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

Foreword

In 1999 bestond het praktijkonderzoek voor de
glastuinbouw 100 jaar. Een jubileum dat door het PBG
niet alleen werd benut om terug te blikken, maar ook
om naar de toekomst te kijken. Zo verscheen er in de
vakbladen een artikelenreeks met de toekomstvisies van
PBG-onderzoekers en stond ons jubileumsymposium in
januari 2000 ook in het teken van verleden én toekomst.
De komende jaren brengen belangrijke veranderingen
voor het PBG. Samen met de zes andere proefstations
van het plantaardig onderzoek gaan wij deel uitmaken
van het Plantaardig Praktijkonderzoek (PPO), dat
organisatorisch ondergebracht wordt bij Wageningen
Universiteit en Researchcentrum. In het verslagjaar
werd al hard gewerkt aan de voorbereidingen, zodat in
2000 alle stappen gezet kunnen worden voor een fusie
per 1 januari 2001.
In 1999 bleek duidelijk dat de personele onderzoeks
capaciteit niet meer aansloot bij de gewenste, en dat het
kassenbestand op de vier locaties te groot is voor de
toekomst. Het PBG kon daarom bedrijfseconomisch niet
meer gezond opereren. Bezuinigingen en een reorgani
satie zijn noodzakelijk gebleken. De vooraankondiging
hiervan aan ons personeel werd eind 1999 gedaan.
In 1999 is het PBG weer op tal van onderzoeksterreinen
actief geweest, zelfstandig maar heel vaak ook samen
met partners uit onderzoek of bedrijfsleven. Op deze
wijze kon door integratie van kennis een optimaal
onderzoeksresultaat behaald worden.

In 1999 the applied research for glasshouse horticulture
existed 100 years. PBG took the opportunity of this
centennial not only to look back, but also to look ahead
at the future. For example, a series of articles was
published in the trade press with visions of PBGresearchers on the future; the central themes of our
centennial symposium in January 2000 were past and
future. The coming years will bring important changes
for PBG. Together with the 6 other research stations for
plant-related research we will be participating in the
Applied Plant Research (PPO), which will become part
of the Wageningen University and Research Centre.
During the year under review much work has been
done on the preparations, so that in 2000 all steps can
be made for the merger on 1 January 2001. In the
course of the year it became apparent that research
capacity in terms of staffing increasingly deviates from
the desired situation and that the glasshouse facilities on
the A sites are too large for the future. As a result, PBG
was no longer capable of operating in a businesseconomically healthy way. Cutbacks and a
reorganisation appeared to be necessary. At the close of
1999 our personnel has been notified of these measures.
During the year under review PBG was active on a
great variety of research areas, solo but very often also
with partners from research or commercial companies.
In this way by integration of knowledge optimal
research results could be achieved.

Dr. Ir. H.M.C. van Holsteijn, directeur

Dr. Ir. H.M.C. van Holsteijn, Director
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Een nieuw teeltsysteem voor sering
in containers
A new growing system for lilac in
containers

Duurzaamheid

Het PBG onderzoek richt zich op het ontwerpen en
in de praktijk implementeren van bedrijfseconomisch
rendabele bedrijfssystemen voor de bloemisterij en
glasgroente. Deze systemen moeten voldoen aan de
criteria van duurzame agroproductiesystemen, zoals
gesteld aan 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, worden 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
ontwikkeld. Ten behoeve van het overheidsbeleid zijn
instrumenten aangereikt waarmee de ontwikkeling
naar duurzaamheid kan worden gestuurd.

ONTWIKKELING VAN DUURZAME
GEWASPRODUCTIESYSTEMEN (DGPS)
Het PBG onderzoekt in samenwerking met IMAGDLO in Wageningen de mogelijkheden voor de
ontwikkeling van tuinbouw productiesystemen waarin
gewassen geteeld kunnen worden zonder gebruik van
fossiele energie en chemische bestrijdingsmiddelen en
waarin kringlopen zoveel mogelijk gesloten zijn. De
milieubelasting van gewassen geteeld m dergelijke
Duurzame Gewasproductie Systemen (DGPS) wordt
geacht een factor 20 lager te zijn dan de huidige milieu

impact. Op basis van de haalbaarheidstudie, waarin
zaken als kasconstructie, klimaatbeheer, energie
conversie en milieubelasting aan de orde zijn gekomen,
is geconcludeerd dat er geen onoverkomelijke technische
en wetenschappelijke problemen bestaan om het
beoogde duurzame gewasproductiesysteem verder te
ontwikkelen. De haalbaarheidsstudie verschafte inzicht
in de kritische aspecten van een duurzaam gewas
productiesysteem. In het vervolgonderzoek zijn vijl
kasconcepten geselecteerd die onderworpen zullen
worden aan een nader onderzoek. Het PBG onderzoek
richt zich met name op de milieukundige gevolgen, aan
de hand van de methodiek van de miheugerichte Levens
Cyclus Analyse (LCA), en de bedrijfseconomische
gevolgen van deze DGPS concepten. Verder richt het
PBG onderzoek zich op de maatscfuippelijke acceptatie
en de mogelijkheden van inpassing van DGPS m het
landschap.

ONTWIKKELING VAN EEN NIEUW TEELTSYSTEEM VOOR
SERING IN CONTAINERS
In de huidige seringenteelt bestaat een aantal
belangrijke knelpunten die een duurzame ontwikkeling
ernstig belemmeren. Deze knelpunten zijn de
gevoeligheid voor Verticillium, de emissie van
gewasbeschermingsmiddelen voor bodemontsmetting en
de slechte arbeidsomstandigheden. In samenwerking
met BPO te Boskoop is in opdracht van het
Productschap Tuinbouw en RABO Nederland een
uitgebreid onderzoek gestart naar de teeltkundige en
bedrijfskundige mogelijkheden van een teeltsysteem dat
niet alleen structurele oplossingen biedt voor genoemde
knelpunten, maar ook tot een aanzienlijk hogere
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productie en kwaliteit kan leiden. Door de teelt in
containers uit te voeren kan het teeltproces veel beter
worden gestuurd en kunnen voedingstoffen worden
gerecirculeerd.
Bodemziekten kunnen door een strikte hygiëne worden
vermeden en via automatisering van het transport is een
sterke verbetering van de arbeidsomstandigheden
mogelijk. Vooruitlopend op het onderzoek is de
bedrijfseconomische haalbaarheid van het systeem
onderzocht. Het bleek dat bij het huidig prijsniveau een
beter financieel resultaat kan worden geboekt, ondanks
de hogere jaarkosten.
De hoogte van het resultaat hangt echter sterk af van de

te realiseren productieverhoging door realisatie van
jaarlijkse bloei. In maart 1999 is op het BPO te Boskoop
een uitgebreide teeltproef gestart, waarin drie
watergeef- en drie bemestingsstrategieën werden
onderzocht bij de teelt van weefselkweekplanten van het
ras 'Mme Florent Stepman' op 2 onderstammen,
S. vulgaris en S. josikaea.
Hoewel de groei in alle behandelingen voorspoedig
verliep en er al bloemknoppen waren aangelegd is in
2000 nog geen geforceerde trek gerealiseerd.
Vanaf 2001 wordt een jaarlijkse bloei nagestreefd. Enten
op de onderstam van S.josikaea gaf meer groeikracht
dan enten op de onderstam van S. vulgar UK

Sustainability
PBG research focuses on the design and practical
implementation of business-economically profitable
growing systems for floriculture and glasshouse
vegetables. These systems should meet the criteria of
sustainable agro-production systems, such as concern
emissions to the environment, the use of fossil energy
and raw material, market-oriented production and
incorporation into a multifunctional living
environment. Technology and systems for the control
of the growing process, in which the possibilities of
the plant are being used to the optimum, are tested in
experiments. Factors affecting the decision behaviour
of the grower are identified and management
information and decision support systems are
developed for business operation aimed at
sustainability. Objective methods for the
determination of sustainability are under
development. Instruments for government policy have
been made available to direct the development
towards sustainability.
SUSTAINABLE CROP PRODUCTION SYSTEMS
The PBG investigates, in co-operation with IMAGDLO, the possibilities of horticultural production
systems, in which crops can grow without fossil fuel and
pesticides use and where production cycles are almost
closed. The environmental impact of crops, grown in
these Sustainable Crop Production Systems, is supposed
to be decreased by a factor 10 to 20 compared to the
current environmental impact. A feasibility study, in
which aspects like glasshouse construction, climate
control, energy conversion and environmental impact
were investigated, showed that there are no insuperable
technical and scientific obstacles for the development of
sustainable crop production systems. The feasibility
study highlighted the critical components of sustainable
crop production systems. In a follow-up five different
types of glasshouses will be investigated in more detail.
The PBG activities mainly involve an environmental
analysis, according to the methodology of environmental
Life Cycle Assessment (LCA), and a business-
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economical analysis. Furthermore, attention will be paid
to the social acceptance and to the possibilities of rural
integration of sustainable crop production systems.

DEVELOPMENT OF A NEW GROWING SYSTEM FOR LILAC
IN CONTAINERS
In the current lilac cultivation there are a number of
bottlenecks, which seriously impede development
towards sustainability. These bottlenecks are the
sensitivity to verticillium, the emission of crop
protection compounds for soil sterilisation and the poor
labour conditions. In collaboration with the Research
Station in Boskoop an extensive research was launched
commissioned by the Commodity Board for
Horticulture and the RABO Bank Nederland into the
cultivational and business prospects of a growing system
which offers not only structural solutions for the
aforesaid bottlenecks, but may also lead to considerably
higher yield and quality. By performing the cultivation
in containers the growing process can be controlled
much better and nutrients can be recirculated.
Following a strict hygiene may avoid soil diseases, while
by automation of the transport considerable
improvement of the labour conditions is possible. In
anticipation of the research the business economic
feasibility of the system was investigated. At the current
price level a better Financial result appeared to be
possible, despite the higher annual costs. The result,
however, strongly depends on the yield increase that can
be realised by the annual flowering. In March 1999 an
elaborate cropping experiment was launched at the
Research Station in Boskoop, in which 3 water supply
and 3 nutrition strategies were investigated in the
cultivation of tissue culture plants of the cultivar 'Mme
Florent Stepman' on 2 rootstocks, Syringa vulgaris and
S. jodikaea. Although growth in all treatments was
favourable and flower buds had already been initiated,
no forcing had been realised in 2000. As of 2001 annual
flowering is aimed at. Grafted lilacs on the rootstock of
S.jodikaea were more satisfactory with respect to vigour
than those on S. vulgaris.
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Er is een toenemende maatschappelijke wens om over
producten te kunnen beschikken die zijn
geproduceerd zonder chemische gewasbeschermings
middelen, zonder kunstmest en in goede harmonie
met landschap en natuur. Het PBG onderzoekt
daarom met steun van overheid, sierteeltbedrijfsleven
en regionale overheden de teelttechnische en
bedrijfskundige mogelijkheden van biologische
systemen. Hierbij zijn naast de SKAL richtlijnen voor
de biologische teelt, ook de door het bedrijfsleven en
overheid vastgelegde afspraken in het
Milieuconvenant Glastuinbouw 2010 een belangrijk
uitgangspunt. Het onderzoek richt zich op de
preventieve bestrijding van ziekten en plagen, het
realiseren van een biologisch evenwicht in de bodem,
bodemvruchtbaarheid bij gebruik van organische
meststoffen en de integratie van preventieve en
curatieve maatregelen tot een evenwichtig en
duurzaam teeltsysteem. Verder werden de
mogelijkheden onderzocht om biologische
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 is gewerkt aan systemen
met jaarrondteelt van vruchtgroenten, teeltcom
binaties met eenmalig oogstbare gewassen en vrucht
groenten, jaarrondteelt chrysant en aan systemen met
diverse zomerbloemen. Samenwerking vindt plaats
met het Louis Bolk Instituut, LEI-DLO en DLV.

GEWASOPBOUW IN BIOLOGISCH GETEELDE CHRYSANT
Een probleem bij de biologische teelt van de meest
geteelde cultivar 'Reagan' is de gewasopbouw. Om een
optimale tak- en trosopbouw te krijgen worden in de
traditionele teelt de planten één of meerdere keren
geremd met het chemische middel daminozide,
waardoor de stengels dikker en steviger worden en het
blad wat donkerder wordt. Bij een biologische teelt mag
echter geen daminozide worden toegepast. Om zonder
dit middel toch een goede gewasopbouw te realiseren
kan vanaf het najaar tot vroeg in het voorjaar kouval en
DIF worden toegepast, maar in de zomer is dit niet
meer te realiseren. Om in deze perioden toch gewas op
te bouwen is onderzocht of beweging van het gewas de
groei voldoende remt. Er werden vier behandelingen
aangelegd waarin het gewas mechanisch werd bewogen
door met een stok met lappen over het gewas te strijken,
maar deze behandelingen leidden niet tot voldoende
verbetering in de tak- en trosopbouw.

