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VOORWOORD

FOREWORD

In vergelijking met de voorgaande jaren

In comparison with previous years, 1995

was 1995 een jaar van stabilisering in

was a year of stabilization in applied

het praktijkonderzoek voor de sectoren

research for the glasshouse vegetable

bloemisterij en glasgroente. De fusie

and ornamental branches. The merger

was grotendeels achter de rug, de

was largely completed, staff found their

medewerkers vonden hun plaats in de

place in the new organisation and all

nieuwe organisatie en alle aandacht kon

attention could be concentrated on

weer worden gericht op het uitvoeren

carrying out the research programme.

van het onderzoekprogramma. Hoewel

Although not all details had been taken

juridisch nog niet alles zijn beslag had

care of legally, de facto procedures were

gekregen, werd in feite toch gewerkt

as if applied research now had become

alsof het praktijkonderzoek nu één

one administrative body. The research

bestuurlijk geheel was geworden. De

station locations in Aalsmeer and

proefstationsvestigingen te Aalsmeer en

Naaldwijk now consist of three research

Naaldwijk tellen nu drie onderzoekafde-

departments (Plant and product quality,

lingen (Plant- en Productkwaliteit, Teelt en

Horticulture and management, Crop

Bedrijfsvoering, Gewasbescherming), die

protection), which are each represented

alle op beide vestigingen met één of

on both locations by one or more

meer secties aanwezig zijn. De herstruc

sections. The restructuring of the

turering van het stelsel van Regionale

system of Regional Research Centres

Onderzoekcentra zal er toe leiden dat na

means that after the year under review

dit verslagjaar alleen de proeftuinen te

only the experimental sites in Horst,

Horst, Klazienaveen en, voorlopig nog,

Klazienaveen, and, for the time being,

Rijnsburg blijven voortbestaan.

Rijnsburg will continue to be operative.

Met de overgang naar een systeem van

The transition to a system of programme

programma- en projectfinanciering,

and project funding, accompanied by

gepaard gaande met bezuinigingen bij de

budget cuts imposed by the govern

rijksoverheid, werd het praktijkonderzoek

ment, placed the applied research for

geplaatst voor de uitdagende taak, meer

the challenging task to acquire its

dan in het verleden zijn inkomsten uit de

income, more than in the past, from the

"markt" te verwerven. De ervaringen

'market'. Experiences gained with this

hiermee zijn zeker niet ongunstig te

type of funding do certainly not seem

noemen. Wel dient hierbij erop gelet te

unfavourable. However, care should be

worden dat goed in de markt liggende,

taken that well-marketable, low-risk,

weinig risico met zich meebrengende

short term projects will not monopolize

korte-termijnprojecten niet een te groot

staff and financial means, at the expense

beslag op personeel en middelen gaan

of more long-term orientated research.

leggen, ten koste van het meer op de

Innovations in the sectors are for an

lange termijn gerichte onderzoek.

important part dependent on the efforts

Vernieuwing in de sectoren is voor een

of researchers. In consultation with

belangrijk deel mede afhankelijk van

creative growers and others involved

inspanningen van onderzoekers. In

they will be able to contribute conside

samenspraak met creatieve onder

rably to the realization of real innovations

nemers en andere betrokkenen kunnen

in the various links of the chain. In this

zij, mits hun daartoe de gelegenheid

annual report the research station and

wordt geboden, een grote bijdrage

the experiment stations offer a survey of

leveren aan het tot stand brengen van

their activities at the various research

echte innovaties in de verschillende

areas.

schakels van de keten. In dit jaarverslag
bieden het proefstation en de proeftuinen

Dr R.J. Bogers

een overzicht van hun activiteiten op de

Managing director

verschillende onderzoekterreinen.
Dr R.J. Bogers, Directeur
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OPZET

SET-UP

In 1995 is een begin gemaakt het

In 1995 a start was made with the

onderzoek via programma's en

implementation of research in the form

projecten uit te voeren. Daarvoor is het

of programmes and projects. To this

onderzoek verdeeld in een achttal

purpose the research was divided into

programma's waarin per programma

eight programmes, in each of which the

hoofdprojecten zijn gedefinieerd. Het

main projects are defined. Presenting

weergeven van alle onderzoekresul

all research results in this annual report

taten in dit jaarverslag zou leiden tot

would lead to a long run-down which

een te lange opsomming en de

would soon lose the reader's attention.

aandacht van de lezer snel doen

For this reason it was decided to

verliezen. Vandaar dat gekozen is om in

present briefly the eight research

het kort de 8 onderzoekprogramma's

programmes with a number of spear

weer te geven en een aantal speer

heads. In order to stimulate the interna

punten eruit te lichten. Om interna

tional reputation of the PBG the texts of

tionaal bekendheid aan het PBG te

the foreword, the programmes and the

geven zijn de teksten van voorwoord,

spearheads are also given in English.

programma's en speerpunten ook in

The other research results of 1995 are

het Engels weergegeven. De overige

recorded amongst others in reports. A

resultaten van het onderzoek in 1995

list of reports and other publications is

zijn in ondermeer in rapporten

available at the Research Station. The

vastgelegd. Een lijst van rapporten en

investigations have been carried out at

andere publicaties is bij het Proef

the Research Station in Aalsmeer and

station verkrijgbaar.

Naaldwijk and at the regional experi

MISSIE EN STRAGIE

Rijnsburg.

mental sites in Horst, Klazienaveen and
In 1996 zijn missie en strategie van het
PBG opnieuw geformuleerd. Ze zijn

MISSION AND STRATEGY

verkort hieronder weergegeven.

In 1996 mission and strategy of the

Het Proefstation voor Bloemisterij en

PBG have again been formulated. They

Glasgroente (PBG) ontwikkelt,

are presented in an abridged form

integreert en levert toepasbare kennis

below.The Research Station for

ten behoeve van de gehele keten in de

Glasshouse Vegetables and Floriculture

bloemisterij- en glasgroentesector,

(PBG) develops, integrates and supplies

nationaal en internationaal. Het draagt

applicable knowledge for the entire

zodoende bij aan verbetering van de

chain in the floriculture and glasshouse

economische positie en duurzaamheid

vegetable industry, both on national and

van de sector. Kenmerkend voor de

international level. Thus it contributes

PBG-organisatie is een breed spectrum

to the improvement of the economic

aan gewaskennis en disciplines. Het in

position and the sustainability of the

stand houden van een brede expertise

horticultural industry. One of the

voor de sector en expertiseontwik

characteristics of the PBG organisation

keling staan hierbij centraal. Noodza

is a broad spectrum of cultivational and

kelijk hiervoor is een verbreding van de

disciplinary expertise. Maintaining and

klantenkring van het PBG door middel

further developing this broad expertise

van productontwikkeling en het actief

for the industry is a central issue.

de onderzoekmarkt opgaan. Met

Consequently it is necessary to enlarge

andere aanbieders van kennis werkt het

PBG's clientele by means of product

PBG samen, wanneer die samen

development and actively operating on

werking strategische voordelen biedt,

the market place. The PBG joins forces

bij de aanpak van complexe problemen

with other producers of expertise, if

en bij de benadering van financiers.

this collaboration offers strategic
advantages when dealing with complex
problems and when approaching
customers.
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ONTWIKKELING VAN DUURZAME EN EMISSIEARME TEELTMETHODEN LOS
VAN DE GROND
NORMERING SUBSTRATEN

Het telen in systemen los van de onder

keling vanaf het eerste symptoom

grond vraagt een nauwkeurige regeling

(kringeling van de fijnste wortels) tot de

van de toediening van voedingsstoffen,

ergste vormen van aantasting (pinkdikke

De afgelopen jaren is het belang van de

stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het

wortels) nauwkeurig beschreven zijn, is

substraatteelt en daarmee het assor

gietwater en dient nauwkeurig te worden

een werkhypothese opgesteld en zijn er

timent aan substraatsoorten sterk

beveiligd tegen verspreiding van wortel-

teeltproeven uitgevoerd.

gegroeid. Om de kwaliteit te waar
borgen bestaat er zowel vanuit de

pathogenen. Er doen zich hierbij een
aantal problemen voor die bedrijfs

Nat en droog

producent als de gebruiker een grote

economisch danwel technisch van aard

Al snel bleek dat wortelverdikking onder

behoefte aan certificering. In 1995 is

zijn. Voor gewassen die economisch

bepaalde teeltcondities kon worden

een project gestart om tot de normen

rendabel in substraten geteeld kunnen

opgeroepen. In de eerste proeven is

te komen. Dit onderzoek verloopt in

worden, liggen de problemen vooral op

geprobeerd deze teeltcondities zo

samenwerking met de RHP en de

het gebied van wortelmedia, planten

nauwkeurig mogelijk te omschrijven.

substraatfabrikanten. Momenteel wordt

voeding, waterkwaliteit en wortelziekten.

Hiervoor is een experimentele teeltop

een groot aantal producten van verschil

Wat betreft de plantenvoeding in

stelling gebouwd. Pogingen tot identifi

lende substraatproducenten onderzocht

substraten lag de nadruk van het

catie van een eventueel betrokken

op fysische, chemische en biologische

onderzoek op de interactie tussen

agens (veroorzaker) werden uitgesteld

eigenschappen. Het substraat wordt

metaalspoorelementen en op pH-

totdat de betrokken teeltcondities zo

gedurende minimaal één jaar gevolgd

effecten in het substraat bij de opname

precies mogelijk bekend waren. De

om de constantheid in de tijd te kunnen

van voedingsstoffen door de plant.

eerste proeven leverden aanwijzingen

beoordelen.

Daarnaast werd onderzoek uitgevoerd

op dat een ziekte waarschijnlijk geen

naar de water- en mineralenbalansen bij

rol speelt. Tijdens het onderzoek rees

Onderzoek

teelten in substraat. Wat betreft de

het vermoeden dat de aantasting

De volgende fysische parameters wor

waterkwaliteit richtte het onderzoek zich

steeds het ernstigst was in de natste

den bepaald aan substraten: water/

op zouteffecten (met name NaCI) bij

potten. In een vervolgproef werd droger

luchthuishouding, fractieverdeling en

diverse gewassen en op ophoping van

telen vergeleken met telen bij een

mechanische eigenschappen. Chemisch

organische verbindingen in het wortel

vochtgehalte zoals in de praktijk gebrui

wordt allereerst gekeken of het

milieu. Op twee onderzoeken uit het

kelijk is. Bij droger telen trad de

substraat hoge concentraties schade

programma wordt nader ingegaan.

aantasting niet op. Aan de hand van de

lijke elementen voor de plant, milieu of

resultaten uit de experimentele teeltop

mens bevat. Daarnaast zijn er een

WORTELVERDIKKING
KOMKOMMER

stelling en ervaringen uit de praktijk zijn

aantal andere belangrijke chemische

in overleg met plantenkwekers en

karakteristieken waar een substraat op

voorlichting een aantal suggesties

onderzocht kan worden, zoals de

gedaan om de kans op wortelver

invloed van het substraat op de pH in

in 1995 voor enkele miljoenen aan

dikking in de opkweek en de teelt te

het wortelmilieu, de stikstofbinding van

schade veroorzaakt. Dit heeft geleid tot

verminderen. Deze aanbevelingen

het substraat en op overige stoffen die

grote onzekerheid in de sector. Het

blijken een positief effect te hebben. Er

vrij kunnen komen uit het substraat. Met

probleem is door een multidisciplinair

komen echter nog steeds op veel

het chemisch onderzoek is het mogelijk

team op het PBG aangepakt. Uitgaande

bedrijven dikke wortels voor. Het

om een aantal belangrijke parameters

van vooronderzoek, waarin de ontwik

onderzoek wordt voortgezet.

vast te stellen, maar het is praktisch

Wortelverdikking bij komkommer heeft

onmogelijk om alle gevaren met betrek
king tot de plantengroei aan te geven.
Een groeitest of een teeltproef kan dan
uitkomst bieden. In bepaalde substraten
zijn fytosanitaire problemen met onkruid,
aaltjes en/of bepaalde virusziekten te
verwachten. Hierop wordt dan getoetst.
Uit dit onderzoek komen gegevens die
de verschillende substraten karakteri
seren. Vervolgens worden per materiaal
normen opgesteld, die door geëigende
instanties zullen worden gebruikt om
substraten te certificeren. Naar

Dikke wortels (links) en normale wortels (rechts) bij komkommer

verwachting zullen in 1996 de eerste

Thick root syndrome (left) and normal root development (right) in cucumber

substraten gecertificeerd worden.
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DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE AND LOW-EMISSION CULTIVATION
SYSTEMS OUT OF THE SOIL
Growing crops in soilless cultures

indicated that diseases are not

producers are studied as to their

requires an accurate regulation of

involved. During the investigations the

physical, chemical and biological

supply of nutrient elements, irrigation

idea emerged that thick roots may be

behaviour. Each substrate is studied for

water of outstanding quality and a good

induced by wet substrate conditions.

at least 1 year to determine uniformity

protection against the dispersal of root

Consequently growth under drier condi-

in time.

diseases. With respect to this a number
of problems occur which have either a
business economic or technical back
ground. For crops that can profitably be
grown on substrates the problems
mainly lie in the fields of growing media,
plant nutrition, water quality and root
diseases. With regard to plant nutrition
experiment in substrate systems the
main focus was on the interaction
between metallic trace elements and the
effects of the pH on the uptake of
nutrient elements. Furthermore the
water and mineral balance in substrate
systems were studied.
Water quality research concentrated on
salinity effects (especially NaCI) on

Met behulp van chemisch onderzoek worden substraten gekarakteriseerd

various crops and accumulation of

Substrates are being characterized with the aid of chemical analysis

organic compounds in the root
environment.

tions was compared with growth under

Research

Two projects from this research

conditions as are common in practice.

