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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een automatisch gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier,
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
Het Proefstation voor Bloemisterij en
Glasgroente aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen
ontstaan bij het gebruik van de gegevens uit deze
uitgave.
No part of this report may be reproduced and/or
published in any form, photoprint, microfilm or
by any other means without written permission
from the publisher.
The Research Station for Floriculture and
Glasshouse Vegetables does not accept any liabili
ty for loss, damage or injury, resulting from the
use of the information in this report.

C o p y r i g h t

Jaarverslag

1 9 96 / 97

Annual

report

J a a r v e r s l a g

1 9 9 6 / 9 7

Voorwoord
Dit jaarverslag bestrijkt een tijdvak van twee jaar,
1996 en 1997. Aanvankelijk leken deze jaren voor
het praktijkonderzoek voor de bloemisterij- en glas
groentesector rustig te verlopen. De fusie en
daaropvolgende reorganisatie waren achter de rug
en de herstructurering van de proeftuinen lag goed
op schema, zodat alle aandacht weer kon worden
gericht op het onderzoek. Dat onderzoek wordt nu
uitgevoerd op de beide proefstationsvestigingen te
Aalsmeer en Naaldwijk en de proeftuinen te Horst,
Klazienaveen en Rijnsburg. Een aantal externe ont
wikkelingen bracht echter toch weer veranderingen
in de werkwijze met zich mee.
De omschakeling naar een nieuwe financieringswijze
heeft voor de PBG-medewerkers merkbare gevolgen
gehad. Terwijl in het verleden het PBG jaarlijks een
vast budget kreeg waarmee de onderzoekkosten
gedekt konden worden, heeft de laatste jaren een
overgang naar programma- en projectfinanciering
plaatsgevonden. Nog steeds komt het grootste deel
van het onderzoekbudget van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van het
Productschap Tuinbouw (vroeger het Productschap
voor Siergewassen en het Landbouwschap), maar
nu geschiedt de financiering op basis van tevoren
aan de hand van gegeven aanwijzingen ingediende
programma's en projecten. Daarnaast speelt door
derden, zoals tuindersgroeperingen, individuele
bedrijven en andere overheidsinstanties betaald
onderzoek een steeds belangrijker rol. Om de PBGmedewerkers optimaal voor te bereiden op de nieuwe
werkwijze werd een actief personeelsbeleid ingezet,

waarin veel aandacht wordt geschonken aan scholing
en opleiding.
De herschikking van het landbouwkundig onder
zoek die door het ministerie is ingezet, en waarbij
uiteindelijk de Landbouwuniversiteit, de Dienst
Landbouwkundig Onderzoek en het praktijkonder
zoek organisatorisch moeten worden samengebracht
in het "Kenniscentrum Wageningen", biedt een
goede kans op vergroting van de kwaliteit en efficiëntie
van het onderzoek. Voorwaarde daarbij is wel dat
de bijzondere positie die het praktijkonderzoek
inneemt ten opzichte van het bedrijfsleven behouden
blijft. Om onzekerheid bij de medewerkers over hun
toekomstige positie te voorkomen is het gewenst dat
definitieve besluiten over de inpassing van het prak
tijkonderzoek in het KCW snel worden genomen.
In overeenstemming met het bestuur van het PBG
wil ik ervoor pleiten de PBG-organisatie in haar
geheel in het KCW op te nemen. De mogelijkheid
tot gezamenlijk optrekken van het praktijkonderzoek
voor verschillende sectoren dient nadrukkelijk in
het oog te worden gehouden.
Het praktijkonderzoek voor de bloemisterij- en
glasgroentesector speelt een belangrijke rol bij de
totstandkoming van innovaties in alle schakels van
de keten. In dit gecombineerde jaarverslag 1996-1997
biedt de PBG-organisatie een overzicht van haar
activiteiten op de verschillende onderzoekgebieden.

Dr. R.J. Bogers, Directeur
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Foreword
This annual report covers a period of two years,
1996 and 1997. Initially these years appeared to be
running smoothly with regard to practical research
in the floriculture and glasshouse vegetable sectors.
The merger and subsequent reorganisation had alre
ady taken place and the restructuring of the region
al research centres gardens was on schedule, so that
all attention could again be geared toward the
research. This research is now being carried out in
the two research station sites of Aalsmeer and
Naaldwijk and the regional research centres in
Horst, Klazienaveen and Rijnsburg. However, a
number of external developments have entailed
changes in the working method.
The conversion to a new financing method has had
noticeable consequences lor PBG staff. Whereas in
the past the PBG received an annual budget to
cover research costs, there has been a transition to
programme and project financing over the last few
years. The greater part of the research budget still
comes from the Ministry of Agriculture, Nature
Management and Fisheries and the Horticulture
Commodity Board (hitherto the Commodity Board
of Ornamental Plants and Agriculture), but the
financing is now on the basis of programmes and
projects which are based on specific references,
proposals for which are submitted in advance. In
addition, research paid for by third parties, such as
horticulturalist groups, individual companies and
other government institutions, is playing an
increasingly important role. An active personnel
policy was introduced to optimally prepare the PBG

employees for the new working method; considerable
attention is paid to education and training.
The rearrangement of the agricultural research
started by the Ministry and for which the
Agricultural University, the Agricultural Research
Service (DLO) and practical research are to be
joined together in the "Wageningen Knowledge
Centre" (KCW), provides a good opportunity for
increasing the quality and efficiency of the
research. A prerequisite in this respect is that the
special position that practical research holds with
regard to the industry is maintained. In order to
prevent uncertainty among the employees
regarding their future position, it is desirable that
final decisions on bringing the practical research
within the KCW are made soon. In line with the
board of Governors of the PBG, I propose that
the PBG organisation be incorporated in the
KCW in its entirety. The possibility of a joint
position of the institutes for applied research for
the various sectors should specifically be borne
in mind.
The practical research for the floriculture and
glasshouse vegetable sectors plays an important
role in the establishing of innovations in all links
of the chain. In this combined 1996-1997 annual
report the PBG organisation offers an overview of
its activities in the various areas of study.

Dr R.J. Bogers, Director
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De missie van het Proefstation voor Bloemisterij
en Glasgroente (PBG) is het ontwikkelen, integre
ren en leveren van toepasbare kennis ten behoeve
van de gehele keten in de bloemisterij- en glas
groentesector, zowel nationaal als internationaal.
Het PBG streeft ernaar een bijdrage te leveren ter
verbetering van de economische positie en duur
zaamheid van de sector.
Om de brede kennis en expertise van het PBG te
behouden is een verbreding van de klantenkring
door middel van productontwikkeling en een actieve
benadering van de onderzoekmarkt noodzakelijk.
Wanneer dit strategische voordelen biedt, bijvoor
beeld bij de aanpak van complexe problemen of bij
de benadering van financiers, werkt het PBG hierbij
samen met andere nationale en internationale aan
bieders van kennis.

WENSEN IN KAART GEBRACHT
Om nog beter in te kunnen spelen op de wensen
vanuit de markt is het van belang dat het PGB een
duidelijk inzicht heeft in de onderzoekswensen die
daar bestaan. Groepen van tuinders en individuele
bedrijven in de agrarische sector kunnen ieder jaar
onderzoekswensen indienen. Om prioriteiten te kun
nen stellen en trends te kunnen signaleren worden
alle onderzoekswensen nauwkeurig in kaart
gebracht. Dit gebeurt aan de hand van twintig ver

schillende trefwoorden. De verdeling van onder
zoekswensen in 1997 is op de volgende pagina sche
matisch weergegeven.
Het diagram laat zien dat er in 1997 veel onderzoeks
wensen waren ten aanzien van gewasbescherming
(17,8% van het totaal). Daarna volgen onderzoeks
wensen met betrekking tot het kasklimaat ( 14%,
ook energie valt onder dit trefwoord), kwaliteit
(12,9%), fysiologie (12%), teeltsystemen (10,3%)
en productvernieuwing (9,8 %).
Voor de categorieën algemeen en vermeerdering
werd geen verzoek ingediend. De onderzoekswensen
voor de overige categorieën schommelden tussen de
0,8 en 4,7 %.

ONDERZOEKPROGRAMMA
Het onderzoekprogramma van het PBG is verdeeld
in een achttal programma's waarin per programma
projecten zijn gedefinieerd. Omdat het niet mogelijk
is alle onderzoeksresultaten in dit jaarverslag weer te
geven, is ervoor gekozen van elk onderzoekprogramma
een aantal speerpunten kort weer te geven. Om de
internationale bekendheid van het PBG te vergroten
zijn de teksten ook in het Engels weergegeven. De
overige resultaten van
het onderzoek in 1996 en 1997 zijn onder meer in
rapporten vastgelegd. Een lijst van rapporten en
andere publicaties is bij het Proefstation verkrijgbaar.

P a g i n a

4

J a a r v e r s l a g

1,7% 0.8% 0.3%

1 9 96/ 97

Gewasbescherming

Uitgangsmateriaal

Kasklimaat

Bedrijfskunde

mi

Kwaliteit

Toetsmethoden

12,0%

Fysiologie

Emissie

Teeltsystemen

Arbeid

14,0%

10,3%

j

Research demands by

9,8%

Productvernieuwing

4,7% I

Plantenvoeding

0,0%

Vermeerdering

4,7%

Water

0,0%

Grond

3,7%

Substraat

0,0%

Algemeen

Crop protection

3,0%

Start material

Greenhouse climate

2,2%

Management

1,9%

Testing methods
Emission

14,0%

11« Quality

Techniek

12,0%

Physiology

1,7%

10,3% I

Cultivations methods

0,8%

Labour

9,8%

Product innovation

0,3%

Technics

4,7%

Nutrients

Propagation

4,7%

Water

Soil

Substrate

General

3,7%

•

Onderzoekswensen op
trefwoord 1997

keyword 1997

I n t r o d u c t i o n
The mission of the Research Station for
Floriculture and Glasshouse Vegetables (PBG) is
the development, integration and supply of
applicable knowledge for the entire chain in the
floriculture and glasshouse vegetable industry,
both nationally and internationally. The PBG is
striving to make a contribution to improve the
economic position and sustainability of the sector.
In order to maintain the wide knowledge and
expertise of the PBG, it is necessary to expand the
customer circle by means of product development
and an active approach to the research market. If
this offers strategic advantages, e.g., for the approach
of complex problems or for approaching financiers,
the PBG will work together with other national
and international knowledge providers.

PROPOSALS AND WISHES RECORDED
In order to deal with and respond to the demands
of the market more efficiently, it is important that
the PBG has a good understanding of the research
demands of that market. Groups of growers and
individual companies in the agricultural sector can
submit research ideas every year. In order to set
priorities and to signal trends, all research
proposals are carefully recorded. This takes place

on the basis of twenty different keywords. A dia
grammatic representation of the division of
research demands in 1997 is set out below.
This diagram shows that in 1997 there were many
research demands with regard to crop protection
(17.8% of the total). Then there were research
demands regarding the greenhouse climate (14%;
energy is included under this keyword), quality
(12.9%), physiology (12%), production systems
(10.3%) and product innovation (9.8%). No
requests were made for the categories 'general'
and 'propagation'. The research demands for the
other categories were between 0.8% and 4.7%.

RESEARCH PROGRAMME
The research programme of the PBG is divided
into eight programmes in each of which projects
are defined. Because it is not possible to set out all
research results in this annual report, it was deci
ded to dwell on a few main points for each research
programme. In order to give greater international
publicity to PBG, the texts have also been transla
ted into English. The other results of the research
in 1996 and 1997 can be found, inter alia, in
reports. A list of reports and other publications can
be obtained from the Research Station.
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Ontwikkeling van duurzame
emissiearme teeltmethoden
van d e grond

Het telen in systemen los van de ondergrond
biedt verschillende voordelen. Mineralen kunnen
bijvoorbeeld efficiënt worden ingezet, doordat
drainwater opnieuw kan worden gebruikt.
Bovendien kan de uitstoot van residuen van
gewasbeschermingsmiddelen via het wortelmilieu
tot een minimum worden beperkt.

e n
los

In het onderzoekprogramma van het PBG zijn
diverse projecten opgenomen die deze substraat
systemen en de effecten ervan op het wortelmi
lieu, de groei van gewassen en het optreden van
wortelziekten nader bekijken. Op twee van deze
projecten wordt nader ingegaan.

