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Voorwoord
In het jaarverslag 1998 van het PBG ligt de nadruk
op onze kerntaak: het oplossen van de problemen
van onze opdrachtgevers en klanten door praktijk
onderzoek. Ons onderzoek heelt vaak een sterk ont
wikkelend en innovatief karakter; het integreren
van op het PBG of elders aanwezige kennis is daarbij één van de unieke punten.
De afgelopen jaren is de omschakeling gemaakt van
een budgetfinanciering naar een volledige
project- en programmafinanciering. Per l januari
1998 is al het onderzoek voor het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij volledig op
programmabasis opgezet. Daarbinnen wordt samen
gewerkt met de DLO-instituten en het overige
plantaardig praktijkonderzoek. Het door het
Productschap Tuinbouw gefinancierde onderzoek
geschiedde al langer op projectbasis.
Contractonderzoek voor andere overheidsinstanties,
waaronder de EU, en individuele bedrijven of
bednjvencombinaties is in 1998 wederom gegroeid.
Binnen de PBG-organisatie is het besef steeds
sterker geworden dat een klantgerichte aanpak van
het onderzoek inhoudt dat directe contacten binnen
de hele tuinbouwketen blijven bestaan en dienen toe
te nemen, ook wanneer de organisatie van het
onderzoek zelf verandert.
Het functioneren als een projectorganisatie maakte
een nieuw boekhoudkundig en projectadministratiesysteem noodzakelijk. In 1998 zijn hiervoor de
systemen RenCS en PACS geïnstalleerd en getest.
Gelijktijdig is de interne organisatie opnieuw
beschreven, waardoor het PBG ook in dit opzicht
beter op de toekomst is voorbereid.

De herschikking en concentratie van het landbouw
kundig onderzoek binnen Wageningen Universiteit
en Researchcentrum (Wageningen UR) beginnen
verder vorm te krijgen. Het fundamenteel onder
zoek, het strategische DLO-onderzoek en het pro
bleemoplossende praktijkonderzoek komen daarbij
'onder één dak'. De eerste stap voor het PBG is het
samengaan met de zes andere plantaardige proefsta
tions in één organisatie van Plantaardig
Praktijkonderzoek (PPO). In 1999 volgen defini
tieve besluiten hierover. Voor het PBG is het essen
tieel dat het integrerende karakter van het onder
zoek én de directe relatie met de tuinbouwsectoren
behouden blijven. De tuinbouwsectoren zelf
hechten vanzelfsprekend veel waarde aan de
herkenbaarheid en toegankelijkheid van het PPO
en aan een gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Ik ga
er vanuit dat bij het totstandkomen van het PPO en
de inpassing binnen Wageningen UR, deze factoren
voor alle partijen zwaar zullen wegen. Alleen een
combinatie van de huidige sterke punten van het
praktijkonderzoek met de voordelen van Wage
ningen UR geeft meerwaarde aan het toekomstig
onderzoek.
Het verslagjaar 1998 was opnieuw een periode naar
een verdergaande verandering van de eigen organi
satie, van het onderzoek en van onze positie in een
dynamische omgeving. Dit jaarverslag geeft vooral
een overzicht van de PBG-activiteiten op de diverse
onderzoeksterreinen.

Dr. Ir. H.M.C. van Holsteijn, directeur
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Foreword
In the 1998 annual report of the Research Station
for Floriculture and Glasshouse Vegetables (PBG)
the emphasis is on our core competence: solving the
problems of our clients by applied research. Our
research is often of a prominently developing and
innovative character, integration of knowledge
available at PBG or elsewhere being one of our
unique points. In recent years the conversion has
taken place from budget financing to a fully-fledged
project and programme Financing. As of 1 January
1998 all research for the Ministry of Agriculture,
Nature Management and Fisheries is being set up
completely on programme basis. Within this
framework co-operation takes place with the DLOinstitutes and the other plant-related research
stations. Research funded by the Board of
Horticulture has been conducted on project basis
for some time already. The proportion of contract
research for other government parties, including the
European Union, and individual horticultural
holdings or combinations of holdings, again
increased in 1998.
The PBG organization increasingly realises that a
client-oriented approach of research means that
direct contacts within the entire horticultural chain
continue to exist and should grow, even when the
organization of research itself changes.
In order to be able to function as a project
organization PBG needed a new accountancy and
project administration system. In the course of the
year under review the systems RenCS and PA CS
were installed and tested. Simultaneously the
internal organization has again been described, so
that in this respect as well, we are better prepared
for the future.

The rearrangement and centralization of
agricultural research in Wageningen University and
Research Centre (Wageningen UR) are starting to
get concrete shape. Wageningen UR is supposed to
bring fundamental research, strategic DLOresearch and the problem-solving applied research
'under one roof'. For PBG the first step towards
this goal is to join the six other plant-related
research stations in one organization of Applied
Plant Research (PPO). The year 1999 will see
definitive decisions in this matter. Essential point for
PBG is maintaining the integrating character of our
research and the direct relation with the
horticultural sectors. The horticultural sectors, from
their point of view, of course highly value the
recognizability and accessibility of the PPO and a
favourable price-quality relation. I trust that in
realising PPO and incorporation into Wageningen
UR these factors will be given a lot of weight by all
parties. Only a combination of the current strong
points of applied research with the advantages of
Wageningen UR will give future research added
value.
The year under review again was one of continuing
change of our own organization, of research and of
our position in a dynamic environment. This
report's accent is on presenting a survey of PBG
activities in the various research disciplines.
Dr ir H.M.C. van Holsteijn
Director
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Inleiding
Het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
(PBG) richt zijn onderzoeksactiviteiten op de
gehele keten van de glastuinbouw. Praktijkgericht,
innovatief, integrerend en ontwikkelend zijn kern
begrippen van de organisatie. In 1998 werkten,
verspreid over 5 locaties, de medewerkers aan
meer dan 200 projecten.
Het PBG verrichtte baanbrekend onderzoek in ver
schillende disciplines. Veel aandacht was er voor de
biologische bestrijding van ziekten en plagen. Voor
de bestrijding van rupsen en spinnen maakte het
PBG gebruik van vogels. Het was voor het eerst dat
deze werkwijze werd toegepast in de productietuinbouw. De resultaten van het onderzoek zijn bemoe
digend.
Kwaliteitszorg gaat verder dan de zorg voor de kwa
liteit van het product. De zorg voor arbo- en milieu
aspecten speelt, samen met zorg voor het product en
het productieproces, bij de bedrijfsvoering een
steeds grotere rol. In een tiental projecten zijn, in
samenwerking met een aantal groepen telers, combi
zorgsystemen ontwikkeld. Het PBG begeleidde een
telersvereniging van trostomaten naar het ISO 9002
certificaat. Ook is in 1998 gestart met het program
ma Ketenbeheer. Het doel van dit programma is de
ontwikkeling en toepassing van integrale ketenzorg
systemen. Het programma werd uitgevoerd in
nauwe samenwerking met telers en andere ketenpar
tijen.

Om te voorzien in een groeiende vraag naar kennis
van individuele tuinders ontwikkelde het PBG,
samen met STOAS, de Elektronische Vraagbaak
(EVB of Ouestor). Via internet kunnen tuinders toe
gang krijgen tot de kennis van het PBG. Heel bij
zonder is de mogelijkheid voor tuinders om, via de
Ouestor, zelf vragen te stellen aan de onderzoekers
van het PBG.
De belangrijkste opdrachtgevers van het PBG zijn
het Productschap Tuinbouw en het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In toe
nemende mate voert het PBG projecten uit voor
andere marktpartijen. Ook verricht het PBG steeds
meer onderzoek met een vertrouwelijk karakter.
De PBG organisatie is sterk aan het veranderen. Per
1 januari is het PBG een projectorganisatie gewor
den. In de nabije toekomst zal het PBG, samen met
andere plantaardige proefstations, opgaan in het
Plantaardig Praktijk Onderzoek (PPO). Het PPO
gaat deel uitmaken van Wageningen Universiteit en
Research Centrum. Om in te kunnen spelen op hui
dige en toekomstige ontwikkelingen is heel nadruk
kelijk aandacht besteed aan opleiding en training
van medewerkers. Speerpunten hierbij waren klant
gericht en projectmatig werken en loopbaanbegelei
ding. Hiervoor is het Bureau Loopbaanontwikkeling
opgezet. Administratieve procedures zijn opnieuw
vastgesteld en een nieuw managementinformatiesys
teem is geïmplementeerd.

Organisatie
PERSONEEL
In 1998 hebben de contouren van Wageningen
Universiteit en Research Centrum (Wageningen
UR) vastere vorm gekregen. Het samengaan van
het PBG met de zes andere plantaardige proefsta
tions is een eerste belangrijke stap.
De personele gevolgen hiervan zijn in 1998 nog niet
duidelijk geworden. Per 1 juni is mevrouw dr.
Y.A.Holthuijzen, adjunct-directeur, vertrokken. Per
1 augustus is de heer dr. ïr. H.M.C. van Holsteijn
aangesteld als adjunct-directeur en na het vertrek
van de heer dr. R.J. Bogers is hij per 1 januari 1999
benoemd tot directeur van het PBG. De functie van
adjunct-directeur is niet opgevuld. De heer J.G.
Konter, medewerker van de afdeling Financiële en
Materiële zaken, is op 49 jarige leeftijd overleden.
De vaste formatie van het PBG bestond per 31
december 1998 uit 187 fte's (mensjaren) in
Aalsmeer en Naaldwijk en 34 fte's op de locaties
Zuid-Nederland, Noord-Nederland en Rijnsburg.
Het totaal aantal vaste en tijdelijke medewerkers

bedroeg respectievelijk 214 en 36. Op projectbasis
en in tijdelijke dienst zijn 27 fte's ingevuld. In 1998
hebben 23 medewerkers het PBG verlaten en von
den er 30 (tijdelijke) aanstellingen plaats. Deze uit
breiding heeft vooral plaats gevonden in de secties
Bedrijfskunde en Gewasbescherming Naaldwijk.
De heren S.W. Bos, gewas verzorger en
K. Buitelaar, technisch onderzoeker, zijn met
(flexibel) pensioen gegaan
MATERIEEL
Mede door de op handen zijnde veranderingen in
het landelijke praktijkonderzoek zijn geen nieuw
bouwprojecten gestart. Het onderhoud van de
bestaande onderzoeksfaciliteiten wordt gedurende
de komende jaren gehandhaafd. Uit efficiëntie
overwegingen is de 'Energiekas' te Aalsmeer over
gedragen aan het aangrenzende Florens College. In
ruil daarvoor worden de schoolafdelingen aan de
Linnaeuslaan door het PBG als onderzoeksruimten
ingericht.
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Mede in het kader van de millenniumproblematiek
is de kantoorautomatisering op alle locaties aange
past. Nieuwe PC's zijn ingezet en de medewerkers
zijn getraind in het gebruik van de nieuwe program
matuur.
Ten behoeve van een adequaat beheer is de adminis
tratieve organisatie systematisch in kaart gebracht
en zijn de administratieve procedures opnieuw
bepaald. Het managementinformatiesysteem
RenCS/PACS is geïmplementeerd ten behoeve van
de boekhoudkundige en de projectadministratie.
Hiermee kan op programma-, project- en proefniveau de (financiële) voortgang beter worden
bewaakt.

FINANCIËN
De belangrijkste financiers van het PBG zijn het
Ministerie van Landbouw Natuurbehoud en Visserij
(LNV) en het Productschap Tuinbouw. Een groei
end aandeel van de omzet komt van door derden
gefinancierde projecten en van overige inkomsten.
De personeelslasten vormen de grootste kostenpost
op de begroting. Voor 1998 bedroeg de totale begro
ting ca. 27 miljoen gulden.

Introduction
The Research Station for Floriculture and
Glasshouse Vegetables (PBG) focuses its activities
on the entire glasshouse horticulture chain.
Practice-oriented, innovation, integration and
development are key concepts in our organization.
In 1998 staff, distributed over 5 sites, worked on
more than 200 research projects.

jointly with STOAS, developed the Electronic
Reference Site (Electronische Vraagbaak, EVB,
Questor). Through the internet growers have access
to the knowledge of the PBG. One of the more
prominent specialities of Questor is the possibility
for growers to put questions personally to PBG
researchers.

PBG carried out pioneering research in various
disciplines. There was much attention for biological
control of pests and diseases. For the control of
caterpillars and spiders PBG employed birds. It was
for the very first time this working method was
adopted in commercial horticulture, and the results
are encouraging.
Quality management goes beyond the care for the
quality of the produce. Concern for labour and
environmental aspects, together with the care for the
produce and the production process, plays an
increasingly important role in business management.
Jointly with a number of groups of growers
integrated quality management systems have been
developed in 10 projects. The PBG guided a tomatoon-the-vine growers' association to the ISO 9002
certificate. In 1998 also the programme Chain
management was launched, the aim being the
development and application of integral chain
management systems. The programme was conduct
ed in close collaboration with growers and other
chain parties. In order to be able to fill the growing
demand for knowledge of individual growers, PBG,

The major clients of PBG are the Board of
Horticulture and the Ministry of Agriculture,
Nature Management and Fisheries. Increasingly
PBG carries out projects for other market parties.
Moreover, an increasing proportion of research is
confidential.
The PBG organization is subject to profound
change. As of 1 January 1998 PBG has become a
project organization. In the near future PBG will be
incorporated, together with other research stations,
into the Applied Plant Research (PPO), which, in its
turn, will participate in Wageningen University and
Research Centre. To be able to anticipate current
and future developments, express attention has been
given to education and training of staff, with
emphasis on client-oriented and project-based
working methods, and career development. For the
latter aspect a special Bureau has been set up.
Administrative procedures have again been
determined and a new management information
system has been implemented.
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Organisation

STAFF
In 1998 the contours of Wageningen University and
Research Centre (Wageningen UR) gained more
concrete shape. The merger of PBG with six other
plant-related research stations is a first important
step. A first concept of the business plan of PPO has
been prepared by various working groups, in which
PBG staff participated. Consequences for personnel
have not become clear in 1998. Basic condition is to
safeguard the unique expertise of PBG and to
intensify the integration of disciplines for research.
On 1 June, our deputy director mrs dr Y.A.
Holthuijzen left the research station. As of 1 August
dr H.M.C. van Holsteijn has been appointed as
deputy director, and subsequently, after the
departure of dr R.J. Bogers on 1 January 1999 as
director of PBG. In June of the year under review
we were shocked by the untimely death of mr Jan
Konter, of the Department of financial and material
affairs, at the age of 49. Mr S.W. Bos, of the nursery
staff and mr K. Buitelaar, senior crop specialist, took
(early) retirement. As of 1 January 1999, PBG staff
consists of 187 permanent functions in Aalsmeer and
Naaldwijk; in addition there are 34 positions on the
sites in Horst, Klazienaveen and Rijnsburg.
Furthermore, there were during this year 27
temporary appointments or appointments on project
basis. In 1998 a total of 23 left the Research Station,
while there were 30 temporary appointments. This
temporary extension mainly took place in the
departments of Management Research and Crop
Protection on the Naaldwijk site.
The number of permanent and temporary staff
amounted to 214 and 36, respectively. Since the
PBG is involved in a conversion process from a taskoriented to a market-oriented organization, much
attention was paid to education and training of staff,
with emphasis on client-oriented and project-based
working methods, and personnel coaching. For this
latter aspect the Bureau for Career Development has
been set up.

MATERIAL
Due to the forthcoming developments in agricultural
research in the Netherlands, new building projects
have been suspended. Maintenance of existing
research facilities will be kept up in the years to
come. For efficiency reasons the Energy glasshouse
in Aalsmeer has been transferred to the Florens
College and, in exchange, the school compartments
on the Linnaeuslaan have been equipped as research
accommodation by the PBG.
In the framework of the millennium problem the
office automation on all 5 sites has been adjusted to
the developments. New personal computers were
installed and employees have been trained in using
the new programmes.
For purposes of adequate management the
administrative organization has been analysed and
all administrative procedures have again been
determined. The management information system
RenCS/PACS has been implemented for
accountancy and project administration. The system
will enable us to improve monitoring of (financial)
progress on programme level as well as on project
and experiment level.
FINANCIAL
As far as funding is concerned the PBG is largely
dependent on the Ministry of Agriculture, Nature
Management and Fisheries, and the Board of
Horticulture. An increasing proportion comes from
projects funded by third parties and from other inco
me. For a research organization such as PBG the
personnel expenses are the major budget entry. Total
1998 turnover was ca 27 million Dfl.
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Duurzame bedrijf ss y s t e m e n g e integreerde
t u i n b o u w

Het onderzoek richt zich op het ontwerpen en in
de praktijk realiseren van bedrijfseconomisch ren
dabele bedrijfssystemen voor de bloemisterij en
glasgroente. Deze systemen moeten voldoen aan
de criteria van duurzame agroproductiesystemen,
zoals emissies naar het milieu, gebruik van fossiele
energie en grondstoffen, vraaggericht produceren
en inpassing in de multifunctionele leefomgeving.
Technologie en systemen voor de beheersing van
het teeltproces, waarbij optimaal gebruik wordt
gemaakt van de mogelijkheden van de plant, wor
den experimenteel getoetst. Factoren die het
beslissingsgedrag van de ondernemer beïnvloeden
worden geïdentificeerd en managementinformatie
en beslissingsondersteunende systemen worden
ontwikkeld voor een op duurzaamheid gerichte
bedrijfsvoering. Objectieve methoden voor de
bepaling van duurzaamheid worden verder ont
wikkeld. Ten behoeve van het beleid zijn instru
menten aangereikt waarmee de ontwikkeling naar
duurzaamheid kan worden gestuurd.
BEMESTING BUITENBLOEMEN VIA N.B.S.
PBG-locatie Zuid-Nederland, in Horst, onderzoekt
reeds vanaf 1996 of bemesten via N.B.S. (StikstofBijmest-Systeem) mogelijkheden biedt voor gerichte
bemesting bij buitenbloemen. Door de meststoffen
op het juiste moment te geven, kan de hoeveelheid
meststof en het risico van uitspoelen flink afnemen.
Een keuze is gemaakt uit verschillende soorten
gewassen: Carthamus (zaaigewas), Veronica (vaste
plant, bloeit twee keer/jaar) en Centaurea macrocephala (vaste plant één oogst/jaar).
Carthamus nam in 1996 en 1997 120 kg N (stikstof)
per ha op. De teeltduur bedroeg drie maanden. De
eerste maand werd geen stikstof opgenomen. Door
tijdens de teelt tweemaal op basis van N.B.S.-analy
ses bij te mesten, wordt beter met meststoffen omge
gaan. Bij een zaaigewas met korte teeltduur is heel
goed de stikstof-opname-curve vast te stellen. In
1998 ging het gewas van de wortel, waardoor geen
uitspraak over een gedeelde Kali-gift kon worden
gedaan.
Veronica heeft zeer veel stikstof nodig. Het advies
van het BLGG te Oosterbeek ligt te laag en dient te
worden bijgesteld. De exacte N-opnamecurve is bij
Veronica moeilijk vast te stellen, omdat het gewas
een teeltduur van twee jaar heeft en twee sneden per
jaar produceert. Er is in elk geval meer dan 100 kg
N per ha per snee nodig.
Bij vaste planten nemen de ondergrondse delen ook
stikstof op. Omdat gewasanalyses daarvan technisch
niet goed mogelijk zijn, is het vaststellen van de tota
le opnamecurve moeilijk. Centaurea is een erg hete-