The following physical parameters of

programme are described more

The problems did not occur in the drier

substrates are determined: water-air

extensively.

pots. The test results and practical

ratio, particle size distribution and

experiences were discussed with the

mechanical properties. Concerning

extension service and producers of

chemical properties, we first investi

young cucumber plants. This resulted in

gated if the substrate contains high

ROOT PROBLEMS WITH
CUCUMBERS

a number of suggestions to reduce the

concentrations of elements that are

In 1995 problems with thick roots in

occurrence of thick roots in the propa

harmful to plants, environment or

cucumbers have caused considerable

gation of cucumbers and at the

people. Furthermore, substrates can be

financial damage to Dutch glasshouse

growers' nurseries. These recommen

tested on a number of other important

industry. The problems have been

dations appeared to have a positive

chemical characteristics such as the

tackled by a team of PBG-

effect. However, at many nurseries

influence of the substrate on the pH in

researchers of various disciplines. In a

cucumber crops still develop thick

the root environment, the degree of

preliminary research all developmental

roots. Research will be continued.

nitrogen fixation and release of unknown

DEVELOPMENT OF
STANDARDS FOR
SUBSTRATES

number of important parameters can be
to indicate all possible harmful effects

Thick roots appeared to occur under

In recent years growing on substrates

have to be conducted. With some
substrates problems with herbs,

components. With chemical research a

stages ranging from curling of the
finest roots to finger-like swollen roots
had been described. Based on this
study a working hypothesis was formu

determined, but it is nearly impossible
on plant growth. Therefore, bio-assays

lated and experiments were conducted.
specific growing conditions. The initial

has expanded considerably and

goal was to describe these conditions

therefore also the assortment of

nematodes or specific viruses can be

as precisely as possible. Identifying

substrates. Both producer and user

expected. In those cases these

possibly responsible agents was

feel a great need for certification of

subtrates are tested for these. The

postponed until these conditions were

substrates to guarantee quality. In

results from the substrate research are

exactly known.

1995 a project was started to develop

used to formulate standards for

standards. This project is carried out in

different materials. The organizations

Wet and dry

cooperation with the RHP and substrate

involved will use these for certification.

The first experiments, carried out in an

producers. At the moment a large

It is expected that in 1996 the first

experimental growing system, soon

number of products of different

substrates will be certified.

ONTWIKKELING VAN ECONOMISCH RENDABELE, MILIEUVRIENDELIJKE EN
DUURZAME METHODEN VOOR TEELTEN IN GROND
Met het drainwater worden mineralen en

Voor die gewassen, welke niet op een

systemen werd afgerond, evenals het

gewasbeschermingsresiduen afgevoerd

redelijke bedrijfseconomische basis in

onderzoek naar het waterverbruik van

naar het milieu. In gevallen dat de

dergelijke systemen konden worden

radijs. Op ongeveer twintig bedrijven

grondwaterspiegel hoog is, vindt de

geteeld, wordt getracht het watergeven

werden water- en mineralenbalansen

afvoer vooral plaats naar het omrin

en bemesten zodanig te verbeteren dat

vastgesteld. Voor buitenbloemen is op

gende oppervlaktewater. In gevallen dat

de uitstoot naar het milieu tot een

twee onderzoekcentra een proef gedaan

de grondwaterspiegel diep onder het

minimum wordt beperkt.

met verschillende stikstofniveaus in de

oppervlak ligt, vindt afvoer plaats naar

In het onderzoek werden diverse

grond.

het diepe grondwater. De normen die

projecten uitgevoerd. In één project

voor afvoer naar grond- en oppervlakte

werd nagegaan wat het vereiste stikstof

water zijn geformuleerd, zijn zodanig dat

niveau in de grond moest zijn voor het

FOSFAATBEMESTING BIJ
KASTEELTEN

ze voor de glastuinbouw moeilijk zijn te

telen van sla met een hoog kropgewicht.

realiseren. Daarom is aanvankelijk

Ook het onderzoek naar de fosfaat

In december 1992 is een onderzoek

vooral ingezet op het overbrengen van

behoefte van sla werd voortgezet. Het

naar de fosfaatbemesting bij kasteelten

veel teelten naar gesloten systemen.

onderzoek naar verbetering van g iet

gestart. Als proefgewas is sla
genomen. Op de onderzoekcentra
Westmaas en Horst werd een proefveld
aangelegd. In Westmaas ligt het
proefveld op kalkrijke zeeklei met een
pH van 7.4 en in Horst op een diluviale
zandgrond met een pH van 5.8. Bij
aanvang van de proeven werd in
Westmaas een P(l:2) gevonden van
0.01 mmol I"1, een Pw-getal van 59 mg
P2O5 I"1 droge grond en een P-Al cijfer
van 151 mg P205 per 100 gr droge
grond. Voor Horst waren deze getallen
respectievelijk 0.10, 108 en 100. In de
proeven werden vijf fosfaatniveaus
aangebracht door het toedienen van
uiteenlopende hoeveelheden triplesuperfosfaat. Tot het midden van 1995
werden achtereenvolgens elf slateelten
uitgevoerd.
Voor de proefvelden te Westmaas en
Horst liepen de P(l:2)-cijfers bij de
diverse behandelingen respectievelijk
uiteen van 0.04-0.25 en van 0.09-0.52
mmol I1. Op beide locaties was de
opbrengst gemiddeld over de elf
teelten het laagst bij de behandeling
waarin geen fosfaat werd gegeven. Op
de locatie te Westmaas was dit 3%
lager dan bij de overige behandelingen
en bij de locatie te Horst 1%.
Betrouwbaar waren deze verschillen
echter niet. In het gewas bleek het
fosfaatgehalte toe te nemen met het
fosfaatniveau in de grond. Op beide
locaties werd gemiddeld over elf
teelten bij het hoogste niveau ongeveer
30% meer fosfaat opgenomen dan bij
het laagste niveau. Dit is echter een

Apparatuur voor continue grondwaterstandmetingen

luxe consumptie geweest, want meer

Apparatus for continuous measurements of the ground water level

opbrengst werd er niet door verkregen.
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DEVELOPMENT OF PROFITABLE, ENVIRONMENTALLY ACCEPTABLE AND
SUSTAINABLE CULTURE METHODS FOR SOIL GROWN CROPS
Together with drainage water minerals
and residues of pesticides are washed
out from the soil and transported to the
environment. If the groundwater level is
high the minerals and residues will
mainly be found in the surrounding
surface waters. In case that holdings
are situated on soils with a deep
groundwater level, the minerals and
residues are transported to the deep
groundwater. The various legislative
standards set for groundwater and
surface water were so strict that it was
impossible for the greenhouse industry
to meet them. Therefore it was initially
tried to grow crops as much as possible
in closed substrate systems. However,
for those crops which could not be
grown in such systems on an accep
table, economically justified basis, it is
tried to improve the water supply and
fertilization in such a way that the
discharge to the environment is
minimized.

Various research projects have been
carried out to improve irrigation

Fosfaatgebrek bij sla geeft een sterke groeiremming en donker gekleurd blad

practices and fertilizer management. In

Phosphate deficiency in lettuce causes strong reduction of the growth and dark coloured leaves

one project studies were carried out to
the required nitrogen level in soil for

situated on a calcareous clay soil with a

were not statistically significant. The

lettuce grown to a high head weight.

pH of 7.4 and in Horst on a sandy soil

phosphate content of the crop on both

The long-term project in which the

with a pH of 5.8. With the start of the

locations was about 30% higher at the

effect of the phosphate level of soils on

trials in 1992 the P-concentration in the

highest application than at the lowest

the development of greenhouse crops is

1:2 volume extract was 0.01 mmol I"1,

level. This appeared to be luxury

studied, was continued. The study of the

the Pw-figure (water soluble P) was 59

consumption of the crop, for it did not

improvement of the water distribution of

mg P205 I"1 dry soil and the P-AI figure

affect the head weight.

irrigation systems was rounded off, as

was 151 mg per 100 g dry soil at the

was the study of the water use of radish

site of Westmaas. At the Horst site the

Standards adjusted

crops. On about twenty greenhouse

values were 0.10, 108 and 100,

On the basis of the results of these

holdings balance sheets of water and

respectively. In the trials five phosphate

trials the standards for the phosphate

minerals were drawn up. In our experi

levels were compared by application of

fertilization in the greenhouse industry

mental stations two trials were carried

different quantities of triple superp

were adjusted. Instead of the value of

out with field grown ornamentals to

hosphate. Till the middle of 1995

0.15 mmol h1 in use for the 1:2 volume

study the effects of nitrogen levels in

eleven crops were grown in

extract, now the standard was set on

the soil.

succession.

0.10 mmol I"1. Even though slightly

In the trials at Westmaas and Horst the

higher levels of phosphate fertilization

phosphate concentrations in the 1:2

did not show adverse effects on plant

volume extract ranged between 0.04-

growth, it is better to restrict the fertili

PHOSPHATE FERTILIZATION
OF GREENHOUSE CROPS
Research on phosphate fertilization of

0.25 and 0.09-0.52 mmol K, respec

zation as much as possible with

tively. On both locations lettuce yields

respect to the environmental effects.

greenhouse crops was started in

were, on average over the croppings, a

Leaching of phosphate should be

December 1992. At the experimental

little lower at the lowest phosphate

restricted as much as possible. Next

stations at Horst and Westmaas trials

level. In Westmaas they were 1% and in

year the project will be extended with

were laid out with lettuce as a test

Horst 3% lower than in the other treat

more trials in which attention will also

crop. The trial in Westmaas was

ments. These differences, however,

be paid to other crops.
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Aanpassing fosfaatadvies

van het gewas berekend op basis van

Op basis van de resultaten van de

de relatie tussen de globale straling en

proeven werd het fosfaatadvies voor de

de verdamping van het gewas en de

glastuinbouw bijgesteld. In plaats van

afvoer naar of de opstijging vanuit de

de gebruikelijke richtwaarde van het

ondergrond werd berekend uit het

P(l:2)-cijfer van 0,15 mmol K werd

verschil tussen de watergift en het

aanbevolen de richtwaarde

waterverbruik van het gewas. De

terug te

brengen naar 0.10 mmol I1. Hoewel

aanvoer of afvoer van mineralen

een wat ruime fosfaatgift geen nadelige

naar/vanuit de ondergrond moest

gevolgen bleek te hebben voor het

worden berekend op basis van de

gewas, is het uit milieutechnisch

hoeveelheid water die werd aan- of

oogpunt beter onnodige toedieningen

afgevoerd en de concentraties aan

te vermijden en zo de uitspoeling aan

nutriënten in dit water. Deze concen

fosfaat zoveel mogelijk te beperken.

traties moesten worden gemeten door

Het onderzoek wordt uitgebreid door

het wegzuigen van bodemvocht via

het aanleggen van meer proefvelden,

ingegraven poreuze cupjes op 50 en

waarbij zo mogelijk ook andere

100 cm diepte.

gewassen in het onderzoek zullen
worden betrokken.