LANGZAME ZANDFILTRATIE VOOR ONTSMETTING
VAN RECIRCULATIEWATER
Wanneer drainwater opnieuw wordt gebruikt,
speelt de waterkwaliteit een belangrijke rol. Als
gevolg van de recirculatie van drainwater kunnen
pathogene organismen zich snel ophopen en ver
spreiden in het systeem. Om dat te voorkomen
moet het water gereinigd worden. In voorgaande
jaren werd door diverse onderzoekinstanties al
onderzoek verricht naar de mogelijkheden van
langzame zandfiltratie als ontsmettingsmethode.
Deze relatief goedkope ontsmettingsmethode is m
de economisch magere jaren populair geworden.
Voorwaarde is echter dat de hoeveelheid ziektever
wekkers met minimaal 99,9% wordt gereduceerd.
Uit het voorgaand onderzoek naar de invloed van
de zandfractie en de stroomsnelheid kwam naar

Langzame zandfiltratie
Slow sand filtration
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Kokosgruis bevat van nature veel kalium en natrium
Coir fibre dust naturally contains a lot of potassium and sodium

voren dat grof zand (0,5-1,6 mm) een onvoldoende
resultaat gaf bij stroomsnelheden van zowel 1 00 als
300 liter per uur. Bij de hoge stroomsnelheid was
de effectiviteit tegen alle geteste ziekteverwekkers
onvoldoende.
In 1996 is het onderzoek daarom uitgevoerd met
middelfijn (0,2-0,8 mm) en fijn (0,15-0,35 mm)
zand en de lage stroomsnelheid. Zowel het tomaten
mozaïekvirus als de schimmel Fusarium werd
onvoldoende verwijderd. Deze schimmel blijft
maandenlang aanwezig in de filters en komt er
geleidelijk weer uit. Ook ziekteverwekkende aaltjes
werden onvoldoende tegengehouden door de filters.
Het werkingsmechanisme van de filters is in hoofd
zaak fysisch, met daarnaast enige biologische acti
viteit. Op basis van deze informatie zullen nieuwe
richtlijnen voor de installatie van langzame zandfilters worden opgesteld.

BEMESTING VAN KOKOSSUBSTRATEN
In samenwerking met de Stichting Regeling
Handelspotgronden (RHP) is intensief onderzoek
uitgevoerd naar de aspecten rond de uitwisseling van
elementen in kokossubstraten. Speciaal voor kokos
werd een nieuwe analysemethodiek ontwikkeld.
Kokosgruis bevat van nature veel kalium en natrium.
Wanneer dit substraat wordt bemest of bekalkt wor
den deze elementen vrij gemakkelijk uitgewisseld
tegen de aangevoerde calcium en magnesium. Deze
uitwisseling gaat net zolang door tot het gehele uit
wisselingscomplex is gevuld met calcium, magnesium
of beide. Hierdoor kan aan het begin van de teelt in
het substraatvocht gebrek ontstaan aan calcium en
magnesium en een overmaat aan natrium en kalium.
Gebreksverschijnselen in het gewas en achterblijven
de groei zijn het gevolg. De Stichting RHP heeft de
resultaten van dit onderzoek gebruikt bij het opstel
len van normen voor kokossubstraten.
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Development of sustainable
and low-emission hydroponic
cultivation methods
Cultivating in systems free of the subsoil offers
several advantages. For example, minerals can be
efficiently utilised, because drainage water can be
used anew. In addition, the emission of crop pro
tection agent residues through the root environ
ment can be restricted to a minimum.
The PBG research programme includes various
projects which investigate these substrate systems
and their effects on the root environment, the
growth of plants and the occurrence of root disea
ses in detail. Two of these projects will be discus
sed here.

Consequently in 1996 research was carried out
with medium (0.2-0.8 mm) and fine (0.15-0.35
mm) sand and a low rate of flow. Both the tomato
mosaic virus and the Fusarium mould were insuf
ficiently eliminated. The mould remained in the
filters for months and gradually returned.
Pathogenic nematodes were not sufficiently
curbed by the filters either. The working mecha
nism of the Filters is primarily physical, along with
some biological activity. New guidelines for the
installation of slow sand filters will be established
on the basis of this information.

FERTILISATION OF COIR FIBRE DUST SUBSTRATES
SLOW SAND FILTRATION FOR DISINFECTION OF
RECIRCULATION WATER
When drainage water is re-used, water quality plays
an important role. As a consequence of the recircu
lation of drainage water, pathogenic organisms can
quickly build up and spread in the system. To pre
vent this the water must be cleaned. In recent years
various research institutions have carried out
research regarding the possibilities of slow sand
filtration as a disinfecting method. This relatively
inexpensive method became popular during the
economically lean years. However, one condition is
that the quantity of pathogens are reduced by a
minimum of 99.9%. From previous research into the
influence of the sand fraction and the rate of flow it
was noted that coarse sand (0.5-1.6 mm) produced
unsatisfactory results when using rates of flow of
both 100 and 300 litres per hour. At the higher flow
rates, the effectiveness against all tested pathogens
was insufficient.

In cooperation with the Potting Compost Trade
Regulation Foundation [Stichting Regeling
Handelspotgronden or RHP] intensive research
has been carried out into the aspects surrounding
the exchange of elements in the coconut substra
tes. A new analysis methodology was developed
especially for coconut. Coir fibre dust naturally
contains a lot of potassium and sodium. When this
substrate is fertilised or has calcium added these
elements are easily exchanged for the imported
calcium and magnesium. This exchange continues
until the entire exchange complex is filled with
calcium, magnesium or both. Consequently, at the
beginning of cultivation there can be a deficiency
of calcium and magnesium in the substrate moi
sture and an excess of sodium and potassium. The
results are deficiency manifestations and retarded
growth in the plants. The RHP Foundation has
used the results of this research in establishing the
standards for coirdust substrates.
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O n t w i k k e l i n g v a n e c o n o m i s c h
r e n d a b e l e , m i l i e u v r i e n d e l i j k e
en d u u r z a m e m e t h o d e n v o o r
t e e l t e n in d e k a s g r o n d e n v o o r
t e e l t v a n b l o e m i s t e r i j g e w a s s e n
i n d e o p e n g r o n d

In de glastuinbouw staan het veiligstellen van de
opbrengsten en het minimaliseren van verliezen
voorop. Omdat de kosten van meststoffen relatief
laag zijn, wordt aan het minimaliseren van de
bemesting minder aandacht geschonken. De uit
stoot van mineralen en residuen van gewasbe
schermingsmiddelen vormt echter steeds meer een
probleem.
Het doel van dit onderzoekprogramma is door
middel van aanpassing in de toediening van mine
ralen en water te komen tot belangrijke verminde
ring van de uitstoot van mineralen. Ook kan een
aangepaste watertoediening bijdragen tot vermin
dering van de uitstoot van residuen van gewas
beschermingsmiddelen.

WATER- EN MESTSTOFTOEDIENING IN
GRONDTEELTEN

Vanaf medio juni tot medio september werd eerst de
apparatuur in een volledige teelt met chrysant getest.
Half november is om het verdampingsmodel te toet
sen een tweede teelt gestart. Uit het verloop van de
tensiometerwaarden en de gemeten verdamping
bleek dat de gerealiseerde watergift te hoog was. Op
grond van deze bevindingen zijn correcties aange
bracht in de verdampmgsformule. De bemesting is
uitsluitend als voedingsoplossing met het gietwater
gedoseerd. Bij deze eerste teelten zijn nog geen pro
blemen gesignaleerd.
Nader onderzoek moet uitwijzen wat de meest effec
tieve watergeefstrategie (frequentie en beurtgrootte)
is. In een latere fase volgen ook andere gewassen,
waarbij tevens grondsoort en hydrologie in het
model zullen worden opgenomen. Daarna zal het
fertrgatiemodel op praktijkbedrijven worden toege
past en verder getoetst.

BEMESTINGSADVIES VIA EC BODEMVOCHT

In dit project wordt onderzocht hoe met zo weinig
mogelijk meststoffen de opbrengst en kwaliteit van
de producten kunnen worden gegarandeerd. Door
de water- en meststoftoediening af te stemmen op de
behoefte van het gewas kan emissie van meststoffen
naar het grond- en oppervlaktewater worden ver
laagd. Om dit te bereiken heeft het PBG een fertigatiemodel ontwikkeld. Om dit model te toetsen werden
de water- en nutriëntenstromen gevolgd in proeven
met chrysant. Met bodemvochtsensoren, grond
waterstandbuizen en drainmetingen werd de water
stroming in de grond nagegaan. De nutriëntenstromen werden vastgesteld door regelmatig grond,
gewas, drainwater, grondwater en bodemvocht te
bemonsteren en chemisch te analyseren. Verder
stonden in de proefopstelling drie weegschalen om
de gewasverdamping te volgen.

P a g i n a

In samenwerking met het Bedrijfslaboratorium voor
Grond- en Gewasonderzoek (BLGG) wordt
gewerkt aan een nieuw systeem voor bemestingsadvisering voor grondteelten. Dit moet leiden tot een
verbeterd teeltresultaat en een betere meststoffen
efficiëntie. Het nieuwe adviessyteem gaat uit van de
EC-waarde in de grond (EC-bodemvocht) en betekent
een belangrijke verbetering bij de interpretatie van
grondanalyses.
De huidige bemestingsadvisering gaat uit van de
analysecijfers van het 1:2 volume-extract. Hierbij
wordt een verdunning van het bodemvocht toege
past. Dit systeem heeft een aantal belangrijke
nadelen. Verschillen in verdunning van de bodemop
lossing, samenhangend met grondsoort en actuele
vochttoestand van het grondmonster, komen niet tot
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uiting. Ook wordt geen advies gegeven voor een te
doseren EC-waarde.
De nieuwe methode houdt rekening met deze nade
len. Net als bij het adviessysteem voor substraatteelt
wordt de waarde van de analysecijfers gerelateerd
aan een standaard EC-waarde en worden aanpassin
gen verrekend volgens evenredige vereffening over
kationen en anionen. In verband met ontwikkelingen
rond het hergebruik van drainagewater wordt ook
de waterkwaliteit in het advies betrokken.

MINDER FOSFAAT VOOR KASSLA
Al zes jaar loopt op Proeftuin Zuid-Nederland een
project rond de minimalisering van de fosfaatbe
mesting bij sla. De meeste kasgronden in

Nederland zijn rijkelijk voorzien van fosfaat. Bij een
continuering van de huidige fosfaatbemesting kan
de grond zodanig verzadigd raken dat uitspoeling
gaat plaatsvinden. Het spreekt vanzelf dat deze situ
atie voorkomen dient te worden om met name de
kwaliteit van het grondwater niet te verslechteren.
Om inzicht te krijgen in de noodzaak van fosfaat
bemesting bij de teelt van sla in de kas werd een
proef uitgevoerd. Uit de resultaten tot nu toe is
gebleken dat bij het achterwege laten van een fosfaatbernesting ook na dertien teelten van sla nog
steeds geen grote groeireductie of kwaliteitsverlies
optreedt. Als gevolg van onder andere de resultaten
van deze proeven is inmiddels de hoeveelheid fos
faat in het bemestingsadvies bij kasteelten sterk
teruggebracht.

Het achterwege laten van een fosfaatbemesting bij sla geeft ook na dertien teelten nog steeds geen grote groeireductie of kwaliteitsverlies.
The discontinuation of phosphate fertililisation, even after thirteen plantings of lettuce, has still produced no major reduction in
growth or loss of quality.
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Het PBG werkt samen met het BL6G
aan een nieuw systeem voor
bemestingsadvisering voor
grondteelten.
In cooperation with the BLGG the
PBG works on a new system for
fertilisation advice for soil cultivation

Development of economically
profitable, environmentally
acceptable and sustainable
methods for cultivation in
greenhouses and ornamental crops
outdoors
In the glasshouse industry, safeguarding the yield
and minimising loss are priorities. Because the cost
of manure is relatively low, less attention is given to
minimising fertilisation. Emissions of minerals and
herbicide residues are becoming more of a problem.
The goal of this research programme is to achieve a
significant reduction of mineral emission through
modification of the administering of minerals and
water. Modified water administration can also con
tribute to a reduction in pesticide residue emissions.

WATER AND NUTRIENT ADMINISTRATION IN SOIL
CULTIVATION
This project researches how the yield and quality of
the products can be guaranteed using as little nutrient
as possible. By aligning the water and nutrient sup
ply to the requirements of the plant, it is possible to
lower the emission of nutrients into the ground and
surface water. To achieve this, the PBG has develo
ped a fertigation model. To test this model the water
and nutrients flow were followed in tests with chry
santhemums. The water flow rate in the ground was
examined with soil moisture sensors, ground water
standing pipes and drainage measurements. The rates
of the nutrients flows were established by regularly
taking samples of the soil, plant, drainage water,
ground water and ground moisture and chemically

analysing them. Furthermore, in the trial set-up there
were three scales to observe crop transpiration.
The equipment was first tested in a full-scale cultiva
tion with chrysanthemums from the middle of June
to the middle of September. In order to test the trans
piration model, a second cultivation was started in
the middle of November. From the change in the
tensiometer values and the measured evaporation it
appeared that the water dosage was too high. Based
on these findings corrections were made in the
transpiration formula. The fertiliser is only dosed in
the water as feed solution. No problems have been
noted with these initial crops as yet.
Further research must show what is the most effec
tive water distribution strategy (frequency and
administration size). Other plants will follow in a
later phase, when soil type and hydrology will also
be included in the model. After that the fertigation
model will be used in practical nurseries and will
undergo further tests.