Veronica ' Anna' op PBG-locatie Zuid-Nederland
Veronica 'Anna' on the PBG site Zuid-Nederland
rogene vaste plant. In 1997 nam Centaurea ca. 200
kg N/ha op. In 1998 werden zeer extreme N-giften
vergeleken.
BEMESTING VAN BIOLOGISCH GETEELDE BUITEN
BLOEMEN
In dit onderzoek worden mogelijkheden en moeilijk
heden vastgelegd bij de teelt van buitensnijbloemen,
waarbij uitsluitend meststoffen worden toegepast die
binnen de normen vallen zoals die door "SKAL"
(Stichting Keurmerk Alternatieve Landbouw) zijn
goedgekeurd. In 1998, het eerste proefjaar, zijn geen
middelen toegepast om ziekten te bestrijden. Wel is
het effect van twee Trichoderma bevattende prepara
ten beoordeeld. Hierdoor is geen opbrengstverschil
ontstaan. Bij het plantklaar maken van de grond
(oude zeeklei) is de maximale toegestane hoeveel
heid organische meststof in de vorm van stalmest,
GFT-compost en gecomposteerde boomschors inge
werkt. Daarnaast zijn de geadviseerde hoeveelheden
N, Mg en K gegeven door het toedienen van been
der-, bazalt- en bloedmeel van de leveranciers Grent
en de Ceuster. Tevens is met Patentkali (toegestaan
door SKAL) de geadviseerde kaligift gerealiseerd.
Het PBG werkt aan een betere bodemtoestand en
daardoor toename van het bodemleven. In combina
tie met doordachte vruchtwisseling worden hier
positieve resultaten van verwacht
TOEKOMSTGERICHTE BEDRIJ FSSYSTEMEN
Het PBG verrichtte, in samenwerking met IMAGDLO, ECN, Ecofys en TNO-Bouw, een onderzoek
naar de kas van de toekomst (2010). Dit onderzoek
werd uitgevoerd in opdracht van de Provincie
Noord-Holland. Voor een cluster van 100 ha
(tomaat, paprika, radijs, roos, chrysant, freesia, pot
planten) zijn bekeken: kasconstructie, energievraag,
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klimaatregeling, energievoorziening, teelt-systemen,
bedrijfseconomische en milieukundige aspecten en
de bedrijfsvoering.
Voor een cluster van 100 Ka glastuinbouw is bere
kend dat anno 2010 een energie-efficiëntie verbete
ring is te behalen, die de IMT-doelstelling over
schrijdt (65% efficiëntie verbetering t.o.v. 1980). Dit
is te realiseren door een combinatie van energiebe
sparende maatregelen en een efficiënte geclusterde
energievoorziening (Warmte/Kracht, warmteopslag
en C02-opslag). Daarnaast zijn ontwikkelingen
geschetst voor de kasdekconstructie, teeltsystemen,
mechanisatie en arbeid en de bedrijfsvoering. De
cluster biedt tevens in economisch opzicht perspec
tief. Het rapport doet aanbevelingen voor realisatie
van de Kas van de Toekomst op de Floriade (2002).
In samenwerking met IMAG-DLO startte een haal
baarheidstudie naar een totaal nieuw duurzaam
gewasproductiesysteem (in 2040) met een beoogde
verlaging van de milieu-impact met een factor 20 ten
opzichte van 1990. De aandacht richt zich hierbij op
het ontwerpen van de klimatisenng, kasconstructie
en energievoorziening en een globale milieukundige
analyse. De energievoorziening omvat duurzame
energievormen en conversietechnieken (zonneboi
lers, zonnecellen en windenergie) en houdt rekening
met het aanbod en de energievraagpatronen. Op
basis van de ontwerpen is een milieukundige analyse
uitgevoerd (Levens Cyclus Analyse) van de verschil
lende varianten van het duurzaam gewasproductie
systeem in vergelijking met de huidige productie
wijze van paprika.

Locatie Rijnsburg met Aster, Aconitum en Solidago.
PBG site Rijnsburg with Aster, Aconitum and Solidago

NIEUW TEELTSYSTEEM ANTHURIUM ANDREANUM
Het PBG test een nieuw substraatloos teeltsysteem
voor de snij-anthurium, waarbij de teelttechniek en
de teeltoptimalisatie centraal staan. Doelstellingen
van deze teeltwijze zijn de verlenging van de teeltduur, de optimalisatie van het beteelbare oppervlak
en de verbetering van de arbeidomstandigheid en
arbeidproductiviteit. Deze laatste twee doelstellingen
worden in een apart onderzoek op een praktijkbedrijf getoetst. Karakteristiek voor dit teeltsysteem is
dat de planthoogte in de tijd gelijk blijft door het
gegroeide deel eens per jaar in het systeem te laten
zakken. De afstand tussen wortel en groeipunt
neemt daardoor niet toe.
Het project startte in de zomer van 1997.
Onderzocht wordt wat de meest gunstige plantafstand en bladbezetting is. Daartoe worden drie
plantdichtheden en twee bladsnijregimes gecombi
neerd, zodat zes behandelingscombinaties ontstaan.
Wekelijks worden productie, schutbladdiameter,
steelkwaliteit en takgewicht bepaald. Daarnaast
worden incidenteel bladoppervlak, bladmassa en
lichtdoorlatendheid door het gewas onderzocht.
Zeker zo belangrijk is de vraag of het nieuwe teelt
systeem een verbetering is ten opzichte van het
gangbare substraatbed-teeltsysteem. Om dat te kun
nen beoordelen, moet het laten zakken van de plant
in de plantdrager teeltkundig getoetst worden. Met
andere woorden: leidt het kunstmatig klein houden
van de afstand tussen wortel en groeipunt tot een
kwalitatief verantwoord product? In 1998 leidde de
laagste plantdichtheid (23 planten/m2) tot de hoogste
productie per plant en de beste bloemkwaliteit. Het
project wordt eind 2000 afgesloten, waarbij een eco
nomische evaluatie een onderdeel vormt.
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Sustainable b u s i n e s s
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A future vision of protected cultivation
Research focuses on the development and
implementation of business-economically
profitable business systems for floriculture and
glasshouse vegetables, which meet the criteria for
sustainable agroproduction systems, such as emis
sion to the environment, use of fossil fuels and
raw materials, market-oriented production and
incorporation into the multifunctional living envi
ronment. Technology and systems for the control
of the cultivation process, with optimum
utilization of the plant's possibilities, are being
tested in experiments. Factors affecting the
decision behaviour of the grower are identified
and management information systems and
decision support systems are being developed for
sustainability-oriented management. Objective
methods for the determination of sustainability
are being developed further and tools to support
government policy have been made available
for the control of developments towards
sustainability.
NUTRITION OF OUTDOOR FLOWERS THROUGH
N.B.S. (NITROGEN ADDITIONAL FERTILIZER
SYSTEM)
In 1996 the PBG site in Horst started an
investigation into the possibilities of NBS (nitrogen
additional fertilization system) for specific nutrition
of outdoor cut flowers. By applying the nutrients at
the right moment the amount of fertilizer as well as
the risk of leaching can be substantially reduced. A
selection has been made of various types of crops:
Carthamus (sowing crop), Veronica (perennial,

flowers twice a year) and Centaurea macrocephala
(perennial, harvested once a year).
In 1996 and 1997 Carthamus took up 120 kg of N
per hectare. The cultivation period is 3 months,
during the first of which no N is taken up. By
applying additional fertilization twice during the
cultivation period on the basis of NBS analyses, a
more efficient use is made of nutrients. In a sowing
crop with a short cultivation period the N uptake
pattern can be determined very well. In 1998 the
crop suffered from root rot, so that no conclusions
can be given on the divided potassium application.
Veronica needs a large amount of N. The dosage
recommended by the BLGG in Oosterbeek is too
low. The exact N uptake pattern is difficult to
determine for Veronica, since the crop has a
cultivation period of 2 years and produces 2 harvests
per year. In any case more than 100 kg N per
hectare per harvest is necessary. Of perennials, the
underground parts take up N as well. Since crop
analyses of these parts are not practicable,
determination of the total uptake pattern is
problematical. Centaurea is a very heterogeneous
perennial. In 1997 Centaurea took up about 200 kg
N per hectare. In 1998 very extreme nitrogen
applications were compared.
FERTILIZATION OF ORGANICALLY GROWN OUTDOOR
FLOWERS
This study records the problems and prospects of
the cultivation of outdoor cut flowers in which
exclusively fertilizers are being applied which fall
within the standards as approved by 'SKAL'
(Foundation Hallmark Alternative Agriculture).
In the First experimental year no pesticides have
been applied. The effect of two compounds
containing Trichoderma has, however, been assessed.
No difference in yield could be observed. During
preparation of the soil (old marine clay) for planting,
the maximum approved amount of organic fertilizer
(stable manure, biowaste compost and composted
bark) has been applied. In addition, the
recommended amounts of N, Mg and K were grven
by applying bone meal, basalt meal and dried blood
meal of the suppliers Grent and De Ceuster.
Furthermore, by application of sulphate of potash
and magnesium (approved by SKAL), the
recommended potash supply was realised. Attempts
are made to improve the soil condition and
consequently increase biological activity in the soil.
The combination with well-considered crop rotation
is expected to give posrtive results.
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FUTURE-ORIENTED BUSINESS SYSTEMS
In co-operation with IMAG-DLO, ECN, Ecofys
and TNO-Bouw, and by order of the Province of
North Holland, a study was made of the greenhouse
of the future (2010). For a cluster of 100 hectare
(tomato, sweet pepper, radish, rose, chrysanthemum,
freesia, pot plants) the following aspects were
investigated: greenhouse construction, energy
demand, climate control, energy supply, cultivation
systems, business economic and environmental
aspects and management.
For a cluster of 100 ha of glasshouse holdings it was
calculated that by the year 2010 an improvement of
the energy efficiency can be obtained which exceeds
the IMT target (65% efficiency improvement in
comparison with 1980). This can be realised by a
combination of energy saving measures and an
efficiently clustered energy supply (heat/power
cogeneration, heat storage and carbon dioxide
storage). Furthermore developments were described
for the greenhouse roof construction, cultivation
systems, mechanisation, labour and management.
The cluster offers prospects from an economic angle
as well. The report gives recommendations for the
realisation of the Greenhouse of the Future at the
Floriade in 2002.
In addition, together with IMAG-DLO a feasibility
study has been launched of a completely new,
sustainable crop production system (in 2040) with
an aimed reduction of the environmental impact

Nieuw teeltsysteem Anthurium Andreanum
New growing system for Anthurium Andreanum

with a factor 20 as compared to 1990. Main atten
tion focuses on the design of the climate control,
greenhouse' construction, energy supply and an
overall environmental analysis. The energy supply
consists of sustainable forms of energy and conver
sion techniques (sun boilers, solar cells, wind ener
gy) and takes into account the availability of
sustainable energy and energy demand patterns. On
the basis of the designs an environmental analysis
(Life Cycle Analysis) has been carried out of the
different variants of the sustainable crop production
systems as compared to the present sweet pepper
production method.
NEW CULTIVATION SYSTEM FOR ANTHURIUM
ANDREANUM
In this project a new substrateless cultivation system
for cut anthurium is being tested, in which
cultivation technique and optimization are central
issues. The objectives of this cultivation method are
prolonging the cultivation period, optimisation of the
cultivated area, and improving the labour conditions
and labour productivity. The latter two objectives
are being tested on a practical holding in a separate
experiment. One of the characteristics of this system
is that the plant height remains the same in the
course of time by lowering the grown part once a
year into the system. Consequently the distance
between growing point and root does not increase.
The research has been started in 1997, and tries to
find out the most favourable plant distance and leaf
density. To this purpose three plant densities and
two leaf cutting regimes are combined, resulting in
six treatment combinations. Production, bract
diameter, stem quality and stem weight were
determined on a weekly basis. In addition,
occasionally leaf area, leaf mass and light transmissivity of the crop are investigated. One of the
important basic questions is whether the new
cultivation system means an improvement in
comparison with the standard substrate bed
cultivation systems. To be able to evaluate this, it is
necessary to test, from a cultivation point of view,
the lowering of the plant into the plant carrier, in
other words: will artificially keeping short the
distance between root and growing point lead to a
quality product. In 1998 the lowest plant density (23
plants per m2) had the highest yield per plant and
the best flower quality. Termination of the project,
which will include an economic evaluation, will take
place by the end of 2000.
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Duurzame bedrijfs
s y s t e m e n b i o l o g i s c h e
t u i n b o u w

Vanaf 1998 stimuleert de overheid actief onder
zoek naar de biologische teeltwijze in de glastuin
bouw en in de teelt van zomerbloemen in de volle
grond. Aanleiding hiertoe is de toenemende maat
schappelijke druk om over producten te kunnen
beschikken, welke zijn geproduceerd zonder
chemische gewasbeschermingsmiddelen en zonder
kunstmest 'in goede harmonie met landschap en
natuur'. Voor het onderzoek zijn naast de richt
lijnen voor biologische teelt ook de door het
bedrijfsleven en overheid vastgelegde afspraken in
het zogenaamde Milieuconvenant glastuinbouw
2010 een belangrijk uitgangspunt.
Het PBG heeft in 1998 een onderzoekprogramma
'Duurzame biologische bedrijfssystemen' opgezet,
waarin met gezamenlijke steun van overheid, sierteeltbedrijfsleven en regionale overheden de teelttechnische en bedrijfskundige mogelijkheden van
biologische systemen in kaart worden gebracht. Het
onderzoekprogramma rust op vier belangrijke pijlers:
- gewasbeschermingsonderzoek naar preventieve
bestrijding van ziekten en plagen en het realiseren
van een biologisch evenwicht in de bodem;
- voedingsonderzoek naar een optimale bodem
vruchtbaarheid m.b.v. organische meststoffen;
- teeltonderzoek naar de integratie van preventieve
en curatieve maatregelen tot een evenwichtig en
vooral duurzaam teeltsysteem;
- bedrijfskundig onderzoek naar de mogelijkheden
om genoemde teeltsystemen op een economisch
verantwoorde manier in de praktijk te introduceren.
Voor de siergewassen is de productie van biologisch
geteeld uitgangsmateriaal zonder groeiregulatoren
een belangrijk aandachtspunt. Er wordt gewerkt aan
systemen met jaarrondteelt van vruchtgroenten,
teeltcombinaties met eenmalig oogstbare gewassen en
vruchtgroenten, jaarrondteelt chrysant en aan syste
men met diverse zomerbloemen.
Samenwerking vindt plaats met het Louis Bolk
Instituut, LEI-DLO en DLV.

MILIEUKUNDIGE ANALYSE EN EVALUATIE
BIOLOGISCHE TEELT VOOR BLOEMISTERIJ EN
GLASGROENTE
In 1998 is, in samenwerking met LEI-DLO, een
inventarisatie uitgevoerd onder glastuinbouwbedrij
ven met biologische teelt. Er zijn circa 60 biologische
glastuinbouwbedrijven. Zij mogen het S KAL EKOkeurmerk voeren. Het groentebedrijf is het meest
voorkomende bedrijfstype, met gemiddeld 5-10
gewassen per bedrijf. De bloemenbedrijven telen
verschillende gewassen en het glasoppervlak per
bedrijf varieert van 500 m2 tot 2 ha.
Aandachtspunten binnen de biologische teelt zijn:
onvoldoende biologisch uitgangsmateriaal, beperkte
beschikbaarheid gewasbeschermingsmiddelen, uit
spoeling van meststoffen, arbeidsintensieve teelt
wijze, discussie over energiegebruik, lagere produc
tie dan bij gangbare teelt, afzet vraagt bijzondere
aandacht (m.n. van bloemen en planten) en (nog)
weinig kennisuitwisseling onder biologische telers.
Op basis van gegevens van een beperkt aantal bio
logische glastuinbouwbedrijven is een economische
en milieukundige analyse uitgevoerd voor tomaat en
komkommer.
Er zijn grote verschillen in bedrijfsresultaten tussen
biologische bedrijven onderling. Het bedrijfsresul
taat van biologische bedrijven is zowel slechter als
beter dan dat van gangbare bedrijven (LEI-boekhoudnet). In de milieukundige beoordeling (Levens
Cyclus Analyse) zijn de gangbare teelt en de bio
logische teelt met elkaar vergeleken. Door onvol
doende gegevens over de milieu-effecten van
sommige gewasbeschermingsmiddelen en mest
stoffen, geven de resultaten van de biologische teelt
een wat optimistisch beeld. Bij komkommer scoren
de biologische bedrijven in milieuopzicht zowel per
m2 als per kg duidelijk gunstiger dan de gangbare
teelt. Bij tomaat is het beeld per m2 gunstig, maar
per kg ongunstig.
Voor meer kwantitatief inzicht startte een registratie
bij biologische bedrijven.

P a g i n a 1_3

Jaarverslag 1 9 9 8

D e v e l o p m e n t o f
s u s t a i n a b l e biological
cultivation s y s t e m s f o r
g l a s s h o u s e v e g e t a b l e s
a n d floriculture
From 1998 onwards the Dutch government
actively stimulates research into the biological
growing systems in glasshouse horticulture and in
the outdoor cultivation of summer flowers. Main
incentive for this stimulus is the increasing social
pressure to have products on the market which
are produced without chemical crop protection
compounds and without fertilizers, in harmony
with landscape and nature. Major starting point
for research, in addition to the guidelines for
biological horticulture, are the arrangements made
by commercial horticulture and the government,
laid out in the so-called Environmental
Gentlemen's Agreement for Glasshouse
Horticulture 2010. In 1998 PBG set up a research
programme 'Sustainable biological business
systems' in which the cultivational and
management prospects of biological systems will
be analysed, with joint support by government,
the ornamental horticulture sector and regional
authorities. The research programme hinges on A
main issues:
- crop protection research into the preventive
control of pests and diseases and realising a
biological balance in the soil,
- nutrition research into optimum soil fertility
with the help of organic fertilizers,
- cultivation research into integration of
preventive and curative measures into a balanced
and, above all, sustainable production system
- management research of the possibilities for the
economcally justified introduction of said
production systems in commercial practice
For ornamentals the production of biologically
grown propagation material without growth regu
lators is an important point of attention. Systems
are being worked on with year-round cultivation
of fruit vegetables, combinations of once-over
harvested crops with fruit vegetables, year-round
cultivation of chrysanthemum, and systems with
various summer flowers. Several institutes, such
as the Louis Bolk Institute, the Agricultural
Economics Research Institute (LEI-DLO) and
DLV, are being collaborated with.