Zoals blijkt is de aanvoer aan stikstof
en kali op de bedrijven aanzienlijk

UITSPOELING MINERALEN OP
HOOGGELEGEN
ZANDGRONDEN

groter dan in de afvoerposten wordt

Installatie van poreuze cups voor bodemvochtm

teruggevonden. Dit is eerder ook op

Installation of porous cups for measurements in the s

andere bedrijven gevonden. Een goede
verklaring is hiervoor nog niet

dit respectievelijk 41 en 62%. Het

Op hooggelegen zandgronden in het

aanwezig. Onderzoekingen tot nu toe

onderzoek wordt nog een tweede jaar

zuiden en oosten van Nederland

toonden niet aan dat denitrificatie in de

voortgezet op de bedrijven.

worden de mineralen die worden uitge

bouwvoor een belangrijke rol speelt.

spoeld niet afgevoerd naar het omrin

Uit de gegevens valt af te leiden dat

gende oppervlaktewater, zoals in het

gemiddeld over de bedrijven 77% van

westen van Nederland, maar naar het

het toegediende water door het gewas

diepe grondwater. Uit dit grondwater

werd benut. Voor stikstof en kali was

wordt op veel plaatsen drinkwater
gewonnen, zodat het van groot belang

Water-, stikstof- en kalibalansen gemiddeld over drie bedrijven op

is ook op hoog gelegen zandgronden

hooggelegen zandgronden. Water in m3 ha1 en N en K in kg ha1 per jaar.

de afvoer van mineralen zoveel
mogelijk te beperken. Op drie bedrijven
in Limburg is daarom nagegaan wat de

Water

N

K

8423

1054

1253

160

215

afvoer aan mineralen geweest is, door
het opstellen van een mineralenbalans.

AANGEVOERD

Resultaten mineralenbalans

Irrigatie en bemesting

In de tabel is een overzicht gegeven

Organische mest

van de resultaten van de water- en

Voorraad in grond

mineralenbalans van de drie bedrijven

Totaal

64

37

8423

1278

1505

6520

529

930

gemiddeld over het eerste jaar; de
periode juli 1994 tot juli 1995. Wat

AFGEVOERD

betreft de mineralen zijn alleen stikstof
en kali vermeld. Op de bedrijven

Opname gewas

werden chrysant, sla en augurken

Voorraad in grond

geteeld.

Naar ondergrond

1903

284

163

Veel van de in de tabel genoemde

Totaal

8423

813

1099

465

406

6

posten konden niet rechtstreeks
worden gemeten, maar moesten via

VERSCHILLEN

metingen of bekende gegevens worden
berekend. Zo werd het waterverbruik

10

transpiration of the crops was calcu

percentages were 41 and 62%, respec

lated from existing relations between

tively. The experiment will be continued

global radiation and crop transpiration.

for a second year.

The water transport in the soil was
followed by calculation of water supply
and water use of the crop. The
transport of minerals in the soil was
calculated from the water transport in
the soil and the concentrations of
minerals in it.
These concentrations were measured
by means of suction of soil solution
with porous cups placed at depths of
50 and 100 cm below the soil surface.
It is clear from the data in the table that
the input of nitrogen and potassium
was higher than the output. This is
found in other situations too. Until now,
a satisfactory explanation for this
phenomenon is not available. Denitrification in the root zone did not seem to
be an important factor in greenhouses,

LEACHING OF MINERALS ON
SANDY SOILS

nation for the difference in the nitrogen

On sandy soils with a deep ground

From the data it can be calculated that,

and could not be used as an expla
balance.

water level, as found in the southern

on average over the holdings, 77% of

and eastern parts of the Netherlands,

the water supplied was used by the

minerals will be leached out to the deep

crops. For nitrogen and potassium the

groundwater.
In many places drinking water is

Balance sheets for water, nitrogen and potassium averaged over three holdings on sandy

prepared from this groundwater, so it is

soils with a deep water table. The water quantity is expressed in m3 ha'1 and the nitrogen

very important to keep it free from

and potassium as kg ha*1.

pollution. Greenhouse holdings situated
in such areas should restrict the
leaching of minerals as much as

Water

N

K

8423

1054

1253

160

215

possible.
On 3 holdings in the province of

INPUT

Limburg the output of minerals was
studied by means of a balance sheet of

Irrigation and fertilization

water and minerals.

Manure
Soil storage

Water and mineral balance sheet

Total

64

37

8423

1278

1505

6520

529

930

In the table a review is given of the data
of these balance sheets presented as

OUTPUT

averages over the holdings during the
period July 1994 - July 1995. For

Crops absorption

minerals only the data of nitrogen and

Soil storage

potassium are listed. The crops grown

Leaching from root zone

1903

284

163

on the holdings were chrysanthemum,

Total

8423

813

1099

465

406

6

lettuce and gherkin.
Several items mentioned in the table

UNIDENTIFIED

could not be measured directly, but had
to be calculated from other data. The
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BIOLOGISCHE, GEÏNTEGREERDE EN CHEMISCHE BESTRIJDING VAN
ZIEKTEN EN PLAGEN
omstandigheden. Wanneer de vruchtjes
verwijderd worden blijkt dat er geen
effect is van klimaat op de directe
aantasting van stengels via wonden.
Wel kwam in alle proeven duidelijk naar
voren dat onder droge omstandigheden
meer planten doodgaan als gevolg van
de Botrytis-aantasting dan onder
vochtige omstandigheden. Tuinders
kunnen dus beter niet overgaan naar
een droger klimaat wanneer Botrytisstengelaantasting optreedt.
Biologische bestrijders
In het voorjaar hadden alle drie de biolo
gische bestrijders bij zowel een droog
als een vochtig klimaat, een sterker
remmend effect op de Botrytisaantasting dan wekelijkse bespuitingen
met het breedwerkende fungicide tolylfluanide. In de herfstproef was het effect
van de biologische bestrijders net zo

Introductie van natuurlijke vijanden van bladluizen in het paprikagewas via een open

goed als van tolylfluanide, zowel bij een

kweek op gerstpollen met graanluis.

warm en vochtig klimaat als bij een

Introduction of natural enemies of aphids in a sweet pepper greenhouse, using barley seedlings

droog klimaat met normale temperatuur.

colonized with cereal aphids as banker plants

De populatiedichtheden van de antago
nisten bleven bij beide klimaatinstel

Het onderzoek naar de geïntegreerde

teelten is onderzocht. Het onderzoek

lingen in beide proeven stabiel. Dit geeft

bestrijding van bovengrondse schimmels

naar de emissie van bestrijdingsmid

aan dat biologische bestrijders effectief

heeft zich voornamelijk gericht op echte

delen via condenswater is afgesloten.

werden behaald met een biologische
bestrijder tegen echte meeldauw bij
komkommer. Een plantversterkend

GEÏNTEGREERDE
BESTRIJDING BOTRYTIS IN
KOMKOMMER

middel bleek de afweer van roos tegen
echte meeldauw te bevorderen. Bij roos

zijn onder de in een komkommerteelt
voorkomende omstandigheden en in de

meeldauw en Botrytis. Goede resultaten

Botrytis cinerea kan bladeren, vruchten,

toekomst een goed alternatief kunnen
vormen voor chemische bestrijding.

BIOLOGISCHE BESTRIJDING
WITTEVLIEG MET
ASCHERSONIA

en Gerbera hadden een gist-isolaat en

bloemen en stengels van onder meer

een bacterie een goed effect tegen

komkommer aantasten. Botrytis is

Botrytis in de naoogstfase.

moeilijk te bestrijden met chemische

Er is begonnen met een collectie schim-

Bij het virusonderzoek ging de aandacht

gewasbeschermingsmiddelen. Doel van

melisolaten van Aschersonia-soorten

vooral uit naar het beproeven van

dit project is om enerzijds de invloed

afkomstig uit diverse werelddelen aan te

ontsmettingsmiddelen. De biologische

van klimaat op met name stengelaan

leggen. Uiteindelijk zijn 40 verschillende

bestrijding van plagen richtte zich op

tasting beter te kwantificeren en om de

isolaten bijeengebracht. Vervolgens zijn

trips, bladluis, rups en mineervlieg. Het

mogelijkheden van biologische

deze isolaten getoetst op pathogeniteit

introduceren van roofmijten tegen trips

bestrijding bij verschillende klimaat

voor kaswittevlieg, Trialeurodes vapora-

via bloeiende Ricinus-planten bleek bij

instellingen te onderzoeken.

riorum, en tabakswittevlieg, Bemisia
tabaci biotype B, ook wel Bemisia argen-

paprika goed te verlopen, maar niet bij
komkommer. In Saintpaulia's voldeden

Kasklimaat

tifolii genoemd. De meest veelbelovende

open kweeksystemen op meelmijt goed.

Zoals verwacht is onder vochtige

isolaten wat betreft infectiviteit in combi

De beste resultaten met de bestrijding

omstandigheden de aantasting van

natie met een goede productie van

van bladluis werden behaald met een

vruchtjes en bloemen sterker. Wanneer

sporen op semi-kunstmatig medium zijn

open kweeksysteem van de sluipwesp

de aangetaste vruchtjes niet verwijderd

uitgeselecteerd. De dosis-mortaliteit-

Aphidius op graanluis.

worden, kan de aantasting doorgroeien

relatie van deze zes geselecteerde

De uitspoeling van chemische gewasbe

tot in de stengel. Deze stengelaan

isolaten tegen kas- en tabakswittevlieg

schermingsmiddelen in grondgebonden

tasting is ook erger bij vochtige

is bepaald op poinsettiaplanten.
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BIOLOGICAL, INTEGRATED AND CHEMICAL CONTROL OF PESTS AND
DISEASES
Research on the integrated control of

of the glasshouse climate on the direct

effective under the circumstances

aerial fungi mainly concentrated on

infection of the stems via wounds. The

common in cucumber cultivation, and

powdery mildew and Botrytis. Good

results of all experiments demon

may be a good alternative to chemical

results were obtained with a biocontrol

strated, however, that under dry condi

control.

agent against powdery mildew in

tions more plants die as a consequence

cucumber. A plant-strengthening

of Botrytis infection than under wet

compound appeared to promote the

conditions. Growers therefore should

resistance of rose against powdery

rather not switch to a drier climate

mildew. In rose and gerbera, a yeast

when Botrytis stem infection occurs.

BIOLOGICAL CONTROL OF
WHITEFLY WITH A FUNGUS
A start was made with the collection of
fungus isolates of Aschersonia species

isolate and a bacterium had a good
effect against Botrytis in the postharvest

Biological agents

stage. In virus research the main focus

In the spring, all three biocontrol agents

from various parts of the world. Finally
40 different isolates were brought

was on the testing of disinfection agents.

in both dry and humid climate had a

together. Subsequently these isolates

The biocontrol experiments of pests

stronger prohibitive effect on the

were tested for pathogenicity for glass

concentrated on thrips, aphids, cater

Botrytis infection than weekly sprayings

house whitefly, Trialeurodes vapora-

pillars and leaf miners. The introduction

with the broad-spectrum fungicide tolyl-

riorum, and silverleaf whitefly, Bemisia

of predatory mites against thrips via

fluanide. In the autumn experiment, the

tabaci biotype B, also known as Bemisia

flowering Ricinus plants appeared to be

effect of the biocontrol agents was

argentifolii. The most promising isolates

successful with sweet pepper, but not

equivalent to that of tolylfluanide, both

with respect to infectivity combined with

with cucumber. In Saintpaulia the open

in a warm, humid climate and in a dry

a good production of conidia on a semi-

rearing systems on storage mites were

climate with normal temperatures. The

artificial medium have been selected.

satisfactory. Best results with the control

population densities of the antagonists

The dosage-mortality ratio of these six

of leaf aphids were obtained with an open

remained stable in both experiments

selected isolates against glasshouse

rearing system of the parasitic wasp

and under both climate settings. This

and silverleaf whitefly was determined

Aphidius on cereal aphid. The leaching of

indicates that the biocontrol agents are

on Poinsettia plants.

chemical crop protection agents in soilcultivated crops was investigated. The
research of the emission of pesticides via
condensation water was completed.