FERTILISATION ADVICE THROUGH EC GROUND
MOISTURE
In cooperation with the Industry Laboratory for
Soil and Crop Research (Bedrijfslaboratorium voor
Grond- en Gewasonderzoek or BLGG) a new sys
tem for fertilisation advice for soil cultivation is
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being worked on. This must lead to an improved
cultivation outcome and better fertiliser efficiency.
The new advice system is based on the EC value in
the soil (EC ground moisture) and means an impor
tant improvement in the interpretation of soil analy
ses.
The current fertilisation advice is based on the ana
lysis figures of the 1:2 volume extract, whereby the
soil moisture is diluted. This system has a number of
major drawbacks. Differences in dilution of the soil
solution relating to the type of soil and actual moi
sture condition of the soil sample are not shown.
Also, no advice is given for an EC value dosage.
The new method takes these drawbacks into
account. Just as with the substrate cultivation advi
ce system, the value of the analysis figures are rela
ted to a standard EC value and modifications are
calculated according to proportional adjustment on
cations and anions. In connection with develop
ments around the re-use of drainage water, the
water quality is also involved in the advice.

LESS PHOSPHATE FOR GREENHOUSE LETTUCE
A project pertaining to the minimisation of
phosphate fertilisation of lettuce has been in
progress at the Southern Netherlands Regional
Research Center for six years. Most greenhouse
soils in The Netherlands are rich in phosphate. A
continuation of the current phosphate fertilisation
can cause the soil to be so saturated that leaching
occurs. It goes without saying that this situation
must be prevented by not allowing the quality of
the ground water to deteriorate.
A trial was conducted in order to gain an insight
into the need for phosphate fertilisation during
cultivation of greenhouse lettuce. From the results
to date it appears that the discontinuation of
phosphate fertilisation, even after thirteen plan
tings of lettuce, has still produced no major reduc
tion in growth or loss of quality. In the meantime,
as a consequence of these and other results of
trials, the quantity of phosphate in the fertilisation
advice for greenhouse cultivation has been signifi
cantly reduced.

Geïntegreerde bestrijding
in Anthurium andreanum
en Ficus benjamina blijkt
het hele jaar door mogelijk.
Integrated control in
Anthurium andreanum
and Ficus benjamina is
possible throughout
the year
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De ontwikkeling e n optimalisering
van biologische, geïntegreerde e n
chemische bestri jding van ziekten
e

n

p l a g e n

Gewasbeschermingsonderzoek op het PBG staat
voor een groot deel in het kader van geïntegreerde
gewasbescherming. Er wordt onderzoek verricht
naar de bestrijdingsmogelijkheden van schimmels,
insecten, mijten, aaltjes, virussen en bacteriën.
Hierbij worden alle bestrijdingsmogelijkheden,
waaronder biologische bestrijding, geïntegreerd
toegepast en wordt het gebruik van chemische
middelen tot een minimum beperkt.

GEÏNTEGREERDE BESTRIJDING
In bijna alle kassen van het PBG, zowel in sierge
wassen als in vruchtgroentegewassen, wordt geïnte
greerde bestrijding toegepast. In enkele kassen met
rozen, aster en anjer bleek de inzet van natuurlijke
vijanden te weinig perspectief te bieden en werd
overgegaan op geleide bestrijding met chemische
middelen. Ook met deze aanpak is een flinke bespa
ring op het gebruik van chemische gewasbescher
mingsmiddelen te realiseren.
In de nieuwe proeven wordt voor alle gewassen uit
gegaan van geïntegreerde bestrijding. Na een inven
tarisatie van mogelijk optredende ziekten en plagen
in de teelt wordt bepaald welke natuurlijke vijanden,
selectieve en eventueel experimentele middelen
inzetbaar zijn. Zo blijkt dat geïntegreerde bestrijding
in Anthurium andreanum en Ficus benjamina het
hele jaar door mogelijk is.

In het onderzoek naar bestrijding van echte meel
dauw wordt gekeken vanuit verschillende invals
hoeken, zoals teeltmaatregelen, resistentieniveaus
bij rassen, selectief werkende chemische middelen
en de integratie hiervan met biologische bestrijders.
In dit verslag gaan we in op de plantversterkende
werking van Vital bij roos.
Toetsen plantversterkende werking van Vital
Bij de teelt van kasrozen is echte meeldauw één van
de grootste ziekteproblemen. Bekend is dat de
schimmel Sphaerotheca pannosa zichzelf verspreidt
via sporen in de lucht. De kenmerkende witte
schimmelvlekken ontstaan vooral op de bovenkant
van de bladeren. De seizoenverschillen die bij het
optreden van de ziekte zijn waargenomen worden
vooral veroorzaakt door het wel of niet open zijn
van de ventilatieramen. Het klimaat heeft echter
weinig invloed op de ontwikkeling van deze schim
mel.
Uit voorgaand onderzoek naar de schimmel kwam
naar voren dat de combinatie van het middel Vital
met Algan een uitstekende plantversterkende wer
king geeft, waardoor de ontwikkeling van echte
meeldauw en het bereiken van de bestrijdingsdrempel (= 5-10 deelbladeren met meeldauw per m2
gewas) sterk worden vertraagd en het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen kan worden gere
duceerd.

GEÏNTEGREERDE BESTRIJDING VAN SCHIMMELS
Vooral tegen bovengrondse schimmelziekten worden
in de glastuinbouw nog veel chemische bestrijdings
middelen ingezet. Echte meeldauwschimmels en
Botrytis cinerea vormen een ernstig probleem. Om
de inzet van chemische middelen en de afhankelijk
heid van deze middelen te verminderen, wordt op
het PBG in samenwerking met verschillende buiten
landse onderzoeksinstituten onderzoek uitgevoerd
naar geïntegreerde bestrijding van deze schimmels.

P a g i n a

Vertragend effect Vital in kaart gebracht
Het afgelopen jaar voerde het PBG een afrondend
experiment uit waarin de plantversterkende wer
king van de combinatie van Vital met Algan werd
getoetst op verschillende rozencultivars. Het vertra
gend effect op de ontwikkeling van echte meeldauw
op deze rozencultivars is nu duidelijk in kaart
gebracht. In meeldauwgevoelige cultivars kan de
meeldauwontwikkeling met twee à drie maanden
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worden uitgesteld. In minder meeldauwgevoelige cultivars is één à tweemaal per jaar een fungicidekuur al
voldoende om lang onder de bestrijdingsdrempel te
blijven.
Het is verstandig om bij het begin van een bespuiting
met Vital en Algan een proefbespuiting uit te voeren
in verband met eventuele spuitschade.
Het spuiten van Vital met Algan in combinatie met
fungiciden en zwavel verdampen (de avond na het
spuiten) en tijdens felle zonneschijn kan schade aan
het gewas opleveren.

SUIKERROT BIJ GERBERA OP SUBSTRAAT
Suikerrot is, gezien de economische schade die dit
aanricht, een toenemend probleem in de gerberateelt
op substraat. De symptomen zijn die van wit bruisen
de schuimkoppen die meestal ontstaan op stengel
breukvlakken na het oogsten van de bloemen. De
genoemde symptomen worden vaak voorafgegaan
door het spontaan vrijkomen van bloedingssap uit
plantendelen. Het zoete sap in de schuimkoppen trekt
veel fruitvliegjes aan.
In het onderzoek zijn uit zieke planten in eerste
instantie drie micro-organismen geïsoleerd.
Besmetting via ziek plantmateriaal gaf reeds na drie
dagen de typische symptomen. De resultaten wijzen
erop dat de primaire oorzaak voor het probleem
gezocht moet worden in de richting van één of meer
micro-organismen.

Vervolgonderzoek met 36 verschillende reincultures, bestaande uit gisten, bacteriën en enkele
schimmels afkomstig van zeven verschillende her
komsten, leidde niet tot opwekking van suikerrot
bij de cultivar 'Favoriet'. Besmetting met sap uit de
schuimkoppen gaf opnieuw wel aantasting. De
voorlopige conclusie uit het onderzoek is dat de tot
nu toe geïsoleerde organismen vermoedelijk niet de
primaire oorzaak zijn van het probleem suikerrot,
maar dat één of meer ziekteverwekkers wel pri
mair verantwoordelijk moeten zijn voor de aantas
ting.

BIOLOGISCHE BESTRIJDING VAN TRIPS
IN KOMKOMMER
Afgelopen jaar is voor de bestrijding van trips in
komkommergewassen een veelbelovende roofmijt
getest. De roofmijt Amblyseius limonicus, afkom
stig uit Nieuw-Zeeland, is in een kasproef vergele
ken met de nu in de praktijk gebruikte Amblyseius
cucumeris. In dezelfde kas werd A. cucumeris in
de ene helft van de kas uitgezet en A. limonicus in
de andere helft. De condities voor beide soorten
waren daardoor identiek. Uit het onderzoek kwam
naar voren dat A. limonicus een veel effectievere
roofmijt voor tripsbestrijding in komkommer is
dan A. cucumeris. De roofmijt Amblyseius limoni
cus doodt niet alleen kleine tripslarven, maar vangt
ook de larven in het tweede stadium. Bovendien
legt A. limonicus meer eieren per dag op een dieet
van tripslarven dan A. cucumeris.

Suikerrot bij gerbera,
het zoete sap in de schuim
koppen trekt veel fruit
vliegjes aan.
Sugar rot in gerbera,
the sweet sap in the frothy
heads attracts many fruit
flies
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D e v e l o p m e n t a n d o p t i m i s a t i o n
o f b i o l o g i c a l , i n t e g r a t e d a n d
c h e m i c a l c o n t r o l o f d i s e a s e s a n d
p e s t s

Crop protection research at the PBG largely
comes within the framework of integrated crop
protection. Research is being done into the options
for combating fungi, insects, mites, nematodes, viru
ses and bacteria. All controlling options, including
biological suppression, are integrally applied and
the use of chemicals is restricted to a minimum.

spread through airborne spores. The distinctive
white mildew stains mainly occur on the top of the
leaves. The seasonal differences noted as to when
the disease appears are mainly caused by opening or
not opening the ventilation windows. The climate
itself has little influence on the development of this
fungus.

INTEGRATED CONTROL

Previous research into the fungus has shown that
the combination of the agent Vital with Algan pro
vides an excellent plant strengthening effect,
through which the development of powdery mildew
and the attaining of the resistance threshold (= 5-10
leaf sections with fungus per m2 of the crop) is
clearly retarded and the use of chemical pesticides
can be reduced.

Integrated control is applied in almost all PBG
greenhouses, in ornamental as well as in fruit vege
table plants. In some greenhouses with roses, asters
and carnations, the use of natural enemies offered
too little perspective and it was decided to switch to
supervised control with chemical agents. A sizeable
reduction can be achieved in the use of chemical
pesticides with this approach as well.
Integrated control will be used for all plants in the
new trials. After an itemisation o( the potential disea
ses and pests which might be encountered in the culti
vation, it will be determined what natural enemies,
selective and potential experimental agents can be
implemented. For example, integrated control in
Anthurium andreanum and Ficus benjamina is possi
ble throughout the year.

INTEGRATED CONTROL TO MOULDS
In glasshouse industry a lot of chemical pesticides
are employed, particularly against above-ground
fungus diseases. Powdery mildew and Botrytis cinerea
constitute a serious problem. To reduce the use of
chemical agents and dependence on these agents, the
PBG, rn cooperation with various foreign research
institutes, is conducting research into integrated con
trol against these fungi.
Research into control of powdery mildew is being
looked at from various angles, such as cultivation
measures, control levels for each strain, selectively
operating chemical agents and the integration of
these with biological agents. In this report we will
discuss the plant strengthening effect of Vital in
roses.
Testing the Plant Strengthening Effect of Vital
One ol the greatest disease problems in the cultiva
tion of greenhouse roses is powdery mildew. It is
known that the fungus Sphaerotheca pannosa is

Retarding Effect of Vital Recorded
Last year PBG carried out a final experrment in
which the plant strengthening action of the combi
nation of Vital with Algan was tested on various
rose cultivars. The retarding effect on the develop
ment of true mould on these rose cultivars is now
clearly charted. In mildew-sensitive cultivars the
mildew development can be postponed by two to
three months. In less mildew-sensitrve cultivars, a
fungicide treatment once or twice per annum is
sufficient to remain under the resistance threshold.
At the start of spraying with Vital and Algan it is
sensible to carry out a test spray in connection
with possible spray damage.
Spraying Vital with Algan in combination with
fungicides and sulphur evaporation (the evening
after spraying) and during bright sunshine can
cause damage to the plant.