PLAAGBESTRIJDING IN BIOLOGISCH GETEELDE
CHRYSANT
Hoewel het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de
chrysant is afgenomen, is deze teelt nog steeds sterk
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bouw

afhankelijk van breedwerkende insecticiden. In het
kader van de ontwikkeling van een Europees label voor
biologische landbouw is in opdracht van het Ministerie
van LNV onderzocht of een moderne jaarrondteelt van
chrysant aan de eisen van een dergelijk label zou
kunnen voldoen. Een proefkas van 730 m2 werd in drie
velden verdeeld die successievelijk werden beplant om
een jaarrondteelt na te bootsen. De luchtramen werden
van insectengaas voorzien om grote insecten (motten,
mineervliegen, wantsen) te weren.
Bestrijding van bladluizen is gecompliceerd omdat er tot
nu toe vier soorten betrokken zijn: rode luis, katoenluis,
boterbloemluis en groene kortstaartluis. In de proef
werd de bestrijding uitgevoerd door het inzetten van
gerst met graanluis als bankerplant.
Van de natuurlijke vijanden was vooral de sluipwesp
Aphiduu colemam behoorlijk actief, en in mindere mate de
predator Aphldoletej aphtdunyza. Toch zaten er met name
bij de oogst vaak te veel bladluizen in de bloemen. Er
moest dan ook regelmatig worden ingegrepen.
Momenteel is daarvoor slechts één plantaardig middel
beschikbaar (Spruzit), wat vroeg of laat tot
resistentieproblemen zal leiden, terwijl bovendien de
continue leverbaarheid van dit middel niet gegarandeerd
is. Tegen trips werd twee keer per teelt Amblyjeuu
ciiciuneru geïntroduceerd.
De bodemroofmijt Hypocupu werd niet losgelaten, omdat
de organisch bemeste grond al voldoende roofmijten
bleek te herbergen. De remming van de trips
ontwikkeling verliep bemoedigend. Vanaf week 40
kwam trips in slechts onbeduidende aantallen voor.
Terwijl bij de geïntegreerde bestrijding trips gewoonlijk
wordt aangemerkt als beperkende factor, lijkt bij een
volledig biologische teelt de bladluisbestrijding het
moeilijkste probleem.
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Ontwikkeling van biologische
teeltsystemen voor kasgroenten
Development of biological
cropping systems for glasshouse
vegetables

ONTWIKKELING VAN BIOLOGISCHE TEELTSYSTEMEN
VOOR KASGROENTEN
BIJ tomaat, komkommer, paprika, sla en radijs is
uitgebreid onderzoek gestart naar de teelttechnische en
bedrijfskundige haalbaarheid van zowel jaarrondteelten
als combinatieteelten. Het doel is om de grenzen voor
economisch rendabele biologische productie te
verkennen. De resultaten geven aan dat door een juiste
rassenkeuze, in combinatie met enten op een onderstam,
een belangrijk deel van het teeltrisico kan worden
verkleind. Alleen bij komkommer heeft een sterke
meeldauwaantasting in combinatie met een luizenplaag
de teelt voortijdig doen beëindigen.
De productie en kwaliteit is bij alle gewassen redelijk
goed geweest. Er is een begin gemaakt met de
ontwikkeling van een registratiesysteem van
teeltgegevens op biologische bedrijven en met het
biologisch bestrijden van wortelknobbelaaltjes. Eén
schimmel, Colletotrichum coccodej lijkt hierbij goede
resultaten te geven en zal in 2000 verder worden
onderzocht.

NUTRIËNTENBEHEER BIJ BIOLOGISCHE TEELTEN
Een van de problemen bij de biologische teelt is het
overschot aan nutriënten. De oorzaak is enerzijds de
verhouding tussen de nutriënten in de meststoffen, die
sterk afwijkt van die bij de gewasbehoefte, anderzijds is
de jaarlijkse gift aan organische stof vaak te ruim. Veelal
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wordt teveel fosfaat bemest. Er is een strategie
ontwikkeld om de aanvoer van stikstof, fosfaat en
kalium beter al te stemmen op de behoefte van de plant.
Deze strategie is vervolgens getoetst bij teelten met
komkommer, paprika en chrysant.
De gewasbehoefte aan stikstof, fosfaat en kalium is
berekend uit een schatting van de productie en bekende
gewasopnames van genoemde teelten. Uitgangspunt was
verder het wettelijk plafond in de fosfaatgift op basis
van dierlijke mest (200 kg ha'1). De organische
bemesting, een mengsel van stalmest en natuurcompost,
is gemaximeerd op dit plafond. De benodigde
hoeveelheid extra stikstof en kalium is toegediend met
bloedmeel en patentkali.
Met behulp van een modelberekening is de
beschikbaarheid van stikstof tijdens de teelt
doorgerekend. Extra giften met bloedmeel zijn hierop
afgestemd. Tijdens de teelten bleek dat bij de paprika en
komkommer te weinig stikstof beschikbaar kwam.
Extra bijmesten gaf onvoldoende resultaat.
Uiteindelijk zijn de producties met name bij
komkommer te laag uitgevallen. De oorzaken zijn
hoogstwaarschijnlijk de te lage nitraatgehalten in de
grond bij aanvang en een onderschatting van de
mineralisatiesnelheid van de natuurcompost.
Bij de chrysant gaf de werkwijze volgens deze strategie
geen problemen, omdat bij de start het nitraatgehalte
hoger was en relatief minder compost bemest is.
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Social pressure is increasing to have available
products that have been produced without chemical
crop protection agents, without fertilisers and in
harmony with landscape and nature. Funded by
government, floriculture industry and regional
authorities, PBG investigates the cultivational and
business-management prospects of biological systems.
In addition to the SKAL guidelines for biological
cultivation, also the arrangements between
government and glasshouse industry as laid down in
Milieuconvenant Glastuinbouw 2010 are an important
starting point. Research focuses on the preventive
control of pests and diseases, realisation of a
biological balance in the soil, soil fertility when using
organic fertilisers and the integration of preventive
and curative measures to achieve a balanced and
sustainable growing system. In addition, the
possibilities were investigated for an economically
justified method of introducing biological growing
systems in commercial practice. For ornamental crops
the production of biologically grown starting material
without growth regulators is an important issue.
Systems with year-round cropping of fruit vegetables,
growing combinations with once-over harvested crops
and fruit vegetables, year-round crop of
chrysanthemum and systems with various summer
flowers were investigated. Collaboration takes place
with the Louis Bolk Institute, LEI-DLO and DLV.

CROP STRUCTURE IN BIOLOGICALLY GROWN
CHRYSANTHEMUM
One of the problems in the biological cultivation of the
most frequently grown cultivar 'Reagan' is the crop
structure. In order to obtain optimal stem and spray
build-up, in the traditional cultivation plant growth is
inhibited once or twice with daminozide, which makes
the stems thicker and firmer.
However, in biological cultivation application of
daminozide is not allowed. In order to realise adequate
crop build-up in the absence of this compound, from
autumn until early spring temperature drop and DIF
can be applied but in summer this is not a feasible
option. To obtain reasonable crop build-up in these
periods it was investigated whether crop movement
inhibits growth sufficiently. Four treatments were laid
out in which the crop was moved, but the treatments did
not result in any improvement in stem and spray build
up.

PEST CONTROL IN BIOLOGICALLY GROWN
CHRYSANTHEMUM
Although the use of pesticides in chiysanthemum
growing has dropped, this crop is still very much
dependent on broad-spectrum insecticides. In the
framework of a European label for biological

agriculture, by order of the Ministry of Agriculture,
Nature Management and Fisheries it has been
investigated whether a modern year-round
chrysanthemum crop could meet the requirements of
such a label. An experimental glasshouse of 730 m2 was
divided into three plots, which were planted successively
to imitate a year-round crop. The ventilators were
equipped with insect netting to keep out large insects
(moths, leafminers, and bugs).
Control of leaf a phids is complicated because to date
four species are known to cause problems: red aphid,
cotton aphid, foxglove aphid and helichrysus aphid. For
the control, barley with cereal aphids was used as
banker plant. Of the natural enemies particularly the
predatory wasp Apbiduut colemani, was fairly active, and
to a lesser extent the predator Aphidoletej aphidunyza.
Nevertheless many leaf aphids were observed in the
flowers at harvest. Regular interventions were therefore
necessary. At the moment only one compound of plant
origin is available (Spruzit), which will sooner or later
lead to resistance problems, while in addition continuous
availability of this compound is not guaranteed. Against
thrips AnibLydeiuj cucumerLi was introduced twice per
cropping period. The soil predatory mite Hypocupu was
not released, since the organically fertilised soil
appeared to contain sufficient predatory mites. The
inhibition of the thrips development was encouraging.
From week 40 onwards thrips was observed in only
insignificant numbers. Whereas in integrated control
thrips is usually regarded as the limiting factor, in a fully
biological crop the leaf aphid control seems to be the
hardest problem.

DEVELOPMENT OF BIOLOGICAL CROPPING SYSTEMS FOR
GLASSHOUSE VEGETABLES
Elaborate research has been launched into the
cultivational and management feasibility of both yearround and combination crops of tomato, cucumber,
sweet pepper, lettuce, and radish. The aim is to explore
the limits of economically profitable biological
production. The results indicate that the combination of
the right cultivar with grafting on a rootstock may
considerably reduce the growing risk. Only in the case
of cucumber the crop had to be terminated prematurely
due to a severe mildew attack in combination with aphid
pest. In all crops yield and quality were adequate. A
start was made with the development of a registration
system of growing data on biological holdings. In
nutrition research the water supply and nutrition
strategy for tomato was developed further, both on
practical holdings and on the PBG. A compost mixture
was used as base dressing. A start was made with the
biological control of root knot nematodes. One fungus,
Colletotrichum coccoàed, seems to yield reasonable results
and will be further investigated in 2000.
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NUTRIENT MANAGEMENT IN BIOLOGICAL CROPPING
SYSTEMS
One of the problems in biological crops is the surplus of
nutrients. On the one hand this is caused by the ratio
between the nutrients in the fertilisers, which deviates
strongly from the crop's requirement, on the other hand
the annual dosage of organic matter is often too large.
Mostly a surplus of phosphate is given. A strategy has
been developed to adjust the supply of nitrogen,
phosphate and potassium to the needs of the plant.
Subsequently this strategy has been tested in cucumber,
sweet pepper and chrysanthemum crops. The crop's
requirement of nitrogen, phosphate and potassium was
calculated on the basis of an estimate of the yield and
the known uptakes of the crops mentioned. A further
starting point was the legal limit to the phosphate supply
on the basis of animal manure (200 kg.ha"1). The organic
fertilisation, a mixture of farmyard manure and nature
compost, has been maximised on this limit. The
necessary extra nitrogen and potassium was supplied in
the form of dried blood and sulphate of potash and
magnesium. A model was used to calculate the
availability of nitrogen during the cropping period.
Extra supplies of dried blood were given on the basis of
these calculations. In the sweet pepper and cucumber
crops insufficient nitrogen appeared to be available.
Additional top dressing gave insufficient result. In the
end yields appeared to be too low, particularly those of
cucumber. This was most probably caused by the low
nitrate contents in the soil at the outset and
underestimating the mineralisation rate of the nature
compost. In the chrysanthemum crop, working with this
strategy did not give any problems, because at the start
the nitrate content was higher and less compost was
fertilised.
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Agroproductiesystemen dienen te voldoen aan
maatschappelijk gestelde en afgesproken eisen ten
aanzien van de emissies van mineralen naar het
milieu. t)e terugdringing van de emissie zal
binnenkort door de overheid worden opgelegd. PBG
onderzoeksprojecten leveren bouwstenen voor en
prototypes van bedrijfseconomisch haalbare
teeltsystemen, die deze nieuwe emissiereductie van
nutriënten kunnen bewerkstelligen met behoud van
het productievermogen van het gewas en de kwaliteit
van het product. Naast aandacht voor de verbetering
van watergeef- en bemestingsstrategieën richt het
onderzoek zich op een verdere optimalisatie van het
wortelmilieu, onder meer door het bestuderen van de
fysische transportverschijnselen in wortelmedia.