INTEGRATED CONTROL OF
BOTRYTIS IN CUCUMBER
Botrytis cinerea may infect leaves,
fruits, flowers and stems of crops like
cucumber. Botrytis is hard to control
with chemical fungicides. The aim of
this project was on the one hand to
improve the quantification of the effects
of the glasshouse climate on Botrytis
infections, in particular stem infections,
and on the other hand to investigate
the possibilities of biocontrol under
various climatic conditions.
Glasshouse climate
As expected the infection of fruitlets
and flowers is more serious when the
conditions are more humid. When the
infected fruitlets are not removed, the
infection may continue to grow into the
stem. This stem infection as well is
more humid. When the fruitlets are

Botrytis cinerea stengelaantasting op komkommer leidt vooral onder droge
omstandigheden tot afsterven van de plant

removed there appears to be no effect

Botrytis cinerea stem infection in cucumber leads to plant death, especially under dry conditions

more serious when the conditions are
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Infectie
Gebleken is dat kaswittevlieg en tabakswittevlieg een overeenkomstige gevoe
ligheid voor infectie vertonen. De planten
met wittevlieglarven in het tweede
stadium werden bespoten met sporensuspensies in een reeks van doseringen.
De doding van de larven kon worden
waargenomen wanneer zij zichtbaar door
de schimmel geïnfecteerd waren, wat
bleek uit het verkleuren van de larven
naar oranje tot bruin. Vier tot zes dagen
na de bespuiting waren 50% van de
larven reeds geïnfecteerd en gekoloni
seerd door de schimmel. Tevens werd
de overleving van de sporen op het
bladoppervlak onderzocht. Dit is van
belang voor de infectie van jonge larven
die tijdens de bespuiting nog in het
eistadium zijn. Eieren worden niet door
Aschersonia geïnfecteerd. Het is

•

gebleken dat sporen van Aschersonia

"

slechts beperkt op het blad kiemen,
maar wel hun kiemkracht behouden. Uit

Larven van wittevlieg geïnfecteerd met de schimi

biotoetsen bleek tevens dat de sporen

Larvae of whitefly infected by Aschersonia

tot meer dan drie weken na bespuiting
hun infectiviteit behouden. Zodoende
infecteren deze sporen nog jonge larven,
die uit eieren komen die pas na
bespuiting op de bladeren gelegd zijn.
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Infection

conidia are able to infect whitefly up to

The plants with whitefly larvae in the

more than three weeks after spraying.

second stage were sprayed with

As a result these conidia still infect

conidial suspensions in a range of

young larvae coming out of eggs which

concentrations. Killing of the larvae

have been laid on the leaves only after

could be observed when they were

spraying.

visibly infected by the fungus, which
was apparent from the discoloration of
the larvae from orange to brown. Four
to six days after spraying 50% of the
larvae were already infected and
colonised by the fungus. The survival of
the conidia on the leaf surface was
investigated as well. This is important
for the infection of larvae which are still
in the egg stage when spraying takes
place. Eggs are not infected by
Aschersonia.
It became clear that conidia of
Aschersonia germinate to a limited
extent only on the leaf, but that they
maintain their capacity to germinate.
Bioassays demonstrated that also the

chersonia
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MINIMALISERING ENERGIEGEBRUIK DOOR DE ONTWIKKELING VAN
ENERGIEZUINIGE TEELTMETHODEN
Overheid en bedrijfsleven hebben in

Fysische aspecten

van de minimumbuis bij tomaat op

1993 een afspraak gemaakt

Om tot een hoge energie-efficiency te

praktijkbedrijven.

(convenant) om in het jaar 2000 het

komen is een homogeen kasklimaat van

De mogelijkheden van energiebe

energiegebruik per eenheid product te

het grootste belang. Het onderzoek

sparing bij siergewassen door middel

halveren ten opzichte van dat in 1980.

richtte zich met name op de verdeling

van temperatuurintegratie zijn onder

Dit onderzoekprogramma levert een

van temperatuur, luchtvochtigheid en

zocht. De noodzakelijke minimale trans

bijdrage aan het realiseren van

koolzuurgas binnen kas en gewas, en

piratie voor een goede productie en

genoemd convenant door onderzoek

de invloed van energieschermen en

kwaliteit is onderzocht bij komkommer.

naar en aangeven van concrete

buisligging op het kasklimaat.

De invloed van het kasklimaat op de

Gewaskundige aspecten

werd onderzocht en een watergeef-

mogelijkheden tot energiebesparing.
Het onderzoek in 1995 richtte zich

gewastranspiratie van belichte rozen

daarbij in hoofdzaak op de fysische,

Het onderzoek richtte zich op het

gewaskundige en regelkundige

opsporen en aangeven van de teelt-

model ontwikkeld.

aspecten van het kasklimaat. Bij het

kundige mogelijkheden en beperkingen

onderzoek is samengewerkt met verte

bij het toepassen van energiezuinige

Binnen dit onderzoekgebied worden

genwoordigende organisaties van het

teeltmethoden.

fysische en gewaskundige kennis

bedrijfsleven (onder andere NTS,

Onderzoek is verricht naar het optimaal

geïntegreerd in energiezuinige klimaat-

DICOTU), de DLV, het IMAG-DLO en de

gebruik van energieschermen bij

regelprogramma's. Er werd gewerkt

LUW.

tomaat en belichte rozen en het gebruik

aan een nieuwe kasklimaatregeling

Regelkundige aspecten

waarbinnen de huidige kennis over
dosis-effecten van temperatuur, lucht
vochtigheid, reacties op koolzuurgas en
de grenzen voor directe en indirecte
schade worden toegepast. Het beoogde
programma geeft de teler ook inzicht in
de effecten van de door hem gemaakte
kasklimaatinstellingen op het energie
gebruik.

GEBRUIK MINIMUMBUIS
BIJ TOMAAT
Het aanhouden van een minimumbuistemperatuur, ook als er geen warmte
vraag is, is algemeen gebruikelijk in
o.a. de tomatenteelt. De toegevoegde
warmte is dan dus niet nodig voor het
realiseren van de gewenste kasluchttemperatuur en wordt direct afgelucht.
Op 20 praktijkbedrijven is onderzoek
verricht naar de omvang en de redenen
voor het toedienen van deze
zogenaamde 'extra' warmte. Het
aandeel 'extra' stoken bedroeg op
jaarbasis ongeveer 25% van het gasgebruik. Dit percentage varieerde van 6%
in de winter tot 76% in de zomer. De
belangrijkste reden voor 'extra' stoken
bleek: voorkomen van Botrytis door het
tegengaan van een hoge luchtvoch
tigheid, nat slaan van gewas en
vruchten en het voorkomen van een
zacht, gevoelig gewas. Ook het

Electronische balans voor verdampingsonderzoek

tegengaan van een te vegetatief gewas

Electronic balance for transpiration research in a rose crop

bleek een belangrijke reden.
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MINIMIZING ENERGY CONSUMPTION BY ADAPTING THE PRODUCTION
METHODS
In 1993 the Dutch government and the
glasshouse industry made an
agreement aimed at reducing the
energy consumption per product unit by
50% in the year 2000, compared to the
year 1980. This research programme
contributes to the realisation of this
agreement by research and indicates
concrete possibilities for energy saving.
With respect to this, in 1995 the major
part of the research focussed on the
physical, crop and control aspects of
the glasshouse climate.

Physical aspects
To achieve a high energy efficiency, a
homogeneous glasshouse climate is of
utmost importance. Subject of
investation was the distribution of
temperature, air humidity and carbon

Energiescherm bij tomaat

dioxide in the glasshouse. Also the

Tomato crop with thermal screen

effects of thermal screens and the

Control aspects

position of the heating pipes in the crop

heating combined with ventilating, was

on the glasshouse climate were studied.

studied on a number of nurseries with

In this research area physical and crop

tomato crops.

knowledge are integrated into climate

Crop aspects
The research was aimed at indicating

The possibilities of energy saving for

control programs aimed at optimal use

floricultural crops by means of tempe

of energy. Work was done on a program

the possibilities and restrictions of

rature integration were studied. For

in which the present-day knowledge

energy efficient cultivation systems.

cucumber the minimum evaporation

about dose-effects of temperature, air

Research was done to optimise the use

level needed for a good production and

humidity, the reactions of the crop to

of energy screens in a tomato crop and

quality was studied. The influence of the

carbon dioxide levels and the limits for

in a rose crop under supplementary

glasshouse climate on the evaporation

direct and indirect harm are integrated.

lighting.

of a rose crop under supplementary

The programme will also give the grower

The use of the so called 'minimum pipe

light was studied and an irrigation

an insight into the consequense for the

temperature setpoint', resulting in

model was developed.

energy consumption of the setpoints he
has chosen.

MINIMUM TEMPERATURE
SETPOINT FOR HEATING PIPES
Keeping the heating pipe temperature
at a minimum level higher than the
glasshouse temperature, even when no
heat is required, is common practice
for many crops. The supplied heat
named 'extra heat' is not used for
realising the setpoint for temperature
but for reducing air humidity and is
directly ventilated. On 20 nurseries
research was done to obtain infor
mation how this way of energy use is
applied in practice and how much
"k

energy it takes. This appeared to be

Het meten van de substraattemperatuur bij tomaat

about 25% of total annual energy

Measuring the substrate temperature in a tomato crop

consumption. This percentage ranged

17

Resultaten

temperatuurintegratie binnen vrij ruime

Er werd geen verband gevonden tussen

grenzen mogelijk is zonder negatieve

de mate van 'extra' stoken en de

effecten voor groei en productie.

productie, alsmede het optreden van
Botrytis. Ook bleek er geen verband

Siergewassen

tussen het gasverbruik en de gereali

In dit onderzoekproject worden de

seerde kasluchttemperatuur. Bij een

mogelijkheden van temperatuurinte

lage kasluchttemperatuur werd

gratie onderzocht voor zowel

gemiddeld net zoveel gestookt als bij

snijbloemen als potplanten. Onderzocht

een hoge, maar werd er meer warmte

wordt waar de tolerantie en grens

afgelucht.

waarden liggen voor temperatuur bij

Resultaten uit eerder onderzoek wijzen

kritische plantprocessen en wat de

er op dat bij een juiste manier van

mogelijkheden voor energiebesparing

watergeven, bladbreken en het in acht

zijn. In 1995 is begonnen met een

nemen van bedrijfshygiëne, de

uitgebreide literatuurstudie over dit

minimumbuis tegen Botrytis slechts in

onderwerp, gevolgd door een reeks

beperkte mate behoeft te worden

kasproeven. De eerste resultaten zijn

ingezet en dat een minder gebruik van

bemoedigend.

een minimumbuis geen negatieve
effecten behoeft te hebben op
productie, kwaliteit en het optreden van
ziekten. Als de vrucht- en gewastemperatuur bekend zijn, kan berekend
worden wanneer gevaar voor natslaan
dreigt. Dit kan dan doelgericht
voorkomen worden door het gericht
aanzetten van een minimumbuis.
Hierdoor is energiebesparing mogelijk.
Echter, voor het berekenen van de
gewas- en vruchttemperatuur, is een
onder praktijkomstandigheden goed
functionerend rekenmodel noodzakelijk.
Zo'n model is nog niet beschikbaar.

TEMPERATUURINTEGRATIE
Uit veel onderzoek is gebleken, dat de
groei en ontwikkeling binnen bepaalde
grenzen afhankelijk is van de gemid
delde etmaaltemperatuur (24-uursgemiddelde). Dit biedt de mogelijkheid
om binnen een etmaal in te spelen op
een variërende energievraag (bijvoor
beeld 's nachts met scherm goedkoper
stoken). Dit biedt mogelijkheden tot
energiebesparing. Als gewerkt kan
worden met een gemiddelde over
meerdere dagen, nemen de mogelijk
heden tot energiebesparing verder toe.
De stooklijn wordt verhoogd bij een
geringe en verlaagd bij een grote
warmtevraag, terwijl het gemiddelde
(en de temperatuursom) op de
ingestelde waarde blijft. Uit onderzoek

Meter voor temperatuur en luchtvochtigheid (droge en natte bol)

bij tomaat en koolrabi is gebleken, dat

Sensor for temperature and humidity (dry and wet bulb)
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from 6% during winter to 76% during

rature (and temperature sum) can be

summer. The most important reason

kept on the desired level. From

for 'extra heating' was to prevent

research with tomato and kohlrabi it is

damage to the crop, mainly by the

known, that temperatures within a

fungus Botrytis, by avoiding high air

rather wide range are possible without

humidities, condensation on crop, and

any negative effect on production or

fruit, and a 'soft' crop. Preventing of a

quality.

too vegetative crop was also
mentioned as a reason.