SUGAR ROT IN GERBERA ON SUBSTRATE
In view of the concomitant economic damage,
sugar rot is an increasing problem in the cultivation
of gerbera on substrate. The symptoms are white
effervescent frothy heads that usually appear on
broken stem surfaces after the harvesting of the flo
wers. The stated symptoms are often preceded by
the spontaneous release of sap from plant sections.
The sweet sap in the frothy heads attracts many
fruit flies.
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In the study, in the first instance three micro-orga
nisms were isolated from diseased plants.
Contamination through diseased plant material
showed the typical symptoms after only three days.
The results indicate that the primary cause of the
problem must be sought in one or more micro-orga
nisms.
Follow-up research with 36 different pure cultures,
consisting of yeasts, bacteria and several fungi
derived from seven different sources, did not lead
to generation of sugar rot in the 'Favoriet' cultivar.
Contamination with sap from the frothy heads did
cause damage again. The provisional conclusion of
the research is that the organisms isolated to date
are presumably not the primary cause of the sugar
rot problem, but that one or more pathogens must
be primarily responsible for the damage.

Het PBG heeft eisen
opgesteld waaraan de meet
systemen uit zowel technisch
als teeltkundig oogpunt
dienen te voldoen.

BIOLOGICAL SUPPRESSION OF THRIPS IN
CUCUMBER
Last year a very promising predatory mite was tes
ted against thrips in cucumber plants. The predato
ry mite Amblyseius limonicus, originating in New
Zealand, was compared in a greenhouse trial with
Amblyseius cucumeris which is currently being
used. In the same greenhouse A. cucumeris was
spread in one half and A. limonicus in the other
half. Consequently, the conditions for both types
were identical. This research showed that A. limo
nicus was a much more effective predatory mite
against thrips in cucumber than A. cucumeris. The
predatory mite Amblyseius limonicus not only kills
small thrips larvae, but also catches the larvae in
the second stage. In addition, A. limonicus lays
more eggs per day on a diet of thrips larvae than A.
cucumeris.

• "UBkaai

. _

The PBG has set
requirements which the
measuring systems have to
meet from both a technical and
a cultivation point of view.
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Ontwikkeling van
energiezuinige teeltmethoden

Het energiegebruik in de glastuinbouw heeft vrij
wel geheel tot doel het gewenste kasklimaat te
realiseren. Een homogeen kasklimaat is van groot
belang voor een energiezuinig stookregime.
Daarom wordt bij de ontwikkeling van energiezui
nige teeltmethoden onder andere gekeken naar de
fysische aspecten van het kasklimaat, zoals tempe
ratuur en straling, alsmede naar luchtvochtigheid
en koolzuurgasconcentratie en naar de verdeling in
zowel het horizontale als het vertikale vlak.

nisch als teeltkundig oogpunt dienen te voldoen. De
eisqn omvatten de meting van de luchttemperatuur, de
luchtvochtigheid, de buistemperatuur en de C02-concentratie in de kaslucht. Daarnaast heeft het PBG een
protocol met normen opgesteld voor de nauwkeurig
heid van het totale meetsysteem, inclusief de positie
van de sensoren. Bovendien is een procedure voor het
uitvoeren van controlemetingen opgesteld. In de glas
tuinbouw gebruikte meetsystemen kunnen hiermee op
eenduidige wijze worden gecontroleerd en bijgesteld.

METEN IS WETEN

KLIMAATVERSCHILLEN IN KASSEN EENVOUDIG OP TE
LOSSEN

Het op de juiste wijze uitvoeren van klimaatmetingen
zodat de meetwaarden overeenstemmen met de wer
kelijkheid is van groot belang. Goed onderhoud en
regelmatige controle van de meetsystemen zijn dan
ook noodzakelijk. Gewoonlijk wordt per kasafdeling
het klimaat op slechts één plaats gemeten. Als deze
plek niet voldoende representatief is voor de gehele
afdeling, bijvoorbeeld omdat er temperatuurverschil
len voorkomen, kan er uiteraard geen optimaal kas
klimaat worden bereikt. Dit leidt tot een ongelijk
gewas en verlies van productie, kwaliteit en energie.

MEETNAUWKEURIGHEDEN VAN KLIMAATMETINGEN IN
KASSEN
Voor de regeling van het kasklimaat worden continu
metingen verricht. Uit onderzoek op praktij kbedrijven blijkt dat er aanzienlijke verschillen bestaan in de
meetnauwkeurigheid. Deze onnauwkeurigheden kun
nen worden veroorzaakt door: meetsensoren, bekabe
ling, transmitters of software. Het PBG heeft eisen
opgesteld waaraan de meetsystemen uit zowel tech

In vrijwel alle praktijkkassen komen horizontale ver
schillen voor in temperatuur en luchtvochtigheid. De
temperatuurverschillen liggen meestal tussen de 1 en
7°C. De verschillen maken het onmogelijk om in de
gehele kas een voor het gewas optimaal klimaat te
realiseren en beperken de benutting van de mogelijk
heden die onder andere temperatuurintegratie biedt
met betrekking tot energiebesparing.
Het PBG heeft in samenwerking met derden een
methode ontwikkeld waarmee de teler zelf op eenvou
dige wijze de klimaatongelijkheid in beeld kan bren
gen, om vervolgens op een systematische manier de
oorzaken op te sporen en te verhelpen. Deze methode
berust op het maken van een plattegrond van de kas
met daarin getekende isothermen. De substraat- of
bodemtemperatuur, gemeten op een 60-tal plaatsen
per hectare kasoppervlakte, blijkt een goede afspiege
ling te zijn van de gemiddelde kasluchttemperatuur.
De temperatuur van met water gevulde flesjes (ca.
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Meetinstrument om het
aantal zonne-uren per
dag te registreren.
Measuring instrument to
register the number of sun
hours during the day.

300 ml) blijkt hierbij goed te voldoen. De gevonden
temperatuurverschillen blijken meestal te worden ver
oorzaakt door technische onvolkomenheden in het
verwarmingssysteem, het ventilatiesysteem, het
schermsysteem of de kasconstructie. Uit het onder
zoek blijkt dat met vaak geringe ingrepen en lage kos
ten een aanzienlijke verbetering van de situatie kan
worden verkregen.

ENERGIEBESPARING DOOR TEMPERATUURINTEGRATIE BIJ SIERGEWASSEN
Onderzoek naar temperatuurintegratie is vooral
vanuit het oogpunt van energiebesparing interes
sant. Temperatuurintegratie laat zien dat planten

vooral reageren op de gemiddelde temperatuur.
Afwijkingen van de gemiddelde temperatuur heb
ben binnen bepaalde grenzen weinig invloed op
productie en kwaliteit. De teler kan dus zelf de
voordeligste manier kiezen om een bepaalde gemid
delde temperatuur te bereiken. Uit onderzoek is
gebleken dat bij de gewassen roos, gerbera, kalanchoë, anthurium en Ficus benjamina groei, ontwik
keling en kwaliteit niet of slechts in geringe mate
worden beïnvloed door wisselende temperaturen.
Met een voorzichtige toepassing van integrerende
regelingen kan binnenkort al 5 tot 10% energie per
jaar worden bespaard. Meer onderzoek is nodig om
alle bespanngsmogehjkheden te kunnen benutten.

P a g i n a
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Development of energyefficient cultivation methods
Energy consumption in the glasshouse industry is vir
tually completely used to realise the desired green
house climate. A homogeneous greenhouse climate is
of great importance for an energy-efficient heating
system. That is why the development of energy-effi
cient growing methods takes into account not only the
physical aspects of the glasshouse climate, such as
temperature and radiation, but also air humidity and
carbon dioxide concentration as well as the distribution
over both the horizontal and the vertical section.

MEASURING IS KNOWING
Properly carrying out climate measurements so that the
measurement values correspond with reality is very
important. Proper maintenance and regular checking of
the measuring system are therefore necessaiy. Ordinarily
the climate is only measured in one place for the entire
glasshouse section. If this place is insufficiently represen
tative for the entire section, e.g., due to temperature
variations, then naturally no optimal glasshouse climate
can be realised. This leads to an uneven crop, loss of pro
duction, quality and energy.

MEASUREMENT ACCURACY OF CLIMATE MEASUREMENTS
IN GLASSHOUSES
Measurements are continually carried out to regulate the
glasshouse climate. Research in several commercial
glasshouses shows that there are considerable differences
in the accuracy of measurements. These inaccuracies can
be caused by: measurement sensors, cables, transmitters
or software. The PBG has set requirements which the
measuring systems have to meet, from both a technical
and a cultivation point of view. The requirements
encompass the measurement of the air temperature, the
atmospheric humidity, the pipe temperature and the
C02 concentration in the glasshouse air. In addition, the
PBG has drawn up a protocol with standards for the
accuracy of the total measurement system, including the
position of the sensors. Moreover, a procedure has been
drawn up to carry out monitoring measurements. This
enables measuring systems used in the glasshouse indus
try to be monitored and adjusted in a uniform manner.

In cooperation with third parties the PBG has developed
a method which allows the grower to chart the imbalances
in the climate in a simple manner, in order to trace and
resolve the causes systematically. This method is based on
making a plan of the greenhouse with the isotherms. The
substrate or soil temperature, measured at some 60 places
per hectare of greenhouse surface, appears to be a proper
reflection of the average greenhouse air temperature. The
temperature of bottles filled with water (approx. 300 ml)
works very well in this respect. The temperature differen
ces which are found usually appear to be caused by tech
nical irregularities in the heating system, the ventilation
system, the screen system or the greenhouse construction.
The research shows that it is often possible to achieve a
considerable improvement in the situation with minor
actions and at low costs.

ENERGY SAVING THROUGH TEMPERATURE INTEGRAHON
FOR ORNAMENTAL PLANTS
Research into temperature integration is particularly inte
resting from the viewpoint of energy efficiency.
Temperature integration shows that plants primarily react
to the average temperature. Discrepancies in the average
temperature have little influence on production and quali
ty within certain limits. The grower can therefore himself
choose the most advantageous method to attain a particular
average temperature. Research shows that in rose,
gerbera, kalanchoe, anthurium and Ficus benjamina,
growth, development and quality are not or only slightly
affected by changing temperatures. Careful use of integra
ting schemes can quickly lead to an energy saving of 5 to
10% per year. More research is necessary to utilise all
saving options.

Uit onderzoek is gebleken
dat onder andere bij de
gewassen roos en gerbera
ontwikkeling en kwaliteit
niet of slechts in geringe
mate worden beïnvloed
door wisselende tempe
raturen.

CLIMATE DIFFERENCES IN GREENHOUSES EASY TO SOLVE
In virtually all greenhouses utilised in practice there are
horizontal differences in temperature and atmospheric
humidity. The temperature differences usually lie between
1 and 7 °C. The differences make it impossible to realise an

Research shows that in
rose, gerbera and other
crops development and
quality are not or only
slightly affected by
changing temperatures.

optimal climate for the crop throughout the entire green
house and restrict the utilrsation of the options which tem
perature integration offers with regard to energy saving.

P a g i n a

JL9

r

J a a r v e r s l a g

5

1 9 9 6 / 9 7

P r o d u c t k w a l i t e i t I n d e
v e r h o g i n g e r v a n v ia s t
h e t p r o d u c t ieproces

Het PBG verricht onderzoek naar mogelijkheden
om de groei van planten te sturen naar een gedefi
nieerd eindproduct. Uitgaande van de mogelijkheden
van de plant enerzijds en de grenzen van teeltsystemen en de techniek anderzijds wordt er gezocht
naar verbetering van de productiewijze. Identificatie
en economische waardering van factoren die bepa
lend zijn voor de productkwaliteit alsmede maatre
gelen die de productkwaliteit kunnen verhogen of
beïnvloeden staan in dit onderzoekprogramma cen
traal. Ook het handhaven van productkwaliteit in
de fase na de oogst wordt onderzocht. Bovendien
wordt een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen
van kwaliteitszorgsystemen en de implementatie
daarvan, niet alleen op teeltbedrijven maar in de
gehele keten.

Voor aster is gebleken dat daglengte een belangrij
ke sturingsfactor is voor de takkwaliteit. Bij perkplanten is door een gerichte inzet van de klimaatfac
toren licht, temperatuur en DIF, een scala aan pro
ductkwaliteiten te bereiken . Het meest vergaand
zijn de resultaten uit onderzoek met Ficus benjamina, waarin kwaliteitskenmerken objectief meetbaar
zijn gemaakt door middel van beeldverwerking,
waardoor tijdens de teelt bijgestuurd kan worden
naar een gewenst eindproduct en aflevertijdstip.