ZUURSTOFVOORZIENING WORTELMILIEU
De zuurstofvoorziening van wortels moet voldoende zijn
om een ongestoorde wortelgroei en opname van
voedingsstoffen en water te garanderen. Maar wat is een
voldoende zuurstofvoorziening? Het is duidelijk dat
uitputting kan optreden wanneer het zuurstofverbruik
door ademhaling van wortels en micro-organismen
groter is dan de zuurstofaanvoer. Om meer inzicht in de
zuurstofhuishouding te verkrijgen werd in 1999 zowel
de ademhaling van wortels en substraat als de
gassamenstelling m het wortelmilieu gemeten. De
wortelademhaling van komkommer bleek vergelijkbaar
met andere gewassen. Het zuurstofverbruik werd ook
bepaald aan nog ongebruikte substraten. Dit z.g.
biologisch zuurstofverbruik bleek alleen bij houtvezel op
te treden. Voor bepaling van zuurstofgehalten in
substraten werd een nieuwe bemonsteringtechniek
ontwikkeld. Bij komkommer werd gedurende een teelt
in verschillende substraten (steenwol, perliet, tuinturf)
op verschillende hoogten zuurstof en kooldioxide
gemeten. Het bleek dat het zuurstofgehalte van boven
naar beneden afnam, terwijl kooldioxide en ethyleen
juist toenamen. De laagste concentraties zuurstof
werden gevonden in de substraten met het hoogste
vochtgehalte, namelijk tuinturf en steenwol. Dit kwam
overeen met de onder laboratoriumomstandigheden
gemeten lagere zuurstofdiffusie en luchtgehalten in deze
substraten. Met behulp van de gemeten waarden van
diffusie, ademhaling en zuurstofconcentraties kunnen in
de toekomst beter gefundeerde adviezen over de
geschiktheid van substraten m.b.t. de luchthuishouding
gegeven worden.

VERSTOPPING VAN DRUPPELAARS
Verstopping van druppelaars zorgt voor een ongewenste
variatie in watergift, waardoor er plaatselijk verschillen
in gewasgroei tot zelfs uitval van planten kan optreden.
Verstopping kan zowel optreden door het neerslaan van
zouten als door ophoping van micro-organismen. In

De bemonstering van gassen vindt plaats door middel van geperforeerde
buisjes. Daarnaast wordt on line het watergehalte op drie posities
elektrisch gemeten met behulp van de FD-meter, die het watergehalte en
de EC bepaalt. Aan de hand van deze metingen kan het met gas gevulde
poriënvolume over de hoogte van de kolom worden geschat.
Gases can be sampled in perforated tubes. In between the tubes the
water content is measured on line with Frequency Domain (FD)
measurement equipment. From these data gas filled porosity can be
estimated.

1999 is een uitgebreid onderzoek gedaan naar
organische oorzaken van verstopping. Op een aantal
bedrijven werd in de druppelaars veel schimmelgroei
geconstateerd. Daarom werd een aantal
schimmelwerende middelen op basis van
waterstofperoxide onderzocht. Het bleek dat de
aanwezigheid in het voedingswater van organisch
materiaal, dat als substraat kan dienen voor
schimmelgroei, een grote invloed had op het succes van
de bestrijding. De resultaten zijn met de leveranciers
van de middelen besproken.
In een doorlopende proef wordt onderzocht of het
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Opengesneden druppelaar; verstopt door slijm van bacteriën

Cut open drip irrigation system blocked by bacterial slime

doseren van methaan in de voedingsoplossing voldoende
effectief is tegen bacteriële verstopping. In 1999 werd in
deze proef een nieuw type druppelaar getest.
Er is een objectieve methode ontwikkeld om de aard van
de vervuiling in druppelaars vast te stellen. Hierbij
worden in de aangetroffen vervuiling het aantal cellen,
de hoeveelheden aan ATP, koolstofverbindingen en
zouten bepaald. De mate waarin deze stoffen
voorkomen geeft aan wat voor soort vervuiling er in de
druppelaar aanwezig is. Deze methode moet nog verder
ontwikkeld worden voor een toepassing bij druppelaars
die in de praktijk worden verzameld. Met deze gegevens
kan een plan worden opgesteld waarmee verstopping
kan worden voorkomen.

worden geschat. Het model is ontwikkeld in proeven op
het PBG bij de gewassen chrysant en radijs. Het model
is vervolgens getoetst op vijf praktijkbednjven met deze
gewassen. Daarnaast is het model ook in de praktijk
getoetst op zeven bedrijven die werkten volgens een
systeem met korte druppelbeurten op basis van
tensiometer waarden (het z.g. DAC-systeem).
Uit de resultaten bleek dat de verdampingsberekening
aanpassing behoeft op drie onderdelen, n.l. de start van
de teelt, extreme buitentemperatuur en invloed van
assimilatiebelichting.
In de experimenten op het PBG en bij de
praktijkbedrijven bleek het fertigatiemodel goed
toepasbaar. Er deden zich geen teeltkundige problemen
voor door de verlaagde water- en mestgift. De behaalde
reductie in watergift en derhalve in stikstofemissie bleek
echter sterk afhankelijk van de werkwijze van de
individuele teler. De reductie in watergift ten opzichte
van de rest van het bedrijf varieerde van 0 % bij een
traditioneel 'droge' teler tot 45 % bij een traditioneel
'natte' teler. De reductie in stikstofgift lag in dezelfde
orde van grootte en varieerde in absolute zin van 16 300 kg stikstof per hectare. Het nutriëntendeel van het
model is nog verder in ontwikkeling, maar het watergift
model is nu voor praktijkbedrijven beschikbaar.

OPTIMALISEREN VAN WATERGIFT EN BEMESTING BIJ
TEELTEN IN GROND
In 1997 is een onderzoek gestart met als doel de water
en mestgift af te stemmen op de behoefte van de plant.
Dit is noodzakelijk om de emissie van stikstof en fosfaat,
en wellicht ook die van gewasbeschermingsmiddelen, te
minimaliseren. Hiertoe is een zogenaamd fertigatiemodel
ontwikkeld. In dit model is een verdampingsmodel
gekoppeld aan een model voor de opname van
nutriënten, zodat de water- en nutriëntenbehoefte kan
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Agro-production systems should meet socially
accepted requirements with respect to the emission of
minerals to the environment.
Research supplies the materials for and the
prototypes of business-economically viable growing
systems, which are able to meet the emission
reduction of nutrients pointed out in new legislation,
while maintaining the productive capacity of the crop
and the produce quality. Attention is focused on the
water supply and fertilisation strategies in glasshouse
horticulture and on physical transport processes in
growing media.

OXYGEN SUPPLY IN GROWING MEDIA
Oxygen supply in growing media must be sufficient in
order to maintain undisturbed growth of roots and
uptake of ions and water. But how to determine
adequate oxygen supply? It is clear that when oxygen
demand by plant roots and micro-organisms in the
growing medium is higher than oxygen supply,
depletion of oxygen may occur.
To obtain more insight into the dynamics of oxygen in
growing media in 1999 both the respiration of roots and
of growing media and the oxygen concentrations in the
growing media were determined.
Root respiration rates measured of cucumber were
comparable to rates measured for other crops. Biological
respiration by unused growing media occurred in wood
fibre. For determination of oxygen concentrations in
growing media a new sampling technique was
developed. During culture of cucumber gas samples
were taken in different growing media (rockwool,
perlite, black peat) at different heights, in which oxygen,
carbon dioxide and ethylene were determined. Oxygen
concentration decreased and carbon dioxide and
ethylene increased from top to bottom. Lowest oxygen
concentrations were found in growing media with
highest water contents, i.e. bottom of rockwool and
black peat. This corresponded with lower oxygen
diffusion rates of these growing media under laboratory
conditions. Using the data of diffusion, respiration and
oxygen concentrations better recommendations on the
suitability of growing media in soilless culture can be
given in the future.

BLOCKING OF DRIP IRRIGATION SYSTEMS
Blocking of drip irrigation systems results in undesired
variation in water supply, so that locally differences in
crop growth and even dieback may develop. Blocking
may be the result either of precipitation of salts or of
accumulation of micro-organisms.
In 1999 extensive research has been carried out into the
organic causes of blocking. On a number of nurseries
serious fungal growth was observed in the drippers.
Consequently a number of fungicidal compounds was

investigated on the basis of hydrogen peroxide. The
presence of organic material in the nutrient water, which
may function as substrate for fungal growth, appeared
to have a great effect on the success of the control. The
results were discussed with the suppliers of the agents.
In a continuous experiment it was investigated whether
applying methane in the nutrient solution is sufficiently
effective against bacterial blocking.
In 1999 a new dripper type was tested in this research.
An objective method has been developed to determine
the nature of the pollution in the drippers. In the
pollution observed the number of cells, the amounts of
ATP, organic carbon and salts are determined.
The extent to which these compounds occur is an
indication of the type of pollution in the dripper.
Further development of the method is necessary for
application on drippers collected in practice. With these
data a plan can be drawn up for the prevention of
blocking.

OPTIMISATION OE WATER SUPPLY AND FERTILISATION OF
SOIL GROWN CROPS
A project was started in 1997 aiming at reduction of
nitrogen and phosphorus leaching (and consequently
the emission of plant protection chemicals), by adjusting
the supply of water and nutrients to the crop demand.
For this purpose a so-called fertigation model has been
developed.
This model links a transpiration model with an uptake
model for nutrients so that the water and nutrient
demand can be estimated. The model has been initially
developed and tested in experiments with
chrysanthemum and radish at the PBG. After that, the
model has been tested in commercial practice (four
chrysanthemum holdings and one radish holding).
From the results it appeared that the transpiration
model needs modification for certain parameters, i.e.
evaporation during the start of a crop, extreme air
temperatures and the effects of assimilation lighting.
The fertigation model is applicable, as was concluded
from the experiments at the PBG and in commercial
practice. Problems with the crop growth and
development, due to the altered irrigation and
fertilisation strategy, did not occur.
However, the reduction in water supply and
consequently in nitrogen supply, depended strongly on
the working method of the individual grower. The
reduction in water supply in relation to the normal
treatment varied from 0 % (traditionally "dry" grower)
to 45 % (traditionally "wet" grower). The reduction in
nitrogen supply was in the same order of magnitude and
varied in absolute data from 16-300 kg nitrogen ha"1.
The nutrient part of the model is in further
development, but the irrigation model is available now
for commercial use.
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Energie

Energiecentrum
Energy centre

In de komende jaren zijn het realiseren van de
doelstellingen van de Meerjaren Afspraak Energie
(MJA-E) en de liberalisering van de gasmarkt twee
grote uitdagingen voor het tuinbouwbedrijfsleven. In
de MJA-E ligt de afspraak vast voor een reductie van
het energiegebruik en verhoging van de energieefficiëntie. De liberalisering van de gasmarkt zal
ingrijpende consequenties voor de productiebedrijven
hebben. Een gelijkmatig patroon van gasafname zal
hierbij essentieel worden voor een goede
concurrentiepositie.
Voor de ondernemer zijn bedrijfseconomische
overwegingen, technische oplossingen en
plantkundige mogelijkheden belangrijke bouwstenen
voor het adequaat inspelen op deze ontwikkelingen.
In het onderzoek is gekozen voor een integrale
benadering van deze problematiek en wordt gewerkt
aan toepasbare oplossingen voor de praktijk.

LOSLATEN VASTE TEM PE RATU U RIN SI EI. L I NG EN
Vaste temperatuurinstellmgen voor dag en nacht kunnen
worden vervangen door gemiddelde temperaturen die in
een bepaalde periode - een of meerdere dagen gerealiseerd moeten worden. Dit geeft de
klimaatcomputer meer vrijheidsgraden dan tot nu toe
gebruikelijk. Binnen bepaalde minimum en maximum
temperatuurgrenzen zal de computer de mogelijkheid
krijgen om bij het realiseren van de gewenste
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gemiddelde temperatuur zo zuinig mogelijk met energie
om te gaan. De temperatuur mag hierbij wat wegzakken
als het buiten kouder wordt zonder dat er negatieve
effecten optreden voor kwaliteit en de productie.
Hiermee zal het kasklimaat meer het natuurlijke klimaat
gaan volgen en wordt het stookpatroon vlakker. Dit kan
een grote kostenbesparing opleveren omdat piekgas
duur is. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van
een programma voor temperatuurintegratie. Dit is door
het PBG ontwikkeld in samenwerking met een
leverancier. Nadat eerst met succes de mogelijkheden
voor een temperatuurintegratie binnen 24 uur zijn
uitgezocht, is in 1999 het onderzoek uitgebreid naar
meerdaagse temperatuurintegratie. Hierbij wordt een
gemiddelde temperatuur niet binnen 24 uur gerealiseerd,
maar binnen meerdere dagen. Zo kan worden
ingespeeld op de weersverwachting over langere
termijn. Het onderzoek vindt onder meer plaats op een
aantal praktijkbedrijven, waarbij wordt samengewerkt
met een leverancier van kasklimaatcomputers.
Door temperatuur integratie kan over een teeltperiode
tot 10 % energie bespaard worden.