ENVIRONMENTAL ANALYSIS AND EVALUATION FOR
BIOLOGICAL CULTIVATION IN FLORICULTURE AND
GLASSHOUSE VEGETABLES
In 1998 jointly with the Agricultural Economics
Research Institute a survey was made of the
glasshouse holdings with biological cultivation. The
biological glasshouse horticulture is characterized by
the following data: 60 glasshouse holdings
(registered at SKAL, Foundation Hallmark
Alternative Agriculture, are allowed to use the EKO
label); the most frequent type of holding is the
glasshouse vegetable holding, with on average 5—10
crops per nurseiy, the most common crops are
cucumber, tomato, leafy vegetables, sweet pepper,
growing for seed; ornamental holdi ngs grow various
crops and the glasshouse area varies from 500 m2 to
2 ha.
Problem points in biological cultivation are:
insufficient biological starting material, limited
availability of crop protection agents, leaching out of
fertilizers, labour intensive cropping methods,
discussion about energy efficiency, lower production
than in the standard cultivation, marketing requires
special attention (in particular of flowers and
ornamental plants), as yet limited information
exchange among biological growers.
On the basis of data of a limited number of
biological glasshouse holdings an economic and
environmental analysis has been conducted for
tomato and cucumber.
Great differences were found in business result of
biological holdings. Biological holdings obtain both a
better and a poorer business result than the standard
holdings (LEI Accountancy network).
In the environmental assessment (Life Cycle
Analysis) the standard and the biological cultivation
were compared. With respect to the crop protection
compounds and fertilizers used in biological growing
no data are known on the effects on environmental
aspects (such as toxicity and fertilization). Thus the
results give a somewhat optimistic view of biological
growing. For cucumber, biological holdings achieve
a better score from environmental point of view,
both per m2 and per kg, than the standard
cultivation. For tomato, the score is higher per kg,
but lower per m2.
To obtain more quantitative data a registration has
been started at biological holdings.

P a g i n a 1_4

Jaarverslag 1 9 9 8

3

Energie

Dit programma beoogt, door strategisch-fundamenteel en toegepast onderzoek op middellange
termijn, het gebruik van energie in tuinbouwproductiesystemen substantieel te verminderen en de
energie-effïciëntie te verhogen met behoud van de
kwaliteit van het product. Hierbij wordt uitgegaan
van een integrale benadering van de problematiek.
De resultaten van dit programma vormen een tus
senstap op weg naar het realiseren van productie
systemen die vrijwel geen fossiele energie meer
gebruiken. Om tevens bij te dragen aan de korte
termijndoelstellingen van energiebesparing en de
implementatie van deeloplossingen te bevorderen,
worden in het programma ook de op de huidige
praktijksituatie gerichte projecten uitgevoerd.
Hierin worden met behulp van beschikbare en in
het programma ontwikkelde kennis, oplossingen
gegenereerd voor de verwezenlijking van de doel
stellingen van de Meerjaren Afspraak Energie
(MJA-E).
TEMPERATUURINTEGRATIE OP ETMAALBASIS
Groei en ontwikkeling van gewassen zijn afhankelijk
van een gemiddelde temperatuur. Loslaten van vaste
setpoints biedt perspectieven om energie te bespa
ren. Door onbekendheid met 'ongecontroleerde'
temperatuurfluctuaties binnen een etmaal wordt
deze regeling in de praktijk tot nu toe nauwelijks
toegepast. Om het effect aan te tonen van een

temperatuurintegratieregeling op energiebesparing,
plantengroei en -ontwikkeling, zijn vanaf 1996 expe
rimenten uitgevoerd op het PBG en in de praktijk,
bij potplanten, roos en paprika. Er is gebruik
gemaakt van het programma 'Econaut'
(Hoogendoorn Automatisering B.V.), dat de kastemperatuur binnen een etmaal integreert.
Bandbreedtes tussen 2 en 8*C zijn vergeleken met
een 'gewone' regeling. Bij alle proeven is gebruik
gemaakt van een energiescherm.
In de winter verhoogt 'Econaut' de kastemperatuur
bij gesloten scherm, zodat de temperatuur kan dalen
als het scherm open gaat. In het voorjaar maakt de
integratieregelaar gebruik van de gratis zonne
warmte. Ter compensatie hoeft hierdoor 's nachts
minder gestookt te worden. Jaarrond is op het PBG
bij een bandbreedte van 4*C en 8*C een besparing
gehaald van respectievelijk 8% en 18%.
Op de praktijkbedrijven is minder speelruimte aan
de regeling gegeven door een minimum buistemperatuur en omdat de ventilatietemperatuur bij
de integratieregeling niet is verhoogd. In de winter is
een besparing van 2,5 - 5% gerealiseerd. Vanaf
maart is er geen energiebesparing meer waargeno
men. Er zijn geen gewaseffecten gevonden bij band
breedtes tot en met 4*C.
Bij een grotere bandbreedte kunnen in sommige
perioden (omgekeerde dag-/nachttemperatuur in de
winter) bij enkele gewassen (vooral de bloeiende)
beperkingen optreden.

EEN SYSTEEM VOOR PLANMATIGE ENERGIEZUINIGEKLIMAATBEHEERSING
De Meerjarenafspraak-Energie (MJA-E) vraagt
telers om energie te besparen. Planmatige klimaat
beheersing is een werkwijze die hierbij kan helpen.
Bij de huidige klimaatbeheersing speelt een teler,
door uitvoering en controle, continu in op buitenkli
maat en gewas. De planning gebeurt vooral in het
hoofd van de teler. Daarnaast worden de registratie
gegevens van de afgelopen periode bekeken, maar
dit gebeurt niet gestructureerd.

Tuinder aan computer, met daarop berekend
temperatuurverloop Econaut
The computer monitor shows calculation of the
temperature course of Econaut
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Planmatige klimaatbeheersing gebeurt volgens de
managementcirkel (zie figuur). Op basis van de
gewasstand en aandachtspunten voor de komende
periode (Teeltgeheugen) worden doelen opgesteld
voor gewasontwikkeling en productie. Daarna wordt
een klimaatplan opgesteld, waarin energiebesparingtips zijn verwerkt, en ingevoerd in de klimaatcompu
ter. De uitvoering, het bijstellen van de instellingen,
doet de teler normaliter door in te spelen op buiten
klimaat, kasklimaat en gewas. Controle gebeurt door
registratie van gegevens over gewas, productie en
energie. De teler controleert daarmee of hij nog 'op
schema ligt' voor het halen van zijn doelen. Aan het
eind van de (vierweekse) periode gaat de teler na of
zijn doelen zijn gehaald. Het PBG-rekenmodel
Gasverbruik bepaalt waar de teler energiezuiniger
had kunnen handelen. Als doelen niet zijn gehaald,
wordt in de registratiegegevens op gestructureerde
wijze gezocht naar verklaringen hiervoor. Conclusies
die de teler hieruit trekt worden geregistreerd en als
leerpunten voor volgend jaar vastgelegd in het
Teeltgeheugen.
Van de werkwijze is in 1998 het prototype computer
programma Growing Energy gemaakt, dat is gekop
peld aan een Pnva-klimaatcomputer en Groeinet. In
1999 wordt het op effect en bruikbaarheid getest op
vijf rozen- en vijf paprikabedrijven. Tevens worden
plannen gemaakt over de wijze van verspreiding van
de opgebouwde kennis in de praktijk.
REALISATIE VAN GEWENSTE VERTICALE TEMPERATUUR- EN VOCHTIGHEIDSPROFIELEN IN KASSEN
Het in 1997 uitgevoerde project bij tomaat werd in
1998 voortgezet met chrysant. De tomaat stond
model voor een hoog gewas met een vrij open
gewasopbouw, de chrysant voor een laag gewas met
een gesloten gewasopbouw.
Het onderzoek bij chrysant is in samenwerking met
het IMAG-DLO op de PBG-locatie Zuid-Nederland,
in Horst, uitgevoerd. Geplant werd in de tweede
week van november 1977. Bestudeerd werden de

MANAGEMENTCI RKEL

(Periodiek)
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Controle

(Wekelijkse)
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effecten van de buisligging op de temperatuur- en
luchtvochtigheidsverdeling binnen een chrysanten
gewas en de invloed op productkwaliteit en energie
verbruik. Er waren drie buisliggingen:
1) het traditionele systeem met een primair verwarmingsnet op vaste hoogte (ca. 2 m boven het gewas)
en een gewas verwarming op gaashoogte.
2) een hijsbaar primair verwarmingsnet op 50-75 cm
boven het gewas en een gewasverwarming op gaas
hoogte.
3) een primair net op een vaste hoogte van 15 cm
boven de grond en een hijsbare verwarming op 5075 cm boven het gewas. Zowel het primaire als het
secundaire verwarmingsnet bestond uit 4 buizen van
27 mm doorsnee per kap van 3,2 m.
Tussen de behandelingen zijn duidelijke verschillen
in klimaat waargenomen. Bij buisligging (3) is het
onderin het gewas warmer en droger. Dit werkt
preventief tegen schimmelziekten. Wel kwam er laag
aan de stengel een enkel verbrand blad voor. Dit
veroorzaakte geen verlies van kwaliteit of productie.
Vergeleken met het traditionele systeem (1) was het
energieverbruik bij de behandelingen (2 en 3) ca.
7% lager. De buisliggingen hadden geen nadelige
invloed op de ontwikkelingen van het gewas. De
resultaten zijn veelbelovend.
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Energy

Onderzoek naar verticale
temperatuur- en vochtig
heidsprofielen bij chrysant
Research into vertical
temperature and humidity
profiles in a chrysanthemum
crop
The aim of this project is to substantially reduce
the energy consumption in glasshouse production
systems and increase the energy efficiency while
maintaining produce quality, by strategic-funda
mental and applied research for the medium long
period. The programme is based on an integral
approach of the problems. The results of the
programme are an intermediate step towards
realisation of production systems which have
virtually stopped using fossil energy. In order to
contribute simultaneously to short term objectives
of energy saving and promote the implementation
of partial solutions, the programme also contains
projects focusing on the current practical
situation. These projects generate solutions for the
realisation of the objectives of the Long Term
Agreement Energy (MJA-E), with the aid of
expertise which was already available or which
developed in the course of the programme.

TEMPERATURE INTEGRATION ON A 24 H BASIS
Previous research in vegetable and ornamental crops
pointed out that the growth and development
depend on average temperature. Abandoning fixed
setpoints offers prospects for saving energy.
Allowing 'uncontrolled' temperature fluctuations
within 24 h raises many growers' eyebrows so that
this type of temperature control has hardly found
application in commercial practice. In order to
demonstrate the effect of a temperature integration
control on energy saving, plant growth and
development, experiments have been carried out
during the 1996/97 season at the PBG and at
commercial pot plant, rose and sweet pepper
holdings. In the experiments the programme
'Econaut' (Hoogendoorn Automatisering bv) was
used, which integrates the glasshouse temperature
within 24 h. Band widths between 2 and 8°C have
been compared with an 'ordinary' control. In all
experiments an energy screen was applied. In winter
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'Econaut' increases the glasshouse temperature with
closed screen, so that the temperature may drop as
soon as the screen opens. In spring the integration
control utilizes free sunheat. As a result, at night less
heating is necessary. On a year-round basis energy
savings achieved at the PBG were 8% at a band
width of 4°C and 18% at a band width of 8°C. At
the practical holdings the control had less margin by
setting a minimum pipe temperature and because the
ventilation temperature had not been increased at
the integration control. In winter energy savings
of 2.5 — 5% were realised. From March onwards
no energy savings were observed at the practical
holdings.
In the experiments no crop effects were found at
band widths of up to and including 4oC. Wider
band widths in some periods (reverse day/night
temperature) may result in limitations for several
crops (flowering, in particular).

MANAGEMENT CIRCLE

A METHOD FOR SYSTEMATIC ENERGY-EFFICIENT
CLIMATE CONTROL
The Long Term Agreement Energy (MJA-E)
requests growers to save energy. Systematic climate
control is one of the methods which can assist in
achieving this goal. In the current climate control a
grower anticipates continuously on outdoor climate
and crop conditions, by means of performance and
monitoring. In addition the recorded data of the past
period are studied, but this is not done in a
structured way.

REALISING DESIRED VERTICAL TEMPERATURE AND
HUMIDITY PROFILES IN GLASSHOUSES
This project, which was carried out with tomato in
1997, has been continued with chrysanthemum in
1998. Tomato served as a model for a high crop with
a rather open crop build-up, chrysanthemum for a
low crop with a closed crop build-up.
Research in chrysanthemum was done jointy with
IMAG-DLO at the PBG site in Horst. Planting was
done in the second week of November 1997. The
effects of the pipe position on temperature and air
humidity distribution, as well as on product quality
and energy consumption were studied. There were 3
pipe positions: 1. The traditional system with a
primary heating network at a fixed height (ca 2 m
above the crop) in combination with crop heating at
mesh height. 2. A hoistable primary heating network
at 50 — 75 cm above the crop in combination with
crop heating on mesh height. 3. A primary network
at a fixed height, 15 cm above the ground, in
combination with a hoistable heating at 50 — 75 cm
above the crop. Both the primary and the secondary
heating network consisted of A pipes of 27 mm
diameter per 3.2 m glasshouse bay.
There were clear differences in climate between the
treatments. With the lower placed network (3) the
microclimate under the crop is warmer and drier.
This has a preventive effect against fungal diseases.
In this treatment only occasionally burnt leaves were
observed low on the stem. This, however, did not
result in any yield or quality loss. Also a difference
in energy consumption was observed. In comparison
with the traditional system (1) both other treatments
(2 & 3) used ca 7% less energy. The pipe positions
did not adversely affect the crop development. The
results are promising.

Systematic climate control is conducted according to
the management circle (see Figure). On the basis of
the crop condition and points of attention for the
coming period (Growing memory) goals are set up
for crop development and production. Subsequently
a climate plan is drawn up, which contains energy
saving tips, and this is introduced into the climate
computer. Performance is done by the grower as
usual: anticipate on outdoor climate, glasshouse
climate and crop by means of adjusting the settings.
Checking is done by registrating data on crop,
production and energy. The grower uses these data
to check whether he is still on schedule for achieving
his goals; if necessary, adjustments are made. At the
end of the (four-week) period the grower checks
whether his goals have been achieved. The PBG
calculation model Gas consumption determines
where the grower might have acted in a more
energy-efficient way. If goals have not been achieved
the registration data are searched in a structured
way for explanations. Conclusions drawn from these
data by the grower are recorded in the Growing
memory as points of attention for next year.

Growing memory

>

PI

Planning

(Periodically)

Analysis

(Periodically)

(Daily)

Groeinet (Growing Network). In 1999 it will be
assessed for effectivity and utility value on 5 rose
and 5 sweet pepper holdings. In addition, ideas will
be formulated about the way of disseminating the
collected knowledge in commercial practice.

Based on this method the prototype computer
programme Growing Energy was set up in 1998,
which is connencted to a Priva climate computer and
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Nutriënten

e n

w a t e r

Agroproductiesystemen dienen te voldoen aan
maatschappelijk gestelde en afgesproken eisen ten
aanzien van de emissies van mineralen naar het
milieu. In de beschermde teelten komen
nutriënten nog niet voor de volle honderd procent
ten goede aan het gewas. Het overschot aan
nutriënten verdwijnt naar het milieu. Het
onderzoek levert bouwstenen voor en prototypes
van bedrijfseconomisch haalbare teeltsystemen,
die de in het Convenant Glastuinbouw en Milieu
aangegeven emissiereductie van nutriënten
kunnen bewerkstelligen met behoud van het
productievermogen van het gewas en de kwaliteit
van het product. De aandacht richt zich op
verbetering van watergeef- en bemestings
strategieën in de glastuinbouw.
WORTELVERDIKKING BIJ
VRUCHTGROENTEGEWASSEN
Wortelverdikking is een acuut probleem. Onderzoek
naar de oorzaak en het voorkomen daarvan is in
volle gang. Wortelverdikking stak voor het eerst de
kop op in de opkweek van komkommers, maar de
aantasting komt ook bij andere vruchtgroenten voor.
Sinds begin 1998 is het op het PBG gelukt om op
semi-praktijkschaal een modelsysteem in stand te
houden waarmee wortelverdikking door middel van
recirculatie op eb/vloedvloeren kan worden op
geroepen. Iedere week wordt een nieuwe partij
komkommerplanten gezaaid en op de teeltvloer
gezet. Met het besmette voedingswater zijn proeven
uitgevoerd, vaak in samenwerking met andere
onderzoeksinstituten.
De veroorzaker van wortelverdikking blijkt nu door
verhitting (40 - 60°C) uit het besmette water te ver
dwijnen. Wanneer het verdachte water wordt
gefiltreerd door een bacteriefilter (0,22 micrometer)
gaat de veroorzaker van wortelverdikking door het
filter heen maar blijft ook op het filter achter. Dit
sluit de betrokkenheid van een bacterie niet uit,
immers afscheidingsproducten zouden het filter
kunnen passeren.
Wortelverdikking kan worden opgeroepen met
bacteriën, die geïsoleerd zijn uit aangetaste planten.
De bewijsvoering, dat bacteriën de aantasting ver
oorzaken, is echter nog niet volledig.
In een teeltproef is nagegaan hoe aangetaste
paprikaplanten het best herstellen. In deze proef zijn
verschillende watergiften bij een lage en normale
plantbelasting toegepast.

Wortelverdikking bij vruchtgroentegewassen
Thick roots in fruit vegetable crops

Paprikaplanten vormen onder normale omstandig
heden weer nieuwe wortels, maar de symptomen
verdwijnen niet helemaal. Het onderzoek wordt
gecoördineerd door de 'Stuurgroep Wortelverdikking' en gefinancierd door Hagelunie, LTONederland, LNV, NVP, NVZP, PT, steenwolfabrikanten en veilingen.
ONTWIKKELEN VAN EEN GROEITEST TEN BEHOEVE
VAN DE KARAKTERISERING VAN WORTELMEDIA
In de afgelopen jaren ontwikkelde het PBG een
groeitest voor verschillende wortelmedia. In 1998 is
de methode geoptimaliseerd qua groei- en kiemomstandigheden. Voor deze groeitest wordt een extract
van een te onderzoeken medium in een teeltbakje
gedaan waarop gezaaid wordt. Er wordt gekeken
hoe de kieming en groei verlopen van een viertal
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toetsgewassen: tuinkers, koolrabi, Vlijtig Liesje en
sla. De test geeft een duidelijk beeld als er groeiproblemen zijn door phyto toxiciteit. De nauwkeurig
heid is echter matig en de test kost vrij veel tijd en
geld. Vanwege de beperkte bruikbaarheid is er
oriënterend onderzoek gedaan naar alternatieve
methoden met bacteriën en eendekroos. Met bacte
riën die licht uitzenden (bioluminescentie), kan een
zeer snelle groeitest worden uitgevoerd. In aan
wezigheid van een giftige stof neemt de hoeveelheid
uitgezonden licht af. Met eendekroos (Lemna
minor) kan ook vrij snel een toxiciteittest uitgevoerd
worden. Omdat eendekroos één van de kleinste
vaatplanten is, komt de methode heel dichtbij een
test met gewoon plantmateriaal met als voordeel dat
kroos zich zeer snel vermeerdert.
Giftige stoffen hebben vaak direct invloed op het
kiemingsgedrag en de ontwikkeling van de wortel.
Als hogere plant is tuinkers tevens vanwege snelle
kieming en groei interessant om toe te passen.
Eerste testen met extracten van schadelijk bevonden
substraten toonden aan dat alle alternatieve metho
den bruikbaar zijn. In 1999 zal een uitgebreid assor
timent substraten getest worden met de verschil
lende alternatieve groeitesten om de gevoeligheid
van de methoden te bepalen.