»rt«

k e t e n
u r i n g

e n
i n

BESTURING PLANTKWALITEIT FICUS BENJAMINA BIN
NEN HANDBEREIK
Het leveren van partijen potplanten met door de con
sument gewaardeerde uiterlijke kwaliteit is belangrijk
voor een goede Nederlandse marktpositie.
Door het ontbreken van een objectieve kwaliteits
beoordeling en kennis over sturende factoren levert
de huidige teeltwijze van potplanten eindproducten
op met een relatief grote spreiding in uitwendige kwa
liteit.
In het huidige onderzoek wordt beoogd een basis te
leggen voor een Meet-, Sorteer- en Regelstation
(MSR-systeem). Een systeem dat in staat is op een
geautomatiseerde wijze (beeldverwerking) de plantontwikkeling te meten en de planten in klassen te sor
teren en door middel van een teeltbesturingsmodel
regelmatig bij te sturen. Dit levert voor iedere partij
een strategie op om een gewenst eindproduct te berei
ken op een van te voren vastgesteld tijdstip.
De experimenten met Ficus benjamina laten veelbelo
vende resultaten zien. Sturing met de factoren sorte
ren, licht en temperatuur leidt tot de gewenste kwali
teit op het gewenste aflevertijdstip. De teelt van een
Ficus van 1,20 m kan, zelfs door de winter heen, met
minstens vijf weken worden versneld met behoud van
de gewenste kwaliteit. Toepassing van het MSR-systeem leidt tot een grote arbeidsbesparing, een optima
le ruimtebenutting en het afleveren op een vastgesteld
tijdstip van uniforme partijen met gewenste kwaliteit.

VERBETERING KWALITEIT PERKPLANTEN DOOR TOE
PASSING VAN NEGATIEVE DIF IN COMBINATIE MET
HOGE ETMAALTEMPERATUUR
Uit onderzoek naar milieuvriendelijker alternatieven
voor groeiregulatoren blijkt dat het telen bij lagere
dag- dan nachttemperatuur (negatieve DIF) zeer
goed mogelijk is. De term DIF is afgeleid van het
Engelse 'difference1. De toepassing van negatieve
DIF, , is echter tot op heden beperkt tot perioden met
lage instraling en buitentemperatuur (najaar, winter
en vroege voorjaar).
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Besturing plantkwaliteit
Ficus benjamina
binnen handbereik.
Controlling plant
quality Ficus benjamina
within reach.

Een nieuw aspect dat in dit project naar voren
kwam is dat de eindkwaliteit van het product aan
zienlijk verbetert door een DIF van -6 °C te combi
neren met een hogere etmaaltemperatuur dan
gebruikelijk. Het is de combinatie van de positieve
effecten van negatieve DIF (compactheid, gevuld
heid, bladdikte) met de positieve effecten van een
hogere etmaaltemperatuur (snellere gewasontwik
keling, toename van plantgewicht) die zorgt voor
de verbeterde eindkwaliteit. Verder is gebleken dat
negatieve DIF de strekkingsgroei van plantendelen
niet in gelijke mate reduceert. De lengtereductie
van bladstelen en bladschijven is met 10 tot 15%
aanmerkelijk geringer geweest dan de reductie van
de scheutlengte door negatieve DIF (25 tot 35%).

BLOEMBEZETTING VAN ASTER STERK TE VERBETE
REN DOOR DAGLENGTE
De kwaliteit van asters wordt vooral bepaald door
het aantal bloemen dat zich per tak ontwikkelt. In
principe wordt in iedere bladoksel een bloem aange
legd. Echter het merendeel, 50 tot 95%, van deze
bloemprimordia aborteert. De meeste in een heel

pril stadium, maar bij slechte omstandigheden ook
nog in latere stadia van ontwikkeling. Een groter
aantal bloemen per tak is alleen te bereiken door
deze abortie te verminderen. Zo speelt de hoeveel
heid beschikbaar groeilicht een belangrijke rol bij
de bloembezetting. In de zomer is het aantal bloe
men per tak een tienvoud van het aantal dat in de
winter wordt verkregen.
Door echter tijdens de teelt gericht met de daglengte
te sturen, is een forse extra verhoging van de bloem
bezetting te bereiken. Asters worden in de eerste teelt
periode tot voldoende lengte en rijpheid gekweekt
onder lange dagen (16 uur licht of meer), daarna
wordt overgegaan op korte dag voor bloei-inductie
en uitgroei van bloemen. Door een daglengte van
13,5 uur aan te houden, in plaats van de gewoonlijk
toegepaste 11 uur, werd de ontwikkeling circa 10
dagen vertraagd, maar werd een verdubbeling tot
verviervoudiging van het aantal bloemen per tak
bereikt. Vooral de eerste vijf weken van de kortedagperiode blijken een gevoelige periode voor bloemknopabortie te zijn.
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quality in the chain
improvement through c o
a n d
i t s
trolling the production process
P r o d u c t

The PBG carries out research into the possibili
ties to steer plant growth to a defined end pro
duct. Improvement in production methods is
sought by starting with the plant's potential on
the one hand and the limits of cultivation systems
and technology on the other. Identification and
economic evaluation of factors that are determi
native for product quality as well as measures
that can improve or influence product quality are
central to this research programme. The mainte
nance of product quality in the phase after the
harvest is also being studied. In addition, a con
tribution is made to the development of quality
control systems and the implementation of these,
not only in agriculture but in the entire chain.
It appears that for aster, daylength is an important
factor for shoot quality. Through a directed effort
of the climate factors of light, temperature and
DIF, a range of product qualities can be achieved
for bedding plants. The most far reaching are the
results from research on Ficus benjamina, where
quality indications are made objectively measura
ble through image processing, which during culti
vation can be steered to a desired end product
and delivery time.

n -

FICUS BENJAMINA - CONTROLLING PLANT QUALITY
IS WITHIN REACH
The delivery of a batch of pot plants with a quality
of appearance which is valued by the consumer is
important for a good Dutch market position.
Because of the lack of objective quality assessment
and knowledge about controlling factors, the cur
rent cultivation method provides pot plant end
products with a relatively wide range of external
quality.
The current research is looking to lay a basis for a
Measurement, Sorting and Regulation Station
(MSR system). An automated system that is capa
ble of measuring (image processing) plant develop
ment, sorting plants into classes and regularly
adjust according to the cultivation control model.
This provides a strategy to achieve a desired end
product at a pre-determined time period for each
batch.
The experiments with Ficus benjamina show very
promising results. Steering with the sorting factors
light and temperature leads to a desired quality at
the desired delivery time. The cultivation of a
Ficus of 1.20 metre can, even throughout the win-

Microscopische opname van een in een laat stadium verdroogde
bloem.
Microscopic picture of a withered flower in a late stage.
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Verbetering van eindkwaliteit door een DIF
van -6°C te combineren met een hogere etmaaltemperatuur.
•Links: DIF -6 bij etmaaltemperatuur van 20°C
•Rechts: DIF +2 bij etmaaltemperatuur van 17°C
Improving the quality by a DIF of -6°C combined
with a higher 24h temperature than usual.
•Left: DIF -6 24h temperature of 20°C
•Right: DIF +2 24h temperature of 17°C

ter, be accelerated by at least five weeks while
maintaining the desired quality. Application of the
MSR system leads to major labour savings, an
optimum usage of space and the delivery of uni
form batches with the desired quality at a set time.

IMPROVING THE QUALITY OF BEDDING PLANT
BY THE APPLICATION OF NEGATIVE DIF IN
COMBINATION WITH HIGH 24H TEMPERATURE
From research into more environmentally accep
table alternatives for growth regulators it appe
ars that cultivating with day temperatures lower
than the night temperature (negative DIF) is
very useful. The term DIF comes from 'difference'.
However, up to now, the application of negative
DIF is limited to periods with little sunshine and
a low outside temperature (autumn, winter and
early spring).
A new aspect that came out in this project is that
the final quality of the product is visibly impro
ved by a DIF of -6 °C when combined with a
higher 24h temperature than usual. It is the com
bination of the positive effects of negative DIF
(compactness, fullness, leaf thickness) with the
positive effects of a higher 24h temperature (fas
ter plant development, plant weight increase)
that is responsible for the improved final quality.
Furthermore, it appeared that negative DIF did
not reduce extension growth of plant parts in
equal measure. The length reduction of leaf
stalks and leaf blades is, with 10 to 15%, notice

ably smaller than the reduction of shoot length by
negative DIF (25 to 35%).

FLOWERING CAPACITY OF THE ASTER CAN
BE SUBSTANTIALLY IMPROVED BY DAYLENGHT
The quality of asters is chiefly determined by the
number of blooms that develop per petiole. In
principle, a flower is positioned in each leaf axil.
H owever, the majority, 50 to 95%, of these prima
ry blooms abort. Most in a very early stage, but
also in a later stage of development in poor condi
tions. A larger number of blooms per petiole can
only be achieved by reducing these abortions.
The quantity of available growth light plays an
important role in flowering capacity. In the sum
mer the number of blooms per petiole is ten times
the number found in the winter.
A further large increase of flowering capacity can
be achieved by specifically guiding the daylength
during cultivation. In the first cultivation period,
the aster grows to sufficient length and maturity
under long days (16 hours of light or more), there
after it is switched to short-day for flowering
induction and development of flowers. By main
taining a day length of 13.5 hours instead of the
normal 11 hours, the development is delayed by
approximately 10 days, but a doubling to
quadrupling of the number of blooms per petiole
is achieved. Especially the first five weeks of the
short-day period appears to be a sensitive period
for flowerbud abortion.
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Ontwikkeling van meetmethoden
e n kwaliteitstoetsen

Dit programma richt zich op de ontwikkeling van
methodiek, kwaliteitstoetsen en analysemethoden
waarmee het assortiment kan worden beoordeeld
op geschiktheid voor de teelt, de handel en het
voldoen aan de eisen van de consument. Tevens
vindt methodiekontwikkeling plaats gericht op
vermeerdering, selectie en aanpassing van het uit
gangsmateriaal en detectie en identificatie van
plantpathogene organismen. Ook de ontwikkeling
van methoden gericht op het meten van het
niveau en de kwaliteit van processen in de plant
( o.a. fotosynthese en watertransport) behoort tot
dit programma.
Om op verschillende momenten in de afzetketen
op een objectieve wijze kwaliteit te kunnen meten
worden referentietoetsen ontwikkeld. Na de oogst
gaat het product de afzetketen in, waarbij het aan
allerlei stressfactoren wordt blootgesteld. Het ene
product is hier beter tegen bestand dan het ande
re. De meeste producten worden per auto over
lange afstanden getransporteerd en dat betekent
dat ze in verpakte toestand ook aan mechanische
stress worden blootgesteld. Het onderzoek richt
zich er niet alleen op hoe een goede inwendige
kwaliteit verkregen kan worden, maar ook hoe
men in de periode na de oogst deze kwaliteit in
de afzetketen kan behouden. Enkele voorbeelden
uit het onderzoek van het afgelopen jaar worden
nader toegelicht.

TOETSEN VAN BACTERIEGEVOELIGHEID VAN NIEUWE
ROZENRASSEN
Een aantal snijbloemen is gevoelig voor vatverstopping, waardoor de wateropname stagneert. Als
gevolg hiervan eindigt het vaasleven voordat de bloe
men goed en wel zijn ontwikkeld, of zij worden slap
en knikken of de nekken gaan hangen. Deze vatverstopping kan door bacteriën worden veroorzaakt.
Toetsen met vervuild water, uitgevoerd in samenwer
king met TNO-Voeding , wezen uit dat er duidelijke
verschillen bestaan in gevoeligheid tussen rozencultivars.
Omdat het vrij kostbaar is om deze toets gestandaar
diseerd uit te voeren, zocht het PBG naar een alter

natieve werkwijze. Uit onderzoek bleek dat met een
bepaalde concentratiereeks van Dextran nagenoeg
gelijke resultaten verkregen konden worden. Op
basis hiervan heeft het PBG een gemakkelijk uit te
voeren gestandaardiseerde toets ontwikkeld om de
gevoeligheid voor vatverstopping bij rozenrassen vast
te stellen.

INVLOED VAN TEELTFACTOREN OP INWENDIGE
KWALITEIT
Bloemen en planten afkomstig van verschillende
productiebedrijven vertonen niet altijd een houd
baarheid en sierwaarde die men op grond van de
uitwendige kwaliteit zou verwachten. Ook al lijken
ze uitwendig gelijk, dan nog ziet men soms grote
verschillen in houdbaarheid. Door welke factoren
en in welke mate de houdbaarheid van bloemen en
planten na de oogst beïnvloed wordt tijdens het
productieproces, is onvoldoende bekend.
Bij enkele bladplanten, o.a. Dieffenbachia, Ficus
'Exotica' en Nephrolepis is de invloed van lucht
vochtigheid en schermen tijdens de teelt nagegaan
in relatie tot hun gedrag na de oogst. Hieruit kon
geen eenduidige conclusie worden getrokken.
Bij de snijbloemen freesia en roos heeft onderzoek
plaatsgevonden naar de relatie tussen openkomen
van de bloemen en de aanwezige hoeveelheden
koolhydraten. Een goede koolhydraatreserve beïn
vloedt de bloemknopopening gunstig. Nader onder
zoek zal zich richten op de vraag hoe er gedurende
de teelt een grotere voorraad koolhydraten kan
worden opgebouwd en of dit ook tot een beter
bloeiresultaat leidt.

