januari 1999 tot december 2001
D.J. van der Gaag
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.
Ontwikkeling van biologische teeltsystemen
02-2457
januari 1999 tot december 2 0 0 2
G.W.H. Welles
Op verschillende PBG-locaties wordt experimenteel onderzoek uitgevoerd
waarbij mede aan de hand van bedrijfskundige voorstudies perspectiefvolle
nieuwe teeltsystemen bij verschillende gewasgroepen worden getoetst op hun
effecten op haalbaarheid voor de praktijk (opbrengst, kwaliteit, kosten en
omgevingseffecten). Kennis uit literatuur en resultaten uit lopend disciplinair
onderzoek binnen en buiten het PBG wordt ingebracht in de teeltsystemen.
Knelpunten welke voortvloeien uit het teeltonderzoek vormen input voor nieuw
te starten disciplinair onderzoek. Beoogd resultaat: nieuwe, haalbare
teeltconcepten voor de biologische teelt.
Beworteling en groei van uitgangsmateriaal voor biologische teelten
02-2604
januari 1999 tot december 2 0 0 0

Leider:
Doel:

H.J. van Telgen
Op het PBG worden voor dit project chrysanten op biologische wijze geteeld.
Het gebruikte uitgangsmateriaal hiervoor is gangbaar, omdat het biologische
niet beschikbaar is. Echt biologisch stek dient ook afkomstig te zijn van
biologische geteelde planten. Bij de biologische teelt van uitgangsmateriaal
zullen echter problemen ontstaan op het gebied van (voorraad) bemesting van
de moerplanten, ontstaan van ziekten en plagen en mogelijk ander
bewortelingsgedrag van het stek. In eerste instantie is het doel van het project
gericht op het inventariseren van de problemen die optreden bij een volledige
biologische moerplantenteelt en verkennen van mogelijke oplossingsrichtingen.

Project:

Optimalisatie van watergift en bemesting in biologische teelten van glasgroente
en siergewassen
02-2903
januari 1999 tot december 2001
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:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Teeltsystemen jaarrondchrysanten
02-5101
januari 2 0 0 0 tot september 2 0 0 0
R.H.M. Maaswinkel
Een biologisch systeem voor jaarrondteelt van chrysanten wordt getoetst op
haalbaarheid voor de praktijk (opbrengst, kwaliteit, kosten en
omgevingseffecten). Knelpunten welke voortvloeien uit het teeltonderzoek
voormen input voor nieuw op te starten disciplinair onderzoek.
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3.

Energie

Programmaleider: L.C. Davidse
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).

Klimaatregeling op basis van vierentwintiguurs en meerdaagse
temperatuurintegratie
03-1325
januari 1999 tot april 2001
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.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:

Energie efficiëntie tomaat
03-1337
januari 1999 tot november 2 0 0 0
^
R.C. Kaarsemaker
.^
Het vaststellen van plantkundige veranderingen die kunnen bijdragen aan een
hogere energie efficiëntie van tomaat middels modelstudies en groeianalyse. Er
zal een gedetailleerde analyse van groei- en ontwikkelingsaspecten
plaatsvinden. De resultaten worden o.a. geanalyseerd met simulatiestudies met
een groeimodel. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met
departement Plantenteelt van de LUW.

Doel:

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:^ \
Doel:

»

Paprika 2 0 0 0
03-5072
*.
januari 2 0 0 0 tot december 2 0 0 0
F. Buwalda
Dit project beoogt het vaststellen van de effecten van licht, temperatuur en
plantbelasting op groei- en ontwikkelingssnelheid, assimilatenverdeling en
vruchtkwaliteit bij paprika. Een breed temperatuurtraject wordt in 6 trappen in
enkelvoud aangelegd, licht wordt gevarieerd d.m.v. 3 trappen van
plantdichtheid. Op basis van de verkregen data uit dit project zal (niet in het
kader van dit project) een dynamisch model voor paprika worden opgesteld.
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Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Grenzen aan de teelt van tomaat bij minimaliseren van de gasaansluitwaarde
03-5084
januari 2 0 0 0 tot december 2 0 0 1
R.C. Kaarsemaker
Het openstellen van de energiemarkt betekent een verandering in de tarieven en
de tariefstructuren van gas. Voor de tuinbouw betekent deze nieuwe
berekeningsmethode van de gasprijs op basis van aansluitwaarde in relatie tot
het jaarverbruik een aanzienlijke kostenverhoging. Door de gasaansluiting te
verkleinen kan de kostenverhoging beperkt worden. Risico hierbij is dat onder
strenge winteromstandigheden de temperatuur in de kas niet op het gewenste
niveau gehandhaafd kan worden. Door toepassing van temperatuurintegratie
kan de temperatuur gedurende een periode lager worden gehouden dan
gewenst, als daarna maar wordt gecompenseerd. Een afweging moet worden
gemaakt tussen kostenbesparing door een lage aansluitwaarde tegen het risico
op opbrengstvermindering tijdens een extreme koudeperiode. Om deze
afweging te kunnen maken moeten de effecten van een langdurige
koudeperiode op de productie kwantitatief worden bepaald.
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4.

Nutriënten en waterhuishouding beschermde teelten

Programmaleider: L.C. Davidse
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:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Fysisch transport in wortetmedia
04-5005
juli 1999 tot december 2 0 0 2
G. Wever
Onderzoek naar de effecten van transport van water, nutriënten en gassen in
wortelmedia. Dit in relatie tot boven en ondergrondse groei en ontwikkeling.
Hiervoor worden meetmethodieken en modellen ontwikkeld en of
geoptimaliseerd. Met de te ontwikkelen techniek voor het meten van de
gassamenstelling in het wortelmilieu zal het verloop daarvan gevolgd worden.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Biologische waterkwaliteit
04-5006
januari 2 0 0 0 tot december 2 0 0 2
C. de Kreij
Doel van het onderzoek is het definiëren van de biologische waterkwaliteit.
Door biologische vervuiling kunnen druppelaars verstopt raken. Er wordt
gezocht naar een goede maat voor het aangeven van de verstopping van
druppelaars. Daarbij worden verschillende druppelsystemen en waterkwaliteiten
met elkaar vergeleken. In recirculatie kan de afbraak van wortels en microorganismen en uitscheiding van wortels leiden tot organische stoffen in de
recirculerende voedingsoplossing. Het doel is deze stoffen te karakteriseren en
na te gaan wat het verschil is tussen een open en een gesloten systeem.
Verder wordt nagegaan hoe het biologische evenwicht van een recirculerende
voedingsoplossing zich ontwikkelt.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Looptijd:

Bemestingsadvies nieuwe stijl

04-5007 j W
juli 1999 tot december 2 0 0 2
C. de Kreij
Verbeteren van de adviesbasis voor de teelt in substraat van de bloemengroente- en potplantenteelt onder glas

Water en Ec sturing in substraat
04-5009
juli 1999 tot december 2 0 0 2
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Leider:
Doel:

Chr. Blok
Doel is het automatisch realiseren van streefwaarden voor drain, watergehalte,
pH en EC in het substraat. In eerder onderzoek is gebleken dat het
watergehalte, de pH en de EC van het substraat bewaakt dienen te blijven.
Watergeefstrategieën op basis van bestaande modellen kunnen met deze
resultaten verbeterd en geautomatiseerd worden via on-line metingen in het
substraat.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Methodenontwikkeling
04-5010
januari 2 0 0 0 tot december 2 0 0 1
J.A. Kipp
Er is een enorme diversiteit aan wortelmedia. Dat heeft t o t gevolg dat de
karakterisering niet altijd volgens een standaard methode kan geschieden.
Daarnaast is er een scala aan toepassingen die ook weer eigen eisen stelt aan
de eigenschappen van het wortelmedium. In dit project gaat het om
onvoorziene problemen. Te denken valt aan andere extractiemethoden,
bemonsteringsmethoden die niet voldoen, het vaststellen van biologische
afbreekbaarheid door bepaalde schimmels, substraatproblemen bij de teelt van
een bepaald gewas etc. Het doel is methoden te ontwikkelen die aan diverse
laboratoria en certificerende instellingen worden aangeboden. Dit project is een
integratie van de projecten 2 5 0 1en 2 2 2 3 .

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Specifiek bemestingsonderzoek
04-5011
januari 2 0 0 0 tot juni 2 0 0 2
W. Voogt
Onderzoek naar grenswaarden voor gewasgroei en ontwikkeling van specifieke
nutriënten, ten einde het milieurendement van teeltsystemen te vergroten
A) Vaststellen van schadedrempels en interacties tussen spoorelementen (Zn
en Cu) bij gewassen in een gesloten systeem. Hierdoor kan de noodzaak
voor spui bij gesloten systemen worden verminderd.
B) B) Onderzoek naar de streefwaarde voor P bij teelten in grond, waardoor de
P-bemesting verder kan worden geminimaliseerd.

Project:
Nummer
Looptijd:
Leider:

Kwaliteitsborging fysisch onderzoek

04-5092
januari 2 0 0 0 tot december 2 0 0 0
L.C. Davidse

Doelf*
Project:
Nummer
Looptijd:
Leider:

Fertigatiemodel grond
04-5100
januari 1999 tot december 2 0 0 2
W. Voogt

12

Doel

Het ontwikkelen en toepasbaar maken van een model voor watergift en
bemestingsstrategie voor teelten in kasgrond waarmee een maximaal
milieurendement kan worden behaald.
Resultaten: Verbeterd algoritme voor de watergift, met terugkoppeling van
grondparameters. Algoritme voor de beheersing van de nutriëntenvoorziening.
Toetsingsresultaat van een voor de praktijk robuuste methode van beheersing
van de watergift en nutriëntenvoorziening.

13
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5.