WATER AI S DRAGER VAN ENERGIE
Water is een belangrijke drager van energie in
kasverwarmingssystemen. Waterdamp speelt een rol bij
de overdracht van energie van de plant naar de kaslucht
door verdamping en vanuit de kas naar buiten bij
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ventilatie. Verder wordt er energie overgedragen door
condensatie van water op plantendelen. Dit is
ongewenst omdat op natte delen schimmelaantasting
door Botrytis kan ontstaan. In moderne
klimaatregelingen is daarom een module beschikbaar die
zorgt voor een klimaatsturing waarbij condensatie op
het gewas wordt voorkomen. De basis hiervoor is
ontwikkeld door het PBG. De noodzaak en de
mogelijkheden van vochtbeheersing zijn uitgebreider
bekeken in een studie over ontvochtiging en
klimaatbeheersing. Hieruit blijkt dat de mogelijkheden
om de integratie capaciteit van planten voor
temperatuur en vocht te benutten nog lang niet zijn
uitgeput. Groentegewassen blijken zeer goed langdurige
perioden van hoge luchtvochtigheid te kunnen
verdragen. Voor siergewassen zijn voor de duur van
hoge luchtvochtigheid geen grenzen bekend. Uit het
bedrijfsvergehjkend onderzoek roos blijkt dat een
hogere relatieve luchtvochtigheid de houdbaarheid
verkort. Onderzoek naar effecten van luchtvochtigheid
is nodig om verdere energiebesparing mogelijk te
maken.

TEMPERATUURVERDELING IN DE KAS
In de praktijk zijn horizontale temperatuurverschillen
van soms meer dan 4°C eerder regel dan uitzondering.
Hierdoor ontstaan er verschillen in gewasgroei, kwaliteit
en productie. De klimaatcomputer neemt deze
verschillen binnen de kas niet waar, want er wordt
geregeld op basis van één meetbox per regelgroep,
meestal één afdeling. Hierdoor heeft de computer een
ander beeld van het klimaat dan er in werkelijkheid is.
Dit leidt tot verkeerd en soms overbodig
energiegebruik. Bijvoorbeeld tot droogstoken, een
combinatie van stoken en luchten, terwijl dit niet nodig
is, of niet droogstoken als dit juist wel nodig is. Het
PBG heeft een methode ontwikkeld om op eenvoudige
en goedkope wijze temperatuurverschillen in kassen op
te sporen en op een systematische manier te verhelpen.
Deze methode was in eerste instantie ontwikkeld voor
bedrijven met looppaden tussen het gewas en is nu
getoetst voor een groot aantal bedrijfstypen met andere
teeltsystemen. De methode blijkt voor alle teeltsystemen
in principe goed te werken. De toepassing op bedrijven
waar nauwelijks of geen looppaden aanwezig zijn valt
echter tegen, omdat hierbij het uitvoeren van de meting
twee tot drie maal zoveel tijd kost dan bij teeltsystemen
met looppaden. De verticale temperatuurverdeling in
relatie tot de buisligging werd dit jaar onderzocht bij
chrysant. Door een aangepaste buisligging bleek het
mogelijk ca. 10% energie te besparen ten opzichte van
de gebruikelijke buisligging, zonder dat dit ten koste
ging van kwaliteit en productie. Bij deze buishgging
werd via een aangepast ondernet relatief meer warmte
onder in het gewas gebracht en relatief minder via het
standaard bovennet boven het gewas. De aangepaste
buisligging had ook een lagere luchtvochtigheid in het
gewas tot gevolg, waardoor het gewas minder aangetast
werd door schimmelziekten. Met de in het onderzoek
verzamelde data werd eveneens een model voor de
verdeling van lucht- en planttemperatuur ontwikkeld en
gevalideerd voor chrysant.

Condensatie van water op tomaat.
Condensation of water on tomato.

ENERGI ESCHERMEN
Het gebruik van schermen is een goede methode om
energie te besparen. In de loop der jaren hebben zowel
de schermdoeken, de scherminstallaties als de
schermregelingen aanzienlijke verbeteringen ondergaan.
Het PBG heeft daarom in 1999 gewerkt aan een nieuwe
'Energieschermbrochure' die medio 2000 gereed komt.
In de brochure komen zowel technische als
teelttechnische zaken aan de orde. Ook wordt ingegaan
op de praktijkervaring met een tiental hoofdgewassen.
Onderzoek is verricht aan de kouval die op kan treden
als energieschermen 's morgens openen. Bij kouval 'valt',
zodra het scherm geopend wordt, koude lucht van
boven het scherm op de planten onder het scherm. Dit
is een ongewenste situatie, omdat de groei van de plant
bij een sterke temperatuurdaling wordt verstoord. Om
dit te voorkomen is een regelprogramma ontwikkeld, dat
in de praktijk met succes is getoetst.

MANAGEMENTONDERSTEUNING VOOR ENERGIEZUINIGE
KLIMAATBEHEERSING
Het PBG heeft een prototype computerprogramma
ontwikkeld dat de teler ondersteunt bij de keuze van
klimaatinstellingen. Met dit programma (GrowingEnergy) kan de teler iedere vierweekse periode een
cyclus doorlopen. Deze cyclus begint met een Planning,
waarbij de teler doelen stelt voor zijn energieverbruik en
klimaat, gewas en productie. Hierbij wordt hij
ondersteund met aandachtspunten en vuistregels uit het
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Dubbel scherm by anthurium voor
energiebesparing en lichtwering
(Foto: Ludvig Svensson)
Double screen in anthurium for
energy saving and light reduction
(Photo: Ludvig Svensson)

Teeltgeheugen. Na registratie van gerealiseerde
gegevens (uitvoering), controleert hij wekelijks of de
gestelde doelen zijn behaald en past hij eventueel
klimaatinstellingen aan (controle). Na vier weken
analyseert hij de oorzaken van verschillen tussen
planning en realisatie waarop hij eventuele nieuwe of
verbeterde aandachtspunten en vuistregels in het
Teeltgeheugen vastlegt. Bij registratie van de
gerealiseerde gegevens kunnen veel gegevens vanuit de
klimaatcomputer en andere registratiesoftware worden
geïmporteerd, zodat veel onnodig invoerwerk wordt
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voorkomen. Het PBG rekenmodel Gasverbruik kan op
basis van bedrijfsgegevens, het buitenklimaat en de
geplande klimaatinstellingen berekenen hoe hoog het
gasverbruik had moeten zijn. Door vergelijking met het
werkelijke gasverbruik in Growing Energy kan de teler
zien wanneer hij te veel of juist weinig energie heeft
verbruikt. Growing Energy is getest bij negen
paprikatelers en rozentelers. Zij vonden dat zij hiermee
bewuster met klimaatinstellingen hebben leren omgaan.
Onderzocht wordt nu of Growing Energy in samen
werking met softwareleveranciers kan worden verspreid.
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The objectives of the Long Term Agreement Energy
(MJA-E) and the liberalisation of the gas market are
two challenges for the glasshouse industry. Within the
MJA-E an agreement is made on reduction of energy
consumption and energy efficiency. The liberalisation
of the gas market has enormous consequences for
production companies. A regular and constant use of
gas is essential to be in a good position for
competition. The entrepreneur has business-economic
considerations, technical solutions and plant
physiological opportunities to respond adequately to
these developments. Research takes an integral
approach of these problems to come to implementation
of solutions in glasshouse companies.

ABANDONING FIXED TEMPERATURE SET POINTS
In future, Fixed temperature set points for day and night
can be replaced by average temperatures which have to
be realised within a certain period of one or several
days. This results in more degrees of freedom for the
climate computer than was usual so far. Within certain
minimum and maximum temperature boundaries the
computer will be able to use energy as efficiently as
possible in the realisation of the desired average
temperature. Temperature level is allowed to go down
for a while when it gets colder outside without adverse
effects on crop quality or yield. Thus the glasshouse
climate will follow the natural climate more closely and
the heating pattern will become more level. This may
result in a considerable saving in costs in a liberalised
energy market where peak gas is particularly expensive.
Research was carried out with the help of a programme
for temperature integration. Following on the successful
investigation of the possibilities for temperature
integration within 24 h, in 1999 research was extended
to temperature integration for more than one day. The
average temperature is then not realised within 24 h but
within several days. In this way the longer-term weather
forecast can be anticipated. Research sites include a
number of commercial holdings; investigations are done
in collaboration with a supplier of glasshouse climate
computers.

By chrysant kan door een aangepaste buisligging ca. 10% energie worden bespaard.
By adjusting the pipe position in a chrysanthemum crop up to 10% energy can be saved.

necessity and possibility of humidity control were
investigated more extensively in a study on
dehumidification and climate control. The opportunity
to use integration capacity of plants for temperature and
humidity has not reached its limits. Vegetable crops
appear to be able to sustain long periods of high relative
humidity. For ornamental crops the limits for the
duration of the humidity are unknown. Business
comparison research with rose pointed out that a high
relative humidity reduces the keeping quality. Research
into the effects of air humidity is required to effectuate
more energy saving.

TEMPERATURE DISTRIBUTION IN A GLASSHOUSE
WATER, AN IMPORTANT ENERGY CARRIER
Water is a general energy carrier in glasshouse heating
systems. Part of the energy transfer from plant to air
and from inside a glasshouse to the open is based on
water transport. This can be by means of transpiration,
ventilation or condensation. Water as humidity in the air
is an important factor in energy consumption and
energy efficiency in glasshouse industry. Condensation
on plant parts is undesirable. An option in modern
climate regulation is a module that results in a climate
regulation to avoid condensation on the crop. The basis
for such a regulation has been developed by PBG. The

In growing practice horizontal temperature differences
of sometimes more than 4°C are the rule rather than the
exception. Such variations result in differences in crop
growth, quality and yield. The climate computer is
ignorant of these gradients in the glasshouse and
regulates on the basis of one measuring box per control
group, mostly one compartment. As a result the
computer's impression of the climate is different from
reality. This may lead to faulty and occasionally
superfluous energy use. For example, heating with open
ventilators while this is not necessary, or not heating
with open ventilators when this is necessaiy. PBG
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developed a method to trace temperature gradients in
glasshouses in a simple and cost-effective way, and to
correct them systematical^. This method has been
developed initially for holdings with paths between the
crop and has now been tested for a great number of
holding types with other growing systems. In principle
the method appears to be effective for all growing
systems, but application on holdings with no or hardly
any paths is disappointing. This is due to the fact that
carrying out the measurement takes two to three times
the amount of time necessary in systems with paths. The
vertical temperature distribution in relation to pipe
position has been investigated this year in a
chrysanthemum crop. By adjusting the pipe position it
appeared to be possible to save ca 10% energy as
compared to the usual pipe position, without this being
at the expense of quality or yield. By way of an adjusted
subnet, proportionally more heat was introduced in the
bottom of the crop, and proportionally less through the
standard overhead network above the crop. The
adjusted pipe position also resulted in lower air
humidity so that the crop appeared to be less sensitive
to diseases. With the data collected also a model for the
distribution of air and plant temperature was developed
and validated for chrysanthemum.

ENERGY SCREENS
Energy screening is a proven method for energy saving.
In the course of the years screening cloths, screening
installations as well as screening controls have
undergone considerable improvements. For this reason a
new PBG-manual on 'Energy screens' is in preparation
which will be ready in the middle of 2000. Both
technical and cultivational matters will be dealt with.
Practical experience with 10 main crops will be
discussed. In addition, research has been carried out on
the temperature drop which may occur when the energy
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screens open in the morning. 'Temperature drop' is the
name for the phenomenon that cold air from above the
screen 'falls' on the plants below the screen as soon as it
is opened. This is an undesirable situation. To prevent
this, a control programme has been developed which has
been successfully tested in practice.