MECHANISCHE STRESS TIJDENS TRANSPORT
De meeste bloemen en planten worden over vrij
lange afstanden via de weg getransporteerd. Dit
betekent dat zij tijdens dit transport aan verschillen
de vormen van stress worden blootgesteld. In het
onderzoek is nagegaan wat de effecten zijn van
mechanische stress na de oogst op de houdbaarheid
van een vrij groot assortiment potplanten. Door
goede simulatietechnieken is het mogelijk planten
gedurende een opgegeven tijd bloot te stellen aan
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trillingen die overeenkomen met de geldende of
gewenste normen voor het transport. Behalve naar
de effecten van het trillen tijdens het transport, is er
ook gekeken naar een combinatie met een donkerpe
riode voor en na het trillen. Nagenoeg alle onder
zochte plantensoorten liepen ernstige mechanische
schade op door trillen. Plantensoort, verpakking,
steunmateriaal en rijpheidsstadium spelen hierbij een
grote rol. De duur van de trilperiode had geen grote
invloed op de schade; een donkerperiode tijdens de
afzet verergerde de vervolgschade.

Mechanische stress bij planten, simulatieopstelling voor
onderzoek transportschade.
Mechanical stress with plants, simulation system to
investigate damage during transport.

This programme is aimed at the development of
methodology, quality tests and analysis methods
with which the range can be assessed for suitability
for cultivation, commerce and meeting the demands
of the consumer. In addition, methodology develop
ment is directed towards increasing, selecting and
modifying the outgoing material and detection and
identification of plant pathogenic organisms. The
development of methods aimed at measuring the
level and the quality of processes in the plant
(including photosynthesis and water transport) also
falls under this programme.
Reference tests have been developed to measure
quality at various stages in the sales chain in an
objective manner. After harvesting the product goes
into the sales chain, thereby being subjected to all
sorts of stress factors. One product can handle this
better than another. Most products are transported
long distances by car which means they are subject
to mechanical stress while packed. The research is
aimed not only at how a good internal quality can

be achieved, but also how this quality can be main
tained in the sales chain in the period after the har
vest. Several examples from the research conducted
last year will now be explained in further detail.

TESTS FOR SENSITIVITY TO BACTERIA OF NEW ROSE
VARIETIES
A number of cut flowers are sensitive to vascular
occlusion, through which water intake stagnates. As a
consequence of this the vase life of the flower ends
before the blooms are well developed, or they become
weak and bend or the heads hang. These occlusions
can be caused by bacteria.
Tests with polluted water, carried out in cooperation
with TNO-Nutrition, point out that clear differences
exist in sensitivity between rose cultivars.
As it is rather expensive to conduct these tests in a
standardised manner, the PB G sought an alternative
manner. It emerged from the research that with a par
ticular concentration series of Dextran virtually the
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same results could be obtained. On the basis of this
research the PBG has developed a standardised
test, easy to perform, to determine the sensitivity to
vascular occlusion in rose varieties.

INFLUENCE OF CULTIVATION FACTORS ON INTERNAL
QUALITY
Flowers and plants derived from different produc
tion companies do not always show the keeping
quality and the decorative value that are to be
expected based on the external quality. Even if they
appear the same outwardly, sometimes a major diffe
rence in keeping quality is seen. Which factors and
in what measure the keeping quality of flowers and
plants after harvest are of influence during the pro
duction process is insufficiently known.
The influence of air humidity and shading during
cultivation has been investigated in relation to the
behaviour after the harvest of several foliage plants,
such as Dieffenbachia, Ficus 'Exotica' and
Nephrolepis. No unequivocal conclusion could be
drawn from this. Research has been conducted into
the relationship between the opening of blooms and
the amount of carbohydrates present in the cut
flowers, freesia and rose.

A good carbohydrate reserve favourably influences
the flower bud opening. Further research will be
targeted towards the question how a large store of
carbohydrates can be established during cultivation
and if this will lead to a better flowering result.

MECHANICAL STRESS DURING TRANSPORT
Most flowers and plants are transported over rather
long distances by road. This means that during
transport they are subjected to various forms of
stress. Research has been conducted as to what the
effects are of mechanical stress after harvest on the
keeping quality of quite a large selection of pot
plants.
By good simulation techniques it is possible to
subject plants to vibrations during a given time
which are the same as the valid or desired standards
for transport. In addition to the effects of vibrations
during transport, a combination with a dark period
before and after vibrations has been looked at as
well. Plant type, packaging, support material and
stage of maturity all play a major role here. The
length of the vibration period did not have a big
influence on damage; a dark period during the sale
period aggravated the subsequent damage.
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O p t i m a l i s e r i n g e n s t u r i n g
g e w a s k w a l i t e i t

Marketing speelt een steeds belangrijkere rol in
de afzet van producten uit de bloemisterij en glas
tuinbouw. Onderzoek naar nieuwe rassen, moge
lijkheden voor assortimentsverbreding en nieuwe
product-marktcombinaties spelen daarom een
belangrijke rol. In dit onderzoekprogramma
wordt gewerkt aan verbetering van de kwaliteit
van het gewas en het product van groenten, snij
bloemen en potplanten (alle geteeld onder glas)
en van buiten geteelde snijbloemen. Nieuwe teelt
strategieën, -methoden en -systemen die econo
misch rendabel, duurzaam en milieuvriendelijk
zijn, worden onderzocht.

ZOETE GELE PUNTPAPRIKA
Drie jaar geleden werd op het PBG een project
gestart dat tot doel had het assortiment van zoete
paprika voor de Nederlandse glastuinbouw te ver
breden. Daarbij werd niet alleen gelet op de vorm
en de kleur van de vruchten, maar ook op de smaak
en smaakcomponenten.
Van zeven Nederlandse zaadfirma's werden negenen
negentig rassen uitgeplant. De productie, kwaliteit
en smaak van de vruchten werden bepaald. Uit deze
grote groep van paprikasoorten werden na één jaar
vijftig rassen geselecteerd. Deze zijn, met tien ande
re rassen uit het Verre Oosten, uitgeplant. Naast
productie en kwaliteit zijn een aantal plantkenmer-

van

ken vastgesteld. Alle vruchten zijn in het rijpe stadi
um geoogst. De vruchten van veel rassen hadden
een slechte gebruikswaarde. De kleur of de vorm
was niet goed en dit ging gepaard met neusrot,
krimpscheuren, te lage productie en te veel afwij
kende vruchtvormen. Uit de smaakproeven bleek
dat de groep zoete rode puntpaprika hoog in aange
naamheid scoorde, met name de rassen Ramiro en
Andalus, terwijl het ras Corno Giallo, een zoete gele
puntpaprika, er attractief uitzag. De houdbaarheid
van dit ras was echter niet goed.
Welkome uitbreiding
Door het Centraal Bureau van de
Tuinbouwveilingen is een uitgebreid consumenten
en afzetonderzoek gedaan. Uit reacties van handel,
horeca, snijderijen en consumenten blijkt dat rode
en gele zoete puntpaprika een welkome uitbreiding
van het assortiment vormen. Voor de tuinder blijft
dan de vraag of er, naast de beproefde rassen van de
genoemde drie typen, nog rassen zijn die een goede
of betere gebruikswaarde hebben. Dit zal het
onderwerp zijn van vervolgonderzoek.

HOGEDRAADTEELT KOMKOMMER
De Nederlandse komkommerteelt ondervindt de
laatste jaren hinder van slechte prijzen en toene
mende concurrentie. Een duidelijke verbetering van
de kwaliteit is noodzakelijk om een betere marktpo

De zoete gele puntpaprika,
een welkome uitbreiding van het
assortiment.
The sweet yellow banana pepper
is a welcome expansion of the
selection available.
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sitie te verwerven. Met het traditionele teeltsysteem
is het onmogelijk om een constant aanbod van
komkommers met een uitstekende kwaliteit te ver
krijgen. Onder meer uit het oogpunt van kwaliteit
wordt door telers vaak twee of meer keren per jaar
geplant om zoveel mogelijk vruchten van de hoofd
stengel te oogsten. Het PBG ontwikkelde het
hogedraadsysteem voor komkommer, waarbij
alleen vruchten van de hoofdstengel worden
geoogst. Sinds 1992 wordt hieraan onderzoek ver
richt. Inmiddels is ook op verschillende praktijkbedrijven ervaring opgedaan met het hogedraadsys
teem. In 1997 werd op de PBG-proeftuin ZuidNederland de magische grens van 100kg komkom
mers per m2 overschreden. Het betrof hier boven
dien komkommers van een goede exportkwaliteit.
Resultaten
Het bijmaken van extra stengels in het voorjaar
van twee via drie naar vier stengels per meter geeft
meer productie. De productie is hoger naarmate de
extra scheut vroeger wordt aangehouden, maar dit
gaat ten koste van de vruchtkleur. Extra stengels
aanmaken door middel van toppen blijkt gemakke
lijker dan het aanhouden van extra scheuten. In
tegenstelling tot de verwachting blijkt een hoge
oogstfrequentie nadelig te zijn voor de kg-productie. Het verlagen van de EC in de steenwolmat van
3 naar 2 mS/cm in de zomermaanden kan de pro
ductie extra doen toenemen. In voor- en najaar is
echter een hogere EC gewenst in verband met het
positieve effect op vruchtkleur en houdbaarheid.
Aan het eind van het teeltseizoen wordt een sten
gellengte bereikt van meer dan 20 meter. Dit lijkt
een belemmering te zijn voor voldoende groei
kracht. Door aanaarden van stengels met veen blij
ken halverwege de stengel nieuwe wortels
gevormd te worden, wat extra groeikracht ople
vert. Ook zijn er bij de hogedraadteelt mogelijkhe
den van tussenplanting.

7.3 PLANTWAARDERING IN RELATIE TOT PLANTKENMERKEN BIJ HORTENSIA
Plantwaardering vindt in de gehele keten van pro
ducent tot consument plaats om tot een aankoop
handeling te komen. In een uitgebreid onderzoek
hebben 120 consumenten en 15 inkopers op de vei
ling respectievelijk acht en tien uiterlijk verschillen
de planten beoordeeld door ze op volgorde van
koopvoorkeur te zetten. Van deze planten is ook een
aanzienlijk aantal uitwendig zichtbare plantkenmerken bepaald. Vervolgens is onderzocht wat de rela
tie is tussen de gemeten plantkenmerken en het
plantwaarderingsgetal. Tevens is onderzocht wat de
relatie is tussen de veilingpnjs en diverse uitwendig
zichtbare plantkenmerken. Hiervoor zijn uit 74 par
tijen aselect 15 planten getrokken. Van deze planten
zijn diverse kenmerken gemeten. Aangetoond is dat
naast het aantal koppen (bloemschermen) en de
gemiddelde rijpheid, ook de kroonoppervlakte van
het bovenaanzicht en de verhouding kroondiametertotaal/ schermdiameter zeer belangrijk zijn voor de
verklaring van de verschillen in prijs tussen partijen.
De resultaten wijzen erop dat inkopers en consu
menten vrij eensgezind zijn in het belang dat aan de
verschillende plantkenmerken wordt gehecht.
Uitzondering hierop vormen allerlei vormen van
bladafwijkingen die door de handel veel sterker in
de plantbeoordeling zijn betrokken. Het oordeel van
de consument varieert sterk. Een deel wenst een
Hortensia met zoveel mogelijk koppen ongeacht het
rijpheidsstadium, een ander (kleiner) deel kiest toch
eerder de wat rauwere plant, ook al heeft deze wat
minder koppen.
De plantkenmerken die bepalend zijn voor de prijs
verschillen op de veiling komen slechts in geringe
mate overeen met de kenmerken die inkopers
belangrijk vinden bij een directe beoordeling van de
planten. Dit geeft aan dat er nog andere belangrijke,

In 1997 werd op de PBG-proeftuin
Zuid-Nederiand de magische grens
van 100 kg komkommers per m2
overschreden.
In 1997 in the PBG research
centre Zuid-Nederland the magical
boundry of 100 kg of cucumbers
per m2 was crossed.
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HetPBG onderzoekt de
mogelijkheid van een herfstteelt
van trostomaat.
The PBG investigates the
possibilities for autumn grown
tomatoes on the vine.

niet in het onderzoek meegenomen aspecten zijn die
de prijsvorming bepalen. Dit onderzoek wordt voort
gezet met de gewassen poinsettia en roos.