Aaltjes

Programmaleider: N.A.M, van Steekelenburg
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:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Chemische bestrijding van nematoden in het kader van de kleine
toepassingenproblematiek
05-1647
januari 1999 tot december 2 0 0 2
J . J . Amsing
Het testen van chemische middelen op deugdelijkheid (ef f ?ctiviteit en
fytotoxiciteit) ter bestrijding van aaltjes

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Wortelaaltjes in substraten
05-1659
januari 1999 tot augustus 2 0 0 1
J . J . Amsing
Onderzoek naar de populatieontwikkeling van en schade door het
wortelknobbelaaltje Meloidogyne kapla bij roos in substraatteelten.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Wortelaaltjes in roos
05-1671
<
januari 1999 tot december 2 0 0 2
J . J . Amsing
Onderzoek naar de mogelijkheden van biologische en chemische bestrijding van
het wortelknobbelaaltje Meloidogyne hapla bij roos in substraatteelten.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Ontsmetting teeltsystemen tegen aaltjes
05-1672
.
januari 1999 t o t april 2 0 0 0
J . J . Amsing
Onderzoeken met welke chemische middelen een teeltsysteem aaltjesvrij kan
worden gemaakt

Project:

Geïntegreerde bestrijding van het wortelnecrose aaltje Radopholus bij
Anthurium
05-1675
januari 1 9 9 9 t o t december 2 0 0 1
J . J . Amsing
Nagaan op welke wijze Anthurium het beste kan worden geteeld zodat het
wortelnecrose aaltje Radopholus similis zo weinig mogelijk problemen
veroorzaakt.

Nummer:
Looptijd:
Leider:

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

Vruchtwisseling en warm water behandeling tegen aaltjes in zomerbloemen
05-3053
januari 2 0 0 0 tot januari 2 0 0 2
D.J.G. Krijger
Bij vijf, reeds in een onlangs afgesloten project vruchtwisseling aangeplante,
zomerbloemgewassen, alsmede de vijf op het bestaande vruchtwisselingsveld
nieuw te planten zomerbloemen worden warmwaterbehandelingen op het
plantmateriaal toegepast om de warmtetolerante te testen en op het veld de
gevoeligheid voor aaltjesaantasting.
De combinatie van warmwaterbehandeling, zoals deze in Lisse voor
bolgewassen is ontwikkeld, met vruchtwisseling zal moeten leiden tot een zeer
geringe aaltjesaantasting.
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6.

Virussen

Programmaleider: N.A.M, van Steekelenburg
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:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Detectie van Olpidium en door Olpidium overgedragen virussen in de
komkommerteelt
06-1660
januari 1999 tot december 2001
C.C.M.M. 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.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Teeltomstandigheden op de expressie van bladnecrose bij Freesia
06-1698
januari 1999 tot december 2001
J.C. Doorduin
Zoeken naar relaties tussen voedingstoestand in de grond en water naar het
voorkomen op bladnecrose op enkele praktijkbedrijven.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Biologische bestrijding bobbelblad in sla
06-3006
juli 1 999 tot december 2 0 0 2
C.C.M.M. Stijger
De mogelijkheden voor de biologische bestrijding van bobbelblad in sla nagaan
door opzettelijk een virusvrije herkomst van de vector Olpidium aan de plant toe
te voegen. :^m^

Project:
Nummer
Looptijd:
Leider
Doel:

Pepinomozaïekvirus in tomaat
06-3058
15 februari 2 0 0 0 tot januari 2 0 0 1
C . M . M . Stijger

Project:
Nummer
Looptijd:

Pepinomozaïekvirus in aubergine
06-3058
15 februari 2 0 0 0 tot januari 2 0 0 1

w
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Leider:
Doel:

C.C.M.M. Stijger
In 1999 zijn vele tomatenbedrijven besmet met het Pepinomozaïekvirus Op
basis van onderzoek uit 1999 zijn diverse hygiënische maatregelen geadviseerd
aan de telers om vooral rond de teeltwisseling extra maatregelen te nemen.
Begin januari 2 0 0 0 zijn er toch al weer een aantal bedrijven waar het virus is
waargenomen. Vraag voor onderzoek en voorlichting is nu of alle gegeven
adviezen goed zijn geweest. Wat vonden telers ervan. In overleg met de
pepinomozaiekvirus werkgroep is besloten te gaan monitoren op verschillende
bedrijven. Het doel van deze monitoring is vooral ervaringen documenteren,
praktijktoetsing van de gegeven adviezen en een mogelijk voorbeeldfunctie van
de gevolgde bedrijven voor collega tuinders.
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7.

Schimmels

Programmaleider: N.A.M, van Steekelenburg
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:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Knoprot bij Hydrangea
07-1416
januari 1 999 tot juli 2 0 0 1
W.C.H. Verberkt
Voorkomen van knoprot bij Hydrangea via bepaling grenzen rijpheid
plantmateriaal en optimaliseren teelt- en bewaarcondities.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Geïntegreerde bestrijding van meeldauw in roos
07-1605
januari 1 999 tot december 2 0 0 0
J.P. Wubben
Karakteriseren van isolaten van S.pannosa met behulp van epidemiologische en
fysiologische eigenschappen om het bestaan van een eventuele fysiologische
specialisatie aan te tonen.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Geïntegreerde bestijding van Botrytis cinerea in glasgroente
07-1606
januari 1 999 tot december 2 0 0 0
A.J. D i k , ^
\^
Onderzoek naar integratie van biologische bestrijding met teeltmaatregelen,
zoals voeding, klimaat en biorationele producten. Dit project wordt uitgevoerd
in samenwerking met IPO-DLO en TNO

"A*
Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Biologische bestijding van Botrytis cinerea in bloemisterijgewassen
07-1607
januari 1999 tot december 2 0 0 0
J.P. Wubben
Onderzoek naar de mogelijkheden om infectie door Botrytis cinerea in
potplanten biologisch te bestrijden. Hierbij wordt vooral gekeken naar de naoogstfase
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Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Biologische bestrijding van Botrytis cinerea bij snijbloemen tijdens de
naoogstfase
07-1608
januari 1999 tot december 2 0 0 2
A . J . Dik
Het ontwikkelen van biologische bestrijding van Botrytis cinerea in de na-oogst
fase van rozen. Het project wordt in samenwerking met TNO uitgevoerd

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Geïntegreerde bestrijding van meeldauw in vruchtgroentegewassen
07-1610
januari 1999 tot december 2001
A . J . Dik
Het project heeft de volgende doelstellingen:
1. het vaststellen van de schade- en actiedrempels voor echte meeldauw in
verschillende vruchtgroente gewassen.
2. het ontwikkelen van een geïntegreerd bestrijdingssysteem voor echte
meeldauw met behulp van plantversterkers, biologische bestrijding en
chemische bestrijding.

Project:

Chemisch bestrijding van schimmels en bacteriën in het kader van de kleine
toepassingenproblematiek
07-1630
januari 1999 tot december 2 0 0 2
A. Kerssies
Toetsing van chemische bestrijdingsmiddelen voor schimmels en bacteriën in
het kader van de kleine toepassingenproblematiek.

Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Preventie en beheersing van wortelziekten in cyclamen
07-1638
\ f
januari 1999 tot maart 2 0 0 0
J.P. 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:
Looptijd:
Leider:
Doel:
j

Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw in paprika
07-1650
januari 1999 tot december 2001
A . J . Dik
' • &
Het verkrijgen van inzicht in de schaderelatie voor echte meeldauw in paprika
en de invloed van klimaat hierop en het ontwikkelen van biologische of
geïntegreerde bestrijding. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met
Volcani Center, Israel en Hebrew University, Israel.

É

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:

Bestrijding van Verticillium verwelkingsziekte bij tomaat en aubergine
07-1658
januari 1999 tot december 2 0 0 0
S.J. Paternotte

19
^ f c

Doel:

Opsporen van besmettingsbronnen van Verticillium op teeltbedrijven bij de start
van een nieuw teeltseizoen om deze besmettingsbronnen en de ziekte
doeltreffend te kunnen elimineren. Het project wordt in samenwerking met de
NAK en de LUW uitgevoerd.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Bestrijding en geïntegreerde bestrijding van wortelpathogenen
07-1661
januari 1999 tot december 2 0 0 0
D.J. van der Gaag
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.

Project:

Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw en Botrytis in diverse gewassen
(tomaat en komkommer)
07-1662
januari 1999 tot februari 2 0 0 2
A . J . Dik
Het ontwikkelen van een systeem waarin zowel Botrytis als echte meeldauw
met minimale inzet van chemische middelen kunnen worden bestreden bij
tomaat en komkommer.

Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Geïntegreerde bestrijding van Botrytis in potplanten
07-1667
januari 1999 tot december 2 0 0 1
J.P. 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:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw in potplanten
07-1668
januari 1999 tot december 2 0 0 1
J.P. Wubben
Het ontwikkelen van geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw in
potplanten om zo de inzet en afhankelijkheid van chemische fungiciden te
verminderen. Gewassen: Begonia, Saint Paulia, potroos, potgerbera

Project:
Nummer
Looptijd:
Leider:
Doel:

Ziekteverspreiding drainwater chrysant
07-1680
januari 1999 - september 2 0 0 0
D.A. Hazendonk
Onderzoek naar de risico's op ziekteverspreiding van onder andere Verticillium
en wortelaaltjes in de teelt van Chrysant in de volle grond na hergebruik van
drainwater.
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Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

L

Ontsmettingsmogelijkheden van teeltsystemen die besmet zijn met
wortelziekten
07-1681
januari 1 999 tot december 2 0 0 0
A. Numansen
Het vinden van ontsmettingsmiddelen of methoden die afdoende
wortelpathogen in het teeltsysteem doden. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij
Spathiphyllum en Cyclamen (pilotgewas).
Ontwikkelingsnelheid biologisch evenwicht: microbiologische en
(fysisch)chemische aspecten
07-1682
januari 1999 tot december 2001
W.T. Runia
Inzicht te 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. Pilotgewas: tomaat.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Epidemiologie, detectie en bestrijding van Cylindrocladium in roos
07-1683
januari 1999 tot december 2001
J.P. Wubben
Het 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:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Wegvallen van slaplanten
07-1686
januari 1999 tot maart 2 0 0 0
D J . van der Gaag
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.
Gewassen: sia en andijvie

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel: J.