EC- EN VOCHTMETING GROEIMEDIA MET BEHULP
VAN FD-SENSOREN
FD-sensoren zijn capacitieve sensoren waarmee het
vochtgehalte van een groeimedium geschat kan
worden. In 1998 zijn deze — door het IMAG-DLO
ontwikkelde - sensoren gebruikt om groei regulatie
bij potplanten door middel van droogte toe te pas
sen. Hierbij werd de meting gekoppeld aan het
watergeefsysteem. Bij een bepaald setpoint van het
vochtgehalte in de pot vond een automatische water
gift plaats. Er werd gebruik gemaakt van een
eb/vloed-systeem en een substraat dat weinig water
opnam na indrogen (tuinturf). Een goede groeireductie kon gerealiseerd worden zonder nadelige
aspecten. Komend jaar zal deze methode onder meer
worden toegepast bij kuipplanten en potchrysant.
Binnen het project is het afgelopen jaar bovendien
een handmeter ontwikkeld, waarbij met de FD-sensor in minerale wol het vochtgehalte, de EC en de
temperatuur gemeten kunnen worden. De gegevens
kunnen worden opgeslagen en later op een PC
worden verwerkt. Aan de ontwikkeling van deze
handmeter voor gebruik in andere substraten zoals
pot- en kasgronden wordt gewerkt.

Door een automatische meet- en regel
techniek voor de watergift kan een
goede groeiregulatie worden gereali
seerd bij Impatiens Nieuw-Guinea

Automatic measure and control
technology for water supply may help
to obtain a good growth regulation of
Impatiens newguinea

Nutrients

a n d

Agroproduction systems should meet socially
accepted requirements with respect to the
emission of minerals to the environment. In the
protected crops, plants do not benefit for 100%
from nutrients. The surplus of nutrients
disappears to the environment. Research supplies
the materials for and the prototypes of business-

w a t e r
economically viable growing systems, which are
able to meet the emission reduction of nutrients
agreed upon in the Gentlemen's Agreement
Glasshouse Horticulture and Environment, while
maintaining the productive capacity of the crop
and the produce quality. Attention is focused on
the water supply and fertilization strategies in
glasshouse horticulture.
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THICK ROOTS SYNDROME IN FRUIT VEGETABLE
CROPS
Thick roots syndrome is an acute problem and
research into its cause and prevention is in full
swing. It was observed for the First time in the
propagation of cucumbers, but the infection is also
seen in other fruit vegetable crops.
Since the start of 1998 researchers at the PBG
managed to maintain a model system on a semipractical scale with which thick roots can be
activated by means of recirculation on ebb/flow
floors. Every week a new batch of cucumber plants
is sown and placed on the cropping floor.
Experiments were carried out with the infected
nutrient water, often in co-operation with other
research institutes.
It became apparent that the cause of thick roots
disappears from the infected water by heating
(40-60°C). If the suspect water is filtered through a
bacteria filter (0.22 micrometer) the cause of the
thick roots passes through the filter but also remains
behind on the filter. This does not exclude
involvement of bacteria, since secretion products
might pass the filter.
Bacteria isolated from infected plants could be used
to activate thick roots, but evidence that bacteria are
the cause of the infection is not yet completely
watertight.
In a cultivation experiment it was investigated how
infected sweet pepper plants recover from the
infection in the best way. In this experiment various
water dosages were applied at low and high plant
loads. Under normal conditions sweet pepper plants
form new roots, but the symptoms do not disappear
completely.
The research is being co-ordinated by the 'Steering
Committee Thick Root Syndrome', and funded by
Hagelunie, LTO-Nederland, Ministry of Agriculture,
Nature Management and Fisheries, Dutch
Association of Plant Breeders, Dutch Association for
Sowing Seed and Plant Material, Board of
Horticulture, rockwool manufacturers and the
auctions.
DEVELOPMENT OF A GROWING TEST FOR CHAR
TERIZING ROOT MEDIA
In recent years a growing test has been developed.
In 1998 the method has been optimized, as far as
growing and germinating conditions are concerned.
For this growing test an extract of the medium to be
investigated is placed in a growing tray, on which
subsequently sowing is conducted. Germination and
growth of four test crops are being investigated:
garden cress, kohlrabi, impatiens, and lettuce. Any
growing problems due to phytotoxicity are indicated

faultlessly by the test. The utility value of the test,
however, is limited, its accuracy is moderate, while
the test is rather time and money consuming. For
this reason, exploratory research was carried out
with alternative methods, which will be briefly
described below.
With bacteria emitting light (bioluminescence) a
very rapid growing test can be carried out. Due to
the presence of a toxic substance the amount of
emitted light decreases. Also with duckweed (Lemna
minor) a toxicity test can be done rather quickly.
Duckweed is one of the smallest vascular plants.
Thus this method approaches veiy closely a test with
ordinary plant material, with the advantage that
duckweed multiplies very rapidly.
Toxic substances often directly affect the
germination behaviour and the development of the
root. Garden cress is an interesting test plant
because it germinates and grows very fast. This
method has the advantage of working with a higher
plant.
The first tests with extracts of harmful substrates
indicated that all alternative methods are usable. In
1999 a wide range of substrates will be tested with
the various alternative growing tests to investigate
the sensitivity of the methods.
MOISTURE MEASUREMENT OF GROWING MEDIA
WITH FD SENSORS
FD sensors are capacitive sensors with which the
moisture content of a growing medium can be
estimated. In recent years these sensors, developed
by IMAG-DLO, have been subject of study at the
research station.
In 1998 the sensors have been used to apply growth
regulation by means of drought in pot plants. For
this purpose the measurement was connected to the
water supply system, water being supplied
automatically when a certain setpoint of moisture
content was reached. Use was made of the ebb/flow
system and a substrate which takes up little water
after drying in (upgraded black peat). A good
growth reduction could be realised without harmful
aspects. Next year this method will therefore also be
used for tub plants and pot chrysanthemum.
In addition, as part of the same project, a handmeter
has been developed in 1998, with which the FD
sensor is used to measure the moisture content, the
EC and the temperature in mineral wool. The data
can be stored and processed later on a personal
computer. Development of this handmeter for use in
other substrates such as potting and glasshouse soils,
is being conducted at the moment.
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Virusziekten

In de bloemisterij en glasgroenten komen veel
virusziekten voor. Aantasting door virussen gaat
ten koste van zowel de kwaliteit als de kwantiteit
van het product. In het onderzoek ligt de nadruk
op het voorkómen van de infectie en bij optreden
van de ziekte in het tegengaan van verspreiding.
Inzicht in de verspreidingsmogelijkheden van
virusziekten is gewenst, ook in de moderne geslo
ten teelt systemen. De beschikbaarheid van snelle
en betrouwbare detectietechnieken is hierbij nood
zakelijk.
In het bijzonder richt de aandacht zich op de
bestrijding van virusvectoren. De nadruk ligt hier
bij op de bodemschimmel Olpidium, die verschil
lende virusziekten kan overbrengen. Daarnaast
wordt onderzoek verricht naar het ontwikkelen
van bestrijdingsstrategieën voor de ontsmetting
van hulpmiddelen en materialen.

VERSPREIDING VAN FREESIABLADNECROSE
Bladnecrose in freesia komt al sinds jaren algemeen
voor en kan op bedrijven problematische vormen
aannemen. De verwekker is vermoedelijk een virus
dat door de bodemschimmel Olpidium brassicae
wordt verspreid. Er zijn nog geen mogelijkheden om
bladnecrose door middel van een toetsing te kunnen
aantonen. Virus en vector vormen een complex
geheel. Het ontwikkelen van een toets zal nog veel
onderzoek vergen.

Op het PBG is de verspreiding van bladnecrose
door de schimmel Olpidium brassicae in gesloten
teeltsystemen onderzocht. De twee gebruikte teelt
systemen zijn; kleikorrels met eb/vloed-watergeefsysteem en zand met beregening van boven af. Het
eb/vloed-systeem is na een vorige teelt, waarin blad
necrose en Olpidium voorkwam, niet schoonge
maakt zodat er nog een besmetting van (rust)sporen
van Olpidium aanwezig is. In dit teeltsysteem is aan
de voedingsoplossing van de ene helft van de teeltbakken twee maal per week een uitvloeier meege
geven, terwijl de andere helft ter controle diende.
Een uitvloeier kan de zwermsporen doden. In alle
teeltbakken zijn gezonde freesiarassen gepoot.
Het teeltsysteem met zand en beregening van boven
af is na de vorige teelt geheel ontsmet. In de ene
helft van de teeltbakken zijn gezonde freesiarassen
gepoot. Van de andere helft is één bak beplant met
besmette knollen. De rest van de bakken is beplant
met gezonde freesiaknollen.
Het onderzoek toonde aan dat de verspreiding van
freesiabladnecrose in freesia door de bodemschim
mel Olpidium brassicae in een gesloten teeltsysteem
met kleikorrels en eb/vloed watergeefsysteem zeer
snel verloopt. In een gesloten teeltsysteem met zand
en beregening van boven al verloopt de verspreiding
daarentegen zeer traag. Door een uitvloeier toe te
voegen kan de verspreiding in het waterige eb/vloed
systeem aanzienlijk worden vertraagd.

Aantasting door freesiabladnecrose;
onder is gezond blad
Infection by freesia leaf necrosis;
picture below shows a healthy leaf
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Virus

d i s e a s e s

In floriculture and glasshouse vegetables many
virus diseases occur, at the cost of both quality
and quantity of the produce. In research the
emphasis is on preventing the infection and
prohibiting the spread of the disease once
infection has taken place. Insight into the
spreading possibilities of virus diseases is
necessary, also in the modern closed growing
systems. The availability of rapid and reliable
detection techniques is necessary. Main emphasis
is on the control of virus vectors, especially on the
soil fungus Olpidium, which may transmit several
virus diseases. In addition, study is being made of
the development of control strategies for the
disinfection of materials and appliances.
DISTRIBUTION OF FREESIA LEAF NECROSIS
Leaf necrosis of freesia is generally known for years
and can become a problem on horticultural holdings.
It is probably caused by a virus transmitted by the
soil fungus Olpidium brassicae. It is not yet possible
to demonstrate leaf necrosis by means of testing, as
is done with many other viruses. Virus and vector
are a complex combination, so that developing a test
will take a lot of research.
Study at the PBG concentrated on the transmission
of leaf necrosis by the fungus Olpidium brassicae in

closed cultivation systems. The two systems used
are: clay granules with ebb/flow water supply, and
sand with overhead irrigation. The ebb/flow system
had not been cleaned after a previous cropping
period, in which leaf necrosis and Olpidium
occurred so that there was still infection with
(resting) spores of Olpidium. In this cultivation
system twice a week a surfactant was added to the
nutrient solution of one half of the growing
containers. A surfactant may kill the zoospores. The
other half of the growing containers was used as
control, in which healthy freesia cultivars were
planted. The other system with sand and overhead
irrigation was sterilized entirely after the previous
cropping period. In one half of the growing
containers healthy freesia cultivars were planted.
One of the remaining containers was planted with
infected tubers, the rest with healthy freesia tubers.
The research results pointed out that distribution of
the leaf necrosis in freesia by the soil fungus
Olpidium brassicae in a closed cultivation system
with clay granules and ebb/flow water supply system
is very rapid. In contrast, in a closed system with
sand and overhead irrigation, distribution is very
slow. Addition of a surfactant can slow down the
transmission in the watery ebb/flow system
considerably.
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S c h i m m e l z i e k t e n

De bestrijding van schimmelziekten berust nog
voornamelijk op het inzetten van chemische
middelen. Het onderzoek richt zich op het
ontwikkelen van de biologische en geïntegreerde
bestrijding van schimmelziekten die boven- of
ondergrondse plantendelen aantasten. Bij de
geïntegreerde bestrijding worden de mogelijk
heden van biologische bestrijding geïntegreerd
met andere methoden, zoals raskeuze, klimaat
regime, bemesting en zonodig chemische bestrij
ding. Inzicht in de epidemie ontwikkeling van de
ziekteverwekkende schimmels en de van nature
aanwezige of geïntroduceerde biologische bestrij
ders vormt de basis voor alle best rijdings strate
gieën. Daarnaast is inzicht in de schaderelatie van
belang om vervolgens actiedrempels vast te stellen
en de noodzakelijke bestrijdingsmaatregelen hier
op af te stemmen. Uit oogpunt van preventie is
het van belang dat het uitgangsmateriaal ziektevrij
is. Betrouwbare detectietechnieken zijn hiervoor
vereist. Detectietechnieken worden ook ontwik
keld om ziekteverwekkers in teelt substraat en
voedingswater aan te kunnen tonen.
Tevens wordt aandacht geschonken aan een
verantwoorde en effectieve chemische bestrijding
van schimmelziekten.

SCHADE DOOR ECHTE MEELDAUW IN VRUCHT
GROENTEGEWASSEN
Echte meeldauw of 'wit' is een probleem in de mees
te vruchtgroentegewassen. In bijna elk gewas wordt
echte meeldauw door een andere schimmel veroor
zaakt. Het PBG verricht onderzoek naar de epide
miologie en geïntegreerde bestrijding van deze
schimmels. Een belangrijk aspect is de schaderelatie:
de relatie tussen de aantasting en de opbrengst.
Hiermee kan bepaald worden wanneer een chemi
sche bespuiting moet worden uitgevoerd en of alter
natieve bestrijdingsmethoden voldoende effectief
zijn.
Voor komkommer is reeds gevonden, dat over de
hele teelt de opbrengst rechtlijnig afnam met de tota
le meeldauwaantasting. In 1998 is onderzoek gedaan
in tomaat en paprika. In de paprikarassen Mazurka
en Spirit zijn verschillende epidemieën van echte

meeldauw gecreëerd door op verschillende momen
ten en met verschillende sporenconcentraties te
infecteren. Uit de waarnemingen aan de meeldauw
aantasting, de opbrengst en het aantal afgevallen
bladeren blijkt dat er bij beide rassen een rechtlijnige
afname van de opbrengst is opgetreden met toename
van de totale meeldauwaantasting. De afgevallen
bladeren speelden hierbij geen rol.
In tomaat zijn de resultaten geheel anders.
Verschillende meeldauwepidemieën zijn aangelegd
door chemisch in te grijpen wanneer een bepaald
aantastingsniveau was bereikt. Bij de zwaarste aan
tasting was 20% ziek (bladoppervlak). Bij geen van
de epidemieën is een negatief effect gevonden op de
opbrengst in vergelijking met de controlebehande
ling zonder meeldauw. Ook in andere proeven werd
bij hoge meeldauwaantasting in tomaat geen negatief
effect op de opbrengst gevonden. Het lijkt daarom
bij tomaat niet nodig om bij lage aantastingsniveaus
al chemisch in te grijpen tegen meeldauw. Wanneer
de aantasting vroeg in het seizoen optreedt moet
escalatie wel worden voorkomen.

BIOLOGISCHE BUFFERING SUBSTRAATSYSTEMEN.
Het hoofddoel van dit project is een snelle opbouw
van de microbiële populatie in substraat en/of wor
tels te bewerkstelligen waardoor wortelpathogenen
niet kunnen toeslaan. Vanaf 1993 onderzoekt het
PBG, in samenwerking met het IPO-DL, de moge
lijkheden van biologische buffering van substraatsys
temen ten aanzien van wortelpathogenen. In 1998 is
onderzoek verricht aan de modelsystemen
komkommer - Pythium aphanidermatum en roos Phytophthora sp. Bij komkommer zijn in het najaar
in een kas van 300 m2 zes behandelingen onderzocht,
waarbij hergebruik van gebruikte steenwol matten
centraal stond. Daarnaast zijn geselecteerde micro
organismen getest op hun vermogen om het biologi
sche bufferingseffect te realiseren. De hypothese is
dat in gebruikte steenwolmatten een microbieel
evenwicht aanwezig is, dat wortels bescherming kan
bieden tegen pathogenen. Alleen bij hergebruik van
niet-gestoomde oude matten kon een significant
lagere aantasting door P. aphanidermatum worden
geconstateerd en was de productie hoger en
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de kwaliteit van de vruchten beter. Deze proef
wordt in 1999 onder warmere omstandigheden
herhaald.
Bij roos werd in vier experimenten geen effect van
een eventuele opbouw van een microbieel evenwicht
gevonden. Tijdens vier teelten van elk 12 weken kon
alleen worden waargenomen dat het gewicht van de
geoogste takken en van de planten evenredig afnam
met het ouder worden van de steenwolmatten. De
periode van 12 weken per teelt bleek in vorig onder
zoek voldoende lang om duidelijke symptomen van
Phytophthora te verkrijgen.
PHYTOPHTHORA BIJ ROOS IN STEENWOL
In 1989 is de rozenteelt in kunstmatige substraten
geconfronteerd met aantastingen van wortelrot. In
1990 startte het onderzoek met een enquête om de
besmettingsbronnen op te sporen. Daarna volgden
proeven. De veroorzaker van deze aantastingen is
een nieuwe Phytophthora-soort die met de wortels
van buiten opgekweekte rozen in de kas terecht
komt. Aantasting van de wortels vindt plaats door
zoösporen. Zoösporen kunnen zich actief verplaat
sen en na ontkieming tot aantasting overgaan. De
optimale temperatuur voor de groei van de schimmel
ligt tussen 25 en 27°C. Beneden 9 en boven 35°C
vindt geen groei meer plaats. In tegenstelling tot vele
andere Phytophthora-soorten dringt deze
Phytophthora niet door tot in de plantvoet. De aan
tasting blijft beperkt tot de wortels, waardoor de
schade minder groot is. Herstel is zelfs mogelijk.
Zowel uit de proeven op het PBG als uit de praktijk
blijkt dat de problemen overwegend optreden gedu
rende de eerste vier maanden van de teelt. Daarna
treedt herstel op. Na aantasting duurt het twee tot
vier weken voordat er bovengrondse symptomen
ontstaan. Hoe jonger het gewas is op het moment
van aantasting, hoe eerder de symptomen optreden
en hoe groter de groeiachterstand is. Hoewel herstel
van nature optreedt, wordt aanbevolen een aantas
ting niet op z'n beloop te laten. Bij onvoldoende
bestrijding moet op een verlies in bloemproductie
worden gerekend van drie tot vier maanden. In 1997
vond een herplanting van stekken plaats op besmette
steenwolmatten uit de vorige teelt. Uit de vele
bestrijdingsproeven blijkt dat alleen de werkzame
stoffen dimethomorf en fosethyl-aluminium een aan
tasting goed bestrijden. Vier behandelingen met een
interval van één tot twee weken bespoedigen het
herstel. Wordt de bestrijding tijdig ingezet, dan blijft
het productieverlies beperkt tot ongeveer één
maand.
VERSPREIDING VAN VVORTELZIEKTEN
IN DE CYCLAMENTEELT
De teelt van cyclamen wordt bedreigd door verschil
lende schimmels en bacteriën. De belangrijkste
schimmels zijn: Fusarium oxysporum f.sp. cyclaminis, Nectria radicicola, Colletotrichum acutatum,
Chalara elegans, Phialophora fastigiata,