PRODUCTIVITEIT HERFSTTEELT TROSTOMAAT LAAT TE
WENSEN OVER
De oogst van trostomaten vindt doorgaans plaats van
maart tot begin november. Daarna is het gewas ver
sleten en is er te weinig licht. Meestal vindt in
november/december bij de meeste tomatentelers de
teeltwisseling plaats, waardoor tot en met februari de
aanvoer van trostomaten uit Nederland gering is en
de prijs hoog. Het gat in de aanvoer opvullen met een
herfstteelttrostomaat kan dan aantrekkelijk zijn.
Deze teelt is echter niet zonder problemen. Door de
afname van de hoeveelheid licht wordt de zetting
later in de teelt steeds moeilijker, terwijl juist de pro
ductie in januari/februari belangrijk is. De teelt is
daarom met name gericht op het 'sparen' van de
plant voor de laatste teeltfase.
Op Proeftuin Noord-Nederland is bij verscheidene
rassen de invloed van verschillende tros- en vruchtsnoeimethoden op de latere productie onderzocht.
Daarbij is ook het effect op houdbaarheid en smaak
beoordeeld. Uit het onderzoek blijkt dat het verlaten
van de productie moe iiijk is. Het weghalen van tros
sen geeft onvoldoende verschuiving van de productie.
Rasverschillen zijn vooral geconstateerd ten aanzien
van het percentage losse vruchten. Bij sommige ras
sen werd 40% los geoogst. Verder was de smaak waardering van alle rassen in deze periode laag en
viel de houdbaarheid in januari tegen.

VRUCHTWISSELING EN BUITENGETEELDE SNIJBLOEMEN
De toepassing van pesticiden bij buitengeteelde snij
bloemen is met het zeer beperkt toegestane gebruik

van chemische grondontsmettingsmiddelen (de z.g.
natte grondontsmetting) sterk teruggedrongen.
Door deze ontwikkelingen is de bedreiging door
plantparasitaire bodemschimmels en -aaltjes toege
nomen. Alternatieven voor chemische middelen die
binnen de huidige wetgeving passen, zijn dringend
gewenst. Op het PBG worden de effecten onder
zocht die verschillende gewassen als voorvrucht op
elkaar hebben. Hiertoe is een vruchtwisselingsproef opgezet waarbij vier pilot-gewassen, elk een
afzonderlijke familie vertegenwoordigend, na één
of twee groeiseizoenen worden gerooid en na
deling opnieuw worden geplant op perceeltjes met
verschillende voorvruchten. Als vijfde gewas is in
dit vruchtwisselingsschema Tagetes patula opgeno
men.
Voor het "zomerbloemenbedrijf" lijken er door
vruchtwisseling mogelijkheden te liggen als alterna
tief voor chemische grondontsmetting. In de lopen
de proef worden resultaten verzameld die direct in
de praktijk toegepast kunnen worden, of die juist
niet aan te bevelen zijn. In verband met ontwikke
lingen rond het hergebruik van drainagewater
wordt ook de waterkwaliteit in het advies betrok
ken. Met behulp van oude gegevens zijn streef- en
doseer-EC's afgeleid en getoetst aan een aantal
situaties. Hieruit is een concept-adviessysteem ont
wikkeld. Dit zal uitvoerig aan de hand van analyse
verslagen van praktijkbedrijven worden getest en
vergeleken met het huidige adviessysteem. Daarna
wordt het systeem op een aantal praktijkbedrijven
ingevoerd, waarbij gekeken wordt naar het effect
van de adviezen op de analysecijfers in de grond.
Ook completering naar alle gewassen moet nog
plaatsvinden. Het zal daarom nog enige tijd duren
voordat het nieuwe systeem kan worden ingevoerd.
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Optimisation and
control of plant quality
Marketing plays an ever more important role in the
sale of floricultural and glasshouse products.
Research into new varieties, options for product
range expansion and new product-market combina
tions play a significant role. This research program
me is working on improving the quality of the plant
and the product of vegetables, cut flowers and pot
plants (all cultivated under glass) and of cut flowers
cultivated outside. New cultivation strategies,
methods and systems that are economically profita
ble, sustainable and environmentally acceptable are
being researched.

SWEET YELLOW BANANA PEPPER
Three years ago, PBG started a project which had as a
goal enlarging the number of types of sweet peppers
for Dutch glasshouse horticulture. Not only were the
shape and colour of the produce taken into account, but
also the taste and taste components.
Ninety-nine varieties were planted, deriving from seven
Dutch seed companies. The production, quality and
taste of the crop were stipulated. After one year fifty
varieties were selected from this large group of types of
pepper. These have been planted, along with ten other
types from the Far East. Besides production and quality
a number of plant attributes were determined. The enti
re crop was harvested when ripe. The crop of many
varieties had poor practical value. The colour or the
shape was not good and this was linked with blossomend rot, shrinkage cracking, too low production and too
many atypically formed peppers. It appeared from the
taste tests that the sweet red banana pepper group sco
red high on pleasing taste, especially the varieties
Ramiro and Andalus, while the variety Corno Giallo, a

sweet yellow banana pepper looked attractive.
However, the shelf life of this variety was not long.
A welcome expansion
The Central Bureau of Fruit and Vegetable Auctions
has conducted elaborate consumer and sales research.
Reactions from commerce, the catering industry, cut
ting companies and consumers appear to indicate that
red and yellow sweet banana peppers form a welcome
expansion to the selection available. For the grower,
the question remains whether, next to the tested varie
ties of the three stated types, there are still varieties
that have good or better practical value. This will be
the subject of a subsequent investigation.

HIGH WIRE CULTIVATION FOR CUCUMBER
In recent years, the Dutch cucumber growers have
experienced hindrance from poor prices and incre
asing competition. A conspicuous quality improvement
is necessary to gain a better market position. With the
traditional agricultural system it is impossible to achie
ve a constant supply of excellent quality cucumbers.
From the quality viewpoint, growers often plant two
or more times a year to harvest as much as possible
from the main vine. The PBG has developed the high
wire system for cucumbers, in which only the fruits of
the main vine are harvested. Research has been
ongoing since 1992. In the meanwhile, various compa
nies are gaining experience in practice with the high
wire system. In 1997 in the PBG Regional Research
Centre Zuid-Nederland the magical boundary of 100
kg of cucumbers per m2 was crossed. Moreover, these
were cucumbers of good export quality.
Results
Making additional vines in the spring from two
through three to four vines a metre provides more pro
duction. The earlier the extra shoots are retained, the
higher the yield, but at the expense of fruit colour.
Creating additional vines by topping appears easier
than suppressing additional shoots. Contrary to expec
tations, a high harvest frequency appears to be a dis
advantage to the kg production. The lowering of the
EC in the rockwool mat from 3 to 2 mS/cm in the
summer months can additionally increase the yield.
However, in the spring and autumn a higher EC is
desired in connection with the positive effect on crop
colour and shelf life. At the end of the growing season
a vine length of more than 20 metres has been attai
ned. This seems to be an obstacle to sufficient growth.
By earthing up vines with peat it seems that halfway

Het PBG onderzoekt de effecten
die verschillende gewassen als
voorvrucht op elkaar hebben.
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Uit onderzoek blijkt
dat het verlaten van
de productie van tros
tomaten moeilijk is.

the vine forms new roots which produce additional
growth. High wire cultivation also offers the opportu
nity for mterplanting.

Research shows that
delaying the produc
tion of tomatoes on
the vine is difficult.

PLANT EVALUATION LN RELATION TO PLANT ATTRIBU
TES EN HORTENSIA
In the entire chain from producer to consumer, plant
evaluation occurs to arrive at buying transactions. In
an extensive investigation, 120 consumers and 15 buy
ers at auction, judged respectively eight and ten out
wardly different plants by placing them in order of
purchase preference. A considerable number of out
wardly visible plant attributes were also determined
from these plants. Subsequently the relation between
the measured plant attributes and the plant evaluation
number was researched. The relation between the auc
tion price and various outwardly visible plant attribu
tes was also researched. To this end, a selection of 15
plants was made out of 7A batches. Various attributes
were measured from these plants. It was shown that in
addition to the number of blooms (umbels) and the
average maturity, also the crown surface as seen from
above and the relationship crown diametertotal/umbellate diameter were veiy important in
explaining the difference in price between consign
ments.
The results indicate that buyers and consumers are
rather unanimous in the importance attached to
various plant attributes. Exceptions to this encompass
many forms of leaf anomaly which through the trade
are much more involved in plant assessment.
Consumer judgement varies strongly. One part wants
a Hortensia to have as many blooms as possible,
regardless of ripeness stage, another (smaller) part
chooses the more immature plant, even if this has
fewer blooms.
The plant attributes that are determinative for the
price differences at auction, hardly agree with the pro
perties buyers find important in a candid assessment of
the plants. This indicates that there are other impor
tant aspects which determine the price which were not
included in the research. This research is being conti
nued with poinsettias and roses.

PRODUCTIVITY OF AUTUMN GROW TOMATOES ON
THE VINE LEAVES MUCH TO BE DESIRED
The harvesting of tomatoes on the vine generally takes
place from March to the beginning of November.
After this period the crop is worn out and there is too
little light. For most tomato growers the crop change
usually takes place in November/December, so that up
to and including Februaiy the supply of tomatoes on
the vine from The Netherlands is limited and the price
is high. Filling the gap in supply with autumn grown
tomatoes on the vine can be attractive. However, this
type of production does have its problems. The decrease
in light makes fruit set later on in the growth
increasingly difficult, while it is the production in
Januaiy/February which is important. Production is
therefore specifically geared toward 'saving' the plant
for the last growth phase.

The Northern Netherlands Regional Research Centre
has studied the effect of different truss and fruit cut
ting methods in later production among different
strains. The effect was also evaluated as to shelf life and
taste. The study shows that delaying the production is
difficult. Removing trusses does not result in a sufficient
shift of the production. Differences in varieties have
particularly been noted with regard to the percentage of
loose fruit. For some varieties 40% was harvested loose.
Furthermore, the taste valuation for all varieties was
low in this period and the shelf life in January was dis
appointing.

CROP ROTATION IN CUT FLOWERS GROWN OUTDOORS
The use of pesticides in cut flowers grown outdoors has
been greatly reduced due to the very restricted use of
chemical soil disinfectants (wet soil disinfection) which
is permitted. Due to these developments the threat of
plant parasitic soil fungi and nematodes has increased.
Alternatives for chemical options that fit within the cur
rent legislation are urgently required. The PBG is stu
dying the effects that various crops have on each other
as catch crop. To this end a crop rotation test has been
set up in which four pilot crops, each representing a
separate family, will be initiated after one or two growing
seasons and after being dug up will be replanted on plots
with different catch crop. Tagetes patula has been added
as the fifth crop in this crop rotation scheme.
For the summer-flower industry, crop rotation appears
to offer alternatives to chemical soil disinfection. Results
are being gathered in the current test which can be
directly applied in practice, or for which it is recommen
ded that they be not applied. In connection with the
developments relating to the re-use of drainage water,
the water quality is also included in the advice. With the
help of old data target and dosage ECs have been deri
ved and tested against a number of situations. A draft
advisory system has been developed on the basis of this.
This system will be extensively tested on the basis of
analysis reports from the industry and compared with
the current advisory system. The system will then be
implemented in a number of businesses, whereby the
effect of the recommendations on the analysis figures in
the ground will also be reviewed. Completion of the sys
tem for all crops is still to take place. It will therefore be
some time before the new system can be implemented.
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O n t w i k k e l i n g v a n m e t h o d e n e n s y s t e m e n
v o o r e e n d o e l m a t i g e e n e f f i c i ë n t e m a n i e r
v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n - b e h e e r

Een doelmatige en efficiënte bedrijfsvoering is
voor bedrijven in de bloemisterij- en glasgroen
tesector van essentieel belang. Om ook in de
toekomst de huidige marktpositie te kunnen
handhaven zal de nadruk steeds meer komen te
liggen op het versterken van het ondernemer
schap en het management ten aanzien van de
toepassing van (rendabele) duurzame bedrijfs
systemen, de (her-) positionering in de markt
en de versterking van de (geïntegreerde) kwali
teitszorg op de bedrijven.
De complexiteit van het bedrijfsbeheer en de
bedrijfsvoering wekt in toenemende mate
behoefte aan beslissingsondersteuning op zowel
strategisch, tactisch als operationeel niveau.