Biologische bestrijding van bodemschimmels in substraatteelten
07-1687-^
januari 1999 tot december 2 0 0 1
D.J. van der Gaag
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.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:

Roest in anjer
07-1699
januari 1999 tot december 2001
J.P. Wubben

7
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Doel:

De mogelijkheden van de biologische bestrijding van roestschimmel bij anjer
nagaan.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Electroforetische identificatie en detectie van plantpathogene organismen
07-2513
januari 1999 tot december 2 0 0 1
J.P. 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:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Ontsmetting voedingswater
07-2804
januari 1999 tot december 2 0 0 0
W.T. Runia
Uitdragen van de verkregen resultaten van het onderzoek naar
ontsmettingsmogelijkheden van recirculatiewater. Nagaan welke temperatuur
antagonisten kunnen overleven bij verhitting van recirculatiewater. Gewas
Algemeen

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:

Phytophthora bij Cymbidium
07-3004
januari 1999 tot december 2 0 0 0
J.P. Wubben
Nagaan op welke wijze en met welke snelheid, om de tot nu toe onbekende
soort P. multivesiculata de plant aantast. Eveneens moet worden vastgesteld in
welke mate de temperatuur van invloed is op de groeisnelheid van
Phytophthora.

Doel:

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Bestrijding flesjesschimmel bij paprika
07-3009
juli 1999 tot december 2 0 0 1
S.J. Paternotte
Flesjesschimmel (Diporotheca rhizophila) is een toenemend probleem in de teelt
van paprika. Er is nauwelijks iets over de schimmel en de bestrijdingbekend.
Door middel van literatuurstudie de levenswijze en verspreiding van de
schimmel onderzoeken om hierdoor tot een aanzet voor kasproeven te komen.
In kasproeven en op praktijkbedrijven onderzoeken wat besmettingsbronnen
van de ziekte zijn. Met deze gegevens in kasproeven onderzoeken hoe de ziekte
het best kan worden bestreden.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:

Bloemrot in aubergine
07-3012
juli 1999 tot december 2 0 0 1
A . J . Dik
Achterhalen wat de oorzaken zijn van het optreden van bloem- en vruchtrot in
aubergine in de praktijk. Bloem- en vruchtrot in aubergine treedt veel op, maar
de verschillen tussen bedrijven zijn groot. Uit onderzoek op het PBG bleek, dat
een bacterie en t w e e schimmels een rol spelen, en dat de aantasting bevorderd
wordt door een vochtig klimaat, stress, plantafval in de kas en biologische
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bestrijding van insecten. Verwacht wordt dat aan het eind van het project het
probleem voorkomen kan worden door een combinatie van teeltmaatregelen en
biologische of geïntegreerde bestrijding.
Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Biologische bestrijding van Fusarium bij begonia
07-3023
juli 1999 tot december 2 0 0 2
D.J. van der Gaag
Aantasting door Fusarium sacchari kan tot aanzienlijke schade leiden bij de teelt
van Begonia. Over de ontwikkeling van de ziekte is nog weinig bekend. In het
project zullen planten op verschillende wijzen worden geïnoculeerd, via de
wortels, het blad of de stengel en zal worden bepaald welke symptomen hierna
ontstaan en hoe lang de latente periode is. Het project zal worden uitgevoerd in
nauwe samenwerking met project 1 2 - 5 0 2 1 .

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Witbestrijding sla
07-3041
juli 1999 tot maart 2001
A . J . Dik
Onderzoeken van de mogelijkheden van biologische en geïntegreerde bestrijding
van wit in sla. Aanleiding: Wit in sla is een probleem waartegen regelmatig
chemische gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet. Er wordt veredeld op
resistentie tegen de schimmel, maar door de snelle vorming van nieuwe fysio's
is de resistentie vaak niet duurzaam. Om minder afhankelijk te worden van
chemische middelen zal gekeken moeten worden of ook biologische middelen,
eventueel in combinatie met chemische middelen, werkzaam zijn.
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8.

Insecten

Programmaleider: N.A.M, van Steekelenburg
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 populatie-ontwikkeling 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:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Biologische bestrijding rupsenplagen (Noctuidae)
08-1619
januari 1999 tot december 2 0 0 0
G.J. Messelink
In diverse groente- en bloemisterijgewassen treedt schade op door rupsen van
nachtvlinders. De belangrijkste soorten zijn floridamot, turkse mot, gamma uil,
groente uil en kooluil. Het gebruik van selectieve middelen zoals formuleringen
van Bacillus thuringiensis of introducties van eipara-sitoiden, Trichogramma
ssp. is niet in alle gevallen afdoende. Het toepassen van chemische middelen
spoort niet met de biologische bestrijding van andere plagen. Het doel van het
project is een biologische bestrijdingsmethode tegen rupsen van Noctuidae te
ontwikkelen.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Bladluisbestrijding met galmuggen
08-1620
^ L
januari 1999 tot december 2 0 0 0
P.M.J. Ramakers
Verbetering van het functioneren van de galmug Aphidoletes aphidimyza als
bladluispredator in het kader van de geïntegreerde bestrijding van bladluizen.

Project:
Nummer.,
Looptijd:
Leider:
Doel:

W

S*

Praktijkintroductie geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen in
bloemisterijgewassen
08-1621
januari 1999 tot maart 2 0 0 1
M. Boogaard
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
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natuurlijke vijanden en de bruikbaarheid van entomopathogene schimmels
getoetst.
Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Tripsbestrijding met roofwantsen
08-1622
januari 1 999 tot december 2 0 0 0
P.M.J. Ramakers
Selectie van een jaarrond stam van Orius spp. onder kunstmatige korte
fotoperiode. Kasproeven op paprika met vroege introductie (begin winter)van
diverse stammen en soorten. Terug isoleren van nimfen vanuit een geslaagd
object zo laat mogelijk in het seizoen.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:

Effect van pesticiden op natuurlijke vijanden
08-1624
januari 1999 tot december 2 0 0 4
M. van der Staaij
Nagaan welke pesticiden kunnen worden gebruikt in combinatie met natuurlijke
vijanden (IPM). Hiervoor zijn en worden toetsmethoden ontwikkeld afhankelijk
van het organisme en (waar mogelijk) volgens de richtlijnen opgesteld door de
werkgroep "Pesticides and Beneficial Organisms" van de lOBC (International
Organisation for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and
Plants).

Doel:

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

3

roject:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Toetsing van chemische bestrijdingsmiddelen voor plagen in het kader van
kleine toepassingen problematiek
08-1631
januari 1999 tot december 2 0 0 2
M. Boogaard
Het testen van chemische middelen op deugdelijkheid (effectiviteit en
fytotoxiciteit) ter bestrijding van insecten en mijten.
Biologische bestrijding van wortelduizendpoot in de chrysantenteelt
08-1642
januari 1999 tot juli 2001
M. Boogaard
Ontwikkelen van biologische bestrijding van wortelduizendpoot in de
chrysantenteelt met uitstraling naar andere teelten.
Effect geïntegreerde bestrijding ten opzichte van chemische bestrijding
08-1643--*'"
januari 1999 tot juli 2 0 0 0
M. Boogaard
Vaststellen of geïntegreerde bestrijding ten opzichte van chemische bestrijding
een positief effect heeft op de kwaliteit en opbrengst van Ficus benjamina.
Biologische bestrijding van Echninotrips americanus met behulp van rooftrips
08-1644
januari 1999 tot december 2 0 0 0
P.M.J. Ramakers
Testen van nieuwe tripspredatoren. Voor de bestrijding van Echinothrips
americanus zijn roofmijten niet en Orius soorten minder geschikt. In
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samenwerking met Entocare c v . en Koppert b.v. wordt de
bestrijdingscapaciteit onderzocht van t w e e Franklinothrips spp., in vergelijking
met die van Orius laevigatus.
Gewas Paprika. Dieffenbachia en Scindapsis

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Verspreiding van tospo-virussen door trips bij geïntegreerde bestrijding
08-1645
januari 1999 tot december 2 0 0 0
P.M.J. 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
08-1651
januari 1999 tot december 2 0 0 0
J . J . Fransen
Ontwikkelen van formuleringen en het toetsen van de werkzaamheid van deze
formuleringen op kas- en tabakswittevlieg op diverse gewassen.

Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Koolbladroller feromoonverwarringstechniek
08-1657
januari 1999 tot december 2 0 0 0
G.J. Messelink
In 1999 is een oriënterend onderzoek gestart naar het optreden van
koolbladroller in paprika, gerbera en roos. In samenwerking met IPO-DLO en
BAS F wordt onderzocht of deze plaag voldoende beheerst kan worden met de
feromoonverwarringstechniek.

Project:

Entomopathogene schimmels tegen bladluis, trips, witte vlieg en mijten in de
kasomgeving
08-1663
januari 1 999 tot decemr.
J . J . Fransen
Voortzetting van onderzoek aan toepassing van entomopathogene schimmels
tegen diverse insectensoorten. Selectie van pathogène isolaten en toetsen van
bestaande en nieuwe formuleringen van infectieuze sporen.

Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

W

Ontwikkelen van een kweekmethode voor Amblyseius limonicus
08-1664
januari 1 999 tot december 2 0 0 0
P.M.J. Ramakers
De biologische bestrijding van trips in verschillende gewassen vindt in
belangrijke mate plaats door middel van Amblyseius spp. De toepassing van A.
limonicus geeft waarschijnlijk een verbetering van de bestrijding van trips,
omdat A. limonicus niet alleen kleine maar ook grote tripslarve eet. Het is de
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bedoeling om een efficiënte kweekmethode te ontwikkelen als basis voor een
commerciële massakweek.
Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Monitoring populatiedynamica en schaderelaties van trips in chrysant en roos
08-1665
januari 2 0 0 0 tot december 2 0 0 0
J . 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.

Project:

Biologische bestrijding van grotere plaagorganismen met behulp van
insectenetende vogels
08-1666
januari 1999 tot december 2 0 0 0
G.J. Messelink
In groente- en bloemisterijgewassen treden verschillende veelal wat grotere
plaagorganismen op waarvoor geen afdoende selectieve of biologische
bestrijdingsmethode bestaat. Het project heeft als doel het ontwikkelen van een
biologische plaagbestrijdingsmethode met insectenetende vogels.

Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Inventarisatie van problemen met w o l - , dop- en schildluis en mogelijke
oplossingsrichtingen
08-1673
januari 1999 tot december 2001
J . J . Fransen
Vergroten van inzicht en kennis van het voorkomen en de schade van w o l - ,
dop- en schildluis aantastingen in de sierteelt en het definiëren en uittesten van
oplossingsrichtingen.

T

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Bestedingsmogelijkheden van slawortelboorder in pioenroos
08-1691
januari 1999 tot juli 2001
M. Boogaard
Het ontwikkelen van een milieuvriendelijke bestrijding van de slawortelboorder
in pioenroos.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Bestrijding van stromijt in Bromelia
08-1692
januari 1999 tot mei 2001
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
gezocht naar alternatieven in zowel chemische als biologische bestrijding.

y
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Project:
Nummer:
Looptijd:

Alternatieven voor methylbromide voor de desinfectering van uitgangsmateriaal
en bloemisterijproducten
08-1694
januari 1999 tot maart 2 0 0 2
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Leider:
Doel:

A. Marissen
De toepassing van methylbromide wordt in de komende jaren volledig
verboden. Daarom wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een alternatieve
methode om import- en exportproducten insectenvrij te maken, met toepassing
van C02-verhoging in modified atmosphere, heetwater behandeling of combinaties van behandelingen.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Bestrijding van Duponchelia in potplanten
08-1696
januari 1999 tot december 2001
G.J. Messelink
Duponchelia fovealis is een voor ons land nieuwe plaag. Er is in diverse
gewassen waaronder potplanten zoals cyclaam ernstige schade opgetreden.
Het doel van het onderzoek is een bruikbare bestrijdingsmethode te vinden.
Gewas Potplanten Algemeen; cyclaam

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Biologische bestrijding van Wolluis
08-3002
april 1 999 tot december 2 0 0 4
E.A.M. Beerling
Het ontwikkelen van een biologisch gewasbeschermingsprogramma tegen
(citrus)wolluis voor toepassing in de teelt van Ficus, Schefflera en Croton.
Het project wordt in samenwerking met Enotcare uitgevoerd.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Biologische bestrijding van rupsen
08-3010
juli 1999 tot december 2 0 0 4
G.J. Messelink
In het totaal van de biologische bestrijding van plagen worden rupsen standaard
bestreden met een Bacillus formulering of met een plaatselijke bestrijding met
een chemisch middel. Complicerend is dat het begrip rups in feite larven van
geheel verschillende motten uit de families Noctuidae, Tortricidae en Pyralidae
omvat. In paprika worden experimenteel insectenetende vogels uitgezet.
Gezocht wordt naar mogelijkheden om de bestrijding van rupsen verder te
verbeteren. Enerzijds wordt gezocht naar eventueel nog andere insectenetende
vogels en de mogelijkheid om deze gemakkelijk te kweken. Een andere
benadering is de toepassing van een polyfage sluipwesp, waaronder met name
Euplectrus soorten uit Afrika of uit Amerika. Daar deze soort(en) niet uit een
bestaande kweek te verkrijgen zijn, zullen deze moeten worden verzameld.
^^ M r
/
Biologische bestrijding van (boterbloem)luis
08-3011 ^ W
juli 1999 tot december 2 0 0 4
P.M.J. Ramakers
In veel kasteelten is bladluis een hoofdplaag. Bij de chemische bestrijding wordt
vaak eenzijdig gebruik gemaakt van steeds hetzelfde middel. Resistentie is een
groot gevaar, en is in het recente verleden ook al enkele malen opgetreden.
Biologische bestrijding wordt in de loop van het seizoen vaak problematisch.
Getracht zal worden met alle beschikbare en binnenkort ter beschikking
komende biologische en chemische middelen de plaagbeheersing te verbeteren.
Gekeken wordt of gedragsbeinvloedende stoffen in combinatie met natuurlijke
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vijanden, met name entomopathogene schimmels, of in combinatie met
chemische dan welalternatieve middelen kunnen resulteren in een effectieve
onderdrukking van bladluis. De testgewassen zijn potchrysant, Saintpaulia en
paprika. De nadruk ligt op de bestrijding van de boterbloemluis en op Myzus
persicae.
Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Biologische bestrijding van kooivlieg in radijs
08-3013
juli 1999 tot december 2 0 0 2
G.J. Messelink
De jaarrondteelt van radijs steunt in hoge mate op een intensief gebruik van
bestrijdingsmiddelen, waaronder agressieve bodeminsecticiden. Een aantal
hiervan zal binnenkort verdwijnen, en wettelijke toelating van soortgelijke
middelen in de toekomst is uitgesloten. Getracht zal worden voor deze nieuwe
situatie een acceptabele vorm van plaagbeheersing te ontwikkelen, waarbij de
meeste aandacht uitgaat naar de bestrijding van kooivlieg. De oplossing wordt
gezocht in de richting van betrouwbare plaagsignalering, inzet van
bodempredatoren en corrigerende ingrepen met weinig milieubelastende
middelen en repellentia.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Biologische bestrijding van wittevlieg bij komkommer
08-3014
juli 1999 tot december 2001
M. van der Staay
De ontwikkeling van wittevlieg in komkommer is dikwijls moeilijk, zowel bij
tussenplanten als bij hoge draadteelt. Om de aantals ontwikkeling van
wittevlieg te dempen, is een opkweeksysteem van Encarsia formosa in
ontwikkeling. Er wordt gebruikgemaakt van Lapsana communis en Chelidonium
majus als waardplant en hierop wordt Aleyrodes proletta gekweekt. De
wittevlieg soort dient als gastheer voor Encarsia formosa. Het doel is een
overvloedige toevoer van Encarsia in het gewas te houden om de wittevlieg in
komkommer op een laag nivo te kunnen reguleren. Om te bepalen met hoeveel
bankerplanten een goed resultaat is te behalen, is het noodzakelijk de wittevlieg
situatie te volgen op één of meer kassen in de praktijk.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Wantsenschade in komkommer
08-3016
juli 1999 tot december 2 0 0 4
G.J. Messelink
Inventarisatie en identificatie van in kassen voorkomende wantsensoorten.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:

Doel:

^ %
Tripsbestrijding in de tuinbouw / siergewassen en komkommer
08-3022
juli 1999 tot december 2 0 0 4
P.M.J. Ramakers
In diverse sierteelten wordt thrips beschouwd als de belangrijkste belemmering
voor het toepassen van geïntegreerde plaagbestrijding. In de groenteteelt geldt
met name in voorjaars- en zomerplantingen van komkommer de trips als
onvoldoende beheersbaar. Langs verschillende wegen wordt getracht
verbetering in deze situatie te brengen. Te onderzoeken methodes zijn: 1. Inzet
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van gedragsbeïnvloedende stoffen. 2. Additionele bestrijding met
insectenpathogene schimmels. 3. Introductie van betere roofmijten. 4 .
Toevoeging van bodempredatoren. 5. Toevoeging van bladbewonende
predatoren.
Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Biologische bestrijding van spint
08-3031
juli 1999 tot december 2 0 0 4
E.A.M. Beerling
Onderzoeken en uitbreiden van de mogelijkheden van biologische en chemische
bestrijding van spint in roos. De effecten van gewasbescherming op productie
en kwaliteit van roos zullen eveneens worden onderzocht.
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9.

Beheersing en bestrijding van onkruiden

Programmaleider: N.A.M, van Steekelenburg
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:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Chemische bestrijding van onkruiden in het kader van de kleine toepassingen
problematiek
09-1632
januari 1 999 tot december 2 0 0 2
A. Kerssies
Toetsing van chemische bestrijdingsmiddelen voor onkruiden in het kader van
de kleine toepassingenproblematiek. Dit onderzoek is in het kader van de
toelatingsprocedure voor nieuwe bestrijdingsmiddelen. Iv'restal zullen die
minder milieubelastend zijn.
Gewas Algemeen voor de hele glastuinbouw; specifiek voor buitenbloemen
Toetsen van strategieën om onkruidvorming te voorkomen en te bestrijden bij
buitenbloemen
09-1648
januari 1999 tot december 2 0 0 0
A . J . M , van der Wiel
Het voorkomen en bestrijden van onkruidgroei via aangepaste teeltwijzen,
mechanische onkruidbestrijding en waar nodig en toegestaan is d.m.v.
geïntegreerd gebruik van herbiciden.
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10.