Floricultural crops
In this research project possibilities for

Results

temperature integration are studied for

No clear relation was found between

cut flowers and pot plants. Studies are

the quantity of 'extra heating' and

done to indicate the limits for tempe

production and also not with the level of

rature for the critical plant processes

Botrytis. Also no relation was found

and the possibilities for energy saving.

between the realised glasshouse

In 1995 a review was made about this

temperature and the amount of energy

subject, followed by a series of experi

used for heating. At a lower tempe

ments in the glasshouse. The first

rature level no less energy was used

results are promising.

than at a higher level, but more heat
got lost by more active ventilation.
Results from earlier research indicate
that a right method of irrigation,
pinching and hygienic measures can
reduce the use of a minimum pipe
temperature without negative effects
on production, quality and the occur
rence of diseases. If fruit and plant
temperature are well known, it is
possible to calculate when danger for
diseases lingers, so that problems can
be avoided by setting a minimum pipe
temperature. This strategy opens a way
for energy saving. However, for calcu
lating crop temperature, a model which
is effective under glasshouse condi
tions is essential. Such a model is not
yet available.

TEMPERATURE INTEGRATION
From research it is known that growth
and development depend, between
certain limits, on the daily mean tempe
rature. This opens a possibility for
energy saving. If averages from more
than one day are used, possibilities for
energy saving increase. Setpoint for
heating can be increased during
periods with low energy losses (e.g.
less wind, sunny weather or when
screens are closed) and decreased
during periods with high energy losses
(e.g. cold windy weather or open
screens). Meanwhile the mean tempe-
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PRODUCTKWALITEIT IN DE KETEN EN VERHOGING ERVAN VIA STURING
IN HET PRODUCTIEPROCES
Verbetering van het imago van de

uitgangsmateriaal en de wijze van

mogelijkheden aanreiken voor het

Nederlandse glastuinbouw(producten) is

toppen de plantvorm bepalen.

ontwikkelen van een kwaliteitstoets.

noodzakelijk voor de continuïteit van de
sector. Een productiewijze die de markt

Prijswaardering

aanspreekt in samenhang met een hoge

Om een idee te krijgen welke plant

productkwaliteit, een ruime productdi

vormen door de consument het meest

versiteit, een op de markt ingespeeld

worden gewaardeerd en welke prijs

productaanbod en een effectief kwali

men bereid is hiervoor te betalen, zijn

teitszorgsysteem in de keten is een

klanten van bloemenwinkels hierover

belangrijk element in de concurrentie

ondervraagd. De gegevens van dit

kracht van de Nederlandse

onderzoek zijn richtinggevend voor de

glastuinbouw. Verbetering van het imago

keuze van de teler voor een bepaald

kan enerzijds worden bewerkstelligd

marktsegment.

door een verbetering van de kwaliteit
van de productiewijze ten aanzien van
het verbruik van energie en water,

INVLOED TEELTWIJZE OP
KWALITEIT ROOS

minimaal gebruik van chemische gewas
en productbehandelingen, en de emissie

Houdbaarheid en sierwaarde zijn

naar het milieu van mineralen, CO2,

belangrijke kwaliteitskenmerken van

licht, gewasbeschermingsmiddelen en

roos, waarmee de Nederlandse teler

dergelijke. Anderzijds liggen er

zich kan onderscheiden op de markt.

mogelijkheden in een verdere verhoging

Ook zijn de transportgevoeligheid en de

van de productkwaliteit en handhaving

knopopening belangrijk bij de kwaliteits

en beheersing ervan middels effectieve

beoordeling. Het invoeren van kwali

kwaliteitszorgsystemen in de keten.

teitslabels vereist de mogelijkheid het

Het identificeren van factoren die

aangevoerde product te kunnen contro

bepalend zijn voor de productkwaliteit

leren met een snelle voorspellende en

en het aangeven van de mogelijkheden

betrouwbare toets en het hanteren van

om tijdens de teelt de productkwaliteit te

een kwaliteitszorgsysteem tijdens de

verhogen of na de oogst te handhaven is

teelt. Een toets is (nog) niet

het centrale thema in dit onderzoekpro

voorhanden. Gerichte sturing op

gramma. Op enkele projecten hieruit

kwaliteit tijdens het teeltproces is

wordt nader ingegaan.

mogelijk, maar bij telers bestaat een

PLANTVORMEN BIJ
HORTENSIA

gebied. Deze kennis kan worden

grote behoefte aan meer kennis op dit
verkregen uit experimenteel en bedrijfsvergelijkend onderzoek.
De uiteindelijke vorm van een hortensia
kan sterk uiteenlopen. Nagegaan is

Onderzoek

welke invloed het uitgangsmateriaal

Experimenteel onderzoek naar de

(stek van moerplant of plant uit weefsel

invloed van de teelt op de

kweek) en het aantal keren toppen

houdbaarheid is eind 1995 op het PBG

tijdens de opkweek hebben op de

gestart in zes kasafdelingen met afzon

uiteindelijke vorm van de plant en het

derlijke regelingen voor klimaat,

aantal bloemschermen. Een grote

belichting en voeding. Over drie teelt

verscheidenheid van plantvormen kon

seizoenen zullen waarnemingen worden

worden verkregen. Zo lopen bij planten

gedaan aan opbrengst (aantal stuks,

STEK VAN GESTEKTE

verkregen uit weefselkweek een aantal

lengte en gewicht), houdbaarheid,

MOERPLANTEN lx GETOPT

ogen onderin de plant helemaal uit,

sierwaarde en waterverbruik op de

waardoor de plant onderin veel meer

vaas. Daarnaast zullen bepalingen

gevuld is dan bij planten uit stek,

worden gedaan aan gehalte en beschik

waarbij de onderste ogen niet uitlopen.

baarheid van koolhydraten. Het

Het aantal keren toppen bepaalt

onderzoek zal een aantal elementen

hoeveel scheuten worden verkregen.

opleveren voor een kwaliteitszorg

Stopping once during propagation resulted with cuttin

De teler kan dus door de keuze van het

systeem tijdens het teeltproces en

with plants from tissue culture in 7 sprouts with an uml
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Eenmaal toppen tijdens de opkweek gaf bij plant
een bloemscherm en bij planten van weefselkwe

PRODUCT QUALITY IN THE CHAIN AND ITS IMPROVEMENT BY
CONTROLLING THE PRODUCTION PROCESS
possible but growers feel a great need

Improvement of the image of the Dutch

bilities to increase the product quality

glasshouse horticulture is vital to the

during the cultivation period or

for information in this area. This infor

continuity of the industry. Production

maintaining it after harvest are the

mation can be obtained from experi

methods appealing to consumers in

central themes in this programme.

mental and holding-

coherence with a high product quality, a

Some projects are dealt with in some

comparative research.

wide product diversity, a market

detail.

Experiments

oriented product supply and an effective

PLANT FORMS
HYDRANGEA

Experimental research of the effects of

The final form of a hortensia may vary

PBG in six glasshouse compartments

one hand by improving the quality of the

strongly. Experiments were carried out

with separate control regulations for

production process with respect to the

to investigate the effect of the source

climate, lighting and nutrition. During

use of energy and water, minimum use

material (cuttings of mother plants or

three growing seasons observations will

of chemical crop and product treat

plants from tissue culture) and the

be carried out of the yield (number of

quality business system in the chain are
important competitive elements for

Upgrading the image can be done on the

the cultivation on the keeping quality was
started towards the end of 1995 at the

Dutch glasshouse horticulture.

ments, and the emission of minerals,

frequency of stopping during propa

stems, length and weight), keeping

carbon dioxide, light, pesticides, etc. to

gation on the final shape of the plant

quality, ornamental value and water

the environment. On the other hand it

and the number of umbels. A wide

consumption in the vase. Apart from

can be obtained by further increasing

variety of plant shapes may be obtained.

this, determinations will be carried out of

the product quality and maintaining and

For example, in plants obtained from

the content and availability of carbohy

controlling this quality by means of

tissue culture, a number of buds at the

drates. The research will yield a number

effective quality control systems in the

bottom of the plant sprout completely,

of elements for a quality control system

chain.

resulting in much fuller plants than those

during the cultivation process and offer

The identification of factors determining

from cuttings, in which the bottom buds

possibilities to develop a quality test.

the product quality and indicating possi

do not sprout. The frequency of
stopping determines the number of
shoots obtained. Growers may thus
determine the plant shape by selecting
source material and stopping method.
Price valuation
To get an idea of which plant shapes are
appreciated most by consumers and
what prices consumers are prepared to
pay for them, customers of flower shops
were interviewed. The data of these
interviews partly determine the grower's
choice of a certain market sector.

CULTIVATION METHOD AND
QUALITY OF ROSES
Keeping quality and ornamental value
are vital characteristics of rose, used by
Dutch growers to stand out on the
market. Transport sensitivity and bud
WEEFSELKWEEK
1x GETOPT

opening are important for quality asses
sment. The introduction of quality labels
requires the possibility to check the
produce supplied with a rapid and
reliable predictive test and the imple

gekweekt uit stek 4 scheuten met
;cheuten met een bloemscherm
vother plants in 4 sprouts with an umbel (left) and
ht)

mentation of quality control systems
during cultivation. A test is not (yet)
available. Specific control of quality
during the cultivation process is
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STURING
BLOEMONTWIKKELING
ASTER
De bloei van asters reageert zeer sterk
op de daglengte. Uit een onder
kortedag gevormd rozet groeit tijdens
de langedag de plant uit, waarna in de
volgende kortedag-periode de bloemen
worden gevormd en nieuwe rozet
scheuten worden aangelegd. De
kritische daglengte hiervoor is 12 uur.
In een jaarrondteelt in de kas is de
bloemvorming in de winterperiode
slecht. Een tijdelijke verlenging van de
dag in de kortedag-periode bevordert
de bloei, waarbij tevens het bloeitijdstip
wordt verlaat. Dit biedt astertelers
extra mogelijkheden tot sturing.
In de winter
Het onderzoek wees uit dat een
verlenging van de dag tot 13.5 uur het
aantal bloemknoppen kon verdubbelen
met een verlating van de bloei met 5
tot 14 dagen. Mogelijkheden tot kwali
teitsverbetering en bloeisturing zijn dus
voorhanden.

Astertakje geteeld met een daglengte van 11 uur
Aster stem grown at a daylength of 11 hours
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FLOWER DEVELOPMENT
OF ASTER
Flowering of aster responds strongly to
daylength. Aster plants grow during the
long-day period from a rosette, formed
under short-day conditions; subse
quently, in the following short-day period
the flowers are formed. Critical
daylength for this purpose is 12 hours.
In a year-round cultivation in
glasshouses, the flower formation in the
winter period is poor. A temporary
extension of the day during the shortday period promotes flowering while
simultaneously the flowering time is
postponed. This offers prospects for
aster growers to control flower
development.
In winter
The experiment pointed out that
extending the day to 13.5 hours may
double the number of flower buds and
postpone flowering by 5 to 14 days. It
may therefore be concluded that there
are possibilities for quality improvement
and flowering control.

Astertakje geteeld met een daglengte van 13.5 uur
Aster stem grown at a daylength of 13.5 hours
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ONTWIKKELING VAN MEETMETHODEN EN KWALITEITSTOETSEN
De Nederlandse glastuinbouw dient te

behoefte aan methoden waarmee snel

en verbeterd en kan worden getoetst op

kunnen blijven beschikken over een

de kwaliteit van het product kan worden

de grote verscheidenheid van wensen en

assortiment van gewassen, die op

vastgesteld. Naast de eisen die de

eisen vanuit de keten. Ook worden

optimale wijze kunnen worden geteeld

Nederlandse glastuinbouw stelt aan

methoden ontwikkeld, waarmee geschikt

en waarmee producten

veredelings- en vermeerderingsbe-

uitgangsmateriaal snel kan worden

kunnen worden verkregen die voldoen

drijven ten aanzien van geschikt

vermeerderd en kan worden getoetst op

aan de kwaliteitseisen van handel en

uitgangsmateriaal worden ook hoge

echtheid, zuiverheid en gezondheid.

consument. Veredeling s- en vermeerde-

eisen gesteld aan de toeleverende en

Ten behoeve van de toeleverende

ringsbedrijven zien zich gesteld tot het

dienstverlenende industrie ten aanzien

industrie is binnen het PBG op velerlei

leveren van producten waaraan in de

van de kwaliteit en geschiktheid van de

terreinen expertise aanwezig. Met name

toekomst nog hogere en meer gecompli

door hen geleverde producten en

op het gebied van watervoorziening,

ceerde eisen en wensen worden gesteld

diensten.

minerale voeding en kwaliteit van wortel

veredelingsbedrijven

Dit onderzoekprogramma richt zich op

dieken, analysemethoden en

hebben daarom behoefte aan uniforme

het ontwikkelen van methoden waarmee

meetapparatuur ontwikkeld of in ontwik

toetsmethoden. De handel heeft

het assortiment kan worden aangevuld

door andere schakels in de keten. De

media en substraten zijn meetmetho

keling.
Op enkele onderzoekprojecten wordt
nader ingegaan.