GROWING ENERGY, A MANAGEMENT TOOL FOR ENERGY
EFFICIENT CLIMATE CONTROL
Growing Energy is a prototype computer program,
which assists the grower in choosing the right climate
settings. With Growing Energy a grower goes through a
4-weeks cycle. This cycle starts with a planning, where
the grower sets goals for energy use, indoor climate,
crop and production. Points of attention and rules of
thumb from the Cultivation Memory can support the
planning. After recording the realised data, the grower
checks weekly whether he has reached his goals and
adjusts his climate settings if necessary. At the end of
the cycle, he analyses the causes of differences between
planning and realisation. New and improved points of
attention can be recorded in the Cultivation Memory.
While recording the realised data, many data can be
imported from the climate computer and other
registration software, so that a lot of unnecessary and
boring typing work can be avoided. The PBG
calculation model "Gasverbruik" can calculate the
necessary gas usage with data about the company, the
outdoor climate and the planned climate settings. By
comparing the calculated and the realised gas usage, the
grower can find out when he has used too much or
maybe even too little gas. Growing Energy has been
tested with 9 sweet pepper growers and rose growers.
They have learned to be more conscious about the
indoor climate. The PBG is looking for possibilities to
distribute Growing Energy in co-operation with
software suppliers.
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Gewasbescherming

In de praktijk worden schimmelziekten nog
voornamelijk bestreden door het inzetten van chemische
middelen. Het onderzoek richt zich daarom op het
ontwikkelen van de biologische en geïntegreerde
bestrijding van schimmelziekten die boven- of
ondergrondse plantendelen aantasten. Het PBG heeft
zich de laatste jaren ontwikkeld tot een objectief
testcentrum voor biologische middelen. De
mogelijkheden van biologische bestrijding worden
geïntegreerd met andere methoden, zoals raskeuze,
klimaatregime, bemesting, compostenng en zonodig
chemische bestrijding. Inzicht m de epidemiologie van
de ziekteverwekkende schimmels en de van nature
aanwezige of geïntroduceerde biologische bestrijders
vormt de basis voor alle bestrijdingsstrategieën.
Daarnaast is inzicht in de schaderelatie van belang om
vervolgens actiedrempels vast te stellen en de
noodzakelijke bestrijdingsmaatregelen hierop af te
stemmen. Uit oogpunt van preventie is het van belang
dat het uitgangsmateriaal ziektevrij is. Betrouwbare
detectietechnieken zijn hiervoor vereist.
Detectietechnieken worden ook ontwikkeld om
ziekteverwekkers in teeltsubstraat en voedingswater aan
te kunnen tonen. Tevens wordt aandacht geschonken
aan een verantwoorde en effectieve chemische
bestrijding van schimmelziekten.
Ook bij de bestrijding van plaaginsecten en schadelijke
mijten gaat de aandacht in het onderzoek primair uit
naar de ontwikkeling van biologische bestrijding.
Hiervoor worden de mogelijkheden van perspectiefvolle
nieuwe parasieten, predatoren en micro-organismen
onderzocht. Het verbeteren van de wijze van introductie
van de natuurlijke vijanden is hierbij een belangrijk
aandachtspunt. De inpasbaarheid van chemische
correctiemiddelen in een biologisch bestrijdingssysteem
is eveneens onderwerp van studie. Op basis van inzicht
in de populatieontwikkeling van het plaagorganisme en
van de natuurlijke vijanden wordt voor het totale
plaagcomplex een biologische of geïntegreerde
bestrijdingsstrategie ontwikkeld die het gehele jaar rond
effectief is. De bemonsteringsmethoden, schadedrempels
en actiedrempels worden vastgesteld om vervolgens op
basis van waarnemingen in de kas een beslissing te
kunnen nemen voor de inzet van biologische dan wel
chemische bestrijding. Tevens wordt aandacht
geschonken aan een verantwoorde en effectieve
chemische bestrijding van plagen. Het inpassen van
gedragsbeïnvloedende stoffen, zoals feromonen, in de
geïntegreerde plaagbestrijding is de laatste jaren een
vast onderdeel van het onderzoek geworden.
In het onderzoek naar virusziekten ligt de nadruk op het
voorkomen van de infectie en bij het optreden van de
ziekte in het tegengaan van de verspreiding. Daarnaast
wordt onderzoek verricht naar het ontwikkelen van
bestrijdingsstrategieën voor de ontsmetting van

hulpmiddelen en materialen. Aleer inzicht in de
verspreidingsmogelijkheden van virusziekten is gewenst,
ook in de moderne gesloten teeltsystemen. De
beschikbaarheid van snelle en betrouwbare
detectietechnieken is hierbij noodzakelijk. In het
bijzonder richt de aandacht zich op de bestrijding van
virusvectoren. De nadruk ligt hierbij op de
bodemschimmel Olpidium, die verschillende
virusziekten kan overbrengen. Ook de verspreiding van
tospo-virussen door trips wordt onderzocht. In 1999 is
veel aandacht besteed aan een nieuw virusprobleem in
tomaat, het pepinomozaïekvirus.
Zowel in groente- als in bloemisterijgewassen komen
vooral wortelknobbelaaltjes voor. Het onderzoek
probeert na te gaan hoe schadelijk deze aaltjes precies
zijn, wat de invloed van het type substraat is op de
aantasting, en hoe een beginnende aantasting het beste
kan worden opgespoord. De perspectieven van
biologische en chemische bestrijding worden
onderzocht. Tevens wordt onderzocht op welke wijze
een teeltsysteem aaltjesvrij kan worden gemaakt en
welke methoden van waterontsmetting geschikt zijn om
aaltjes te elimineren.
Het verminderen van het gebruik en de emissie van
chemische middelen voor gewasbescherming kan voor
een deel worden bereikt door het optimaliseren van de
toedieningstechnieken. Het PBG heeft in 1999 veel
aandacht besteed aan dit onderzoek. Daarnaast is samen
met de TU Delft ook veel aandacht besteed aan het
ontwikkelen van een nieuwe spuittechniek op basis van
het electrospray principe. De verwachting is dat met
deze nieuwe techniek een reductie m gebruik van
minimaal 70% kan worden behaald.

VOETROT BIJ ROOS
De afgelopen jaren wordt de teelt van rozen veelvuldig
geplaagd door voetrot veroorzaakt door de schimmel
CyluidrocLadiiun öcoparuun. Een beginnende aantasting
kan worden herkend door bruine vlekjes op de stengel,
met name bij de plantvoet in het vochtige substraat. De
plantvoet kan barsten, de groei van het gewas blijft
achter, de bladeren worden geel, gaan slap hangen en
verdrogen. Op het PBG wordt onderzoek verricht naar
de epidemiologie, bestrijding en detectie van
Cylindroeladium op roos. Bij besmettingsproeven kwam
naar voren dat vooral jonge stek, met name in de
vermeerderingsfase, zeer vatbaar is voor aantasting.
Wanneer bij aanvang van de teelt de planten besmet
zijn, kan tot drie maanden na het planten nog uitval
optreden. De aantasting door Cyluidrocladuun lijkt zich te
beperken tot de plantvoet en de wortels in het vochtige
substraat; de schimmel kon niet worden aangetoond in
de bloemtakken van aangetaste planten. De bestrijding
verloopt in de praktijk moeizaam. De gangbare
systemische fungiciden leveren niet het gewenste
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resultaat. Van een groot aantal fungiciden is in het
laboratorium het effect op sporenkieming en
schimmelgroei onderzocht. Een selectie van deze
middelen wordt momenteel voor curatieve of
preventieve werking tegen CyUndroclaàiiun aantasting
van roos getoetst. Voor de detectie van C. <'coparium zijn
z.g. primers ontworpen waarmee met behulp van PCR
(polymerase chain reaction) het DNA van de schimmel
aangetoond kan worden.

plantenextract zeer effectief tegen meeldauw. Botrytu
aantasting trad alleen in geringe mate op in de herfst en
werd aan het eind van de teelt geremd door de bacteriën
en de hoogste concentratie van het plantenextract. De
productie was hoger in de behandeling met de hoogste
concentratie plantenextract. In komkommer was het
remmend effect op echte meeldauw matig voor de
biologische bestrijders (twee bacteriën en een schimmel)
en zeer goed voor het plantenextract. Botrytu in
komkommer werd niet geremd door het plantenextract
en in onvoldoende mate door de bacteriën, maar wel
door de schimmel. De productie werd verhoogd door
één van de bacteriën, de schimmel en het plantenextract.
In de komende jaren zal verder onderzocht worden op
welke manier integratie van de veelbelovende
biologische methoden het beste kan plaatsvinden.

BODEMSCHIMMELS

Echte meeldauw op tomaat
Powdery mildew on tomato

ECHTE MEELDAUW EN BOTRYTIS
In 1999 is een project gestart, gefinancierd door de EU
en het Ministerie van LNV met als doel het
gecombineerde gebruik van biologische bestrijdingsmethoden tegen de twee meest schadelijke
bovengrondse ziekten in glasgroenten, echte meeldauw
en BotrytLi cinerea. In dit project worden drie biologische
bestrijdmgsmethoden geïntegreerd, n.l. geïnduceerde
resistentie met plantenextracten, antagonisme van
bacteriën tegen B. cuierea en van schimmels tegen echte
meeldauwschimmels. Verwacht wordt dat deze
gecombineerde aanpak van twee problemen met
verschillende methoden meer effectief zal zijn dan de
strategie van één methode tegen één probleem.
Op het PBG werd in 1999 een aantal kasproeven
uitgevoerd in tomaat en komkommer waarin het effect
van bacteriën, schimmels en plantenextracten tegen
echte meeldauw en Botrytu werd vergeleken met een
onbehandelde controle en een controle waarin volgens
praktijkschema's chemische gewasbeschermings
middelen werden gespoten. In tomaat hadden de
biologische bestrijders (twee bacterie stammen) in de
ene proef een matig effect, in de andere proef een sterk
effect op echte meeldauw. In beide proeven was het
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Zowel in substraatteelt als bij de teelt in grond kunnen
bodemschimmels tot flinke opbrengstderving leiden. Op
het PBG zijn in 1999 een tweetal projecten gestart:
biologische bestrijding van bodemschimmels in
grondteelten, inclusief potplanten, en biologische
bestrijding van wortelpathogenen in substraatteelt bij
komkommer. In de projecten worden verschillende
biologische middelen getoetst op hun vermogen om
bodemziekten in diverse gewassen te onderdrukken. De
meeste van deze middelen zijn in Nederland nog niet
geregistreerd als gewasbeschermingsmiddel, maar zijn in
andere landen vaak al wel commercieel beschikbaar. De
middelen zijn veelal gebaseerd op micro-organismen
zoals Triehoderma, Baciüiu en Pöeudomonaö of van nature
voorkomende stoffen zoals plantextracten. Daarnaast
worden veelbelovende micro-organismen met
ziektenonderdrukkende eigenschappen getest. In 1999
zijn biologische middelen getoetst tegen Phytophthora in
saintpaulia, Phytophthora in paprika en Rhizoctonia in
radijs. Bij geen van deze combinaties kon een
onderdrukkend effect van de getoetste middelen op de
aantasting worden aangetoond. In substraatteelt werden
biologische middelen getoetst tegen Pythiani bij jonge
komkommerplanten. Drie middelen gaven een duidelijke
onderdrukking van Pythiuni. In het najaar van 1999
werd het beste middel, een stof die resistentie tegen
schimmelziekten bij planten kan induceren, getoetst
onder teeltomstandigheden. Planten behandeld met het
biologische middel vertoonden wel stengelnecrose, maar
de opbrengst van deze planten was vergelijkbaar met die
van de onbesmette controleplanten en duidelijk hoger
dan die van de besmette controle.
Planten behandeld met een chemisch middel vertoonden
in een veel later stadium stengelnecrose dan planten
behandeld met het biologische middel.
Pythium aantasting treedt met name op tijdens warme
perioden. Er wordt verwacht dat het biologische middel
bij hoge temperaturen zoals die in het voorjaar en de
zomer kunnen optreden, onvoldoende zal werken. Het
middel kan echter, mogelijk in combinatie met andere
biologische middelen en teeltmaatregelen ter
voorkoming van Pyf^///7z-aantasting, het gebruik en de
afhankelijkheid van chemische middelen doen
verminderen.
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ONTSMETTING VAN RECIRCULATIEWATER
Optimalisatie van het gebruik van verhittingsapparatuur
voor het ontsmetten van recirculatiewater in de
glastuinbouw stond in 1999 centraal in het onderzoek.
Het praktijkadvies is op dit moment een behandeling
van 95°C gedurende 30 seconden of een behandeling
van 85°C gedurende drie minuten. Beide adviezen zijn
erop gericht om het recirculatiewater volledig te
ontsmetten tegen aaltjes, bacteriën, schimmels en
virussen. Veel gewassen worden echter slechts bedreigd
door één of enkele wortelpathogenen. Virussen, die zich
via het water verspreiden komen maar in enkele
gewassen voor.
In opdracht van Van Dijk Heating en met subsidie van
Novem (Nederlandse onderneming voor energie en
milieu) is onderzoek uitgevoerd om te komen tot een
advisering op maat over verhitting bij een zo laag
mogelijk energieverbruik voor alle glastuinbouwgewassen.
Het onderzoek werd uitgevoerd met de schimmels
Fusarium oxyjpöriim f.sp. lycoperjici, Phytophthora cryptogea,
Pytbuun aphaniàerniatuni, het aaltje Radopholiu Jinidu en
de bacterie Erwin ia chiyjantheini.
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het
ontsmetten van recirculatiewater tegen schimmels,
bacteriën en aaltjes bij lagere temperaturen kan worden
uitgevoerd dan die tot nu toe zijn geadviseerd. Deze
gegevens hebben geresulteerd in een advies voor de
praktijk om recirculatiewater gedurende twee minuten
te verhitten bij 60°C tegen pathogene schimmels,
bacteriën en aaltjes. Het advies voor een behandeling
tegen virussen in het recirculatiewater blijft 30 seconden
95°C, twee minuten 90°C of drie minuten 85°C.
De energiebehoefte bij 85°C ligt 20% lager ten opzichte
van een behandeling van 30 seconden bij 95°C.
De besparing aan energie bij een behandeling van 60°C
gedurende twee minuten is 42%.