Emissiebeperking van bestrijdingsmiddelen

Programmaleider: N.A.M, van Steekelenburg
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:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Emissiearme toedieningstechnieken van gewasbeschermingsmiddelen
10-1628
januari 1999 tot december 2 0 0 0
M. van der Staaij
Optimaliseren van bestaande toedieningstechnieken (o.a. spuitboom en
spuitmast) om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen terug
te dringen.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Nieuwe toedieningstechniek voor bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouw.
10-1655
januari 1999 tot december 2 0 0 0
A. Kerssies
Er wordt een nieuwe toedieningstechniek voor kasteelten ontwikkeld op basis
van electrospraying (EDHA) 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.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Reductie uitspoeling gewasbeschermingsmiddelen glastuinbouw
10-3039
juli 1 999 tot december 2 0 0 2
W.T. Runia
^ f
Het toetsen van een methode of techniek om de emissie van
gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater te verminderen.
Op twee praktijkbedrijven met verschillende grondsoorten zal de uitspoeling van
een-gewasbeschermingsmiddel worden gemonitored. Deze bedrijven telen
chrysanten waarbij op een gedeelte van beide bedrijven het fertigatiemodel
wordt toegepast om de watergift te verminderen en uitspoeling van nutriënten
en gewasbeschermingsmiddelen te beperken. De watergift in de andere
gedeeltes van de bedrijven is traditioneel.
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11. Innovatie in siergewasketens
Programmaleider: L.C. Davidse
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:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Ziektenvrije vermeerdering in vitro
11-1822
januari 1999 tot december 2001
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. Gewas: Orchideeën

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Regeneratie en transformatie bloemisterijgewassen
11-1823
januari 1999 tot december 2001
H.J. van Telgen
Verbetering van de regeneratieprocedure via somatische embryogenese voor
een monocotyl siergewassen. Voorts zal onderzocht worden of de
regeneratieprocedure ook werkt na een transformatieprocedure zoals gebruikt
voor transformatie van Lilium longiflorum. Beoogd resultaat: kunnen inschatten
van de haalbaarheid van de introductie van virusresistentie via moleculaire
celbiologische methoden.
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12.

Kwaliteit van het productieproces en het product in de keten

Programmaleider: L.C. Davidse
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:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Boltemperatuurbehandeling tijdens de strekkingsinductieperiode
12-1414
januari 1999 tot oktober 2 0 0 1
J.C. 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 wat het
effect is van verschillende temperaturen op kwaliteit, uniformiteit van bloei en
productie van snij-amaryllis en in hoeverre met een lagere energie-input kan
worden volstaan

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Beheersing uitloop stekoog roos
12-1421
januari 1999 tot april 2 0 0 0
H.J. van Telgen
'^<f
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:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Bloeisturing zomerbloemen
12-1422
januari 1999 tot april 2 0 0 1
T. Blacquière
Ontwikkelen van de mogelijkheid om deels voorgeprogrammeerde kiemplanten
op zaaitray aan te leveren voor de teelt.

Het effect van de temperatuur in de opkweek op de groei en bloei van Eustoma
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Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

12-1427
januari 1999 tot mei 2001
T. Blacquière
Verkrijgen van inzicht in de effecten van de temperatuur in de opkweek op tray
op de ontwikkeling en bloei in de latere teeltfase.

Project:

Invloed van de lichthoeveelheid en teelttemperatuur op de groei en bloei van
Eustoma
12-1429
januari 1999 tot december 2 0 0 0
T. Blacquière
Vaststellen van de respons van een aantal cultivars van Eustoma op t w e e
teeltemperaturen en op assimilatiebelichting.

Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Bloeiregulatie Spathiphyllum
12-1433
juni 1 999 tot september 2001
G.J.L. van Leeuwen
Het jaarrond in kaart brengen van het natuurlijk bloeigedrag van een vijftal
representatieve Spathiphyllum cultivars, en het effect van behandelingen met
gibberellinen daarop.

Project:

Belichting chrysant: geleidelijke overgang door daglengte iets langer dan
kritisch
12-1435
januari 1999 tot december 2001
T. Blacquière
Het bepalen 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

Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Temperatuur winterteelt radijs
12-1720
januari 1999 tot december 2 0 0 0
G. Heij
Temperatuur heeft invloed op de groei en kwaliteit van radijs. Bovendien is het
energiegebruik in de winter een belangrijke kostenpost. In dit project zal het
precieze effect van de dag- en nachttemperatuur op de groei, ontwikkeling en
kwaliteit van winterradijs onderzocht worden.

Project:
Nummer:
Looptijd:
LeiderA 1
00

Ontwikkeling van economisch rendabele regelstyrategieën voor CO2; potplanten
12-1723
januari 1 999 tot december 2 0 0 0
C.A.M. Bartels
Het verbeteren van de energie-efficiëntie door het ontwikkelen van economisch
rendabele regelstrategieën voor C02-dosering bij siergewassen

Project:

Ontwikkeling van economisch rendabele regelstyrategieën voor CO2;
Alstroemeria
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Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

12-1724
januari 1999 tot december 2 0 0 0
F.R. van Noort
Ontwikkelen van C 0 2 doseerstrategieën. Nagegaan w o r d t w a t het effect van
C 0 2 toedienen is. Naast productie en kwaliteitswaarnemingen wordt ook de
groei van het gewas in de tijd gevolgd. De gegevens worden gebruikt om het
gewasdeel van het Energie, C 0 2 - en Productiemodel van het PBG aan te
passen. Met dit model is het mogelijk om te berekenen w a t de gevolgen van
verschillende klimaatinstellingen zijn en of bijvoorbeeld de aanschaf van een
buffer zin heeft.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Invloed van teeltfactoren op de waterhuishouding van chrysant
12-1807
januari 1999 tot december 2 0 0 0
G. 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 STW-project, in
samenwerking met de Landbouw Universiteit Wageningen, gewerkt aan een
model van de waterhuishouding van snijbloemen.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Invloed van teeltfactoren op de waterhuishouding van Bouvardia
12-1811
januari 1999 tot december 2 0 0 0
G. Slootweg
Vermindering van slap blad tijdens het vaasleven door middel van verlaging van
de luchtvochtigheid in de kas, kort voor de oogst

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

houdbaé
Invloed van bedrijfsomstandigheden op dede
houdbaarheid
van Cyclamen
12-1840
%r'
januari 1999 tot juni 2 0 0 0
A.A.E. Bulle
Identificatie van teeltomstandigheden die van invloed zijn op de houdbaarheid
van cyclamen.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Kwantificering C02-effecten op de productie en kwaliteit van roos
12-1842
januari 1 999 tot juni 2 0 0 0
J . de Hoog
Het kwantificeren en valideren van C 0 2 - concentraties op de productie en
kwaliteit van roos. De resultaten dienen tevens ter ondersteuning van het
gewasmodel roos (ECP).

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Invloed van boltemperatuur op bol-, blad- en bloemontwikkeling van Amaryllis
12-1844
januari 1999 t o t oktober 2 0 0 1
J.C. Doorduin
Ontwikkelingen van temperatuurstrategieën om kwaliteitsgaranties te kunnen
geven, productdifferentiatie te realiseren en de kostprijs te verlagen.

Project:

Meet-, Sorteer- en Regelsysteem bloeiende potplanten
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Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

12-1848
januari 1999 tot december 2001
M. Dijkshoorn-Dekker
Het verbreden en testen van het Meet-, Sorteer- en Regelsysteem groene
potplanten, voor bloeiende potplanten. Een systeem wat ten eerste in staat is
op geautomatiseerde wijze planten te meten (beeldverwerking) en, indien
nodig, te sorteren in uniforme partijen (neuraal netwerk). En ten tweede in staat
is middels een teeltbestuderingsmodel op basis van o.a. licht en temperatuur,
planten regelmatig bij te sturen in de richting van het gewenste eindproduct op
het gewenste tijdstip. Pilotgewas Kalanchoe.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Invloed van teeltfactoren op de houdbaarheid van Begonia
12-1868
januari 1999 tot december 2 0 0 0
A.A.E. Bulle
Vaststellen van de omvang van houdbaarheidsverschillen tussen partijen
Begonia afkomstig van verschillende telers.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Uitval en bruine bladpunten bij Dracaena marginata in de winterperiode
12-1870
januari 1999 tot december 2 0 0 1
E. van Rijssel
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.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Invloed licht en voeding op bladkleur Chameadorea
12-2025
januari 1 999 tot februari 2 0 0 0
G.W.H. Welles
Bepalen van de invloed van iicht en EC-niveau op de bladkleur bij
Chamaedorea.
/

Project:

Screening van het internationale Seringensortiment op nieuwe, bedrijfszekere,
witte cultivars
12-2103
januari 1 999 tot april 2 0 0 2
D. Krijger
Het opleveren van informatie over, voor de Nederlandse teler en consument
belangrijke gebruikswaarde eigenschappen van nieuwe (witte)
seringencultivars. In Nederland worden slechts een beperkt aantal cultivars
geteeld. Een groot probleem bij de teelt is het hoge uitvalspercentage. De
continuïteit van de seringenteelt wordt als gevolg van het eenzijdige sortiment
ernstig bedreigd.

Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

^
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Project:
ummer:
Looptijd:
Leider:

Houdbaarheid potplanten in relatie tot substraat
12-2221
januari 2 0 0 0 tot januari 2001
C. Vonk Noordegraaf
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Doel

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 zonder
watergift kunnen.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Ongelijkmatige bloei van Azalea
12-2402
januari 1999 tot maart 2 0 0 0
G.J.L. van Leeuwen
Aanleiding voor dit onderzoek is dat telers zich zorgen maken over de slechte
bloeikwaliteit van vroegbloeiende Azalea's. Dit onderzoek zal kunnen bijdragen aan een verbetering van de homogeniteit van de bloei. In nauwe
samenwerking met het PBG wordt gelijktijdig op het PCS te Destelbergen (B)
een temperatuurproef opgezet. Voor de bloeiperiode najaar wordt gedurende de
aan de bloei voorafgaande teeltfasen per fase nagegaan óf en op welk tijdstip
van de teelt de daglengte van invloed is op de bloeigelijkheid en verminderde
afsterving van knoppen.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Bloeispreiding Agaphanthus
12-2422
januari 1999 tot mei 2 0 0 1
A . J . M , van de Wiel
Nagegaan wordt of bloeiverlating bij Agapanthus 'Donau' mogelijk is, door de
planten in de winter te bewaren en in de zomer buiten te zetten. Dit is een
vervolg van het onderzoek uit 1998 waarin een U.L.O. behandeling prima
voldeed.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:

Kwaliteitsregulatie bij tomaat
12-2429
januari 1999 tot december 2 0 0 1
^
W. Verkerke
Integratie van modellen voor aanmaak en verdeling van suikers,
waterhuishouding en vruchtkwaliteit tot een voorspellingsmodel voor kwaliteit
en productie bij tomaat. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met
de LUW.