SENSOREN VOOR METEN
STEVIGHEID TOMAAT
Stevigheid is een van de belangrijkste
kwaliteitseisen die aan tomaten worden
gesteld bij aanvoer op de veiling. De
keurmeester bepaalt de stevigheid
door met zijn vingers de vrucht in te
drukken. Door veel ervaring ontwikkelt
hij zich een oordeel, maar in de praktijk
is dat natuurlijk subjectief. In het
voorjaar zal een tuinder het oordeel van
de keurmeester niet in twijfel trekken,
want dan komen de vruchten met
gemak door de keuring. In de zomer
maanden ligt dat anders en dan komt
bij wijze van spreken het mes op de
keurtafel. Op dat moment zou een
stevigheidsmeter uitkomst kunnen
bieden.
Testen apparaten
Uit een onderzoek waarin enkele
apparaten waren getest op
geschiktheid voor de meting van
stevigheid bij tomaat, bleek dat de uit
Frankrijk afkomstige Caustier-meter,
door de keurmeesters populair
aangeduid als de Lucia-stevigheidsmeter, goed in staat was om de
stevigheid van tomaten objectief te
meten. In nauw overleg met de
keurmeesters en het Centraal Bureau
voor Tuinbouwveilingen (CBT) is een

Lucia stevigheidsmeter

objectieve minimumnorm voor

Lucia Firmness Meter

stevigheid van verschillende typen
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DEVELOPMENT OF MEASURING METHODS AND QUALITY TESTS
Dutch glasshouse industry should

by experienced auction inspectors,

standards during the whole season and

continue to have available a diversity of

they remain essentially subjective. In

over different locations.

crops which can be grown under

spring, few growers tend to argue with

Another device, the PFT, could not be

optimum conditions and which yield

the auction on the judgement of fruit

used as a firmness meter, but could

produce complies with the quality requi

firmness. However, in the summer

reliably establish the degree of handling

rements of trade and consumers.

period, especially after a period of

the fruits had suffered. The PFT is

Breeding and propagation companies

warm weather, firmness can be a

potentially a tool that can be used for

will have the task to supply products

problem, and the subject of many lively

the control and certification of the

which will have to meet even higher and

discussions at the auctions. An

production line at the grower's.

more complicated demands from other

objective device to measure fruit

parts of the chain. Breeding companies

firmness of tomatoes would then be

therefore need uniform testing methods.

helpful.

Trade requires methods with which

ELECTROPHORETIC
IDENTIFICATION AND
DETECTION OF PLANT
PATHOGENS

product quality can be determined

Devices tested

quickly. Apart from the fact that

From a preliminary research of several

breeding and propagation companies

devices it appeared that the French

have to meet requirements, set by Dutch

Caustier Maturemetre Non Destructif, in

systems requires sensitive and specific

horticulture, with respect to source

Holland popularly named the Lucia

tests, suitable for routine application.

material, also the supplying and service

Firmness Meter, is a reliable tool for the

One of the techniques offering

industries have to comply with high

ß-GIucosidase

standards of quality and suitability of the
products and services supplied.

Early detection of pathogens in crop

kleuring

wortels

middenstuk

This research programme focuses on
the development of methods with which
the assortment can be supplemented,
improved and tested in view of the great
diversity of desires and requirements
from the chain. Also methods are being
developed which allow for rapid propa
gation and testing for genuineness,
purity and health of suitable source
material.

•§

For the suppliers' industries PB G staff
has experts in many areas. In particular
in the field of water supply, mineral
nutrition and the quality of root media
and substrates, measuring methods,

a' a' b1 b' c' c' d' d! c' e! f

r1 g' g1 h' h! i' i1

a' a! b' b' c' c! d' d! c' e! f

f! g' g1 h' h' i' i!

= gezond
(I = Cylindrocladium (CBS 578-88) g = P. drcchsleri (PD 94
= droogte stress
e = Phytophthora sp. (PD 90/1924) Il = P. nicotianae (PD 92
= Cylindrocladium (CBS 538-87) f = Phytophthora sp. (PD 91/458) i = Myrotheciuni roridui

analysis methods and measuring tools

Detectie van Cylindrocladium spatthiphylli in Spathiphyllum met behulp van de

are being or have been developed. The

D-glucosidase enzymkleuring. Alleen bij planten besmet met Cylindrocladium
spathiphylli (laantjes c en d) is, zowel in de wortels als in het middenstuk, een bandje
zichtbaar in het iso-enzympatroon

programme, launched in 1995,
comprises a variety of projects. Some of
these are dealt with in some more detail

Detection of Cylindrocladium spathiphylli in Spathiphyllum with the aid of D-glucosidase enzyme

below.

coloration. Only plants infected with Cylindrocladium spathiphylli (lanes c and d) show a band in
the iso-enzyme pattern, both for the roots and the central part

SENSORS FOR MEASURING
FIRMNESS OF TOMATOES

measurement of tomato fruit firmness

prospects for demonstrating infections

at the auctions. In close co

of ornamentals crops is the electropho

operation with auction inspectors and

retic analysis of iso-enzymes. The

Fruit firmness is one of the most

the Central Bureau of Fruit and

presence of specific iso-enzyme-

important quality aspects of tomatoes

Vegetable Auctions (CBT), an objective

patterns on an electrophoretogram of a

at the auctions.

minimum level of fruit firmness was

plant sample or an isolated fungus

Firmness is usually measured by

established for different tomato types.

indicates that the infection has taken

pressing with the fingers on the fruit.

With the Lucia Firmness Meter it is now

place and/or that the fungus concerned

Although these judgements are made

possible to use similar firmness

is present.
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tomaat opgesteld. Met de Lucia-stevigheidsmeter is het nu mogelijk om

100

CONTINUE EC EN
VOCHTMETING

gedurende het hele jaar en over
verschillende locaties dezelfde normen

De noodzaak de emissie van voedings

voor stevigheid aan te houden.

stoffen naar het milieu te beperken,

Een ander onderzocht apparaat, de

vraagt om watergeven op maat zonder

PFT-meter, bleek niet te voldoen voor

dat dit ten koste gaat van productie en

het meten van stevigheid op de veiling,

kwaliteit. Watergeven op maat kan

maar kon de mate van handling meten

alleen worden gerealiseerd wanneer

die het product heeft ondergaan. De

continu gegevens beschikbaar zijn over

PFT is potentieel een apparaat dat kan

het vochtgehalte en de bemestingstoe

worden ingezet bij het onderzoeken of

stand van de grond. Met name bij

eventueel certificeren van de produc

eb/vloedsystemen kan een ongewenste

tielijn op de teeltbedrijven.

ophoping van zouten in het substraat

ELECTROFORETISCHE
IDENTIFICATIE EN
DETECTIE
PLANTPATHOGENEN

voeding niet op elkaar zijn afgestemd.

80

60
<0

g
O
>

40

optreden als aanbod en opname van
Een beter inzicht in deze factoren kan
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de teler bovendien extra mogelijkheden
geven om te sturen op kwaliteit. De
noodzakelijke remming van de strek-

Vroegtijdige opsporing van pathogenen

kingsgroei bijvoorbeeld bij veel pot- en

in teeltsystemen vereist gevoelige en

perkplanten kan worden bereikt door

specifieke toetsen, die geschikt zijn

drager te telen. Dit vraagt ook om

voor routinematige toepassing. Een

systemen waarmee de teler nog beter

techniek die perspectief biedt voor het

kan sturen op kwaliteit.
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EC

aantonen van aantasting van bloemiste
rijgewassen is de electroforetische

Potgronden

analyse van iso-enzymen. De aanwe

Deze vraagstelling heeft er toe geleid

zigheid van specifieke iso-enzym-

dat een door het IMAG-DLO ontwikkelde

-B—

Vol. % water

patronen op een electroforetogram van

sensor bij het PBG is getest op bruik

Tussen twee watergiften loopt de EC-waarde in ,

een gewasmonster of een geïsoleerde

baarheid in potgronden. Deze sensor

Steeply climbing EC level soil moisture between two wi

schimmel geeft hierbij aan dat

meet het vochtgehalte en de EC van

aantasting heeft plaatsgevonden en/of

het bodemvocht volgens de

dat de betreffende schimmel aanwezig

F(requency) D(omain) methode. In een

is.

eb/vloedteelt van Kalanchoe bleek de

Specifiek

van het vochtgehalte en de EC in het

Iedere schimmel/plant-combinatie heeft

bodemvocht van de potgrond te regis

zijn eigen specifieke iso-enzym-patroon.

treren. Alleen bij EC-waarden hoger dan

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de

5 mS crrr1 werd de sensor

electroforesetechniek bruikbaar is voor

onbetrouwbaar. Opvallend was dat met

sensor goed bruikbaar om het verloop

het aantonen van aantasting van

de sensor grote verschillen in EC

cyclamen en anjer door Fusarium

tussen twee watergiften gemeten

oxysporum, van roos door Gnomonia

konden worden (figuuur). De conclusie

radicicola en Phytophthora en van

is dat in potgronden de FD-sensor een

Spatiphyllum door Cylindrocladium

bruikbaar instrument is. Nader

spatiphylli.

onderzoek moet de bruikbaarheid van

De toets waarmee eventuele aantasting

deze sensor voor kasgronden uitwijzen.

van cyclamen door Fusarium oxyspo
rum f.sp. Cyclaminis kan worden aange
toond, is geschikt gemaakt voor
toepassing in de praktijk en is reeds in
het analysepakket van het laboratorium
van de NAKB in Roelofarendsveen
opgenomen.
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Specific

Potting soils

Every fungus-plant combination has its

The result of this question was that a

own specific isoenzyme pattern. The

sensor developed by IMAG-DLO, which

research pointed out that the electrop

measures the moisture content and the

horesis method is useful for demon

EC of the soil moisture according to the

strating infection of cyclamen and

F(requency) D(omain) method, was

carnation by Fusarium oxysporum, of

tested by the PBG for its usability in

rose by Gnomonia radicicola and

potting soils. In an ebb/flow Kalanchoe

Phytophthora and of Spathiphyllum by

cultivation the sensor appeared to

Cylindrocladium spathiphylli.

registrate adequately the moisture

The test with which possible infections

content and the EC. Only at EC levels

of cyclamen by Fusarium oxysorum

exceeding 5 mS crrr1 became the

f.sp. cyclaminis can be demonstrated

sensor unreliabe. It was remarkable

was made suitable for application in

that with this sensor it could be regis

practice and has already been taken up

tered that in-between two water

in the analytical package of the NAKB

supplies the EC value in the substrate

laboratory in Roelofarendsveen.

increased strongly (figure). The

CONTINUOUS EC AND
MOISTURE MEASUREMENT

FD-method is a usable tool. Further

conclusion is that in potting soils the
research should point out the usability
of this sensor for glasshouse soils.
The urgency of reducing the emission
of nutrients to the environment requires
a tailor-made method of water supply,
without loss of production or quality.
Tailor-made water supply can only be
achieved when data on moisture
content and nutrient condition of the
soil are continuously available. Particu
larly in ebb-flow systems undesired
accumulation of salts may occur in the
substrate when supply and uptake of
nutrients are not balanced. Furthermore
a better insight into these factors may
give the grower extra possibilities to
control quality. The necessary inhibition
of length growth, for example, in many
pot and bedding plants can be
achieved by a drier cropping regime.
This also requires systems which give
the grower better tools for quality
control.
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OPTIMALISERING EN STURING VAN GEWASKWALITEIT
In dit onderzoekprogramma wordt
gewerkt aan verbetering van de gewas
kwaliteit van groenten-, snijbloemen en
potplanten geteeld onder glas, en van
buitenbloemen. Aandacht wordt besteed
aan de ontwikkeling van nieuwe, innova
tieve teeltsystemen, optimalisatie van
het teeltproces, productvernieuwing,
gebruikswaarde-onderzoek en aan het
ontwikkelen van informatieproducten, op
maat gesneden voor doelgroepen in de
keten. Kenmerkend voor het programma