Echte meeldauw in tomaat veroorzaakt weinig tot geen opbrengst verlies
Powdery mildew result in hardly any or no yield loss of tomato
Phytophthora capsici en Pythium splendens. De
belangrijkste bacteriën zijn: Erwinia carotovora
subsp. carotovora en Erwinia chrysanthemi.
De volgende drie pathogenen blijken het meest
schadelijk te zijn voor de cyclamenteelt: Fusarium
oxysporum f. sp. cyclaminis, Phytophthora capsici
en Erwinia (weinig verschil tussen Erwinia
carotovora en Erwinia chrysanthemi).
Een belangrijke factor bij de aantasting is het aantal
ziekteverwekkende eenheden die in de voedings
oplossing zitten. De kritieke grens ligt voor
Phytophthora, Erwinia en Fusarium respectievelijk
bij een concentratie hoger dan 1000 zoösporen/liter,
108 bacteriën/liter en 100 sporen/liter voedings
oplossing.
Aantasting door Phytophthora capsici is afhankelijk
van de temperatuur (zie figuur). Bij 15 tot 17°C is er
weinig aantasting. Wordt de temperatuur verhoogd
naar 24°C, dan verloopt de aantasting en versprei
ding veel sneller. Aantasting door E. chrysanthemi
geeft geen verschil bij die temperatuurverhoging.
Er werden verschillende Phytophthora soorten
geïnoculeerd bij cyclamen. Met name Phytophthora
capsici, ook uit andere waardplanten, kon cyclamen
aantasten. Andere Phytophthora soorten zoals:
Phytophthora palmivora, Phytophthora nicotianae
en Phytophthora sp. konden ook cyclamen aan
tasten. Deze waren ook uit andere waardplanten
geïsoleerd.
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Fungal

d i s e a s e s

Control of fungal diseases is still based primarily
on the use of chemical compounds. Research is
focused on the development of biological and
integrated control of fungal diseases which infect
plant parts both above and under the ground. In
the integrated control methods the possibilities of
biological control are being integrated with other
methods such as cultivar selection, climate regime,
fertilization and, if necessary, chemical control.
Insight into the epidemiology of the pathogenous
fungi and the naturally present or introduced
biological control agents is the foundation of all
control strategies. Furthermore, insight into the
damage relation is important to be able
subsequently to determine action thresholds, and
adjust the necessary control measures. From the
point of view of prevention it is important that
the starting material is disease-free, for which
reliable detection techniques are required.
Detection techniques are also being developed in
order to be able to demonstrate pathogens in
growing substrate and nutrient water. In addition,
attention is being paid to a responsible and
effective chemical control of fungal diseases.
DAMAGE BY POWDERY MILDEW IN FRUIT
VEGETABLE CROPS
Powdery mildew is a problem in most fruit vegetable
crops. In almost every crop powdery mildew is
caused by a different fungus. Research is done into
the epidemiology and integrated control of these
fungi. An important aspect is the damage relation for
powdery mildew in the various crops, in other
words, the relation between the infection and the
yield. This can be used to determine when a
chemical spraying has to be carried out and whether
alternative control methods are sufficiently effective.
Previous research wrth cucumber pointed out that
the yield linearly decreased with total mildew
infection, when calculated over the entire cropping
period. In 1998 research was carried out with
tomato and sweet pepper. In the sweet pepper
cultivars Mazurka and Spirit various epidemics of
powdery mildew were created by infecting on
different moments and with different spore
concentrations. The observations of the mildew
infection, the yield and the number of dropped
leaves made clear, that for both cultivars decrease of
the yield was directly proportional to increase of the
total mildew infection. The dropped leaves did not
play a role in this relationship. In tomato the results
are totally different from those in sweet pepper or
cucumber. Several mildew epidemics were initiated
by chemical intervention when a certain infection
level had been reached. The most serious infection
showed 20% diseased leal area. In none of the

epidemics an adverse effect was found on the yield
as compared to the control treatment without
mildew. This is corroborated by other experiments,
which failed to show this adverse effect. Therefore,
chemical intervention at low infection levels does not
seem necessary in tomato. However, if the infection
takes place early in the season, escalation should be
prevented.
BIOLOGICAL BUFFERING IN SUBSTRATE SYSTEMS
Main aim of this project is to realise a rapid build-up
of the microbial population in substrate and/or roots,
so that root pathogens do not have the opportunity
to attack. From 1993 onwards studies are being
made, jointly with the IPO-DLO of the possibilities
of biological buffering of substrate systems with
regard to root pathogens.
In 1998 research has been conducted of the model
systems cucumber — Pythium aphanidermatum and
rose — Phytophthora spp. in experimental glasshous
es. For cucumber six treatments were carried out in
autumn in a 300 m2 glasshouse, focusing on reuse of
used rockwool slabs; in addition selected micro
organisms were tested for their capacity to realise
the biological buffering effect. The hypothesis is that
in used rockwool slabs a microbial balance is present
which may offer the roots protection against
pathogens. Only reused, unsteamed old slabs
showed a significantly lower infection by P. aphani
dermatum: the yield was higher and fruit quality was
better. This experiment will be repeated in 1999
under warmer conditions.
In 4 experiments with rose no effect of a possible
build-up of a microbial balance could be observed.

Aantasting door Pythium
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Rozenstekken met wortelrot, veroorzaakt door Phytophthora
Rose cuttings with root rot, caused by Phytophthora

During 4 cropping periods of 12 weeks each, the
only observation was that the weight of the
harvested stems and of the plants decreased linearly
with the age of the slabs. Previous research had
indicated that the period of 12 weeks per cropping
period was long enough to obtain clear symptoms of
Phytophthora.
PHYTOPHTHORA IN ROSE GROWN IN ROCKWOOL
In 1989 rose growers using artificial substrates were
confronted with infections with root rot, caused by a
new Phytophthora species. Until mid-1997 PBG
conducted research on this fungus. In 1990 a start
was made with tracing the infection sources by
means of distributing a questionnaire. The research
was terminated in 1997 with a replanting of cuttings
on infected rockwool slabs from the previous
cropping period. In the intermediate period
experiments have been conducted in glasshouse and
in the laboratory to gain insight into the
development and control of the fungus. The
questionnaire's results make clear that the starting
material is an important source of infection. On the
roots of roses propagated outdoors the fungus comes
into the glasshouse. Infection of the roots takes place
by zoospores, which are mobile and start to be
infectious after germination. Optimum temperatures
for growth of the fungus range from 25 to 27°C.
Below 9 and above 35°C no growth takes place. In
contrast to many other Phytophthora species this
Phytophthora does not penetrate the plant base. The
infection remains restricted to the plant roots and as
a result the damage is limited and even recovery is
possible. Both the PBG experiments and those in
commercial practice point out that the problems
mainly occur during the first four months of the
cropping period. Subsequently the plants recover.
After infection it takes 2 to 4 weeks before aerial
symptoms can be observed. The younger the crop is
at the moment of infection, the sooner the symptoms
occur and the greater the growth retardation is.
Although recovery takes place naturally, it is
recommended not to let the infection run.
Insufficient control may result in loss of flower
production of three to four months. Many pesticide
experiments indicate that only the active ingredients
dimethomorf and fosethyl-aluminium adequately

control infection. Four treatments at 1 — 2 weeks'
intervals speed up the recovery. If control is started
in time, yield loss will be limited to about one month.

DISTRIBUTION OF ROOT DISEASES IN CYCLAMEN
CULTIVATION
Cyclamen crop is threatened by various fungi and
bacteria. The most important fungi are: Fusarium
oxysporum f.sp. cyclaminis, Nectria radicicola,
Colletotrichum acutatum, Chalara elegans,
Phialophora fastigiata, Phytophthora capsici and
Pythium splendens. The most important bacteria
are: Erwinia carotovora subsp. carotovora and
Erwinia chrysanthemi.
The following three pathogens appear to be most
damaging for cyclamen cultivation: Fusarium
oxysporum f.sp. cyclaminis, Phytophthora capsici
and Erwinia (little difference between Erwinia
carotovora and Erwinia chrysanthemi).
An important factor in the infection is the number of
phytopathogenous units which the nutrient solution
contains. The critical limit is for Phytophthora,
Erwinia and Fusarium at a concentration higher
than 1000 zoospores/litre, 108 bacteria/litre and 100
spores/litre nutrient solution. Infection by
Phytophthora capsici depends on the temperature
(see Figure). At levels of 15 to 17°C infection is low.
If the temperature is reaised to 24°C, then infection
and distribution are much faster. Infection by E.
chrysanthemi does not show variation at that
temperature increase.
Several types of Phytophthora were inoculated in
cyclamen. Phytophthora capsici, also from other
host plants, appeared to infect cyclamen most seriously. Other Phytophthora species such as
Phytophthora palmivora, Phytophthora nicotianae
and Phytophthora sp. could infect cyclamen as well.
These were also isolated from other host plants.
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Insecten

e n

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

p l a g e n

BIOLOGISCHE BESTRIJDING VAN PLAGEN MET
INSECTENETENDE VOGELS
De mogelijkheden van exotische vogels bij het
bestrijden van rupsenplagen, maar ook fytofage
wantsen en de hinder door webvorming van spinnen
op geoogste producten, worden nagegaan in paprika.
De ervaring opgedaan met een timalia soort, die zich
thuis voelt in lage dichte begroeiing, is erg goed. De
bestrijding van rupsen door deze vogels verliep uit
stekend. Bij gebleken geschiktheid op praktijkschaal
wordt ook toepassing in andere gewassen overwo
gen. De mogelijkheid om de vogels te kunnen kwe
ken, is een belangrijk punt van aandacht.

GEÏNTEGREERDE BESTRIJDING VAN PLAGEN BIJ
HERPLANTINGEN VAN KOMKOMMER
Biologische bestrijding van plagen gedurende de
teelt wordt in de praktijk afgewisseld met een groot
scheepse opruiming van zowel plaagorganismen als
natuurlijke vijanden bij de teeltwisseling. In die
periode vindt de grootste inzet van insecticiden
plaats. Veel telers beginnen daar al mee in de laatste
weken van de oude teelt.
Doordat komkommers de laatste jaren enkele malen
per seizoen opnieuw worden geplant, ontstaat de
neiging om met chemische middelen van teeltwisse
ling naar teeltwisseling te "springen ', en wordt de
rol van de biologische bestrijders teruggedrongen.
Natuurlijke vijanden worden vaak nog wel geïntro
duceerd, bijvoorbeeld om in MBT te kunnen blijven,
maar hebben voor de feitelijke plaagbeheersing wei
nig betekenis. Om deze ontwikkeling te keren wordt
de mogelijkheid onderzocht om de natuurlijke vijan
den over de teeltwisseling heen in stand te houden.
Tussenplanting is een optie, die echter blijkt te stran
den op problemen met trips, bladluis en witte vlieg.
Daarvan is alleen het bladluisprobleem gemakkelijk
beheersbaar met de beschikbare selectieve insectici
den. Een tweede optie is het plaatsen van (kleine
aantallen) geschikte waardplanten, al of niet voor
zien van een alternatieve gastheer, die als refugium
voor natuurlijke vijanden kunnen dienen in de
periode dat er geen gewas is.

Insectenetende vogels in de kas
Insect-eating birds in glasshouse
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Bij tussenplanten stappen plaaginsekten gemakkelijker over op 't
jonge gewas dan natuurlijke
vijanden
In interplanted crops pest insects
switch to young crop more easily
than natural enemies
ENTOMOPATHOGENE SCHIMMELS
In 1998 rondde het PBG een EU-project af waarbij
de toepassing van insectpathogene schimmels in de
sierteelt onder glas werd bestudeerd. Het onderzoek
richtte zich onder andere op de bestrijding van californische trips in chrysant, gerbera, roos en ficus.
In kasproeven met chrysant werden de beste resulta
ten behaald met de schimmel Verticillium lecanii.
Vijf wekelijkse bespuitingen resulteerden in ca. 90%
minder trips in de bloemen in vergelijking met onbe
handelde planten. Als niet alleen de planten maar
ook de bodem werd bespoten, was de reductie van
trips in de bloemen minder groot (ca. 70%).
Behandelen van de bodem kan dus een averechts
effect hebben op de bestrijding van trips in chrysant.
Met gerbera, ficus en roos werden matige tot slechte
resultaten behaald. Een mogelijke verklaring hier
voor is dat in deze gewassen het microklimaat min

Insects a n d
In floriculture and glasshouse vegetable a wide range
of pest insects and harmful mites occur. In order to
reduce the dependence on chemical compounds main
focus in research is on the development of the
biological control of these pests. To this purpose the
prospects of promising new parasites, predators and
micro-organisms are being investigated. One aspect of
such an investigation is (the improvement of) the
methods of introduction of the natural enemies. The
Fitting in of chemical correctives in a biological control
system is also subject of study. The objective of the
study is to develop a biological/integrated control
strategy for the total pest complex, which is effective
year-round. The basis of such a strategy is insight into
the population development of the pest organism and
of the natural enemies. Sampling methods, damage

der geschikt is voor insectenschimmels in de ge
bruikelijke formuleringen. Duidelijke aanwijzingen
zijn gevonden dat de plant zelf ook een rol speelt.
Een plant kan meer of minder geschikt zijn als
waardplant voor een plaaginsect wat gevolgen heeft
voor de vatbaarheid van het insect voor ziekten.
Daarnaast zijn er chemische stoffen of micro-orga
nismen op het blad aanwezig die de overleving van
schimmelsporen beïnvloeden, en daarmee de infec
tiekans vergroten of verkleinen. Tenslotte wordt de
infectiekans ook bepaald door het gedrag van het
insect, dat op elk gewas weer anders is. Nieuw
onderzoek richt zich op nieuwe schimmelformule
ringen waarmee insectenschimmels onder slechtere
klimaatomstandigheden toch goed kunnen functio
neren en op stoffen die het gedrag van de insecten
kunnen beïnvloeden en daarmee de kans op infectie
door schimmels verhogen.

p e s t s
and action thresholds are determined in order to be
able subsequently to come to decisions, based on
observations in the glasshouse, to choose between
the employment of biological or chemical control.
Furthermore, attention is paid to a responsible and
effective chemical control of pests.
BIOCONTROL OF PESTS WITH INSECT-EATING BIRDS
The possibilities of employing exotic birds in the
control of caterpillar pests, as well as of
phytophagous bugs and the trouble caused by web
formation of spiders on harvested produce, were
studied in sweet pepper. Experience gained with a
timalia species, which feels at home in low, dense
undergrowth ils very positive. Control of caterpillars
by these birds had excellent results. If this method
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appears to be suitable under practical conditions,
application in other crops will be considered. The
possibility of growing the birds is an important
research issue.
INTEGRATED CONTROL OF PESTS IN REPLANTINGS
OF CUCUMBER
Biocontrol of pests during the cropping period is
being alternated, under practical conditions, with a
large-scale clearance of both pest organisms and
natural enemies when the crop is being replaced by
the next. During that period the use of insecticides is
highest. Many growers start such a clearance
already in the final weeks of the old crop.
Due to the fact that in recent years cucumbers are
being planted several times per season, growers
show the tendency to "jump" with chemical
compounds from one crop replacement to the next,
thus forcing the role of biocontrol agents back.
Although natural enemies are often still being
introduced, for example to continue participation in
the MBT-project (Environment-conscious Vegetable
Cultivation), their significance for the actual pest
control is slight.
To halt this development, the possibility was
investigated to preserve the natural enemies until
after the crop replacement. Interplanting is one
option which, however, appeared to be defeated by
problems with thrips, leaf aphid and whitefly. Of
these only the leaf aphid problem is easily
controllable with the selective insecticides available.
A second option is placing (small numbers of)
suitable host plants, with or without an alternative
host, which serve as refuge for natural enemies
during the period that there is no crop available.

ENTOMOPATHOGENIC FUNGI
In 1998 an EU-project was rounded off in which the
application of insectpathogenic fungi in glasshouse
floriculture was studied. Main research objectives
included the control of Western flower thrips in
chiysanthemum, gerbera, rose, and Ficus. In
glasshouse experiments with chiysanthemum best
results were obtained with the fungus Verticillium
lecanii. Five weekly sprayings resulted in ca 90%
thrips reduction in the flowers as compared to
untreated plants. If not only the plants but in
addition also the soil was sprayed thrips reduction in
the flowers was not so considerable (70%).
Additional soil treatment may therefore have an
adverse effect on the control of thrips in chrysanthe
mum. The results obtained with gerbera, ficus and
rose were moderate or poor. One of the possible
explanations is that the micro-climate is less
favourable for insectpathogenic fungi in the usual
formulations. However, there were clear indications
that the plant itself also plays a role. A plant can be
suitable or less suitable as host plant for a pest insect,
and this has consequences for the susceptibility of
the insect for diseases. In addition, there are
chemical compounds or micro-organisms present in
the leaf which may affect the persistence of fungal
spores, and consequently enhance or reduce the
chance of infection. Finally the chance of infection is
also determined by the insects behaviour, which is
different on every crop. New research focuses on
alternative fungal formulations with which insect
pathogenic fungi are able to function well under poor
climate conditions, and on compounds which can
influence the behaviour of insects and consequently
enlarge the chance of infection by fungi.