Doel:

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Analyse methoden voor vrucht- en bladgroente
12-2502
^ J f ^
januari 1999 tot december 2 0 0 0
C.W. van Elderen
Aanpassen en verbeteren van analysemethoden van het chemisch laboratorium.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:

Toetsing van interne kwaliteit van Amaryllisbollen met behulp van in vivo NMR
12-2525
januari 1999 tot december 2 0 0 1
J.C. Doorduin
Niet-destructief observeren van knopontwikkeling met behulp van in vivo NMR
en vaststellen van relaties met andere bolparameters.
Ontwikkelen van een objectieve meetmethode voor stekkwaliteit.
12-2528
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Looptijd:
Leider:
Doel:

januari 1999 tot juni 2001
H.J. van Telgen
Inventarisatie van representatieve parameters om objectieve
kwaliteitsuitspraken te kunnen doen over stekmateriaal.
Gewas chrysant (pilotgewas)

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Vergelijk van seringenonderstammen
12-2602
januari 1 999 tot juni 2 0 0 2
D.J.G. Krijger
Het vinden van een onderstam, die beter en uniformer is dan de
zaalingonderstammen van Syringa vulgaris, die tot nu toe worden gebruikt.
Inzicht verkrijgen in de invloed van de onderstam op de struik.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Holtrekken chrysantenstek
12-2608
januari 1999 tot december 2 0 0 0
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. Gewas Chrysant

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Kwaliteitseisen uitgangsmateriaal rozen (onderstammen, ogen)
12-2609
januari 1999 tot maart 2 0 0 0
H.J. van Telgen
Verkrijgen van aanwijzingen waaraan entmateriaal (ogen en onderstammen) van
roos moet voldoen om zo goed mogelijke entresultaten te boeken.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Bol preparatie Amaryllis voor verre markt bestemmingen
12-3044
januari 2 0 0 0 tot december 2 0 0 1
J.C. Doorduin ^ f
Het afstemmen van de bolbehandeling op het logistieke proces voor verre
markten, met het doel een goed verkoopbare bol bij de retailer en een goed
bloeiresultaat bij de consument.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Misvorming groeipunten Begonia
12-5021
juli 1 999 tot december 2 0 0 1
W.C.H. Verberkt
Opsporen van de oorzaak van misvorming van groeipunten bij Begonia en
opstellen van oplossingsrichtingen voor vermeerderaars en telers ter
voorkoming hiervan. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de
NAK, de vermeerderaars en LTO-groeiservice (telers).

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:

Optimalisatie bioemaanleg bij freesia
12-5024
juli 1999 tot december 2 0 0 2
J..C. Doorduin

\
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Doel:

Knoltemperatuur bij Freesia is van zeer grote invloed op het aanlegproces van
blad en bloeiwijze. Tot nu toe is de aandacht in onderzoek en op de
teeltbedrijven vooral gericht om de overgang van vegetatief naar generatief
(begin knopaanleg) goed te laten verlopen. Voor het directe
ontwikkelingstraject daarachter, de invloed van temperatuur en licht op aanleg
en voltooiing van bloeiwijzen en takken, is weinig aandacht geweest. Er zijn
duidelijke aanwijzingen dat bij voldoende licht met een gerichte
temperatuursturing in deze fase de generatieve ontwikkeling in een positieve
richting kan worden gestimuleerd. Daarmee kan de kwaliteit en productie
positief worden beïnvloed Met nauwelijks investeren op bedrijfsniveau lijkt een
verbetering van kwaliteit en productie van 1 5 % a 2 5 % realiseerbaar. Het
ontbreekt echter aan voldoende kennis om dit in de praktijk verantwoord toe te
passen. Door onderzoek naar combinaties van temperatuur, tijd en aanvullend
licht direct na stadium G kan het effect op kwaliteit en productie worden
gekwantificeerd. Het eindproduct van dit project is kennis over toepassing van
temperatuur en licht tijdens het volledige aanlegproces van Freesia.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Kartelblad Amaryllis
12-5026
januari 1999 tot december 2 0 0 1
J.C. Doorduin
Het toetsen van watergeefmethoden op de aantasting door bolrot bij amaryllis
(Hippeastrum).

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Naoogst borging kwaliteit vruchtgroenten
12-5031
januari 1999 tot december 2 0 0 2
W. Verkerke
^Ê
Achterhalen welke teeltfactoren van invloed zijn bij het optreden van vruchtrot
aubergine en cherrytomaat. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking
met The Greenery
^<

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
De

Lichtsom en langedag bij Alstroemeria
12-5033
juli 1999 tot december 2 0 0 1
H.M.C. Nijssen
Het vaststellen van de invloed van de lichtsom per dag op de groei en
ontwikkeling onder langedag omstandigheden bij Alstroemeria.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Bedrijfsvergelijkend onderzoek roos II
12-5048
januari 2 0 0 0 tot november 2 0 0 1
A. Marissen
Het verklaren van verschillen in houdbaarheid, knopopening en productie bij
roos door middel van een bedrijfsvergelijkend onderzoek, tevens voor andere
cultivars dan 'First Red'. Het toetsen en aanscherpen van de wetmatigheden,
gevonden voorgaand onderzoek. Het leggen van de relatie tussen productie en
CO2, en de relatie tussen productie en houdbaarheid.

V*T,
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Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Kwaliteitsborging smaak tomaat
12-5057
januari 2 0 0 0 tot december 2 0 0 0
W. Verkerke
Aan de hand van smaakmetingen tijdens de teelt bijsturen op kwaliteit. Met het
instrumentele PBF smaakmodel voor tomaat kon in1999 worden vastgesteld
dat er aanzienlijke verschillen waren tussen herkomsten van een
telersvereninging. De instrumentele bepaling lijkt daarom geschikt te zijn voor
kwaliteitsborging op smaak.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Verband stekbeworteling en bewaarperiode bij aster
12-5058
januari 200 tot januari 2001
R.H.M. Maaswinkel
In het voorjaar en zomer kunnen op chrysantenbedrijven planten voorkomen
waarvan enkele weken voor de oogst de top van de stengel inclusief bladeren
overdag slap gaan. Dit verschijnsel wordt in de praktijk stress genoemd. Er zijn
aanwijzingen, dat er mogelijk een verband is tussen de mate van beworteling
van het stek en het optreden van stress. Tijdens de korte dag gaat de plant van
de vegetatieve in de generatieve fase en verliest wortels. Gebleken is, dat bij
planten die worden opgekweekt in een zeer luchtige pot (Preformapot) stress
niet optreedt. In het onderzoek zal worden getracht stress op te wekken door
verschillen in mate van beworteling bij de start van de teelt te realiseren.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Gebruikswaarde onderzoek zomerbloemen
12-5062
/ /
januari 1 999 tot december 2 0 0 0
A . J . H . Berents
.^4
Vergaren en verspreiden van kennis over raseigenschappen van nieuwe
cultivars van een aantal zomerbloemen met als doel tuinders te ondersteunen
bij hun keuze van cultivars

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:

Gebruikswaarde onderzoek potplanten
12 - 5 0 6 3 ^
januari 1999 tot december 2 0 0 0
A . J . H . 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

DOÏ

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Gebruikswaarde
irde (onderzoek snijheesters
12-5065^/
januari 1999 tot november 2 0 0 1
A . J . H . Berents
Vergaren en verspreiden van kennis over raseigenschappen van nieuwe
cultivars van een aantal heesters met als doel tuinders te ondersteunen bij hun
keuze van cultivars.
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13.

Kostprijsbeheersing en bedrijfsvoering

Programmaleider: N.A.M, van Steekelenburg
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:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Kwantitatieve informatie glastuinbouw
13-1204
januari 1999 tot november 2 0 0 0
S.C. Woerden
Samenstellen van objectieve technische en economische kengetallen over
glastuinbouwgewassen, ten aanzien van productie, opbrengsten, kosten,
energieverbruik, arbeid, etc.

Project:

Optimale bedrijfstructuur en -omvang ten behoeve van ondersteuning
herstructurering glastuinbouw
13-1215
januari 1999 tot december 2 0 0 0
C.J.M. 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:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Ontwikkeling van teeltsystemen bij komkommer
13-2403
januari 1 999 t o t december 2 0 0 0
J . Janse
Het bereiken van een gelijkmatige en hoge productie van kwalitatief goede
vruchten met zo weinig mogelijk arbeid bij een of meer teelten aan de hoge
draad
Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Optimaliseren teeltmogelijkheden van kasasperge
13-2417
januari 1999 tot december 2 0 0 2
H.A.J.M. van Gurp
Het oplossen van een aantal teelttechnische knelpunten bij de geforceerde
beddenteelt. Bij gebruik van diverse folietypen wordt het gedrag van de
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kaslucht- en bodemtemperatuur bestudeerd in relatie tot enkele
kwaliteitsproblemen bij twee rassen. Ook de invloed van bemesting in het
groeiseizoen op de uiteindelijke productie wordt vastgelegd.
Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Jaarrondlevering Amaryllisbollen
13-2440
januari 1 999 tot juli 2 0 0 0
J.C. Doorduin
Ontwikkelen van teeltmethode voor jaarrond levering van amaryllisbollen
van een betrouwbare kwaliteit

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Invloed gewasonderhoud op productie en kwaliteit van Gerbera
13-2452
januari 1999 tot juni 2 0 0 0
F.R. van Noort
Nagaan of gewasonderhoud in Gerbera verbetering geeft van de productie of
kwaliteitsaspecten zoals takgewicht of bloemgrootte.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Teeltsystemen en teeltmethoden snijheesters
13-2469
januari 1999 tot mei 2 0 0 3
A . J . M , van der 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. Gewas
Hypericum, Ligustrum en Hydrangea

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Nut activeren tomaat
13-3017
juli 1999 tot december 2 0 0 0
R.C. Kaarsemaker
Gegevens verzamelen van klimaat, verdamping, groei en productkwaliteit om
inzicht te krijgen in de omstandigheden die een rol spelen bij mogelijke
groeireductie tijdens sterke weersovergangen.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Productieverhoging door bladsnoei in combinatie met hogere plantdichtheid
13-3020
juli 1999 tot december 2 0 0 0
J . Janse
\^-<+\
Nagaan of een hogere productie mogelijk is door blad in een jong stadium weg
te nemen in combinatie met een nauwere plantafstand Hiermee wordt getracht
de verdeling van assimilaten te verschuiven ten gunste van de vruchten. Een
hoge plantdichtheid levert in potentie meer vruchten op.
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14.