Pepino: kanshebber voor introductie in de praktijk

is dat kennis wordt geïntegreerd in

Pepino, likely candidate for introduction in commercial practice

productiesystemen die direct
toepasbaar zijn voor telers. Om de

als geheel, is in de afgelopen jaren

van het regelen op lichtsommen. Het

kennis direct in de praktijk te kunnen

alleen maar gegroeid. Productdifferen

aanhouden van een langere belichtings

toepassen wordt ingespeeld op de eisen

tiatie en marktsegmentatie zijn

duur en/of een hogere belichtingsinten

die aan de huidige teler worden gesteld.

begrippen die momenteel velen hoog in

siteit leidde bij alle gewassen tot een

Beheersing van het productieproces via

hun vaandel hebben staan.

toename van het vers- en drooggewicht,

cessen met kennis over raseigen

Objectief en kritisch

len tot een betere uitwendige kwaliteit.

schappen is nodig om een vanuit de

Het PBG heeft in 1995 gewerkt aan de

Bij enkele gewassen (o.a. Saintpaulia en

markt gedefinieerd product op een

totstandkoming van een screeningsme-

Hydrangea) bleek echter bij meer belich

gedefinieerd tijdstip te kunnen afleveren.

thodiek, ook wel introductieroute

ten het risico op een mindere uitwen

Soms zijn hiervoor geheel nieuwe teelt

genoemd, om potentieel nieuwe

dige kwaliteit toe te nemen. Uit het

systemen, inclusief nieuwe gewassen,

producten op een objectieve en vooral

onderzoek kon geconcludeerd worden

noodzakelijk.

kritische manier te beoordelen op hun

dat bij een aantal gewassen de hoeveel

mogelijkheden voor de sector.

heid belichting in het voorjaar op

De introductieroute is ontwikkeld in

praktijkbedrijven teruggebracht kan

nauw overleg met het Centraal Bureau

worden zonder teeltkundige conse

van de Tuinbouwveilingen en met

quenties.

drogestof-percentage en in veel geval

combinatie van sturing van de teeltpro

INTRODUCTIEROUTE NIEUWE
GLASGROENTEN
Sedert het begin van de jaren '70 is in

medewerking van vele andere instanties

onderzoek en praktijk veel aandacht

met deskundigheid op het terrein van

Teeltplanning

besteed aan introductie van tot dan toe

nieuwe gewassen en producten.

Economisch onderzoek, uitgevoerd in

onbekende glasgroenten. In het praktijk

In de loop van 1996 zal de methodiek

1995, gaf aan dat een goede verge

onderzoek zijn daarbij de teelt- en

worden gebruikt om de kansen van

lijking tussen belichte en onbelichte

bedrijfseconomische mogelijkheden in

nieuwe gewassen en producten in kaart

planten pas dan mogelijk is, als in het

kaart gebracht, terwijl de marktpotentie

te brengen en te kunnen komen tot

teeltkundig onderzoek gestreefd wordt

door de afzetorganisaties is verkend.

voorstellen voor introductie hiervan in

naar producten die op eenzelfde tijdstip

Van het grote aantal groentegewassen

de keten. Tevens zullen aangepaste

verkoopbaar zijn met een ongeveer

dat is onderzocht, heeft slechts een

introductieroutes worden ontwikkeld

gelijk plantgewicht. Het plantgewicht

beperkt aantal gewassen de praktijk

voor de snijbloemen- en potplantenteelt.

van voldoende belangstelling uit de
markt, en dus lage prijzen, hiervan de

was bij alle gewassen zeer sterk gerela
teerd aan de ontvangen lichtsom.

gehaald. Niet zelden was het ontbreken

ASSIMILATIEBELICHTING BIJ
POTPLANTEN

Uitgaande van deze relatie, de te
verwachten teeltduur, het geplande
wijderzetschema en de verwachte instr

oorzaak. Daarnaast bleek het in een
aantal gevallen moeilijk aan teelttech-

In de jaren 1991 - 1995 is op het PBG

aling buiten, kan de teeltplanning om te

nische tekortkomingen tegemoet te

in Aalsmeer en op Proeftuin Lent

komen tot een gedefinieerd product op

komen. Ook bleken gewassen die

onderzoek uitgevoerd naar de effecten

een vooraf aan te geven tijdstip belang

aanvankelijk waren afgeschreven, later

van lichtintensiteit en belichtingsduur op

rijk worden verbeterd. Onderzoek naar

weer kansen te bieden en vice versa.

de groei, bloei en kwaliteit van diverse

de relatie tussen de door belichting

De behoefte om te komen tot een objec

economisch belangrijke potplanten (o.a.

verkregen extra plantkwaliteit (plantge

tieve, goed hanteerbare methodiek om

Saintpaulia, Begonia, potroos, Nephro-

wicht) en de prijs is echter nodig om

nieuwe gewassen/ producten te kunnen

lepis en Cyclamen). Ook is onderzocht

het hoogste saldo per gram plantge

screenen op hun waarde voor de sector

wat de teeltkundige mogelijkheden zijn

wicht te kunnen berekenen.
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CROP MANAGEMENT
products that are marketable at the

In the Crop management programme

Objective and critical

research is done to improve the quality

In 1995 PBG has worked on the

same time with more or less the same

of vegetables, cutflowers and pot plants,

development of a screening method,

plant weight. The plant fresh weight

grown under glass, and of outdoor

also indicated as an introduction route,

appeared to be strongly correlated with

flower crops.

in order to judge new crops and

the light integral received for all crops.

Attention is paid to the development of

products in an objective and above all

This relation taken as a starting point,

new cropping systems, optimization of

critical way as to their possibilities for

the cropping period, the planned

the production process, new crops,

the industry.

scheme for spacing and the expected

variety testing and to the development

The introduction route is developed in

sum of radiation outside the

of information products, fitted to the

collaboration with the Dutch Central

glasshouse are elements for a

demands of target groups.

Bureau of Fruit and Vegetable Auctions

substantial improvement of the planning

Knowledge is integrated to obtain

and with cooperation of many other

process for a defined product on a
fixed date.

production systems which are directly

organizations with expertise in the field

applicable to practical circumstances.

of new crops and products.

However, more research into the

Control of the production process by

In the course of 1996 the method will

relation between the extra quality as a
consequence of lighting (fresh plant

combining control of growing processes

be used to evaluate the propects of

with knowledge of variety characte

new crops and products and to

weight) and the price on the market is

ristics is necessary to be able to deliver

formulate proposals for introduction in

needed to be able to calculate the

a well-defined product on an agreed

the chain from seed to consumer.

highest profit per gram fresh plant

date.

Besides introduction routes will be

weight.

Sometimes complete new cropping

developed for cut flowers and pot

systems, including new crops, are

plants.

needed.

INTRODUCTION ROUTE FOR
NEW CROPS

SUPPLEMENTARY LIGHTING
OF POTPLANTS

Since the beginning of the seventies,

During the years 1991 -1995 at

research and growers have paid a lot

Aalsmeer and Lent, research was

of attention to the introduction of then

carried out into the effects of light

unknown vegetable crops.

intensity and period of lighting on

In applied research, therefore, cultural

growth, flowering and quality of some

and economic possibilities are listed

pot plants of economic importance,

and marketing potential is analysed by

such as Saintpaulia, Begonia, potted

marketing organizations.

rose, Nephrolepis and Cyclamen. Also

Of the large number of vegetable

the cultural possibilities of control

crops, investigated in the past, only a

based light integrals was studied.

few crops have reached the growers.

Maintenance of a longer period of

Very often lack of interest from

lighting and/or a higher light intensity

consumers and hence low prices were

increased fresh and dry weight, dry-

the main cause, but in a number of

matter content and in many cases

cases shortcomings of crops were

outer quality of all these crops. For

very difficult to overcome. Also crops,

some crops (viz., Saintpaulia and

that were discarded at the start,

Hydrangea) a longer light period

showed to have prospects and vice

increased the risk of less acceptable

versa.

outer appearance. We concluded that

The need to develop an objective,

for a number of crops the amount of

practical and convenient method to

light could be reduced without conse

screen new crops and products for

quences for crop management.

their value for the horticultural
industry, has increased in the last

Planning process

years. Product differentiation and

Economic research, carried out in

segmentation of the market are

1995, indicated that for a fair compa

notions which many people very often

rison in research between lighted and

Assimilatiebelichting in beeld

use.

unlighted plants one should strike for

General view of assimilation lighting
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ONTWIKKELING VAN METHODEN EN SYSTEMEN VOOR EEN DOELMATIGE
EN EFFICIËNTE BEDRIJFSVOERING EN -BEHEER
In de bloemisterij en de glasgroente is er
sprake van een toenemende concurrentie
op de exportmarkten en stellen afnemers
steeds meer eisen aan de producten. Ook
de samenleving stelt eisen aan de manier
van produceren. Om marktconform te
kunnen produceren is kwaliteitsbewaking
in de totale keten nodig. Om duurzaam te
kunnen produceren en de arbeidsomstan
digheden te optimaliseren, zijn er
aanpassingen in de bedrijfsuitrusting en
bedrijfsvoering nodig. Het programma
wordt ingevuld door de uitvoering van
projecten waarin de weg naar een
rendabele (duurzame) productie nadruk
kelijk wordt gericht op de zorg voor
kwaliteit in de keten gezien vanuit het
teeltbedrijf.

De volgende aandachtsgebieden zijn
gekozen:
- Ontwikkeling van methoden voor
milieubewuste productie.
- Ondersteuning van de bedrijfsvoering
met betrekking tot energie.
- Ontwikkeling en toetsing van (geïnte
greerde) kwaliteitszorgsystemen.
- Opstelling, beoordeling en evaluatie

C02 doseren met gebruik van een warmtebuffer is rendabel en energie-efficiënt
Application of C02 in combination with heat storage is economically profitable and energy efficient

van teeltplannen.
- Bedrijfseconomische evaluatie van
bedrijfssystemen.
- Ondersteuning van het sectorbeleid.

ONTWIKKELING EN TOETSING
VAN GESLOTEN
BEDRIJFSSYSTEMEN

komkommer en snijbonen op
substraatbedden gaf dezelfde resul
taten als de gangbare steenwolteelt.

hogere eisen aan het ontwerp, de
installatie en het gebruik.
- Perspectiefvolle systemen dienen via

De vooruitzichten van gesloten

semi-praktijkproeven in de praktijk te

systemen voor eenmalig oogstbare

worden geïntroduceerd en vragen

snijbloemen (chrysant) zijn negatief. Bij

daarbij begeleiding van het

aster en Eustoma zijn goede teeltresul
taten behaald. Chrysant bleek het

praktijk-onderzoek.
- Voor substraatbedden zijn richtlijnen

Om emissie van nutriënten en gewasbe

meest en aster het minst kwetsbaar op

beschreven voor een beter stoom-

schermingsmiddelen naar bodem en

waterige teeltsystemen.

resultaat.

water te beperken is vijfjaar onderzoek

Bij Alstroemeria en Freesia zijn hooglig

uitgevoerd met gesloten bedrijfssys

gende koelslangen duidelijk gunstig

Conclusie

temen voor gewassen, die nog vrijwel

voor de substraattemperatuurbe-

Gesloten systemen leveren bij grondge

volledig in de grond worden geteeld.

heersing. Systemen op roltafels

bonden gewassen teelttechnisch bevre

Teeltkundige en bedrijfskundige

verhogen de productie (25-30%). Het

digende resultaten op, maar zijn

aspecten zijn bekeken bij anjer, Alstroe-

economisch perspectief van roltafels

bedrijfseconomisch meestal niet

meria, Freesia, chrysant, sla en radijs.

lijkt bij Alstroemeria gunstig, maar is bij

interessant.