SUIKERROT IN GERBERA
Suikerrot is een groot probleem in de gerberateelt dat
tot een aanzienlijke opbrengstderving leidt. Op het PBG
wordt vanuit ziektekundige en fysiologische invalshoek
gezocht naar de oorzaak van deze ziekte. De
symptomen zijn witbruisende schuimkoppen (smurrie)
en een zoetzure stank, wat vaak wordt vooraf gegaan
door het spontaan vrijkomen van sap. Suikerrot ontstaat
voornamelijk op de stengelbreukvlakken die ontstaan
door het oogsten van de bloemen, maar de problemen
doen zich ook voor bij gewassen waarvan nog niet is
geoogst. Er zijn altijd fruitvliegjes te vinden bij suikerrotte planten. Sommige cultivars zijn meer gevoelig voor
suikerrot dan anderen, maar resistente rassen zijn er
niet. Het bleek dat planten met een hoger suikergehalte
gevoeliger zijn voor suikerrot. Uit het ziektekundige
onderzoek kwamen sterke aanwijzigen dat fruitvliegen
een rol spelen bij het ontstaan van suikerrot. Er was al
eerder ontdekt dat micro-organismen geïsoleerd uit de
smurrie geen suikerrot konden veroorzaken, maar verse
smurrie, met daarin fruitvliegeieren, -larven en/of
-poppen, wel. In 1999 werd met behulp van kasproeven
vervolgens aangetoond dat de aanwezigheid van
fruitvliegen essentieel is voor het ontstaan van suikerrot.
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Suikerrot berust zeer waarschijnlijk op een
samenwerking tussen fruitvlieg en micro-organismen op
de (pluk)wondvlakken, waarbij de fruitvlieg
plantmateriaal voor de micro-organismen beschikbaar
maakt en de micro-organismen dienen als voedsel voor
de fruitvliegen. Met het aantonen van het belang van de
fruitvlieg is het probleem nog niet opgelost. Er ontstaat
namelijk niet altijd suikerrot als een plant wordt
blootgesteld aan de fruitvlieg-micro-organismen
combinatie. Er lijken dus nog andere factoren een rol te
spelen en daar richt het onderzoek zich nu op. In 2000
wordt onderzocht in hoeverre primaire of secundaire
plantparasieten planten gevoelig kunnen maken voor
suikerrot.

SLAWORTELBOO RDER IN ZOMERBLOEMEN
De slawortelboorder (Hepialiu lapiiliriiij) zorgt voor veel
schade bij zomerbloemen, met name pioenroos en
Campanula. Van de biologie van de slawortelboorder
was nog vrijwel niets bekend. In 1999 is veel
waardevolle informatie over de levenswijze verzameld
met materiaal van praktijkbedrijven.
Het bleek dat de rups voor het verpoppen een gang van
spinsel maakt van de wortels naar de oppervlakte.
De rups gaat daarna terug naar de wortels en verpopt.
Bij voldoende hoge temperatuur beweegt de pop zich
naar boven, waarna enkele dagen later de vlinder uit de
pop komt. De verhouding mannetjes-vrouwtjes is
ongeveer 50-50%.
Vrouwtjesrupsen en poppen zijn groter dan mannetjes.
Vrouwtjesvhnders kunnen 1000 - 1400 eieren
produceren. De vlinders leven kort, circa vijf dagen. In
het onderzoek werd de ontwikkeling van de rupsen
gevolgd. De jonge rupsen bleken zeer snel te kunnen
groeien.
In juli en augustus vraten de rupsen dwars door de
wortels en veroorzaakten zo zware schade; ze
overwinterden tussen de wortels. In de kas kwamen de
poppen eind april uit de grond waarna de vlinders
uitkwamen. Buiten de kas kwamen de poppen
afhankelijk van de temperatuur pas vier à zes weken
later uit de grond. Daarnaast werd de bestrijding van
rupsen onderzocht in enkele proeven. Op de rupsen
werd de insectenpathogene schimmel Beaaver 'ui bajjùina
gevonden. Deze schimmel werd vermeerderd, waarna er
in de kas een proef mee werd uitgevoerd met positief
resultaat. I Iet is de bedoeling in 2000 deze proef te
herhalen in de praktijk. Het is verder bekend dat
sommige rupsensoorten gevoelig zijn voor aaltjes die
insecten parasiteren. Rupsen van de slawortelboorder
werden daarom blootgesteld aan enkele soorten
insectenparasitaire aaltjes, maar geen van de proeven
leverde een positief resultaat op.

BIOLOGISCHE BESTRIJDING VAN WOL-, SCHILD- EN
DO PLUIZEN IN BLOEMISTERIJ GEWASSEN
Als gevolg van het toenemend internationaal verkeer
van plantmateriaal worden de risico's op aantastingen
van luizen, waaronder wol-, schild- en dopluizen, steeds
groter. Door een verdere toepassing van geïntegreerde
bestrijding worden de breedwerkende chemische
middelen steeds minder gebruikt, waardoor er opeens
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Schildluis op cymbidium

Geparasiteerde citruswolluis

Oleander scale on cymbydium

Parasitized citrus woolly aphid

plagen zichtbaar worden die vroeger niet optraden.
Bestrijding van deze plagen vormt een bottleneck in de
geïntegreerde bestrijding, omdat tegen deze hardnekkige
insecten momenteel alleen breedwerkende middelen
voorhanden zijn. Het PBG voert een inventarisatie uit
van de aanwezige soorten wol-, schild- en dopluizen en
mate van schade en de mogelijkheden van biologische en
chemische bestrijdingsmethoden.
Momenteel worden wol-, schild- en dopluizen veelvuldig
en met succes biologisch bestreden in kantoortuinen en
binnentuinen bij zwembaden, dierentuinen en kassen bij
botanische tuinen. Op het PBG worden mogelijkheden
bij schild- en dopluis voor toepassing van diverse
natuurlijke vijanden onderzocht in kleine experimenten,
om uiteindelijk tot een keuze te komen voor gebruik van
een selectie van natuurlijke vijanden in grotere
kasproeven. Het PBG onderzocht in 1999, in
samenwerking met het biologische gewasbeschermingbedrijf Entocare en LTO Groeiservice, de
mogelijkheden van biologische bestrijding van
citruswolluis in de gewassen croton, ficus en schefflera.
Verschillende introductieschema's van de sluipwespen
Leptomçutix dactylopii en Leptomad tidea abnonnu en de
roofkever Cryptolaemuj niontrouzieri werden in de tweede
helft van 1999 getest. Het beste resultaat werd behaald
met het preventieve schema, waarbij beide
sluipwespsoorten waren uitgezet voordat er wolluis
aanwezig was. De wolluis heeft zich op ficus en
schefflera nooit echt kunnen ontwikkelen en aan het
eind van de proef waren de meeste planten zo goed als
schoon. Met het curatief uitzetten van sluipwespen, al
dan niet in combinatie met roofkevers, werden minder
goede resultaten bereikt. De wolluis op ficus en
schefflera kwam minder snel onder controle dan in de
preventie proef, waardoor veel planten hun sierwaarde
verloren. De roofkever ontwikkelde zich pas na verloop
van tijd en had toen voornamelijk effect in ficus. In
croton werd de wolluisontwikkeling nauwelijks
afgeremd door het curatief uitzetten van sluipwespen
met of zonder roofkevers. Uit deze proef bleek dat voor
een succesvolle biologische bestrijding van citruswolluis
het van belang is dat sluipwespen vroegtijdig bij een
wolluisaantasting ter plekke zijn. Om de economische

haalbaarheid van de biologische wolluisbestrijding te
verhogen, zullen in 2000 proeven worden uitgevoerd
waarbij zowel het preventief als curatief uitzetten van
sluipwespen wordt geoptimaliseerd.
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BIOLOGISCHE BESTRIJDING VAN ECHINOTHRIPS MET
ROOFTRIPS EN ROOFWANTS
De biologische plaagbestrijding in de glastuinbouw
wordt sinds enkele jaren verstoord door de uit Amerika
afkomstige Echinothripö aniericamui. Deze trips vormt met
name een probleem voor de paprikateelt waarbij de
teeltwisseling wordt uitgevoerd zonder inzet van
breedwerkende insecticiden. Fcbinotbripd blijkt geen
geschikte prooi te zijn voor de tegen trips ingezette
roofmijten (Amblyjeiiui spp.). Omdat Fcbinotbripd niet in
de grond maar op het blad verpopt, is ook de inzet van
de wat grotere bodemroofmijten (Hypoadpid) bij voorbaat
zinloos. In een paprikateelt is daarom onderzocht of
deze trips wèl kan worden bestreden met rooftripsen
(Franklinotbripd vedpifonnut en Franklinotbripd sp.) of
roofwantsen (Or'uid laevigatiu). Het bleek dat rooftripsen
iets effectiever tegen Ecbinotbripé waren dan
roofwantsen, maar bij vroegtijdige loslating werd ook
met de roofwantsen voldoende resultaat geboekt. Tegen
de Frankliniella trips waren alleen de roofwantsen
effectief. Rooftripsen bleken zich niet te handhaven
naast roofwantsen. Omdat in de paprikateelt
Frankliniella verreweg de belangrijkste plaag is, blijft
voor deze teelt de voorkeur dus uitgaan naar
roofwantsen. De inzet van rooftripsen zal voorlopig
beperkt blijven tot bestrijding van blad verpoppende
tripsen in kantoortuinen en vaste beplantingen.

PEPINOMOZAÏEKATRUS BIJ TOMAAT
In 1999 is veel aandacht besteed aan een nieuw virus
probleem in tomaat, het pepinomozaïekvirus. In 1999
kregen diverse tomatenbedrijven te maken met
virusproblemen. Kort na het begin van het teeltseizoen
kwamen de eerste meldingen al binnen. Door middel
van toetsingen is bepaald dat een aantal tomatenbedrijven besmet waren met het aardappelvirus X. Snel
kwam ook vast te staan dat naast het aardappel vi rus X
er nog een ander, onbekend virus voorkwam. Uit

J a a r v e r s l a g

diverse onderzoeken bleek dat het om een virus uit de
potexgroep moest gaan, een groep van virussen waartoe
ook het aardappelvirus X behoort. Het bleek dat dit
nieuwe virus zich net als aardappelvirus X heel
gemakkelijk verspreidt, vooral via gewashandelingen.
Halverwege het jaar is in samenwerking met PD en
IPO (nu PRI te Wageningen) een onderzoek gestart
naar dit voor Nederland nieuwe virus. Begin september
werd vastgesteld dat het om het pepinomozaïekvirus
gaat. Uit het PBG onderzoek bleek dat hommels in staat
zijn om het virus over te brengen. De effectiviteit van
magere melk op de verspreiding van het virus is
vergeleken met een aantal ontsmettingsmiddelen. Het
bleek dat verspreiding van het pepinomozaïekvirus kan
worden tegengegaan door magere melk te gebruiken bij
alle gewashandelingen. Van de geteste
ontsmettingsmiddelen was er slechts één in staat
virusverspreiding tegen te gaan. De andere middelen
werkten onvoldoende of helemaal niet. Het is duidelijk
geworden dat mechanische overdracht van het virus
alleen kan worden tegengegaan als de handen en mesjes
bij gewashandelingen consequent bij iedere plant
worden gedoopt in magere melk.

WORTELAALTJES BIJ ANTHURIUM
In 1999 is onderzoek uitgevoerd aan de problemen met
het wortelnecrose-aaltje Raàopholiu jundu bij anthurium.
Dit aaltje is zo schadelijk dat zelfs bij een startpopulatie
van honderd aaltjes na één jaar een reductie van 12% in
het aantal bloemen optreedt. Bij een beginbesmetting
van 10.000 aaltjes per plant is de totale bloemproductie
25% lager en neemt de kwaliteit sterk af. Bij amaryllis
geeft een grover substraat mogelijk wel minder
aantasting, maar bij anthurium biedt de substraatkeuze
weinig mogelijkheden om de aantasting door R. jiniitui te
verminderen zonder dat de keuze nadelige gevolgen
heeft voor de wortelontwikkeling. Onderzoek met
biologische middelen tegen R. junilu heeft nog geen
resultaten opgeleverd die perspectief bieden om de
problemen de baas te worden. Chemische middelen
bieden daarentegen wel goede mogelijkheden. Er zijn
goede chemische middelen voorhanden, maar deze
hebben nog geen toelating. Het onderzoek heeft
aangetoond dat verspreiding van aaltjes door hergebruik
van besmet drainwater kan worden voorkomen door
middel van verhitting en UV-straling. Verhitting
gedurende twee minuten bij 50°C of gedurende 30
seconden bij 52,5°C is 100% effectief tegen R. j'undu.
UV-straling leidt niet altijd direct tot doding, maar wel
tot steriliteit van de aaltjes, zodat de populatie uitsterft.
Ozon, waterstofperoxide en diverse langzame
filtratiemethodieken bleken onbetrouwbare
ontsmettingsmethodieken voor aaltjes.