Arbeid

Programmaleider: N.A.M, van Steekelenburg
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:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Verbetering van de arbeidsomstandigheden en verhoging van de
arbeidsefficiëntie in de glastuinbouw
14-1217
januari 1999 tot december 2 0 0 0
P.C.M. 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 w e r k " .
Arbeidsorganisatie en schaalvergroting
14-1218
januari 1999 tot december 2 0 0 0
P.C.M. 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.
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15.

Kwaliteitszorg

Programmaleider: L.C. Davidse
Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Geïntegreerd kwaliteitszorgsysteem glasgroente
15-1831
januari 2 0 0 0 tot januari 2001
A . A . 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.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Geïntegreerd kwaliteitszorgsysteem bloemisterij
15-1832
januari 2 0 0 0 tot januari 2001
A.A. van der Maas
Evaluatie van en rapportage over ontwikkeling en invoeri ~g
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.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Kwaliteitszorg plantaardige productie
15-1875
januari 2 0 0 0 tot januari 2001
A . A . van der Maas
Ontwikkeling en invoering van systemen voor geïntegreerde kwaliteitszorg in de
plantaardige sector. Onderliggende proeven:
-Combizorg fruitteelt
-Combizorg bloembollen/bolbloemen
-Combizorg Boomteelt

17.

Concurrentiekracht

Programmaleider: N.A.M, van Steekelenburg
Het deelprogramma Glastuinbouw zoals dat op het PBG wordt uitgevoerd is een onderdeel
van Analyse concurrentiekracht Nederlandse agribusiness. In dit LNV-onderzoeksprogramma
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:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Concurrentiekracht glastuinbouw
17-5083
januari 2 0 0 0 tot december 2 0 0 0
R.L.M, van Uffelen
Diverse onderzoeken naar de concurrentiekracht van de Nederlandse
glastuinbouw.
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18.

Kennisdoorstroming

Programmaleider: N.A.M, 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:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Kennisdoorstroming bloemisterij
18-1009
januari 1999 tot december 2 0 0 0
G.W.H. Welles
Het uitwisselen van relevante teelttechnische en onderzoeksinformatie tussen
onderzoek en kwekers in de sector bloemisterij. De a c t i v ' e i t e n 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:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Kennisdoorstroming glasgroente
18-1010
januari 1999 tot december 2 0 0 0
G.A. v . d . Berg
Uitwisseling van relevente teelttechnische en onderzoeksinformatie 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.

Project:
Nummer:
Looptijd:
Leider:
Doel:

Electronische vraagbaak
18-1020^
w
juli 1.999 tot juli 2001
P.U. van 't Hoff
Het verhogen van het kennisniveau bij derden op het gebied van glastuinbouw
door middel van het beantwoorden van vragen uit het bedrijfsleven over
energie, kasklimaat en milieu alsmede gewasbescherming.
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Alstroemeria
12

1 7 2 4 C 0 2 Alstroemeria

F. van Noort

Amaryllis
12

1414 Boltemperatuurbehandeling tijdens de strekkingsinductieperiode J . Doorduin

12

1844 Invloed van boltemperatuur op bol-, blad- en bloemontwikkeling J . Doorduin
van Amaryllis
12 2 5 2 5 Toetsing van interne kwaliteit van Amaryllisbollen m.b.v. in vivo J . Doorduin
NMR
12 3 0 4 4 Bolpreparatie amaryllis i.v.m. marktbestemmingen
J . Doorduin
12 5 0 2 6 Kartelblad Amaryllis, relatie klimaat en voeding
13 2 4 4 0 Jaarrondlevering van Amaryllisbollen

J . Doorduin
J . Doorduin

Anjer
07 1699 Biologische en chemische bestrijding van Uromyces dianthi bij
anjer

J . Wubben

Anthurium
01 2 4 2 8 Ontwikkelen van een nieuw teeltsysteem voor Anthurium
andreanum
01 2 4 6 0 Implementatie nieuw teeltsysteem Anthurium
05 1675 Biologische en chemische bestrijding van wortelaaltjes in
Anthurium

H. Nijssen
H. Nijssen
J . Amsing

Asperge
13 2 4 1 7 Optimaliseren teeltmogelijkheden van kasasperge

H. van Gurp

Aubergine
06 3 0 5 9 Pepinomozaïekvirus in aubergine

C.C.M.M. Stijger

07 3 0 1 2 Bloem- en vruchtrot in de praktijk, oorzaken opsporen door
A. Dik
bedrijfsvergelijking bij aubergine
12 5031 Kwaliteit vruchtgroenten in de keten: vruchtrot tijdens bewaring W. Verkerke
Aubergine
Begonia
07 3 0 2 3 (Biologische) bestrijding van Fusarium in diverse gewassen, F.
saccharii-Begonia

D.J. van der Gaag

12 1868 Invloed van teeltfactoren op de houdbaarheid van Begonia

A. Bulle

12 5021 Vergroeiingsproblematiek in Begonia

H. Verberkt
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Bouvardia
12 1811 Invloed van teeltfactoren op de waterhuishouding van Bouvardia C. Slootweg

Bromelia
08 1692 Bestrijding van stromijt in Bromelia

M. Boogaard

Chameadorea
12 2025 Invloed licht en voeding op bladkleur Chameadorea

B. Mulderij

Chrysant
12 1435 Belichting chrysant: geleidelijke overgang door daglengte iets
T. Blacquière
langer dan kritisch
12 1807 Invloed van teeltfactoren op de waterhuishouding van chrysant C. Slootweg
12 2 6 0 8 Holtrekken chrysantenstek

H.J. van Telgen

12 5058 Stress chrysant

R. Maaswinkel

Courgette
13 3 0 2 0 Lichtefficiëntie en kiloproductie bij courgette

J . Janse

Cyclamen
07 1638 Preventie en beheersing van wortelziekten in cyclamen

J . Wubben

12 1840 Invloed van bedrijfsomstandigheden op de houdbaarheid van
Cyclamen

A. Bulle

Cymbidium
07 3 0 0 4 Epidemiologie Phytophthora bij Cymbidium

J. Wubben

Dracaena
12 1870 Uitval en bruine bladpunten bij Dracaena marginata in de
winterperiode
Eustoma

B. Mulderij

^ \ ^ f

12 1427 Het effect van de temperatuur in de opkweek op de groei en
bloei van Eustoma

T. Blacquière

12 1429 Invloed van de lichthoeveelheid en teelttemperatuur op de groei T. Blacquière
en bloei van Eustoma
Freesia
y

0 6 1698 Registratie teeltomstandigheden (voeding en water) op de
expressie van bladnecrose bij Freesia

J . Doorduin

12 5 0 2 4 Optimaliseren volledige aanlegproces van hoofdtakken en haken J . Doorduin

w
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bij Freesia

Gerbera
13 2 4 5 2 Invloed gewasonderhoud op productie en kwaliteit van Gerbera F. van Noort

Hydrangea
H. Verberkt

07 1416 Knoprot bij Hydrangea

Kalanchoë
01 2 4 5 8 Implementatie van een teeltstrategie voor planmatige productie
van kalanchoë met minimale inzet van groeiregulatoren

H. Verberkt

Komkommer
07 1687 Biologische bestrijding van bodemschimmels in substraatteelten: A. Kerssies
komkommer

08 3 0 1 6 Schadelijke wantsen in komkommer

A. vd Linden/J.
Fransen
P. Ramakers

13 2 4 0 3 Ontwikkeling van teeltsystemen bij komkommer

J. Janse

08 3 0 1 4 (Biologische) middelen tegen wittevlieg in komkommer

Kuipplanten

01 2450 Groeiregulatie kuipplanten

Paprika

C. de Beer

<

03 5 0 7 2 Gewasgroei en - o n t w i k k e l i n g van paprika in relatie tot
lichthoeveelheid en teelttemperatuur

F. Buwalda

07 1650 Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw in paprika

A. Dik

07 3 0 0 9 Flesjesschimmel in paprika

P. Paternotte

08 3 0 1 0 Biologische bestrijding rups in paprika

A. vd Linden

Phalaenopsis
12 1431 Het voorkomen van 'voortakken' tijdens de opkweek van potPhalaenopsis

K. Uitermark

Poinsettia
01 5 0 1 4 Teeltstrategie Poinsettia

A. Kromwijk

Potchrysant
01 2465 Geïntegreerde groeiregulatie Potchrysant

H. Verberkt

08 1694 Alternatieven voor methylbromide voor de desinfestering van
uitgangsmateriaal en bloemisterijproducten