Freesia licht ongunstig.
Resultaten

Anjer (meermalig oogstbare

- Gesloten systemen voor eenmalig

snijbloemen) op gesloten systemen

GEÏNTEGREERDE
KWALITEITSZORG S YSEM EN

oogstbare groenten (sla/ radijs)

kan hetzelfde teeltresultaat geven als

hebben nauwelijks perspectief. Optima

een grondteelt, echter gesloten

Om internationaal te kunnen concur

lisatie van volvelds substraatbedden bij

systemen zijn economisch niet

reren en een betrouwbare leverancier
te zijn is kwaliteitszorg op het teeltbe

sla gaf een iets hoger kropgewicht dan

interessant.

een grondteelt; bij radijs was de

Gesloten systemen met weinig vocht-

drijf een belangrijk instrument. Kwali

kwaliteit vergelijkbaar. De teelt van

buffer zijn kwetsbaarder en stellen

teitszorg kan worden omschreven als
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DEVELOPMENT OF METHODS AND SYSTEMS FOR AN EFFICIENT AND
EFFECTIVE MANAGEMENT
In ornamentals and glasshouse

-

vegetables there is a growing compe
tition on the export markets and buyers

-

Farm economic evaluation of business

(chrysanthemum) are negative. With

systems.

asters and Eustoma good results were

Supporting the sector policy.

produce. The society at large as well

obtained. Chrysanthemum appeared
to be the most vulnerable and aster

tend to make increasing demands on

CLOSED PRODUCTION SYSTEMS

least vulnerable on watery growing
systems.

makes demands with respect to the
production methods. In order to be able

Development and testing. In order to

to produce in a market-conform way,

limit the emission of nutrients and pesti

In alstroemeria and freesia crops
elevated cooling tubes had a clearly

quality control in the entire chain is

cides to soil and water, a five years'

favourable effect on substrate tempe

necessary. To be able to perform sustai

study has been carried out with closed

rature control. Systems on rolling

nable production and optimize labour

production systems for crops which are

benches improve the yield with 25 to

conditions it is necessary to carry out

being grown almost exclusively in soil.

30%. For alstroemeria the economic

adjustments in nursery equipment and

Cultivational and management aspects

prospects of rolling benches seem

management. The programme is

were studied of the following crops:

favourable, but for freesia slightly

realised by carrying out projects in

carnation, alstroemeria, freesia,

unfavourable.

which the way to a profitable (sustai

chrysanthemum, lettuce and radish.

Carnation (repeatedly harvested cut
flower) on closed systems may give

nable) production is emphatically
focused on the care for quality in the

Results

the same cropping result as a soil

chain from the viewpoint of the

- Closed systems for once-over

crop, but closed systems are econo

production nursery.

harvested vegetables (lettuce/radish)

mically uninteresting.

have very limited prospects. Optimi

Closed systems with small moisture

The following areas for special attention

zation of high-density substrate beds

buffer are more vulnerable and place

were selected:

of lettuce resulted in a slightly higher

higher demands on design, installation

-

-

-

-

Development of methods for environ

head weight than standard soil culti

and use.

mentally conscious production.

vation; for radish the quality was

Systems with prospects ought to be

Supporting the holding management

comparable. Growing cucumbers and

introduced in practice via semi-

with respect to energy.

slicing beans on substrate beds gave

practical experiments, requiring

Development and testing of

the same results as the standard

guidance of applied research

(integrated) quality control systems.

rockwool cultivation.

For substrate beds guidelines have

Setting up, assessing and evaluating
cultivation plans.

- The prospects of closed systems for
once-over harvested cut flowers

Het economisch perspectief van roltafels lijkt bij Alstroemeria gunstig
For alstroemeria the economic prospects of rolling benches seem favourable
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been described to improve the result
of steamsterilization.

het maken van afspraken, het nakomen

handboek en inzicht in de waarde van

van afspraken en het aantonen dat de

kwaliteitszorg voor een teeltbedrijf.

afspraken zijn nagekomen. Een geïnte

De positieve ervaringen van de telers

greerd kwaliteitszorgsysteem richt zich

met kwaliteitszorg zijn: een grotere

op de kwaliteit van het eindproduct en

bewustwording en meer duidelijkheid

het productieproces, inclusief milieu en

binnen de organisatie; werkzaamheden

arbeidsomstandigheden. Kwaliteitszorg

worden beter overdraagbaar; verbe

is een gestructureerde, beheerste en

tering van de efficiëntie en effectiviteit;

betrouwbare manier van werken, om

minder fouten en problemen. De

zeker te stellen dat een product aan de

kritische punten bij het opstellen en

gestelde eisen (van de afnemer)

invoeren van een kwaliteitszorgsysteem

voldoet.

*<fs

r

•

.—»•

zijn de benodigde inspanning en disci
pline. Motivatie van de ondernemer en

Ontwikkeling en toetsing

de medewerkers is een voorwaarde

In 1995 is een onderzoek uitgevoerd

voor een succesvolle invoering van een

naar de ontwikkeling en toetsing van

kwaliteitszorgsysteem. Deskundige

kwaliteitszorgsystemen voor een teelt-

begeleiding bij de invoering is nadruk

bedrijf. Samen met acht tomaten- en

kelijk gewenst. Als vervolg op de

twee paprikabedrijven is een kwaliteits

beschreven activiteiten is in 1995 een

zorgsysteem ontwikkeld. Hierbij zijn de

kwaliteitszorgproject voor een telers

principes van de internationale kwali

vereniging voor trostomaten gestart.

teitsnorm ISO-9000 vertaald naar een

Het uiteindelijke doel hiervan is om

glastuinbouwbedrijf. Het resultaat

marktvoordelen te behalen.

hiervan is een algemeen kwaliteitszorg

Structurele waarnemingen kunnen problemen bi
Structural observations can prevent problems with t
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Conclusion

Development and testing

From a cultivational point of view closed

In 1995 research was carried out into

systems give satisfactory results for soil-

the development and testing of quality

bound crops, but farm-economically they

control systems for a glasshouse

are mostly not interesting

holding. Together with 8 tomato and 2
sweet pepper holdings a quality control

INTEGRATED QUALITY CONTROL
SYSTEMS

principles of the international quality

To sustain international competitiveness

the conditions on a glasshouse holding,

and reliability in supply, quality control

resulting in a general quality control

is an important tool on glasshouse

manual and insight into the value of

holdings. Quality control can be

quality control for a glasshouse

described as making arrangements,

holding. The positive experiences of the

following up arrangements and demon

growers with quality control are:

strating that arrangements were

greater awareness and more clarity

system has been developed. The
standard ISO-9000 were translated to

bescherming voorkomen.

followed up. An integrated quality

within the organisation; activities are

control system is directed towards the

more easily transferred; improved

quality of the final product and the

efficiency and effectivity; less mistakes

production process, including the

and problems. Critical issues in setting

environmental and labour conditions.

up and implementing a quality control

Quality control is a structured,

system are the necessary exertion and

controlled and reliable working method,

discipline. Motivation of the grower and

to guarantee that a product meets the

his/her staff is a prerequisite for

requirements of the buyer.

successful implementation of a quality
control system. Expert guidance is

Section

particularly desirable. Following on the
activities described, in 1995 a quality
control project was started for a
growers' association for truss
tomatoes. The final goal is to obtain
market advantages.
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BESTUUR
Situatie per 1-2-1997

LANDELIJK BESTUUR PRAKTIJKONDERZOEK
BLOEMISTERIJ EN GLASGROENTE
Leden

namens:

A. de Bruijn (voorzitter)

NTS, bloemisterij

Th.L.J. Ammerlaan

NTS, glasgroente

J.A. Ekelmans

VBN

A.C.M. Hartman

CBT

N. Hoogenraad

VGB en NVP

A.G.M. Holthuysen

NTS, glasgroente

H. Kuilboer

NTS, bloemisterij

C. Kuijvenhoven R.A.

PVS

R. Osinga

CO

R. Rotmensen

Landbouwschap

M. van Veen

VGB en VBW

ir. F.W.A. Vink

MLNV

Agendalid
B. Wegman
Adviseurs
Dr R.J. Bogers

directie PBG

Mw dr Y.A. Holthuijzen

directie PBG

Dr A.J. Dop

directie PBG

Afkortingen

CBT

= Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen

CO

= Centrale Organisatie voor de groot- en kleinhandel in groenten
en fruit

MNLV = Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
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NTS

= Nederlandse Tuinbouw Studieclubs

NVP

= Nederlandse Vereniging van Plantenkwekers

PVS

= Produktschap voor Siergewassen

VBN

= Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland

VGB

= Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten

VBW

= Vereniging van Bloemistwinkeliers

PERSONEEL
Situatie per 1-2-1997

PROEFSTATION VOOR BLOEMISTERIJ EN
GLASGROENTE
AFDELING PLANT- EN PRODUCTKWALITEIT

DIRECTIE
Dr R.J. Bogers

directeur

Dr Y.A. Holthuijzen

adjunct-directeur

Dr A.J. Dop

adjunct-directeur

Hoofd: dr ir L.C. Davidse
Sectie Plantengroei en -ontwikkeling
Hoofd: mw dr ir J.V.M. Vogelezang

STAFAFDELING INFORMATIEVOORZIENING
Hoofd: mw dr Y.A. Holthuijzen

Sectie Productkwaliteit
Hoofd: dr ir C. Vonk Noordegraaf

Sectie Managementondersteuning
Hoofd: ing. R.G. Visser (tevens directiesecretaris)

Sectie Plantenvoeding en Wortelmedia
Hoofd: ir J.A. Kipp

Sectie Redactie en Communicatie
Hoofd: ing. L.J. Bloem (tevens hoofd in- en externe

Chemisch laboratorium

communicatie)

Hoofd: ing. C.W. van Elderen

Sectie Mediatheek

AFDELING GEWASBESCHERMING

Hoofd: drs W.A. van Winden

Hoofd: dr ir N.A.M. van Steekelenburg

STAFAFDELING PERSONEELSZAKEN

Sectie Aalsmeer

Hoofd: mw P.D.W. Keus

Hoofd: mw dr ir J.J. Fransen

STAFAFDELING FINANCIËLE EN MATERIËLE ZAKEN

Sectie Naaldwijk

Hoofd: A. van der Linden

Hoofd: dr ir A. Kerssies

FACILITAIRE DIENST, FACILITAIR BEDRIJF, INFORMATICA

AFDELING TEELT EN BEDRIJFSVOERING

EN STATISTIEK

Hoofd: vacature

Hoofd: dr A.J. Dop
Sectie Kasklimaat en Techniek
Facilitair bedrijf Aalsmeer

Hoofd: dr ir G.A. van den Berg

Hoofd: J.W. de Vries
Sectie Teelt Glasgroenten en Snijbloemen
Sectie Teelttechniek

Hoofd: dr ir A.N.M. de Koning

Hoofd: G.J. van den Broek
Sectie Bedrijfskunde
Sectie Bedrijfstechniek

Hoofd: ir J.C.J. Ammerlaan

Hoofd: J.J. Stoof
Sectie Teelt Snijbloemen en Potplanten
Facilitair bedrijf Naaldwijk

Hoofd: ir G.W.H. Welles

Hoofd: A.J. Arendzen
Sectie Teelttechniek

PROEFTUIN ZUID-NEDERLAND

Hoofd: J. de Bonte

Hoofd: ing. M.W.A. Hesen
Sectie Bedrijfstechniek
Hoofd: Vacature

PROEFTUIN NOORD-NEDERLAND
Sectie Informatica

Hoofd: ir A. Maris

Hoofd: L. van den Bos
Sectie Statistiek

PROEFTUIN RIJNSBURG

Hoofd: Vacature

Hoofd: D.J.G. Krijger
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ADRESSEN
ADRESSEN PRAKTIJKONDERZOEK BLOEMISTERIJ EN GLASGROENTE
ADDRESSES APPLIED RESEARCH FOR FLORICULTURE AND GLASSHOUSE VEGETABLES
Situatie per 1-2-1997
Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Research Station for Floriculture and Glasshouse Vegetables

Linnaeuslaan 2a, 1431 JV Aalsmeer, Nederland
Tel: +31 (0)297-352525, Fax: +31 (0)297-352270
Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Research Station for Floriculture and Glasshouse Vegetables

Kruisbroekweg 5, Postbus 8, 2670 AA Naaldwijk, Nederland
Tel: +31 (0)174-636700, Fax: +31 (0)174-636835
Proeftuin Zuid-Nederland
Regional Research Centre Zuid-Nederland

Dr. Droesenweg 5, 5964 NC Horst, Nederland
Tel: +31 (0)77-3978333, Fax: +31 (0)77-3978339
Proeftuin Noord-Nederland
Regional Research Centre Noord-Nederland

Gantel 12, 7891 XA Klazienaveen, Nederland
Tel: +31 (0)591-349191, Fax: +31 (0)591-349176
Proeftuin Centrum Rijnsburg
Regional Research Centre Rijnsburg

Laan van Verhof 1, 2231 BZ Rijnsburg, Nederland
Tel: +31 (0)71-4021658, Fax: +31 (0)71-4020900

36