Volwassen trips geïnfecteerd met de
schimmel Metarhizium anisopliae
Adult thrips infected with the
fungus Metarhizium anisopliae
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k wa I ite it van h e t
product ie proce s e n
h e t p r od uct
'Majoor
Bosshardt

Dit onderzoek is gericht op producten, productie
methoden en bewaaromstandigheden en hun
onderlinge relatie, welke op korte termijn (2-5
jaar) een bijdrage kunnen leveren aan de concur
rentiepositie van de sector. Het onderzoek zal een
sterk productgericht karakter hebben met oog op
de mogelijkheden van en de ontwikkelingen in de
markt. Immers de waarde die aan het product
door de keten heen wordt toegevoegd, dient tot
uiting te komen in de prijs waardering van het pro
duct door de opeenvolgende schakels van de keten
en door de consument. Nieuwe en verbeterde
teeltprocessen, producttypen, productvormen,
productkarakteristieken, teelt- en bewaarmetho
den worden geïdentificeerd, die de waarde van
het product vergroten en/of handhaven. Het
onderzoek in het programma Ketenbeheer van
Productschap Tuinbouw geeft vervolgens de moge
lijkheden aan, hoe deze meerwaarde kan worden
gerealiseerd en waar in de keten dit het beste kan
plaats vinden.
Het programma is ingedeeld in onderdelen die
specifiek gericht zijn op de verschillende schakels
in de keten.
BELICHTING VOOR LANGE DAG BIJ CHRYSANT KAN
EFFECTIEVER
Chrysant is een korte dag plant. Wanneer de dagen
korter dan elf à twaalf uur zijn gaat de plant bloeien.
Om echter voldoende lengte te krijgen moet de bloei
eerst een poos worden uitgesteld. Dat gebeurt met
daglengtebelichting waardoor de planten lange dag
omstandigheden ervaren en niet gaan bloeien. In de
praktijk worden meestal gloeilampen gebruikt en
dan cyclisch (bijvoorbeeld zes minuten lampen aan
per half uur). Maar wanneer kan eigenlijk het best
worden belicht, vroeg, laat of in het midden van de
nacht? De foto toont één van de vele experimenten.
Te zien is het stadium van de planten (cultivar
'Majoor Bosshardt') na tien weken. Daarvan waren
de planten vijf weken belicht, gedurende twee uur
per nacht, maar met verschillende lichthoeveelheden
(zie de bordjes voor op de foto) en op verschillende
tijdstippen in de nacht (zie de bordjes links).
Wanneer vroeg in de nacht werd belicht was 7860
pmol genoeg (dat is wat kwekers ook ongeveer
geven), maar ± 2000 pmol schoot al te kort; daar zijn
duidelijke knoppen zichtbaar. Laat in de nacht, na
acht of zelfs tien uur donker, was deze hoeveelheid
wel genoeg. Belichting van chrysant is laat in de
nacht veel effectiever dan in het begin of halverwege
de nacht.

Belichting bij chrysant

Lighting in chrysanthenum

INVLOED VAN KLIMAATOMSTANDIGHEDEN OP DE
HOUDBAARHEID VAN POTPLANTEN
Uit onderzoek blijkt steeds weer dat er grote ver
schillen bestaan in houdbaarheid van potplanten van
verschillende telers en zelfs tussen partijen van
dezelfde teler.
Bladval is voor Ficus benjamina het belangrijkste
punt van kritiek van consumenten. Bladverbruining
treedt zowel bij bonte als groene rassen op en vormt
een probleem voor bontbladige rassen. Een oorzaak
wordt gezocht in de teeltomstandigheden vlak voor
de oogst. In 1998 onderzocht het PBG of een ver
mindering van de lichtintensiteit via scherming,
gedurende enkele dagen of weken voor de oogst, van
invloed is op de gevoeligheid voor bladval en blad
verbruining van Ficus benjamina 'Starlight'. In de
Verenigde Staten wordt een dergelijke behandeling
met succes toegepast om bladval in de naoogstfase te
beperken. In voorgaande experimenten werd waar
genomen dat de gevoeligheid van Ficus voor blad
problemen zeer snel kan veranderen. Zonder extra
schermbehandelingen bedraagt het percentage blad
verbruining de ene week 18% terwijl dit een week
later 37% is. Bladval en -verbruining worden niet
beperkt door alleen te schermen. Uit het onderzoek
blijkt dat juist meestal de ongeschermde behandeling
een beter resultaat oplevert, hoewel de houdbaarheid
ook bij deze behandeling slecht kan zijn. Aangezien
met het sluiten van een scherm ook andere factoren
veranderen, zoals temperatuur en de relatieve lucht
vochtigheid, is het waarschijnlijk dat een combinatie
van factoren een ongunstige invloed heeft op de
houdbaarheid. Het lijkt ongunstig om kort voor de
oogst grote veranderingen in teeltomstandigheden
aan te brengen.
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INVLOED VAN BELICHTING EN PLANTLEEFTIJD OP
HET INDUCEREN VAN BLOEMTAKKEN (SPIKING) BIJ
PHALAENOPSIS
Bij pot-Phalaenopsis leidt een koelperiode van zes
weken 18°C, onder lichtrijke omstandigheden tot
een bloeipercentage van meer dan 80%. Voor de
moederdagverkoop wordt gekoeld van midden
december tot en met januari. Daarbij zijn de bloeipercentages doorgaans veel lager.
In het teeltseizoen 1997-1998 werd op de locatie
Aalsmeer nagegaan of het toepassen van assimilatie
belichting tijdens de koelperiode in de winter van
invloed is op dit bloeiresultaat. Daarnaast is de rol
van de leeftijd van het plantmateriaal onderzocht.
Het onderzoek ging van start in week 27 van 1997.
Er zijn twee p roeffactoren opgenomen:
- twee lichtniveaus: toepassen van assimilatiebelich
ting en het natuurlijke lichtniveau
- twee plantleeftijden: op het moment van aankomst
waren de planten drie maanden geleden opgepot of
een halve maand geleden opgepot.
Er is gekoeld en belicht van week 51 van 1997 tot en
met week 4 van 1998.
Uit de resultaten blijkt dat als gevolg van het belich
ten er eerder en meer bloemtakken worden
gevormd. Dit laatste vertaalt zich in meer planten
met twee of meer bloemtakjes (zie tabel). Dit kwali
teitskenmerk uit zich in een betere prijsvorming.
Het aantal gevormde bloemen en bloemknoppen
wordt bepaald door de plantleeftijd, waarbij oudere
planten in het voordeel zijn.

AANTAL GEVORMDE BLOEMTAKKEN PER 100
PLANTEN TOT EN MET WEEK 11 VAN 1998

Cultivar
'Debbie's Pride'
'Mistic Isles'
'Elegant Dame'
'Perfect Dream'

belicht
oud
jong
105
144
208
195
144
139
119
126

onbelicht
oud
jong
87
59
180
173
107
104
106
104

GEBRUIKSWAARDE ONDERZOEK
Het doel van gebruikswaarde onderzoek is het ver
garen en verspreiden van kennis over eigenschappen
van nieuwe rassen om tuinders te ondersteunen bij
hun rassenkeuze. In 1998 voerde het PBG gebruiks
waarde onderzoek uit voor de gewassen: courgette,
komkommer (stook- en zomerteelt), paprika (groen,
rood, oranje en geel geoogst), tomaat (rond, tussentype, tros en vlees), sla (winterteelt normaal en
zwaar en normale voorjaarsteelt) en radijs (winter
teelt en vroege voorjaarsteelt). De door de veredelingsbedrijven ingezonden nieuwe rassen werden
vergeleken met een veel geteeld referentieras. Dit
onderzoek vond plaats op gemiddeld acht praktijkbedrijven per gewas of type. Er werden gegevens
verzameld over de productie (waarnemingen door
de proefnemers), uiterlijke product en/of gewas kwa
liteit (door een beoordelingscommissie bestaande uit
telers, veredelaars, voorlichters en onderzoekers),

Bladverbruining bij Ficus benjamina 'Starlight'
Leaf browning in Ficus benjamina 'Starlight'

houdbaarheid en specifieke kenmerken zoals smaak
(tomaat en paprika) en nitraatgehalte (sla). De gege
vens werden door het PBG verwerkt en besproken
met de beoordelingscommissie. Het PBG stelde, in
samenwerking met deze commissie, rasbeschrijvin
gen op. Deze rasbeschrijvingen vormden de basis
van verschillende publicaties in het vakblad. De
publicaties vonden plaats voor aanvang van het
nieuwe teeltseizoen. Behalve voor glasgroentegewas
sen is er ook gebruikswaarde onderzoek verricht
voor diverse snijbloemen, buitenbloemen, potplanten
en snij heesters.
PRODUCTIEWINST MAAR GEEN KWALITEITSVERLIES
BIJ EC VERLAGING.
PBG locatie Noord-Nederland verrichtte onderzoek
naar het toepassen van een EC verlaging overdag en
een hoge EC in de nacht bij tomaat. Eerder onder
zoek toonde aan dat het toepassen van een lage EC
van 1 mS/cm overdag en een hoge EC van 9 mS/cm
in de nacht op NFT (= Nutrient Film Technique)
een aanzienlijke productie verhoging geeft en minder
neusrot ten opzichte van 5 mS/cm dag en nacht.
NFT wordt niet gebruikt in de praktijk, daarom is in
het onderzoek gekozen voor puimsteen als substraat.
Het PBG nam drie behandelingen op in een proef:
één standaardbehandeling en twee behandelingen
met hoge EC in de nacht en lage EC overdag. Een
lage EC overdag en een hoge EC in de nacht geeft in
de zomer 10 procent meer productie dan de stan
daard zonder kwaliteitsverlies. EC verlaging over
dag is vooral zinvol in de zomer bij meer dan 1200
Joules/cm2 per dag. Hoe hoger de instraling hoe
meer profijt de productie heeft van een lage EC
overdag. Uiteindelijk is de totale productie tot en
met week 47 uitgekomen op 43,6 kg voor de stan
daard, 45,7 kg voor de behandeling met een EC van
2 mS/cm overdag en 46,5 kg voor de behandeling
met 1 mS/cm overdag.
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Quality o f t h e production
process a n d t h e produce
in t h e chain
Research is aimed at produce, production methods
and storage conditions and their interrelations,
which may in the short term (2 to 5 years)
contribute to the competitive position of the
sector. The research will be prominently productoriented, with regard to the prospects and the
developments of the market. The value added to
the produce through the chain should be manifest
in the price assessment of the product by the
consecutive links in the chain and by the
consumer. New and improved cultivation
processes, product types, product forms, product
characteristics, cultivation and storage methods
are identified which enhance and/or maintain the
value of the product. Research in the programme
Chain Management of the Board of Horticulture
subsequently indicates the possibilities as to how
this added value can be realised and where in the
chain this can be done best.
The programme is divided into parts which are
specifically aimed at the various links in the chain.
LIGHTING FOR LONG DAY IN CHRYSANTHEMUM CAN
BE MORE EFFECTIVE
Chrysanthemum is a short-day plant which means
that when days become shorter than eleven to
twelve hours, the plant starts flowering. However, in
order to obtain sufficient plant length, at First
flowering has to be postponed for some time. This is
achieved with photoperiodic lighting, simulating
long days. Growers generally use cyclic lighting with

Beoordeling van paprika ten behoeve van gebruikswaardeonderzoek
Assessment of sweet pepper in a cultivar trial

incandescent lamps (6 min on per 30 min). But the
question remains: when is the best time for lighting,
early or late in the night, or halfway. The
photograph presents one of the many experiments,
showing the stage of the plants (cv 'Majoor
Bosshardt') after 10 weeks. Five weeks of these
period were used to light the plants, for two hours
per night, with varying light levels (see the signs in
front) and at various times during the night (see
signs left). When lighting was done early in the
night, 7860 mmol proved to be sufficient (which is
about the level growers apply), but ca 2000 mmol is
already inadequate and buds become clearly visible.
Late in the night, after eight or even ten hours of
darkness the same amount of light did suffice.
Lighting of chrysanthemum late in the night is much
more effective than at the beginning or halfway
through the night.
EFFECTS OF CLIMATIC CONDITIONS ON THE KEEP
ING QUALITY OF POT PLANTS
Again and again research indicates that there are
great differences in keeping quality between pot
plants from different growers or even from different
batches of the same grower. During the year under
review research was carried out at the research
station into the effect of the growing conditions on
the incidence of leaf browning and leaf drop in Ficus
benjamina. Leaf drop of Ficus benjamina is the most
important point of criticism of consumers. It occurs
in cultivars with variegated as well as with green
leaves. Leaf browning is a problem for cultivars with
variegated leaves. Given the rate at which the
sensitivity to these leaf problems changes, they are
expected to be related to growing conditions during
a short period before harvest. In 1998 it has been
investigated whether a reduction of the light
intensity during several days or weeks before
harvest influences the sensitivity to leaf drop and
leaf browning of Ficus benjamina 'Starlight'. In the
US such a treatment has been successfully applied to
reduce leaf drop of Ficus in the postharvest stage.
Different treatments were created by shading plants
during short periods before harvest. As in previous
experiments, it was observed that the sensitivity of
Ficus to leaf problems may change very rapidly.
Without additional shading treatments the
percentage leaf browning in one week is 18%
whereas one week later it is 37%. Leaf drop and leaf
browning is not reduced solely by screening. On the
contrary, data indicate that the unscreened control
treatment often gives a better result, although the
keeping quality also in this treatment can be poor.
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Since closing the screen also changes other factors,
such as temperature and relative humidity it seems
likely that a combination of factors adversely affects
the keeping quality. Making great changes in
growing conditions shortly before harvest should
therefore be advised against.
EFFECT OF LIGHTING AND PLANT AGE ON THE
INDUCTION OF FLOWER STEMS (SPIKING) OF
PHALAENOPSIS
A cold period of six weeks of 18°C, under high light
conditions, leads to a flowering percentage of
pot-phalaenopsis of more than 80%. For Mother's
Day sales, cooling is applied from mid-December
until February. The resulting flowering percentages
are on the whole much lower. During the growing
season 1997-1998 it has been investigated at the
Aalsmeer site of the PBG whether the application of
photosynthetic lighting during the cooling period in
winter influences this flowering result. In addition
the role of the age of the plant material was
investigated. Research started in week 27 of 1997.
Two experimental factors were laid out:
- two light levels : application of photosynthetic
lighting and the natural light level
- two plant ages: when they arrived plants were
potted either 3 months or half a month earlier.
Cooling and lighting were conducted from week 51
(1997) onwards up to and including week 4 (1998).
The results indicate that as a consequence of lighting
flower stems are formed sooner and in greater
numbers, which latter aspect implies more plants
with two or more flower stems (see table) This
quality aspect is expressed in higher prices. The
number of flowers and flower buds formed is deter
mined by plant age, so that older plants score here.

Cultivar
'Debbie's Pride'
'Mistic Isles'
'Elegant Dame'
'Perfect Dream'

Unlit
Old
Young
105
144
195
208
144
139
119
126

Lit
Old
87
180
107
106

Young
59
173
104
104

CULTIVAR TRIALS
The objective of the cultivar trials is to collect and
disseminate information on the characteristics of
new cultivars to support growers in the selection
process. In 1998 cultivar trials were carried out with
the following crops: courgette, cucumber (heated
and summer crop), sweet pepper (harvested green,
red, orange and yellow), tomato (round,
intermediate, on-the-vine and beefsteak types),
lettuce (winter crop, normal and heavyweight, and
normal spring crop), radish (winter crop and early
spring crop). The cultivars submitted by the
seedhouses were compared with a frequently grown
reference cultivar. Experiments were carried out on
8 commercial holdings, on average per type or crop.
Data were collected on the yield (observations by

EC-verlaging bij tomaten
EC-reduction of nutrient water in a tomato crop

researchers), exterior product and/or crop quality
(by an assessment committee of growers, breeders,
consultants and researchers), keeping quality and
specific characteristics such as taste (tomato and
sweet pepper) and nitrate content (lettuce). The data
were processed by the PBG and discussed with the
assessment committee. In co-operation with this
committee the PBG set up cultivar descriptions,
which were the basis of several trade journal
publications. These were published before the start
of the new growing season. The data were also
recorded in internal reports which are available for
the participating growers, the assessment committee
and the seedhouses concerned. In addition to the
above glasshouse vegetable crops also cultivar trials
were carried out with various cut flowers, outdoor
flowers, pot plants and shrubs.
EC-REDUCTION: YIELD INCREASE WITHOUT
QUALITY LOSS
On the research site Klazienaveen an experiment
was carried out with EC reduction by day and high
EC during the night in a tomato crop. Previous
research had pointed out that applying a low EC
(1 mS/cm) by day and a high EC (9 mS/cm) at night
on NFT (= Nutrient Film Technique) results in a
considerable yield increase, while blossom-end rot
decreased as compared to 5 mS/cm day and night.
Since NFT is not used in commercial practice,
pumice was chosen as substrate for this experiment.
The experiment comprised three treatments: a
standard treatment and two treatments with a high
EC during the night and a low EC by day. These
latter combinations gave 10% yield increase in
summer as compared to the standard, without
quality loss. EC reduction by day is particularly
effective in summer at light levels over 1200
Joules/cm2 a day. The higher the radiation is, the
higher the yield increase at low EC levels by day.
Final yield totals up to and including week 47 were
43.6 kg for the standard treatment, 45.7 for the
treatment with EC 2 mS/cm by day, and 46.5 for EC
1 mS/cm by day.
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Arbeid

Het LNV-programma Arbeid is een programma dat
geleid wordt door IMAG-DLO. In dit programma
staan vier beleidsthema's centraal: arbeidsomstan
digheden, arbeidsvoorziening, arbeidsorganisatie en
sociale zekerheid. Deze thema's worden in een
samenwerking tussen IMAG-DLO, LEI-DLO en
de dierlijke en plantaardige proefstations in diverse
projecten uitgewerkt. Door de sectie Bedrijfskunde
van het PBG worden twee projecten uitgevoerd.
Binnen het subthema Kwantatieve en kwalitatieve
modellen wordt onder andere aan een arbeidsbegrotings-programma gewerkt. Binnen het subthema
Arbeidsinhoud & managementconcepten wordt
gewerkt aan het ontwikkelen en toepassen van toe
komstgerichte managementconcepten; dit in het licht
van toenemende bed rijksgrootte en toenemende
invloed van de markt op het productieproces. Beide
PBG-projecten zijn eind 1998 gestart.

Labour

The LNV programme Labour is being led by the
Institute of Agricultural and Environmental
Engineering (IMAG-DLO). In this programme four
policy themes take a central place: labour conditions,
employment policy, labour organization, and social
security. These themes are being worked out in
various projects, jointly by IMAG-DLO, the
Agricultural Economics Research Institute (LEIDLO) and the animal-related and plant-related
research stations. The Department of Management
Research of the PBG carries out two projects. The
subtheme Quantitative and Qualitative Models
includes work on a labour budget programme. In
the subtheme Labour content & Management
concepts work is being done on the development
and application of future-oriented management
concepts, in view of the increasing holding acreages
and growing influence of the market on the
production process. Both PBG-projects were strated
towards the end of 1998.