N. Marissen
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Radijs
08 3013 Plagen in radijs

P. Ramakers

12 1720 Temperatuur winterteelt radijs

G. Heij

Roos
01 2410 Adaptatie struikopbouw van roos ten behoeve van

H.J. van Telgen

gemechaniseerde en gerobotiseerde teelt

05 1671 Biologische en chemische bestrijding van wortelaaltjes in roos

J. Amsing

07 1605 Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw in roos

J. Wubben

07 1683 Epidemiologie, detectie en bestrijding van Cylindrocladium in

J . Wubben

roos

12 1421 Beheersing uitloop stekoog roos

H.J. van Telgen

12 1842 Kwantificering C02-effecten op de productie en kwaliteit van

J. de Hoog

roos

12 2609 Kwaliteitseisen uitgangsmateriaal rozen (onderstammen, ogen)

H.J. van Telgen

12 5048 Bedrijfsvergelijkend onderzoek roos

N. Marissen

Sering
01 2 4 3 2 Ontwikkeling van een duurzaam en bedrijfszeker teeltsysteem in G. Welles
containers voor Sering

^

12 2 1 0 3 Screening van het internationale seringensortiment op nieuwe,
bedrijfszekere, witte cultivars

7

Sla

L. Stapel

01 1858 Optimal control of nitrate accumulation in greenhouse lettuce
and other leafy vegetables (Nicolet)

F. Buwalda

06 3 0 0 6 Biologische bestrijding van Oilpidium in sla

I. Stijger

07 1686 Wegvallen van slaplanten

P. Paternotte

07 3041

A. Dik

Witbestrijding ir

.^

U'

Snijheesters
13 2 4 6 9 Teeltsystemen en teeltmethoden snijheesters (Horst:2423,
'-^2 4 4 7 , 2 4 4 8 en 2449)

A. van de Wiel

Spathiphyllum
0 4 2 0 2 6 Bemesting Spathiphyllum

G.vanLeeuwen

12 1433 Bloeiregulatie Spathiphyllum

G.vanLeeuwen

V
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Tomaat
03 1337 Perspectiefvolle richtingen voor de veredeling van tomaat ter
verbetering van de energie-efficiëntie

L.C. Davidse

03 5 0 8 4 Temperatuurgrenzen aan de teelt van tomaat bij minimaliseren

R. Kaarsemaker

van de gasaansluitwaarde
06 3 0 5 8 Pepinomozaïekvirus in tomaat: monitoring en verspreiding.

C.C.M.M. Stijger

07 1658 Bestrijding van Verticillium verwelkingsziekte bij tomaat

P. Paternotte

12 2 4 2 9 Kwaliteitsregulatie bij tomaat

W. Verkerke

12 5057 Kwaliteitsborging smaak tomaat op bedrijven

W. Verkerke

13 3 0 1 7 Activeren van tomaat bij lage lichtintensiteit

R. Baas/R.
Kaarsemaker/M.
Esmeijer

Zomerbloemen
01 2 8 0 7 Watergeefsystemen voor buitenbloemen

K. Bartels

02 2457 Ontwikkeling van biologische teeltsystemen: zomerbloemen
Horst

G. Welles

05 3 0 5 3 Teeltwisseling zomerbloemen

D. Krijger

08 1691 Bestrijdingsmogelijkheden van de slawortelboorder in pioenroos

M. Boogaard

09 1648 Toetsen van strategieën om onkruidvorming te voorkomen en te
bestrijden bij buitenbloemen

R.J. Pittens

12 1422 Bloeisturing zomerbloemen

T. Blacquière

12 2 4 2 2 Bloeispreiding Agapanthus

A. v . d . Wiel
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CONTACTPERSONEN

P R O G R A M M A - EN PROJECTLEIDERS
Ammerlaan, j .
Amsing, J .
Baas, R.
Beerling, E.
Berents, X.
Berg, G. van den
Blacquière, T.
Blok, C.
Boogaard, M.
Bulle, A.
Buwalda, F.
Davidse, L.
Dijkshoorn, M.
Dik, A.
Doorduin, J .
Eideren, C. van
Fransen, J .
Gaag, D.J. van der
Gelder, A. de
Gurp, H. van
Heij, G.
Hoff, P. van 't
Janse, J .
Kaarsemaker, R.C.
Kerssies, A.
Kipp, J .
Kromwijk,A.
Kreij, C. de
Krijger, D.
Lans, C. van der
Leeuwen, G. van
Maas, B. van der
Maaswinkel, R.

P

0174-636826
0297-352211

0297-352269
0297-352212
0174-636742
0174-636881
0297-352272
0174-636790
0297-352249
0297-352219
0297-352301

0297-352528
0297-352305
0174-636808
0174-636744
0174-636800

0297-352217
0174-636885
0297-352406
077-3978321
0174-636747
0174-636874
0174-636754
0174-636741
0174-636877

0174-636737
0297-352221
0174-636729
0297-352226
0174-636828
0591-349191
0174-636828
0174-636740

Marissen, N.
Messelink, G.
Nienhuijs, J .
Nijssen, H.
Noort, F. van
Numansen, A.
Paternotte, S.
Raaphorst, M.
Ramakers, P.
Runia, W.
Ruijs, M.
Rijsdijk, A.
Rijssel, E. van
Schouten, C . A . M .
Slootweg, C.
Staay, M. van der
Stapel, L.

0297-352221
0174-636875
0174-636824
0297-352281
0591-349191
0297-352211
0174-636814
0174-636820
0174-636811
0174-636810
0174-636821
0174-636805
0174-352444
077-3978322
3297-352224
0174-636819

Steekelenburg, N. van
Stijger, C.
Telgen, H.J. van
Uffelen, R. van
Verberkt, H.
Verkerke, W.
Vermeulen, P.
Vonk Noordegraaf, C.
Voogt, W.
Weel, P. van
Welles, G.
Wever, G.
Wiel, A. van de
Woerden, S. van
Wubben, J.P.

0174-636813
0174-636817
0297-352312
0174-636827
0297-352228
0174-636755
0174-636820
0297-352533
0174-636724
0297-352271

0297-352308

0297-352229
0174-636722

077-3978327
0174-636884

0297-352303
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GEWASONDERZOEKERS
Glasgroente
J. Janse
Komkommer, Meloen, Sla
R. Kaarsemaker Aubergine, Tomaat
G. Heij
Paprika, Radijs, Kleine gewassen
Potplanten
A. Kromwijk
B. Mulderij

L. Stapel
H. Verberkt

Snijbloemen
J . Doorduin
J. de Hoog
D. Krijger
R. Maaswinkel
H. Nijssen
K. Uitermark

0174-636754
0174-636741
0174-636747

0297-352221

Azalea, Perkplanten, Poinsettia
Bromelia, Ficus, Palmen, Varens, Groene
en bonte potplanten, Yucca/Dracaena/
Cordyline
Kuipplanten en snijheesters
Begonia, Potchrysant, Cyclamen, Hydrangea,
Kalanchoë, Saintpaulia, Spathiphyllum,
Overige bloeiende potplanten

0297-352228

Freesia, Amaryllis
Bouvardia, Euphorbia fulgens, Roos
Snijbloemen
Aster, Chrysant
Anthurium, Anjer, Gypsophila
Alstroemeria, Gerbera, Orchideeën

0174-636744
0297-352310
071-4021658
0174-636740
0297-352281
0297-352311

0297-352226
0297-352308
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VERKLARING VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

AB

=

ATO
CEN
COWT
DIARP
DLO
EKO
EU
FD
IKC
IMAG
IPO-DLO
KWIN
LBO
LEI
LNV
LTO
LUW
MBT
MJA-E
MPS
NBS
MAK
NFT
NMR
NOVEM
NTS
PB
PBG
PPO
PT
RHP
RIKILT

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek - DLO
(voorheen CABO-DLO en IB-DLO)
Instituut voor Agro Technologie DLO
Commission Européen de Normalisation
Centraal Onderzoekslaboratorium voor Weefselkweek van Tuinbouwgewassen
Dutch Israelian Agricultural Research Program
Directie Landbouwkundig Onderzoek
Ecologisch
Europese Unie
Frequency domain (sensor)
Informatie- en Kennis Centrum
Instituut voor Milieu, Arbeid en Gebouwen - DLO
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek - DLO
Kwantitatieve Informatie voor de glastuinbouw
Laboratorium voor Bloembollen Onderzoek
Landbouw-Economisch Instituut - DLO
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Land- en Tuinbouw Organisatie
Landbouw Universiteit Wageningen
Milieubewuste Teelt Glasgroente
Meerjaren Afspraak Energie
Milieuproject Sierteelt
Stikstof bijmestingssysteem
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor de Tuinbouw
Nutriënt Film Technicum
_^f
Nuclear Magnetic Resonance
Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu B.V.
Nederlandse Tuinbouw Studieclubs
Proefstation voor de Boomkwekerij
Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Plantaardig Praktijk Onderzoek
Productschap Tuinbouw ^ *
Regeling Handels Potgronden
Rijks- Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten - DLO
Staring Centrum - DLO
Stichting Informatieverwerking Tuinbouw
Stichting Keurmerk Alternatieve Landbouw
Stichting Technische Wetenschappen te Utrecht
Technische Universiteit Delft

W
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ADRESSEN PRAKTIJKONDERZOEK

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 6 0 7 7
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

PBG Noord-Nederland
Gantel 12
7891 XA Klazienaveen
Telefoon 0 5 9 1 - 3 4 9 1 9 1
Fax 0 5 9 1 - 3 4 9 1 7 6

v

56

J^fi

-

I

».

PBGAalsmeer
Linnaeuslaan2a
1431JV Aalsmeer
Nederland
Tel. 0297-352525
Fax0297-352270

PBGNaaldwijk
Kruisbroekweg5
Postbus8
2670AA Naaldwijk
Nederland
Tel. 0174-636700
Fax0174-636835