MILIEUZORG OP GLASTUINBOUWBEDRIJVEN
De doelstelling van dit project is het ontwikkelen
van toepasbare en door de praktijk aanvaarde en
controleerbare richtlijnen en normen op het
gebied van het milieu. Hierbij wordt bestaande

kennis binnen verschillende vakgebieden geïnte
greerd in nieuwe bedrijfskundige kennis over
milieubewust produceren. Sinds een aantal jaren
wordt door het PBG onderzoek verricht naar de
milieu-inspanningen die door het bedrijfsleven tij
dens de teelt worden geleverd. Deze inspannin
gen hebben betrekking op gewasbescherming,
energie, meststoffen en afval. Door het bedrijfs
leven is een discussie op gang gebracht over de
Integrale MilieuTaakstelling (IMT), die moet uit
monden in een BedrijfsMilieuPlan (BMP). Het
PBG onderzocht de bruikbaarheid van de gegevens
van het MilieuProject Sierteelt (MPS) en van het
project van de stichting MilieuBewuste voedingsTuinbouw (MBT). Uit de resultaten blijkt dat het
mogelijk is met de systematiek te werken, maar
dat het bereiken van de milieudoelen 2010 van de
glastuinbouw een grote inspanning zal vragen.
Zowel voor de siergewassen als voor de vrucht
groenten zijn richtlijnen opgesteld voor een
Milieukeur. Tuinders die zich extra inspannen
voor het milieu kunnen zich onderscheiden door
zich aan te melden bij de Stichting Milieukeur.
Nu er informatie van meerdere jaren beschikbaar
is, is gestart met de analyse van de gegevens. Als
pilot zijn het verbruik van gewasbeschermings
middelen en de energiegegevens bij roos geanaly
seerd.
Voor de groenteteelt is tomaat het eerste gewas
waar onderzoek aan wordt verricht. Verder wordt
bekeken of en op welke wijze het buitenland mee
kan doen aan MPS. Bij de verdere implementatie

Recycling van steenwolmatten levert een belangrijke bijdrage
aan het terugdringen van de milieubelasting.
Recycling rockwool substrates plays an important part in the
reduction of waste.
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van de milieuzorg op glastuinbouwbedrijven zal
naar verwachting de samenhang tussen de milieu
zorg en de zorg voor productkwaliteit, arbeids
omstandigheden en -organisatie steeds meer in
beeld komen. Ook de samenhang tussen milieu
zorg, bedrijfsopzet en -inrichting zal mede met
het oog op een ontwikkeling naar een duurzame
bedrijfsstructuur verder aandacht krijgen.

KWALITEITSZORG OP GLASTUINBOUWBEDRIJVEN
In de voorgaande jaren zijn de eerste ervaringen
opgedaan en resultaten bereikt met het ontwikke
len en invoeren van een geïntegreerd kwaliteits
zorgsysteem op glastuinbouwbedrijven. Het afge
lopen jaar is op de ingeslagen weg doorgegaan in
drie projecten. Voor het gewas paprika is een pro
ject uitgevoerd dat een voorbeeldfunctie had voor
de Nederlandse paprikateelt. Samen met elf teeltbedrijven is een werkhandboek voor kwaliteits
zorg op paprikabedrijven ontwikkeld. Dit hand
boek dient als naslagwerk bij het beschrijven en
invoeren van een kwaliteitszorgsysteem. De deel
nemers hebben ervaren dat kwaliteitszorg leidt
tot een optimalisering van de bedrijfsvoering.
De Telersvereniging Trostomaat Gartenfrisch
heeft als doelstelling een betrouwbare leverancier
te zijn van een kwalitatief hoogstaand product.
Gartenfrisch zag kwaliteitszorg als ondersteuning
voor deze marktgerichte aanpak. Het PBG heeft
op alle bedrijven een aantal onderdelen van een
kwaliteitszorgsysteem, te weten gewasbescher
ming en oogsten, sorteren en afwegen, ontwikkeld
en ingevoerd. Bovendien werd een schema voor
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
(TBV-schema) opgesteld. Dit project heeft bin
nen de sector een duidelijke voorbeeldfunctie
gehad.

De ontwikkeling en invoering van een gëintegreerd kwaliteitszorgsysteem op
glastuinbouwbedrijven stond centraal in drie projecten die het PGB uitvoerde.
The development and introduction of an integrated quality assurance system
for the glasshouse industry was the objective of three PBG projects.

Tenslotte is er een kwaliteitszorgproject opgezet
voor de freesiateelt. Dit behelst het ontwikkelen
en invoeren van een kwaliteitszorgsysteem op tien
bedrijven en het ontwikkelen van een algemeen
kwaliteitshandboek voor freesiatelers. Ook hier
gaat het om een voorbeeldproject. In de loop van
het kwaliteitsonderzoek is de geïntegreerde kwa
liteitszorg overgegaan in combizorg. Nog meer
dan voorheen wordt de nadruk gelegd op de
samenhang tussen kwaliteits-, milieu- en arbozorg.
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Development of methods and
systems for an effective and
efficient manner of company
management and control

Effective and efficient operations are of vital
importance for companies in the flower and glass
house vegetables sector. In order to be able to
maintain the current market position in the futu
re, emphasis will increasingly be placed on
improving enterprise and management with
regard to the use of (profitable) sustainable ope
rating systems, positioning and repositioning in
the market and the improvement of (integrated)
quality control of the companies.
The complexity of company management and
operations is creating an increasing need for deci
sion making support at strategic, tactical and ope
rational levels.

ENVIRONMENTAL CONTROL IN THE
GLASSHOUSE INDUSTRY
The goal of this project is to develop applicable gui
delines and standards relating to the environment

which can be accepted and monitored by the indust
ry. Existing knowledge within different disciplines
will be integrated into the new industry knowledge
on environmentally acceptable production. For a
number of: years the PBG has been conducting
research into the environmental efforts which are
carried out by the industry during production.
These efforts relate to crop protection, energy, ferti
lisers and waste.
The industry has started discussion on the Integral
Environmental Task (IMT) which is to result in an
individual environmental plan for each company
(Bedrijfsmilieuplan or BMP). The PBG is studying
the practical applicability of the information of the
Floriculture Environment Project (MPS) and of the
Environmentally Acceptable Feed Horticulture
Foundation (MBT). The results show that it is pos
sible to use these systems, but to obtain the environ
mental objectives for 2010 considerable effort will

Milieuzorg op glastuinbouwbedrijven speelt een steeds belangrijkere rol in de bedrijfsvoering.
Environmental control in the glasshouse industry plays an increasingly important rol in the company control.
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Meetgegevens vormen een belangrijke
ondersteuning voor het nemen van de juiste
gegevens in de bedrijfsvoering,
Measuring results are an important
support in taking the right decisions
in the compagny control.

be required on the part of the glasshouse industry.
The Milieukeur Foundation has drawn up guideli
nes for both ornamental plants and for fruit vegeta
bles. Growers who put in additional effort for the
environment can distinguish themselves from the
rest by registering with the Milieukeur Foundation.
Now that information is available for several years,
a start has been made with the analysis of the data.
The crop protection means and energy data for
roses have been analysed as a pilot project.
With regard to vegetable crops, the tomato is the
first plant for which research is being conducted.
Further there is a review as to whether and in what
manner foreign countries can participate in MPS.
It is expected that the further implementation of
environmental control in the glasshouse industry
will increasingly highlight the correlation between
environmental control and the control of product
quality, working conditions and organisation. The
correlation between environmental control, compa
ny set-up and structure will also receive further
attention, partly with an eye on developments
toward a sustainable company structure.

QUALITY CONTROL IN THE GLASSHOUSE
INDUSTRY
In previous years, initial experience has been gained
and results obtained with the development and
implementation of an integrated quality control sys
tem in the glasshouse industiy. This path was conti
nued in the past year with three projects. A project
was carried out for sweet peppers that had an

exemplary function for sweet pepper production in
The Netherlands. In conjunction with element
production companies a manual for quality control
in sweet pepper companies was developed. This
manual serves as a reference for describing and
implementing a quality control. The participants
have discovered that quality control leads to an
optimisation of operations.
The goal of the Truss Tomato Producers
Association 'Gartenfrisch' is to be a reliable
supplier of a high quality product. Gartenfrisch
sees quality control as support for this marketoriented approach. The PBG has developed and
implemented a number of components of a quality
control system in all companies, i.e., crop protection
and harvesting, sorting and weighing. In addition,
a schedule for tasks, responsibilities and authorities
(TBV schedule) was drawn up. This project had a
clear exemplary function within the sector.
Finally, a quality control project was set up for
freesia production. This encompasses the development
and implementation of a quality control system in
ten companies and the development of a general
quality manual for freesia producers. This too is an
exemplary project. During the course of the
quality study, the integrated quality control
changed into combi-care. More than hitherto the
emphasis is being placed on the correlation
between quality, the environment and working
conditions.
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BESTUUR PROEFSTATION BLOEMISTERIJ EN GLASGROENTE
TEVENS BESTUUR PRAKTIJKONDERZOEK BLOEMISTERIJ EN GLASGROENTE
LEDEN:

NAMENS:

A. de Bruin (voorzitter)
A.C.M. Hartman (vice-voorzitter)
J.A. Ekelmans
N. Hoogenraad
H. Kuilboer
C. Kuijvenhoven
R. Osinga
R. Rotmensen
A.G.M. Holthuyzen
M. van Veen
ir. F.W.A Vink

LTO Nederland
Ver. Tuinbouwsector Groente, Fruit en paddestoelen (tot 26-02-1997 CBT)
VBN
VGB en NVP gezamenlijk
LTO Nederland (tot 01-01-1996 NTS, bloemisterij)
PT (tot 01-10-1997)
CO
Landbouwschap
LTO Nederland
VGB en VBN gezamenlijk
MLNV

UIT HET BESTUUR:
Th.L.J. Ammerlaan
ir. M. Bakker
N. Middelburg

AFKORTINGEN
co
MLNV
LTO
NTS
NVP
PT
PVS
VBN
VGB
VBW

LTO Nederland
VGB en NVP gezamelijk, van 15-16-1996 tot 08-02-1997,vervangen door
N. Hoogenraad
VGB en NVP, vervangen door ir. M. Bakker

Centrale organisatie voor groot- en kleinhandel in groenten en fruit
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
Nederlandse Tuinbouw Studieclubs
Nederlandse Vereniging van Plantenkwekers
Productschap Tuinbouw
Productschap voor Siergewassen
Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland
Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten
Vereniging van Bloemist-Winkeliers
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PERSONEEL/STAFF
S i t u a t i e

p e r

1 - 1 - 1 9 9 8

Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente

DIRECTIE
Dr. R.J. Bogers
Mw. dr. Y.A. Holthuijzen

AFDELING PLANT- EN PRODUCTKWALITEIT
directeur
adjunct-directeur

STAFAFDELING INFORMATIEVOORZIENING
Hoofd: mw. dr. Y.A. Holthuijzen
Sectie Managementondersteuning
Hoofd: ing. R.G. Visser (tevens directiesecretaris)
Sectie Redactie en Communicatie
Hoofd: Vacature
Sectie Mediatheek
Hoofd: drs. W.A. van Winden
Sectie Statistiek
Hoofd: Vacature

STAFAFDELING PERSONEELSZAKEN
Hoofd: mw. RD.W. Keus

STAFAFDELING FINANCIËLE EN
BEDRIJFSECONOMISCHE ZAKEN
Hoofd: Vacature

FACILITAIRE DIENST
Hoofd: ir. A. Maris

FACILITAIR BEDRIJF AALSMEER
Hoofd: J.W. de Vries
Sectie Teelttechniek
Hoofd: G. J van den Broek
Sectie Bedrijfstechniek
Hoofd: J.J. Stoof

FACILITAIR BEDRIJF NAALDWIJK
Hoofd: A.J. Arendzen
Sectie Teelttechniek
Hoofd: J. de Bonte
Sectie Bedrijfstechniek
Hoofd: Vacature
Sectie Informatica
Hoofd: L. van den Bos

Hoofd: dr.ir. L.C. Davidse
Sectie Plantengroei en -ontwikkelling
Hoofd: mw. dr.ir. J.V.M. Vogelezang
Sectie Productkwaliteit
Hoofd: dr.ir. C. Vonk Noordegraaf
Sectie Plantenvoeding en Substraten
Hoofd: ir. J.A. Kipp
Chemisch laboratorium
Hoofd: ing. C.W. van Elderen
Sectie Kasklimaat en Techniek
Hoofd: dr.ir. G.A. van den Berg

AFDELING TEELT EN BEDRIJFSVOERING
Hoofd: dr.ir. N.A.M. van Steekelenburg
Sectie Teelt Glasgroenten en Snijbloemen
Hoofd: dr.ir. A.N.M. de Koning
Sectie Bedrijfskunde
Hoofd: ir. J.C.J Ammerlaan
Sectie Teelt Snijbloemen en Potplanten
Hoofd: ir. G.W.H. Welles
Sectie Gewasbescherming Aalsmeer
Hoofd: mw. dr.ir. J.J. Fransen
Sectie Gewasbescherming Naaldwijk
Hoofd: dr.ir. A. Kerssies

PROEFTUIN ZUID-NEDERLAND
Hoofd: ing. M.W.A. Hesen

PROEFTUIN NOORD-NEDERLAND
Hoofd: ir. A. Maris

PROEFTUIN RIJNSBURG
Hoofd: D.J.G. Krijger
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ADRESSEN/ADDRESSES
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Adressen Praktijkonderzoek Bloemisterij en Glasgroente
Addresses Applied Research for Floriculture and Glasshouse Vegetables

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 Rijnsburg
Regional Research Centre Rijnsburg
Laan van Verhol 1, 2231 BZ Rijnsburg, Nederland

Tel: +31 (0)71-4021658, Fax: + 31 (0)71 4020900
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