1 9 9 9

ontwikkeld voor een toets op semi-veld niveau. Het
protocol voor de extended-lab test van de roofmijt
Amblyjeiiu cucameru werd opnieuw beoordeeld en
getoetst. Voor de roofwants Macro LophLU caliginojiu werd
een extended-lab test ontwikkeld. De resultaten van de
test op jonge nymfen zullen worden vergeleken met de
resultaten uit een labtest van de Universiteit van Gent,
een semi-veld test uit België en een veldtest uit
Frankrijk. In een extended-lab test werd de initiële
toxiciteit van een nieuw fungicide getoetst in
vergelijking met een standaard toxisch
gewasbeschermingsmiddel, een behandeling met water
en een onbehandelde controle op de roofmijt Phytodeiuliu
perjundu. Met dezelfde middelen werd in een semi-veld
test het effect op de parasitering van de sluipwesp
Encarjia fornuva getoetst.

OPTIMALISERING VAN TOEDIENINGSTECHNIEKEN
In het onderzoek naar de optimalisering is de
effectiviteit van een aangepaste spuitmast vergeleken
met die van een standaard spuitmast en een spuitstok bij
de bestrijding van echte meeldauw (Leveillida taurica) in
paprika. Deze schimmel komt vooral op de onderkant
van de bladeren voor. Met een standaard spuitmast is
het vrijwel onmogelijk de gewasbeschermingsmiddelen
op de onderkant van de bladeren aan te brengen. De
aangepaste spuitmast bestaat uit een standaard mast,
waarop aan de onderkant aan beide zijden van de mast
twee extra nozzles zijn gemonteerd waarmee de
onderkant van de bladeren wordt geraakt. Met de
aangepaste mast werden betere resultaten behaald bij de
bestrijding van echte meeldauw dan met de standaard
mast. De beste resultaten werden behaald met de
spuitstok, maar hierbij werd twee tot drie maal zoveel
middel en water gebruikt. Uit oogpunt van het milieu is
dit niet gewenst. In 1999 werd tevens onderzoek gestart
naar de optimalisering van toedieningstechnieken in
rozen voor de bestrijding van meeldauw en spint.

NEVENEFEECTEN VAN MIDDELEN OP NATUURLIJKE
VIJANDEN
Voor het testen van effecten van gewasbeschermings
middelen op sluipwespen, roofmijten en roofwantsen
zijn door het PBG protocollen opgesteld volgens de
richtlijnen van de "International Organisation for
Biological Control". Voor de sluipwespen Dac/uua jdurica
en Diglypbiu uaea werden nieuwe protocollen

Wortelnecrose-aaltje in anthurium
Root necrosis nematode Radopholus similis on anthurium
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Crop protection

In practice fungal diseases are mainly controlled by the
employment of chemical compounds. For this reason
research is focused on the development of biological and
integrated control of fungal diseases infecting aerial or
underground plant parts. In recent years PBG
developed into an objective test centre for biological
agents. The possibilities of biocontrol are beingintegrated with other methods, such as cultivar
selection, glasshouse climate regime, fertilisation,
composting and if necessary chemical control. Insight
into the epidemiology of the pathogenous fungi and the
biological agents that are naturally present or
introduced, forms the basis for all control strategies. In
addition insight into the damage relation is important to
subsequently determine the action thresholds and to
adjust the necessary control measures. From the point of
view of prevention it is important that the starting
material is disease free. To this purpose reliable
detection techniques are required. Detection techniques
are also developed to be able to demonstrate pathogens
in growing substrate and nutrient water. In addition
attention is being paid to a reliable and effective
chemical control of fungal diseases.
In the control of both pest insects and noxious mites the
emphasis in research is primarily on the development of
biocontrol. To this purpose, the prospects of promising
new parasites, predators and micro-organisms are being
investigated. Improvement of the introduction method
of the natural enemies is an important point of attention.
Fitting in chemical corrective agents in a biocontrol
system is also subject of study. On the basis of insight
into the population development of the pest organism
and of the natural enemies, a biological or integrated
control strategy is being developed for the total pest
complex with a year-round effectiveness. The sampling
methods, damage thresholds and action thresholds are
being determined in order to take a decision on the basis
of observations in the glasshouse for the employment of
biological or chemical control. Furthermore, attention is
given to a reliable and effective chemical control of
pests. Fitting in behavioural agents such as pheromones
in the integrated pest control has become a regular
component of research in recent years.
Research into virus diseases focuses on the prevention
of the infection and in case of occurrence of the disease
on the prevention of the spread. In addition research is
being carried out into the development of control
strategies for the disinfection of appliances and
materials. More insight into the distribution possibilities
of viral diseases is required, also in modern closed
growing systems. The availability of fast and reliable
detection techniques is necessary. In particular, attention
is focused on the control of virus vectors. The emphasis
is on the soil fungus Olpiduun, which can transmit
several viral diseases. Also the spread of tospo-viruses
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by thrips is being investigated. In 1999 much attention
was given to a new virus problem in tomato, the pepino
mosaic virus.
Both in vegetable and in flower crops root knot
nematodes are a common problem. Research attempts to
find out how harmful these nematodes exactly are, what
the effect of the type of substrate on the infection is, and
how a beginning infection can best be detected. The
prospects of biological and chemical control are being
investigated. Additionally it is being studied m what way
a growing system can be made nematode free, and
which methods of water disinfection are suitable for the
elimination of nematodes. Reduction of the use and
emission of chemical agents for crop protection can
partly be achieved by optimising application techniques.
PBG has paid much attention to this research in 1999.
Further, together with the University of Technology in
Delft much attention has been paid to the development
of a new spraj/ing technique based on the electrospray
principle. It is expected that this new technique may
achieve a reduction in use of at least 70%.

CANE CANKER ON CUT ROSES
Cane canker on cut roses caused by CyluidrocLaduim
jcoparium is a frequently appearing disease in Dutch
glasshouses since five years. Start of the infection can be
recognised by of dark-brown spots on the bark,
especially on those parts of the plant that grow in
moisture substrate. CyLuidrocLaduun can cause cracking of
the bark in cankered areas. Infected plants will show
retarded growth and aerial parts of the plant will
become yellow and die as a result of shortage of water
and nutrients. Especially young plants can easily be
infected. Research at the PBG is focused on
epidemiology, disease control, and detection of
Cyliti ()rocladitmi jcoparium on glasshouse-grown roses. It
was found that young plant material is vulnerable to
infection especially in nurseries under warm and humid
conditions. Plants can die up till three months after
planting of infected plants in the greenhouse. The
infection seems constricted to the bark and roots at the
base of the plant. Leaf-infection was only found under
warm and humid conditions in nurseries. The fungus
could not be detected in cut flowers even if they were
taken from infected plants. Curative control of the
disease in glasshouses is difficult. Commonly used
fungicides do not give sufficient control of the disease.
In the laboratory a large number of fungicides was
tested for inhibition of spore germination and mycelial
growth of C. jcoparitun. A selection of these fungicides
will be used for efficacy trial in the glasshouses. Specific
DNA primers have been designed for the detection of
the fungus by using PCR (polymerase chain reaction).
These primers will be tested thoroughly for practical use
with respect to specificity and sensitivity. Detection of
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the fungus using molecular methods will allow for a fast
and reliable screen lor the presence of Cylindrocladiiun in
propagation material and nutrient solutions.

POWDERY MILDEW AND BOTRYTIS
In 1999, a project was started, funded by the EU and
the Ministry of Agriculture, Nature Management and
Fisheries, which aims to combine the use of biological
control methods against the two most detrimental foliar
diseases in glasshouse vegetables, powdery mildew and
Botrytis cinerea. At the PBG, research is done in
cucumber and tomato, in other countries also in grapes.
In this project three biological control methods are
integrated, i.e. induced resistance by plant extracts,
antagonism of bacteria against B. cinerea and antagonism
of fungi against powdery mildew fungi. This combined
approach of two problems with several methods is
expected to be more effective than a strategy of one
method against one problem. In PBG, several
glasshouse trials were done in 1999 in tomato and
cucumber, in which the effect against the diseases of
bacteria, fungi and plant extracts was compared to an
untreated control and a control with chemical fungicides
applied according to normal commercial practice. In
tomato, the biological control agents (two bacterial
isolates) had a moderate effect on powdery mildew in
one experiment and a strong effect in the other
experiment. In both experiments, the plant extract was
very effective against powdery mildew. Botrytis only
occurred in the fall experiment and was reduced at the
end of the experiment by the bacteria and the highest
concentration of the plant extract. Total yield was higher
in the treatment with the highest concentration of the
plant extract. In cucumber, the efficacy against powdery
mildew was moderate for the biological control agents
(two bacterial isolates and one fungal isolate) and strong
for the plant extract. Botrytis in cucumber was not
reduced by the plant extract and the effect of the bacterial
isolates was insufficient, but the fungal isolate gave good
control. Total yield was increased by one of the bacterial
isolates, the fungus and the plant extract. In the coming
years, research will focus on optimisation of the
integration of these promising biological control methods.

SOILBORNE FUNGI
Soilborne fungi can cause high losses in crops grown in
soil and in soilless culture. In 1999, two projects were
started on biological control of soilborne fungi:
biological control of soilborne fungi in greenhouse and
potting soil and biological control of root pathogens of
cucumber grown in rockwool. Biocontrol products from
different companies in the Netherlands and from abroad
are being tested against different soilborne diseases in
several crops. Most of these biocontrol products have
not yet been registrated in the Netherlands as a crop

Stengelvoet aantasting door Pythium bij komkommer

Pythium stem rot in young cucumber plants

protection agent but are often commercially available in
other countries. The products are often based on micro
organisms like Trichoderma, Bacillus and Pseudomonas or
on naturally occurring compounds, like plant extracts.
At the same time micro-organisms with antagonistic
properties against diseases are tested in collaboration
with universities and institutes in the Netherlands and
abroad. In 1999, biocontrol products have been tested
against Phytophthora in Saintpaulia, Phytopbthora in sweet
pepper and Rhizoctonia in radish. No disease suppression
could be shown with any of the tested biocontrol
products. Biocontrol products were also tested against
Pythium root and stem rot in young cucumber plants
grown in rockwool. Three products significantly
suppressed disease. The best product, a compound that
induces resistance in plants against diseases, was tested
under semi-commercial greenhouse conditions. Plants
treated with the compound showed stem necrosis but
the yield from these plants was comparable with the
untreated control without Pythium and significantly
higher than from untreated plants with Pythium. Plants
treated with a chemical pesticide showed stem necrosis
much later than plants treated with the biological
compound. It is expected that the biological compound
will work insufficiently under warm conditions that are
favourable for the pathogen. However, the compound
may, possibly in combination with other biocontrol
products and cultural measures to prevent Pythium
infection, decrease the use of chemical pesticides.
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Gebruik van verhittingsapparatuur voor het ontsmetten van recirculatiewater
Heat treatment of recirculation water.

DISINFESTATION OF RECIRCULATION WATER
In 1999 research emphasis was on the optimisation of
heat treatment of recirculation water in protected
cultivation. The recommendation for growers is at the
moment a treatment of 95°C for 30 seconds or a
treatment of 85°C for three minutes. Both
recommendations are meant for a complete disinfection
against nematodes, bacteria, fungi and viruses. Many
crops however are only threatened by one or a few root
pathogens. Viruses, dispersed by water, occur only in a
few crops. Research was performed with a heating
installation from Van Dijk Heating B.V. in Bunnik, with
financial support from NOVËM, to achieve
recommendations for all types of crops at the lowest
energy input. Research was performed with the fungi
Fusarium oxyjporuni f.sp. lycopeivici, Phytop hthora cryptogea,
Pythinm aphanldermcituni, the nematode Racbpholiu jimilit
and the bacterial pathogen Envinia chryjanthemi.
Results indicated that these pathogens were eliminated
at much lower temperatures than those advised up to
now. These data resulted in an advice for growers to
disinfest recirculation water for two minutes at 60°C
against pathogenic fungi, bacteria and nematodes.
Recommendation for virus elimination in recirculation
water will remain 30 seconds 95°C, two minutes 90°C or
three minutes 85°C. The energy input at 85°C is
reduced with 20% with regard to a treatment at 95°C
for 30 seconds. The reduction of energy input at 60°C
for two minutes is 42%.