Kostprijsbeheersing
bedrijfsvoering
Het doel van dit onderzoek is de kostprijs per
eenheid product te beheersen c.q. te verlagen.
Deze doelstelling kan worden bereikt door:
- de mogelijkheden te onderzoeken om de
bestaande productiestructuur aan te passen aan
de economisch, ecologisch en marktkundig
gewenste situatie.
- de mogelijkheden te onderzoeken om op
bedrijfsniveau per gewas een (jaar)planning te
maken van de te verwachten productie en aan
bod, afwijkingen hiervan te voorspellen en moge
lijkheden aan te geven om afwijkingen te corri
geren.
- economische evaluaties uit te voeren van
bestaande en nieuwe bedrijf- en teeltsystemen.
Om economische berekeningen uit te kunnen
voeren is het van belang om over juiste, actuele
cijfers te beschikken.
- de ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen voor
belangrijke gewassen om de kostprijs per een
heid product te kunnen verlagen, aanvoer jaarrond te kunnen realiseren of nieuwe markten te
kunnen bedienen.

e n

ECONOMISCHE EVALUATIES TEELT EN
BEDRIJFSSYSTEMEN
Het PBG maakte een vergelijking tussen de werke
lijke arbeidsprestatie bij de radijs oogst-bosmachine
en de opgegeven arbeidsprestatie van de leverancier,
door middel van tijdstudies. Dit resultaat is weer
vergeleken met het met de hand bossen.
Bij de berekeningen is uitgegaan van een af
schrijvingsperiode van de investering van 3 tot A
jaar; een productie van 90-110 bossen per jaar per
m~; een prijs van 19 cent per bos voor het handmatig
bossen. Eén machine heeft een capaciteit voor een
bedrijf van maximaal 3 ha. Voor een bedrijf van 1 ha
is de prijs van het machinaal bossen, bij een levens
duur van de machine van 3 jaar en bij 90 bossen per
m2, hoger dan bij handmatig bossen. Bij de opgege
ven prestatie zijn de meerkosten 1,4 cent per bos en
bij de gerealiseerde prestatie 2,7 cent per bos. In alle
andere situaties is de prijs van het machinaal bossen
lager dan van handmatig bossen (uitbesteden c.q. in
loonwerk).
Als de prijs van handmatig bossen geen 19 cent
maar 15 cent per bos is zijn de kosten van het
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Radijs oogst-bosmachine
Harvest-bunching machine for radish

kunnen doen over de relatie tussen bemesting ener
zijds en productie en kwaliteit anderzijds.

machinaal oogsten en bossen bij één ha in alle geval
len hoger dan die van het handmatig bossen. Vooral
bedrijven met een grootte van 2 en 3 ha hebben
voordeel van machinaal oogsten en bossen. De
kosten variëren dan van 8 tot 13,5 cent per bos.
KWALITEITSPROBLEMEN BIJ GEFORCEERDE TEELT
VAN KASASPERGE
Sinds 1997 verricht PBG locatie Zuid-Nederland
onderzoek naar een geforceerde beddenteelt bij kasasperge. De teelt van kasasperge is door de grotere
oogstspreiding financieel steeds interessanter gewor
den. De geforceerde teeltwijze zorgt echter ook voor
extra kwaliteitsproblemen. Daarom wordt bij twee
belangrijke aspergerassen gekeken naar de effecten
van temperatuurregimes en bemesting op de groei en
kwaliteit van kasasperge. Door variatie en registratie
van bodem- en kasluchttemperaturen wordt getracht
meer inzicht te krijgen in de relatie met diverse kwa
liteitsproblemen als roseverkleuring, losse koppen,
scheuren en roest. [De temperatuurvariatie wordt
gemaakt door tijdens de oogst de teeltbedden af te
schermen met verschillende folietypen. Tijdens
iedere oogst worden aantal, gewicht, gemiddeld
stengelgewicht, sorteringen en kwaliteitsaspecten als
roseverkleuring, scheuren en roest geregistreerd. In
het eerste oogstjaar werd duidelijk dat niet alleen
temperatuur maar ook licht een grote rol speelt bij
de mate van roseverkleuring. Door hoge tempera
turen onder de zwart-wit folie ontstaan stengels met
losse koppen.
Naast de oogstfase (januari-april) kent de asperge
ook een groeiseizoen (april-november). Gedurende
ieder groeiseizoen voert het PBG vier bemestingsbe
handelingen uit. Tijdens het groeiseizoen worden
gewasmonsters van wortels en stengels genomen,
teneinde meer inzicht in de elementhuishouding van
asperges te krijgen. Over meerdere jaren kan dan
een conclusie worden getrokken over het elementge
drag/transport in de plant en kan de bemesting naar
behoefte van de plant worden aangepast. De loop
tijd van het project is nog te kort om uitspraken te

INVLOED VAN GEWASONDERHOUD OP PRODUCTIE
EN KWALITEIT GERBERA
Bij gerberabedrijven bestaan grote verschillen in
gewasonderhoud. Om de effecten hiervan in beeld te
brengen werd in 1996/1997 op de locatie NoordNederland, in Klazienaveen, onderzoek gedaan naar
de invloed van gewasonderhoud op de productie en
kwaliteit van gerbera.
Het PBG voerde drie behandelingen gewasonder
houd uit. Bij de eerste behandeling werd geen
gewasonderhoud toegepast. Bij de tweede behande
ling is in week 39 blad gemaaid aan de kant van het
pad; twee weken later is het blad van de binnennj
uitgespoten. Bij de derde behandeling is vier keer
handmatig blad geplukt. Er zijn twee cultivars
gebruikt, namelijk 'Sonate'(kleinbloemig, roze) en
'Constance' (grootbloemig, geel). Bij maaien en spui
ten (behandeling 2) is ongeveer zes keer zoveel blad
weggehaald als bij het blad plukken. Behandeling 2
gaf bij beide cultivars productieverlies in de daarop
volgende acht weken. Later in de teelt zijn er geen
positieve effecten van het gewasonderhoud geconsta
teerd op de productie of kwaliteit. Ook is er voorals
nog geen aanleiding om regelmatig blad te plukken
(behandeling 3). Bladplukken heeft dezelfde
productie gegeven als geen gewasonderhoud uit
voeren (behandeling 1).
Naar aanleiding van bovenstaande resultaten startte
het PBG een verfijnde proef, in samenwerking met
de landelijke gerberacommissie, in week 28 van
1998. De tijdstippen van behandelingen zijn veran
derd en er zijn twee andere cultivars gekozen. In de
praktijk is blijkt dat deze cultivars kwaliteits
problemen geven, wanneer geen gewasonderhoud
wordt toegepast.

Door bladmaaien bij gerbera kwamen de groeibuizen weer vrij
Leaf cutting in gerbera made the growing pipes visible
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Cost price control a n d
b u s i n e s s m a n a g e m e n t
The aim of this research is to control or even
reduce the cost price per unit of produce. This can
be achieved by:
- investigating the possibilities of adjusting
existing production structures to the desired
situation from economic, ecological and
marketing points of view.
- investigating the possibilities of making a yearplanning per crop on holding level of the
expected yield and supply, predict deviations
and indicate possibilities for correction of these
deviations
- conducting economic evaluations of current and
new business and cultivation systems; to be able
to carry out economic calculations the availa
bility of accurate and up-to-date figures is vital.
- Developing new cultivation systems for major
crops to reduce the cost price per unit of
produce, to realise year-round supply, and to
serve new markets.
ECONOMIC EVALUATIONS OF CULTIVATION AND
BUSINESS SYSTEMS
PBG researchers compare the actual labour
performance of the radish harvesting/bunching
machine with that stated by the manufacturer, by
means of time studies. In its turn, the result was
compared to manual bunching. The calculations
were based on a depreciation period of the
investment of 3 to 4 years, a production of 90 to 110
bunches per m2 per year, and a price of Dfl 0.19 per
bunch for manual bunching. One machine's capacity
suffices for a holding of at most 3 ha. For a 1 ha
holding the price of mechanical bunching is higher
than for manual bunching, given a lifetime of the
machine of 3 years and a production of 90 bunches
per nr. Performance data given by the manufacturer
result in addtional costs of Dfl 0.014 per bunch, the
realised performance data in Dfl 0.027. In all other
situations the price of mechanical bunching is lower
than for manual bunching (on a contract basis). If
the price for manual bunching is set on Dfl 0.15
instead of 0.19 per bunch, the costs of mechanical
harvesting and bunching on a 1 ha basis are in all
cases higher than those of manual bunching.
Holdings with an acreage of 2 and 3 ha in particular,
profit from mechanical harvesting and bunching.
The costs then range between Dfl 0.08 and 0.135
per bunch.
QUALITY PROBLEMS IN THE FORCED GLASSHOUSE
ASPARAGUS CULTIVATION
In 1997 research has been started at the Horst site
into the forced bed cultivation of glasshouse
asparagus. Financially, glasshouse asparagus
cultivation is becoming more and more interesting,
due to the greater harvest spread. However, the
forced cultivation method is accompanied by
additional quality problems as well. For this reason
two important asparagus cultivars were investigated
for the effects of temperature regimes and

fertilization on growth and quality. An attempt was
made, by varying and recording soil and glasshouse
air temperatures, to gain more insight into the
relation with various quality problems, such as pink
discoloration, loose spearheads, spear cracking and
rust. Temperature variations were obtained by
screening off the beds during harvest with various
types of film. At each harvest the number, weight,
average spear weight, class and quality aspects such
as pink discoloration, spear cracking and rust were
recorded. During the first harvest year it became
clear that not only temperature but also light plays
an important role in the degree of pink discoloration.
High temperatures under the black-white film result
in loose spearheads. Beside the harvest stage
(January-April) asparagus also has a growing
season (April-November). In the course of each
growing season four fertilization treatments are
carried out, in order to gain more insight into the
nutrient management of asparagus. After a period of
several years conclusions can be drawn on the
conduct/transport of nutrient elements in the plant,
so that fertilization can be adjusted to the plants
requirements. However, at the moment the
experimental period is not long enough to be able to
make any statements on the relationship between
fertilization on the one hand, and yield and quality
on the other.
EFFECT OF CROP MANAGEMENT ON THE YIELD AND
QUALITY OF GERBERA
Gerbera holdings vary greatly as far as crop
management is concerned. To get a picture of the
effects of these variations research has been carried
out in 1996/1997 on the Klazienaveen site into the
effects of crop management on the yield and quality
of gerbera. Three treatments were carried out, in the
first of which no crop management was conducted.
In the second treatment leaves were cut away in
week 39 at the side of the path; two weeks later the
leaves of the inner row were sprayed out. In the
third treatment leaves were picked four times by
hand. Two cultivars were used, cv 'Sonate' (smallflowered, pink) and cv 'Constance' (large-flowered,
yellow). In treatment 2, cutting and spraying, about
six times as many leaves were taken away as in the
last treatment. For both cultivars treatment 2
resulted in yield loss in the subsequent eight weeks.
Later in the cultivation period no positive effects of
the crop management on yield or quality could be
observed. Neither does treatment 3 give any reason
for regular leaf picking. Leaf picking resulted in the
same yield as the control treatment (treatment 1).
Given the above results, the experiment was again
started under more fine-tuned conditions, in week 28
of 1998, jointly with the National Gerbera
Committee. The moments of treatments have been
changed and two different cultivars have been
selected. Under practical conditions it had become
clear that these cultivars develop quality problems
when no crop management is being applied.
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Integrale

Kwaliteitszorg

Het LNV/PT programma integrale kwaliteitszorg
in de glastuinbouw wordt uitgevoerd tegen de ach
tergrond van veranderende werkwijzen. De tuin
bouw gaat steeds marktgerichter produceren. Om
te concurreren op de verschillende markt-segmenten is naast het leveren van een kwaliteitsproduct
ook de wijze waarop het product is geproduceerd
steeds belangrijker. Arbeidsomstandigheden en
milieu zijn daarin in toenemende mate van belang.
Kwaliteitszorgsystemen zijn een hulpmiddel om
goed in te spelen op deze ontwikkelingen. Dit pro
gramma kent de volgende doelstellingen:
- het ontwikkelen van kwaliteitszorgsystemen
voor de glastuinbouwsector, die bij volledige
implementatie in aanmerking komt voor certifi
cering. Dit laatste is in 1998 getoetst en gereali
seerd (ISO-9002) bij een trostomaten telers
vereniging;
- het verschaffen van duidelijkheid in de waarde
ring van kwaliteitszorgsystemen door de ver
schillende overheden. Dit moet bijdragen aan
een veranderende opstelling van de overheid
t.a.v. vergunningverlening en controles.

COMBIZORG
In 1998 stond de ontwikkeling en invoering van
combizorgsystemen op teeltbedrijven centraal.
Combizorg richt zich op de geïntegreerde zorg voor
het productieproces, het product en de arbo- en
milieu-aspecten op de productiebedrijven.
Combizorg is een methode om de bedrijfsactiviteiten
zo goed mogelijk te beheersen. De werkzaamheden
worden vastgelegd op papier, waarbij wordt nage
gaan hoe de kritische punten kunnen worden afge
dekt met controles, metingen en duidelijke instruc
ties.
Combizorgsystemen leiden tot een verbetering van
de bedrijfsvoering en tot een betrouwbaar imago
naar de afnemers en de maatschappij.
In een 1 O-tal projecten met de gewassen tomaat,
paprika, roos, freesia, alstroemeria, saintpaulia,
kalanchoe, zijn met de deelnemende groepen telers
combizorgsystemen ontwikkeld en ingevoerd. In de
helft van de projecten is gewerkt met telersvereni
gingen die combizorg zien als een middel om de een
heid binnen de groep te versterken en om de
betrouwbaarheid naar de markt te vergroten. Eén
telersvereniging van trostomaten is begeleid tot het
ISO-9002 certificaat op basis van het combizorgsys
teem.

Integrated qua I ity
m a n a g e m e n t
The research programme 'Integrated Quality
Management in Glasshouse Horticulture', funded
by the Ministry of Agriculture and the Board of
Horticulture, is being carried out against a
backdrop of modifying working methods. The
glasshouse industry is becoming more and more
market-oriented. In order to be able to compete in
the various market segments, in addition to
supplying a quality product, also the way in which
such a product is being produced becomes
increasingly important. Labour conditions and
environment are aspects of growing interest.
Quality management systems are a tool to
anticipate these developments adequately. The
objectives of this programme are as follows:
- Developing quality management systems for the
glasshouse industry, which after full
implementation is qualified for certification. The
latter has been tested and realised (ISO 9002)
for a tomato-on-the-vine growers' association.
- Creating clarity in the assessment of quality
management systems by the various authorities.
This should contribute to a change in attitude of
the government with respect to granting
approvals and checks.

INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
'COMBIZORG'
Central research issue in 1998 was the development
and implementation of integrated quality
management systems on glasshouse holdings.
'Combizorg' aims at integrated attention for the
production process, the product, and the labour and
environmental aspects on the glasshouse holdings.
'Combizorg' is a method lor optimum control of the
business activities. The activities are recorded on
paper, while it is being investigated how the critical
points can be covered with checks, measurements
and clear instructions. Integrated quality
management systems lead to improvement of the
business management and to a reputation of
reliability towards clients and society.
In 10 projects 'Combizorg' systems have been
developed and implemented for the crops tomato,
sweet pepper, rose, freesia, alstroemeria, saintpaulia,
kalanchoe, together with the participating groups of
growers. In one half of the projects growers'
associations were involved which consider integrated
quality management as a means to intensify the unity
within the group and enhance reliability for the
market. One growers' association of tomatoes-onthe-vine has been supported until the ISO-9002
certificate on the basis of the 'Combizorg' system.
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Integrale ketenzorg
In het programma Ketenbeheer van het Product
schap Tuinbouw wordt gewerkt aan ontwikkeling
van integrale ketenzorgsystemen in de glastuin
bouw. Het programma, dat op het PBG wordt uit
gevoerd, heeft als doelen:
- het ontwikkelen en (het waar mogelijk) invoeren
van integrale ketenzorgsystemen, samen met prak
tijkvoorbeelden in respectievelijk glasgroente-,
snijbloemen en potplantensector;
- het opstellen van praktisch bruikbare handboeken
voor integrale ketenzorg in de genoemde glastuin
bouwsectoren.
Met dit programma wordt ingespeeld op enkele ont
wikkelingen in de sector. Zo gaan telers meer en meer
marktgericht werken en daardoor meer in contact tre
den met hun afnemers. Daarnaast is er een toename
van kwaliteitszorg op de bedrijven. Vooral met betrek
king tot samenwerking tussen verschillende partijen in
de keten, is het belangrijk dat iedereen zijn afspraken
goed nakomt. In het programma Ketenbeheer wordt
onderzocht op welke wijze een ketenzorgsysteem de
ketenafspraken kan waarborgen en hoe de aansluiting
kan worden gemaakt op de schakeleigen kwaliteits
zorgsystemen. Dit gebeurt met teeltbednjven die
bezig zijn met kwaliteitszorg, samen met hun afzetketens in de glasgroente-, snijbloemen- en potplanten
sector.

ONTWIKKELING INTEGRALE KETENZORGSYSTEMEN
IN DE GLASTUINBOUW (KETENBEHEER)
Het doel van het project is de ontwikkeling en toe
passing van integrale ketenzorgsystemen samen met
telers en andere ketenpartijen in respectievelijk de
potplanten-, snijbloemen- en glasgroentesector. Eerst
vond een oriëntatie plaats op verschillende keten
projecten die onder andere in AKK-verband zijn
gestart. Daarin is ook literatuur verzameld. Binnen
de pilotgewassen saintpaulia en freesia — en later ook
tomaat en paprika — is begonnen, om met de groepen
telers m de schakel Teelt het ketenvoort-brengingsproces in kaart te brengen. Binnen dit proces is, met
de groepen telers, nagedacht over de kritische punten
waar mogelijk problemen kunnen ontstaan.
Daarnaast zijn zaken benoemd die als knelpunt wor
den ervaren. Het beeld dat hieruit is ontstaan, wordt
getoetst en aangevuld, samen met de andere schakels
in de keten. Gelijktijdig ontwikkelt het PBG, vanuit
de systematiek van combizorg, een ketenzorgsystematiek. Deze ketenzorgsystematiek geeft de samen
werkende schakels in de keten houvast in het maken
en borgen van afspraken met elkaar, en geeft een ver
binding naar de bedrijfseigen zorg-systemen.

Integrated chain management
In the programme Chain Management funded by the
Board of Horticulture integrated chain management
systems in glasshouse horticulture are being
developed. The objectives of the programme, carried
out at the PBG, are as follows:
- developing and (if possible) implementing inte
grated chain management systems, together with
practical examples, in the glasshouse vegetable, cut
flower and pot plant sectors.
- drawing up practically useful manuals for
integrated chain management in the said glasshouse
horticulture sectors.
This programme is meant to anticipate several
developments in glasshouse industry. Growers become
increasingly market-oriented, and consequently have
more contact with their clients. In addition, there is an
increase in quality management on glasshouse holdings.
In particular with respect to co-operation between the
various parties in the chain it is important that
obligations be fulfilled by all. The research programme
Chain Management investigates in which way a chain
management system can secure the chain agreements
and how connection can be made to link-specific
quality management systems. This is done with
commercial holdings working on quality management,
together with their market chains in the glasshouse
vegetable, cut flower and pot plant sectors.

DEVELOPMENT OF INTEGRATED CHAIN
MANAGEMENT SYSTEMS IN THE GLASSHOUSE
INDUSTRY (CHAIN CONTROL)
The aim of this project is the development and
implementation of integrated chain management
systems jointly with growers and other chain parties
in the pot plant, cut flower and glasshouse vegetable
sectors. First an orientation has been carried out on
several chain projects which had been launched, e.g.
in AKK context. In that framework literature
research was carried out as well. In the pilot crops
saintpaulia and freesia — followed later by tomato
and sweet pepper — the chain production process
was analysed, in co-operation with groups of grow
ers in the link Cultivation. Together with these
groups the critical points in this process, i.e. the
points where it might go wrong, were considered. In
addition potential bottlenecks were listed. The
resulting image is being tested and supplemented,
together with the other links in the chain.
Simultaneously a chain management system is being
developed, along the same lines as combizorg. This
system will give support to the collaborating links in
the chain in making and securing mutual arrange
ments, and will provide a connection to the holdingspecific attention systems.
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Concurrentieanalyse
Nederlandse g l a s t u i n b o u w
Het deelprogramma Glastuinbouw zoals het PBG
uitvoert is een onderdeel van: Analyse concurren
tiekracht Nederlandse agribusiness. In dit LNVonderzoekprogramma wordt de concurrentie
positie van de Nederlandse land- en tuinbouw
geanalyseerd, om op basis hiervan strategische
beleidsaanbevelingen te doen ter versterking van
de concurrentiekracht
Het deelprogramma glastuinbouw richt zich op de
analyse van de concurrentiepositie van de Neder
landse glastuinbouw. Hierbij worden met name
factoren onderzocht, die betrekking hebben op
ketenkosten en ketenefficiency. Het levert keten
informatie op, op basis waarvan strategische aan
bevelingen voor doelmatiger afzet en kostprijstechnische verbeteringen gedaan kunnen worden.
VERZAMELEN VAN KETENINFORMATIE TEN BEHOEVE
VAN EEN DOELMATIGER AFZET
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een
methode voor de verzameling en analyse van
keteninformatie. De nadruk ligt h ierbij op ketenkostprijzen en marktinformatie. Deze informatie kan
gebruikt worden ter ondersteuning van het beleid,
dat gericht is op stimulering van de concurrentie
kracht van de Nederlandse glastuinbouwsector. De
methode zal toegepast worden op productiekolom

men van roos, paprika en biologische glastuinbouw
producten.
In december 1998 is begonnen met de uitvoering
van de eerste fase van het project. Hierin wordt de
internationale handel in de genoemde producten in
kaart gebracht, met speciale aandacht voor de
exportpositie van Nederland. Op basis hiervan zal
een verdere afbakening van afzetkanalen gemaakt
worden. Tevens wordt een methode ontwikkeld
waarmee de uiteindelijke dataverzameling en ver
werking zal plaatsvinden.

Analysis o f t h e
c o m p e t i t i v e p o s i t i o n
Dutch g l a s s h o u s e
horticulture
The sub-programme Glasshouse horticulture, as
carried out at the PBG, is part of the Analysis of
the competitive position of Dutch agribusiness.
This research programme, funded by the Ministry
of Agriculture, analyses the competitive position
of the Dutch agriculture and horticulture, to form
a basis for strategic policy recommendations to
strengthen the competitive power.
The sub-programme Glasshouse horticulture
focuses on the analysis of the competitive position
of Dutch glasshouse horticulture. Mainly factors
related to chain costs and chain efficiency are
being investigated, resulting in chain information
on the basis of which strategic recommendations
can be formulated for more efficient marketing
and cost price improvements.

of

COLLECTING CHAIN INFORMATION FOR A MORE
EFFICIENT MARKETING
The aim of this project is to develop a method for
the collection and analysis of chain information.
Main emphasis is on chain cost prices and market
information. This information can be used to support
government policy aimed at stimulating the
competitive power of Dutch glasshouse industry.
The method will be applied on production columns
of rose, sweet pepper, and biological glasshouse
products.
December 1998 saw the start of the implementation
of the first stage of the project, comprising an
analysis of the international trade in said products,
special attention being paid to the Dutch export
position. On this basis a further demarcation of
marketing channels will be drawn up, and a method
will be developed for the definitive data collecting
and analysing.
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Kennisdoorstroming
Kennis verkregen door onderzoek moet doorstro
men naar de doelgroep opdat deze kennis toege
past kan worden. Activiteiten die worden ont
plooid om kennis, verkregen uit lopende onder
zoekprojecten, door te laten stromen naar telers
maken onderdeel uit van het betreffende onder
zoekproject. In dit programma zijn de activiteiten
ondergebracht die betrekking hebben op het door
stromen van informatie naar het bedrijfsleven
over onderzoekgegevens die eerder of elders zijn
verkregen; tevens over de voortgang van en de
ontwikkelingen in het onderzoek in het algemeen.
WWW.AGRO.NL/APPLIEDRESEARCH/PBG
In het verslagjaar realiseerde het PBG een eigen
website op internet, als nieuw middel om informatie
en kennis over onderzoek te verspreiden. Hierop is
naast algemene informatie over het onderzoek voor
de glastuinbouw ook actuele informatie te vinden.
Regelmatig vinden vermeldingen van open dagen,
lezingen, vacatures e.d. plaats. Nieuwe uitgaven en
een overzicht van rapporten van onderzoek worden
periodiek bijgewerkt.
ELEKTRONISCHE VRAAGBAAK VOOR BLOEMISTERIJ
EN GLASGROENTE (QUESTOR)
Het PBG hecht grote waarde aan contacten met en

informatievoorziening aan individuele tuinders. Om
deze te verbeteren ontwikkelde het PBG, samen met
STOAS, de Questor/EVB. De Questor is een
gebruikersvriendelijk informatiesysteem. Het is via
Internet te benaderen. In de Questor zijn een groot
aantal antwoorden te vinden op de meest uiteenlo
pende vragen. Als een antwoord op een vraag niet in
de Questor te vinden is kan de vraag gesteld worden
aan het PBG. Binnen vijf werkdagen krijgt de
vragensteller antwoord. De gestelde vraag en het
antwoord worden vervolgens in de Questor opgeno
men. Op deze wijze geeft de Questor voor iedere
tuinder informatie op maat én bevat de Questor de
meest actuele vragen en antwoorden. Er is tijdelijk
ook een telefonische helpdesk ingericht voor het stel
len van vragen. Deze vragen worden op dezelfde
wijze behandeld als de elektronisch gestelde vragen.
Tevens biedt het systeem de mogelijkheid om via
'links' door te stappen naar nadere informatie Er is
bijvoorbeeld een link naar een site met PBGbrochures en -rapporten.
Het systeem is nog in ontwikkeling. Een aanwezige
lijst met trefwoorden wordt regelmatig uitgebreid.
Omdat het systeem precies bijhoudt hoe vaak een
bepaalde vraag is gesteld krijgt het PBG informatie
over vragen die in de praktijk leven.

Dissemination of knowledge
Knowledge obtained by research should be
disseminated to the glasshouse industry for
practical application. Activities undertaken to
distribute the knowledge obtained in current
research projects to commercial growers, are part
of the research project concerned. The present
programme comprises activities related to the
dissemination of information to commercial
practice about research data obtained earlier or
somewhere else, and also about progress and
developments in research in general.
WWW.AGRO.NL/APPLIEDRESEARCH/PBG
In the course of the year under review PBG opened
its own website on the internet, a new medium for
the dissemination of information and knowledge
about research. Apart from the general information
about glasshouse research, also specific PBG
information is kept up to date here. Regular mention
is made of open days, lectures, vacancies etc. New
publications and a list of research reports are
periodically updated.
ELECTRONIC REFERENCE SITE FOR FLORICULTURE
AND GLASSHOUSE VEGETABLES (QUESTOR)
PBG attaches great value to contacts with and
information supply to individual growers. In order

to improve this, an electronic reference site has been
developed, in co-operation with STOAS, called
Questor. It is a user-friendly electronic information
system, which can be approached through the
—internet, containing answers on a wide variety of
questions. If an answer to a certain question is not
available in Questor, the question can be put to the
PBG, which will answer within 5 working days.
Subsequently, question and answer are taken up in
Questor. Thus Questor provides tailor-made
information for every grower and simultaneously
contains the most topical questions and answers.
Temporarily a telephone helpdesk has been set up
where the questions come in. These questions are
treated in the same way as those which would come
in through the internet. In addition the system offers
the possibility to click to further information through
hyperlinks. There is, for instance, a link to a site
with PBG-booklets and research reports. The
system is still under development. The list of key
words used is regularly updated. The system records
exactly how often a certain question is asked,
yielding information on the types and numbers of
questions of present interest to growers.
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BESTUUR/BOARD
OF GOVERNORS
Samenstelling

bestuur

PBG

per

31 december

LEDEN

NAMENS

A. de Bruijn (voorzitter)
A.C.M. Hartman (vice-voorzitter)
J.A. Ekelmans
B. Hanemaaijer
H. Kuil boer
C. Ku ijvenhoven
R. Osinga
R. Rotmensen
J. Soberjé
M. van Veen
Vacature

LTO Nederland
Ver. Tuinbouwsector Groente, Fruit en Paddestoelen
VBN
VGB en NVP gezamenlijk
LTO Nederland
Productschap Tuinbouw
CO
LTO Nederland
LTO Nederland
VGB en VBN gezamenlijk
MLNV-vertegenwoordiger

1998

ULT HET BESTUUR:
A.G.M. Holthuysen
N. Hoogenraad

Vervangen door J. Soberjé
Vervangen door B. Hanemaaijer

Medewerkers/Staff
Situatie

per

31

DIRECTIE
dr. R.J. Bogers, directeur,
dr. ir. H.M.C. van Holsteijn, adjunct
directeur

PLANT- EN PRODUCT-KWALITEIT

dr.ir. L. David je

PLANTENGROEI EN-ONTWIKKELING
dr. ir J.V.M. Vogelezang
dr. ir. R. Baas
dr. Tj. Blacquière
Th.J.M. van den Berg
A.A. Brandts
dr. F. Buwalda
B.A. Clark-Eveleens
ir. M. Dekker-Dijkshoorn
M.A. de Jongh
ing. A.M.A. van Mil-Vieveen
T.K. Ouwerkerk-Rozendaal
N.A. Straver
dr. ir. H.J. van Teigen
M.G. Warmenhoven

PRODUCTKWALITEIT
dr. ir. C. Vonk -Noordegraaf
ing. A.A.E. Bulle
ir. A. de Gelder
ing. D.A. Hazendonk
M.A. ten Hoope
M.A. de Jongh
dr. A. Marissen
G. Slootweg
A.A.M. van de Wurff

PLANTENVOEDING EN SUBSTRATEN
Lr.

J.A. Kipp

ing. C.M.J. Bloemhard
ir. C. Blok
A.L. van den Bos
A. M. M. van der Burg

december

1998

A.C. van de Graaf
A. Huijs
J. Jansen
ir. C. de Kreij
A.A. van Leeuwen
ing. H.W.M. Pittens- v.d. Heijden
J.B.G.M. Verhagen
ing. W. Voogt
E. van Voorthuizen
G. Wever
A. van Winkel

CUEMISCII LABORATORIUM

BEDRIJFSKUNDE (NAALDWIJK)

ing. C.W. van Elderen

ir. J.C.J. Amnierlaan

ing. L.J. van Aanholt
C.P. Binda
ing. V.M.J. Korpel-Arkesteijn
A.S.M. Valstar-Hofland
E.A. Voorbij
C. Wiskerke-van Brakel

KASKLIMAAT EN TECHNIEK

dr. ir. G.A. van den Berg
ir. M.H. Esmeijer
R. de Graaf
M.C. van der Meer
ing. A.A. Rijsdijk
ing. R.H.E. Tuin
ing. P.A. van Weel

TEELT EN BEDRIJFSVOERING
dr. ir. N.A.M. van Steekelenbiug

TEELT GLASGROENTEN EN
SNIJBOEMEN (NAALDWIJK)
dr. ir. A.N.M. de Koning
ing. A.J.H. Berents
J.C. Doorduin
R. Elgersma
L.Th. Engelaan-Hokken
J.M. Ettema

G. Heij
ing. L. Hogendonk
J. Janse
ing. R. Kaarsemaker
M. Kersten-Schols
D. Klinkspoor
ing. R.H.M. Maaswinkel
ing. S.A. Robat
EC. Rijpsma
P. Steenbergen
dr. W. Verkerke
G.A.M. Zwinkels-de Brabander

L.M.C. Achten
ing. B.B.G. Bastiaansen
ir. P.A.R. Dekker
ing. A.T.M. Hendrix
ing T.J. Hoogkamp
ir. B. Jonkman
drs. K.J. Kramer
ir. C.J.M. van der Lans
ir. A.A. van der Maas
ing. M. van Mechelen
ing. J.K. Nienhuis
ing. E.M.F.M. Nijs
ing. R.A.F. van Paassen
ir. E.H. Poot
ir. M.G.M. Raaphorst
ir. M.N.A. Ruijs
ing. P.H.J.M. Ruijter
ing. G.B. Splinter
ir. R.L.M. van Uffelen
ing. P.C.M. Vermeulen
ing. H. Vreugdenhil
ing. J.G. Weverwijk
S.C. van Woerden
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TEELT SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN
(AALSMEER)
ir. G.WH. Welled
ir. J. Benninga
ing. J. de Hoog
ing. J.A.M. Kromwijk
N.M. van Mourik
ing. G.E. Mulderij
H.M.C. Nijssen
drs. C. Ploeger (LEI)
ir. E. van Rijssel
ing. L.H.M. Stapel-Cuijpers
ing. C.G.T. Uitermark
ing. W.C.H. Verberkt

GEWASBESCHERMING AALSMEER
dr. ir. J. Fransen
ing. J.J. Amsing
M. Boogaard
A. Dalmeijer-Siemeling
C.J. Lanser-de Jong
ir. E.T. Meekes (LUW)
ing. A. Numansen
J. Tolsma
B. Weijers (LBO)
A.T. van Zessen-Bosker

GEWASBESCHERMING NAALDWIJK
dr. Lr. A, Kei ydied

dr. A.J. Dik
A. van der Linden
S.J. Paternotte
ir. P.M.J. Ramakers
W.T. Runia
M. van der Sar
M.A. van Slooten
M. van der Staay
C.C.M.M. Stijger
M. Valentijn-Benz
M. van der Voort
W. van Wensveen

INFORMATIEVOORZIENING
Dru: H.M.C. van Hohteijn

MANAGEMENTONDERSTEUNING
ing. R.G. Vidder

BELEIDSONDERSTEUNING
J. Blauw

SECRETARIAAT EN TEKSTVERWERKING
AALSMEER
M.J.M. Boogaard-Kanis
D. Ferrari- van der Linde
W.L.B. Kinnaer
B.A.M. Overdevest
V.C. van Zijverden- Bartlett

SECRETARIAAT EN TEKSTVERWERKING
NAALDWIJK

A.C. Muijs
M.S. van Oorde
C.EM. Wubben

STATISTIEK
B.J. van der Kaaij
ir. J.T.W.H. Lamers

FINANCIËLE EN
BED RI JFSECONOMISCH E ZAKEN
H. Schoonderbeek
M.B. Algera
M.M. van Baaien
J.J. Benschop
M.N. van Dijk
H.I. Gorisson
C. Zoutendijk-Rering

LOCATIE NOORD-NEDERLAND
ir. A. Af arid

L.C.M. Burger-Ladan
M.P.J, van der Maarel-van
Bergenhenegouwen
T. Schultz

C.A. Gerdes-Schoenmaker
J.H. Kleinhesselink-Hesselink

INFORMATICA
L. van den Bod
A.A.M. Heskes
R. de Koster
L. Spaans
ing. F. Steinbuch
J.L. Vijverberg (ROC)

FACILITAIRE DIENST
ir. A Mar 'id

FACILITAIR BEDRIJF AALSMEER
J. W de Vried

TEELTTECHNIEK AALSMEER
G.J. van den Broek
F. Akse
C.H.Th. Beelen
P. Braamhorst
J.R.H.M. van Kerckhoven
H. Koedijk
L.W. Kok
A.G.J. van Leeuwen (ROC)
M. Lindeboom-Rombout
J. Meijvogel (ROC)
P.M.M. Schrama
H. Schüttler
E. Tumstra
J. van Zoest

BEDRIJFSTECHNIEK

O.H.T. de Leeuw

C.H. Kleinhesselink
J. Loorbach
H. Mulder
M. Smit

TEELT GROENTEN
Vacture
A. Paardekooper
Z.B.W. Spiegelaar
E. Woldendorp

ONDERZOEKERS
ing. P.N.D. Haghuis
G.J.L. van Leeuwen
ing. F.R. van Noort
ing. L. van Veen-Schotanus

LOCATIE ZUID NEDERLAND
ing. M.WA. Heden
Ä.J.M. Cleven
E.J.J.M. Josten-Beelen
L.W.Th. Kleuskens-Janssen

TEELT BLOEMISTERIJ
H.H.J. Hoex
J.L. Hulscher
G.T.J. Jeucken
M.C.M. van Lier
H. Zonnenberg

TEELT GROENTEN

W. Groeneveld
P. Okkersen
R.M. Pret
A.P. Zwartendijk

FACILITAIR BEDRIJF NAALDWIJK

ONDERZOEKERS

J. de Bonte

MEDIATHEEK

TEELT BLOEMISTERIJ

J.J.M. Hendrikx
P.P.H.G. Bouten
P.P.A. Geukemeijer
A.M.L.P. Janssen-Linders
M.T.P.E. Jeurissen
J.J.W. Vercoulen

J.J. Stoof

REDACTIE EN COMMUNICATIE

àrd. WA. van Winden

BED RIJ FSTECHNIEK
G.L. van Charante
M. van der Gaag
P. Koornneef
J.F. Nadorp
E.H.J. Peters
J.W. Verhagen
P.C. van Zwet

PERSONEELSZAKEN

A.J. Arendzen

L. Bloem
M.P. van Gaaien
M.J. 't Hart
ing. P.U. van 't Hoff
H. Stephan
M.J.A. Weber-Boone

A. Saritas
C.P. Scheffers
M. Vermeer
A. Wiskerke
D. Wiskerke
O. Yilmaz

P.D.W Keud

A.H. Bergenhenegouwen-Depondt
C.M. van Heteren-Graphorn
E.A. Hoffius-Schenk
A.A.M. van Veldhoven
Y.C.L. v.d. Wilk-Veenman

vacature

P.J.W.N. Nadorp

O. Rissalah

P. Lagas

TEELTTECHNIEK (NAALDWIJK)
P. den Boer
O.F. van Eeden
F. P.M. van der Ende
J. van der Eijk (ROC)
P.G.M. Grootscholte
S. Heijs
P. Kortekaas
J. Lagraauw
J.H. Lekkerkerk
J. van Loenen
A.R.H. Mulder

mg. C.A. de Beer
ing. H.A.J.M. van Gurp
J.W.M. Kempen
ing. N. Niedack
ing. C.A. M. Schouten
ing. A.J.M. van de Wiel-van Son

LOCATIE RIJNSBURG
H.C. Cederhout
D.J.G. Krijger
R. van der Tang

PBG

Aalsmeer

Linnaeuslaan 2A
1431 JV Aalsmeer
Nederland
tel.+31 (0)297-35 25 25
fax+31 (0)297-35 22 70

PBG

Naaldwijk

Kruisbroekweg 5
Postbus 8
2670 AA Naaldwijk
Nederland
tel. +31 (0)174-63 67 00
fax+31(0)l 74-63 68 35

PBG Zuid-Nederland
Dr. Droesenweg 5, 5964 NC Horst, Nederland
Tel+31 (0)77-3978333, Fax: +31 (0)77-3978339

PBG Noord-Nederland
Gantel 12, 7891 XA Klazienaveen, Nederland
Tel: +31 (0)591-349191, Fax: +31 (0)591-349176

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