SUGAR ROT IN GERBERA
Sugar rot is a serious problem in gerbera cultivation,
which costs millions each year. At the PBG the cause of
the disease is studied from a phytopathological and a
physiological perspective. Symptoms are white froth and
a slightly sour stench, often preceded by a spontaneous
release of sap. The primary cause of sugar rot is formed
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on the fracture surface of the stems, after the flowers are
harvested, but problems also occur in crops where no
harvest has taken place. Fruit flies can always be found
in the surroundings of sugar rot plants. Some cultivars
are more sensitive to sugar rot than others, but resistant
cultivars are not available. One of the most important
conclusions of a 1999 physiological research was that
plants with a higher sugar content are more sensitive to
sugar rot. Phytopathological experiments gave strong
indications that fruit flies play a role in the development
of sugar rot. Earlier it had already been discovered that
micro-organisms isolated from the froth were not able to
cause sugar rot, but fresh froth, containing fruit fly eggs,
larvae and/or pupae, could. Subsequently it was
demonstrated in 1999 with the help of glasshouse
experiments that the presence of fruit flies is essential
for the development of sugar rot. Most probably sugar
rot is based on collaboration of fruit flies and micro
organisms on the wound fracture areas, in which the
fruit fly makes plant material available to micro
organisms, and the micro-organisms serve as food to the
fruit flies. Definitive demonstration of the importance of
the fruit fly, however, does not solve the problem. Sugar
rot not always develops when the plant is exposed to the
fruit fly/micro-organism combination. Other factors
therefore seem to be involved, and that is what research
is focusing on. In 2000 it will be investigated to what
extent secondary plant parasites can make plants
sensitive to sugar rot.

LETTUCE ROOT BORER IN SUMMER FLOWERS
The lettuce root borer is the cause of serious damage in
summer flowers, particularly peony and campanula. So
far only little was known about the biology of the lettuce
root borer (Hepiatiu lupulimui). Research with material
from practical holdings in 1999 pointed out that the
caterpillar for pupation makes a corridor of spinning
from the roots to the surface.
Subsequently the caterpillar returns to the roots and
pupates. With sufficiently high temperatures the pupa
moves upward, and the butterfly comes out of the pupa
a few days later. The ratio male-female butter! lies is
about 50-50%. Female caterpillars and pupae are bigger
than males. Female butterflies can produce 1000-1400
eggs. The butterflies live briefly, ca 5 days. In the
experiment the development of the caterpillars was
studied. The young caterpillars appeared to be able to
grow very rapidly. In July and August the caterpillars
fed right through the roots, thus causing heavy damage;
they hibernated among the roots. In the glasshouse the
pupae came out of the ground at the end of April,
subsequently the butterflies hatched out. Outside the
glasshouse the pupae came out of the soil four to six
weeks later, depending on the temperature level. In
addition the control of caterpillars was investigated in a
number of experiments.
On the caterpillars the insect pathogenic fungus
Beatweria baMuina was found. This fungus was multiplied
and subsequently an experiment was carried out with it.
A replicate of this experiment on a commercial holding
is planned for 2000. Furthermore, some caterpillar types
are known to be sensitive to nematodes that parasitize
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insects. Caterpillars of the lettuce root borer were
therefore exposed to several types of insect parasitizing
nematodes, but none of the experiments yielded a
positive result.

BIOLOGICAL CONTROL OF WOOLLY APHIDS AND SCALES
IN FLORICULTURE
In floriculture one can observe an increasing risk of
infestations by mealybugs (family of Pjeiiàococcidae), soft
scales (family of Coccidae) and armoured scale insects
(family of Duupidièae). This is due to an extension of
international trade of plant material and to a decline in
use of broad-spectrum insecticides. Development of
integrated pest control using natural enemies for
predominant pests may involve the occurrence of other
previously unnoticed infestations. Currently broadspectrum pesticides are being applied for the control,
which cannot be combined with many natural enemies.
As a consequence the integrated crop protection, which
is on the way up in pot plant cultivation, is at risk. PBG
is carrying out an inventory to obtain information about
the insect species and the crops involved. Jointly with
the biocontrol Firm Entocare and LTO Groeiservice, the
possibilities have been investigated of biocontrol of the
citrus woolly aphid in Croton, Ficus, and Schefflera.
Various introduction schemes of the parasitic wasps
Leptomcutix dactylo pu and Leptomastidea almormu and the
predatory beetle Cryptolaemiu montrouzieri were tested in
the second half of 1999. Best results were obtained with
the preventive scheme, where both predatory wasps
were introduced before the woolly aphid was spotted.
On Ficus and Schefflera the woolly aphid was never
able to fu lly develop and at termination of the
experiment most plants were virtually clean. The
success on Croton was slightly less impressive. Curative
introduction of predatory wasps, single or in
combination with predatory beetles, yielded less than
adequate results. The woolly aphid on Ficus and
Schefflera were later under control than in the
preventive glasshouse, so that many plants lost their
ornamental value. The predatory beetle took some time
to become effective which happened mainly in the Ficus
crop. In Croton the development of the woolfy aphid
was hardly slowed down by the curative introduction of
predatory wasps, single or in combination with
predatory beetles. The results of this experiment point
out that it is important for a successful biological control
of the citrus woolly aphid that predatory wasps are
released early in case of woolly aphid infection. In order
to increase the economic feasibility of the biocontrol of
woolly aphid, experiments will be carried out in 2000
for the optimisation of both preventive and curative
release of predatory wasps.
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occidentals, imported in the 1980s, Echinothrips does not
distinguish itself by resistance against insecticides, but
by being an unsuitable prey for the predatory mites
deployed against thrips (Amblyseius spp.). Since
Echinothrips does not pupate in the soil but on the
leaves, employing the slightly bigger soil predatory mites
(Hypoaspu) makes no sense. For this reason it was
investigated in a sweet pepper crop whether this thrips
could be controlled with predatory thrips
(Franklinothrips vespiformu and Frankluiothrips sp.) or
predatory bugs (OrinJ laevigatLU) . Predatory thrips
appeared to be slightly more effective against
Echinothrips than predatory bugs. But, if released early,
predatory bugs appeared to be sufficiently successful as
well. Against the Frankliniella thrips only the predatory
bugs were effective. Predatoty thrips were unable to
survive alongside the predatory bugs. Since in the sweet
pepper crop Frankliniella is by far the most important
species, control by predatory bugs is preferred. Further
experiments will investigate the possibilities of
application on professional pot plant nurseries.

PEPINO MOSAIC VIRUS IN TOMATO
In 1999 several growers had severe problems with a
virus disease in protected tomato crops in the
Netherlands. The First symptoms were reported in
January 1999. Symptoms were initially ascribed to
potato virus X (PVX), a virus occasionally occurring in
Dutch greenhouse tomato crops. Inoculation of test
plants and serological tests showed that the virus clearly
differed from PVX and it was identified as a potexvirus.
Little was known about the source of the new virus. It
was probably spread by mechanical means and it was
highly contagious just like PVX. Halfway through the
year a research project was started in co-operation with
the Plant Protection Service and Plant Research
International on the new virus. In September it was
identified as the pepino mosaic virus. At the PBG
experrments were performed to study the possible
transmission of the pepino mosaic virus by bumblebees.
The results indicated that distribution of pepino mosaic
virus in tomato crops by bumblebees is possible. In the
experiment more bumblebees were present than in a
commercial tomato crop. The extent to which
bumblebees contribute to the spread of the virus disease
under practical conditions remains unclear. Part of the
research was to investigate the effect of skimmed milk
compared to some disinfectants to prevent the
mechanically spread of the virus. Hands and knives were
immersed in fresh undiluted skimmed milk (containing
3.5% protein) or a disinfectant. The use of skimmed milk
by all crop handling eliminates the spread of pepino mosaic
virus. Only one of the disinfectants tested appeared to be
effective to eliminate the spread of the virus.

BIOCONTROL OF ECHINOTHRIPS WITH PREDATORY
THRIPS AND PREDATORY BUGS

ROOT KNOT NEMATODES IN ANTHURIUM

Biological pest control in glasshouse horticulture has
been disturbed in recent years by Echinothrips americamij
from the US. This thrips is particularly problematical
for sweet pepper growers who try to carry out the crop
rotation without application of broad-spectrum
insecticides. In contrast to the thrips Frankliniella

In 1999 research was carried out on the problems with
the root necrosis nematode Radopholiu similis on
anthurium. This nematode is so harmful that even a
start population of one hundred nematodes gave a 12%
reduction of the number of flowers after one year. At an
initial infection of 10,000 nematodes per plant total
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Vroege aantasting van pepinomozaïekvirus bij jonge tomatenplanten

Aantasting van pepinomozaïekvirus in oude bladeren bij tomaat

Pepino mosaic virus in young tomato plants

Pepino mosaic virus in old tomato leaves

flower production is 25% lower, and quality strongly
decreases. Research with biological agents against
R. junLluf as yet did not yield any results that offer
prospects to cope with the problems. On the other hand,
chemical compounds do offer possibilities. There are
effective compounds available but these are not yet
registered. PBG research showed that spread of the
nematodes could be prevented by sterilising the infested
drainage water by means of heating or UV-radiation.
Heating for 2 min at a temperature of 50°C or for 30 sec
at 52.5°C is 100% effective against R. similis. UVradiation not always leads immediately to killing, but it
makes the nematodes sterile so that the population dies
out. Ozone, hydrogen peroxide and various slow
filtration methods appeared to be unreliable disinfection
methods for nematodes.

In an extended-lab test the initial toxicity of a new
fungicide in comparison with a toxic (standiird)
pesticide, a water-treated and an untreated control was
tested on the predatory mite Phytodeiuliu)perdinillui. The
same products were also tested on the parasitic wasp
Encarsia formosa in a semi-field-test. In this test the
indirect effect on the parasitization was measured.

SIDE EFFECTS OF PLANT PROTECTION PRODUCTS ON
BENEFICIAI. INSECTS AND MITES
Following the guidelines of the International
Organisation for Biological Control, at the PBG
protocols were drawn up to test the effect of pesticides
on predatory mites and bugs and parasitic wasps. For
the parasitic wasps, Dacniua jibirica and Dlglyphiu Liaea,
new protocols were developed for a semi-field method.
The protocol for the extended-lab test on the predatory
mite AmbLydeuu cucumerut was reviewed.
For the predatory bug Macrolophiu calig 'uiodLU an
extended-lab method was developed. The results of the
tests on young nymphs will be compared with the
results of a lab-test (University of Gent), a semi-fieldtest (Belgian) and a field-test (French).
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OPTIMISATION OF APPLICATION-TECHNIQUES FOR
PLANT PROTECTION PRODUCTS
The efficacy of an adjusted spray-boom was compared
with that of a standard spray-boom and a handheld
spray gun against powdery mildew, LeveUlula taurica, in
sweet pepper. Powdery mildew in sweet pepper is
mainly present on the underside of the leaves. It is
almost impossible to apply the pesticide at the underside
of the leaves where the pathogen is present with the
standard spraying apparatus. The adjusted spray-boom
consisted of a standard spray-boom with two extra
nozzles positioned at the bottom of the boom on both
sides. With these nozzles it was possible to spray from
the bottom vertically in the canopy and deposits
pesticide at the lower surface of the leaves.
Powdery mildew was better controlled with the adjusted
spray-boom than with the standard spray-boom.
The best results were obtained with the spray gun, but
the amount of pesticide and water was two to three
times higher, which is unacceptable from an
environmental point of view.
In roses trials were started in 1999 to optimise
application techniques for controlling powdery mildew
and red spider mites.
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Dataloggers slaan gegevens over
temperatuur, relatieve
luchtvochtigheid, lichtintensiteit en
C02 concentratie op tijdens de
teelt.
Loggers sampled data of
temperature, relative humidity, light
intensity and C02 concentration
during cultivation.

De concurrentiepositie van de sector is gebaat bij een
productieproces dat garant staat voor een
gedefinieerde kwaliteit van het eindproduct op een
voorspelbaar oogsttijdstip. Daartoe worden
producten, productiemethoden en
bewaaromstandigheden en hun onderlinge relaties
onderzocht die op korte termijn (2-5 jaar) een
bijdrage kunnen leveren aan versterking van de
kracht van de sector.
Dit impliceert dat het onderzoek gericht is op
mogelijkheden en ontwikkelingen in de markt. In het
onderzoek ligt het accent op nieuwe teeltsystemen,
verbetering van bestaande productiewijzen en
vergelijking tussen producenten in relatie tot de door
hen geleverde productkwaliteit.
Daarbij wordt rekening gehouden met het traject dat
een product doorloopt van uitgangsmateriaal tot
consument.

BOLTEMPERATUUR BIJ AMARYLLIS
BIJ de bollenteelt is het effect van temperatuur op groei,
knopontwikkeling, bloei en kwaliteit onderzocht met
zowel snijstukjes en plantgoedbollen als startmateriaal.
Bij een hogere boltemperatuur is er een toename van de
bolomtrek, het aantal bladeren, het totaal vers en droog
plantgewicht. Het totaal aantal knoppen, bloeibare
knoppen en de knoplengte nemen toe en de snijstukjes
zijn eerder generatief. Het droge stofgehalte van de bol
neemt af en er gaat relatief meer droge stof naar het
blad en minder naar de bol. In de behandeling bij 25°C
trad veel knopverdroging en Fusarium op.

Bij 15°C en 17°C trad voortijdige bloei op, maar bij de
hogere temperaturen was er weinig tot geen bloei. De
optimale boltemperatuur bleek 23°C te zijn.
Bij de snijbloementeelt wordt de noodzakelijke koude
behandeling gegeven door grondkoeling. Het effect van
temperatuur is tijdens de standaard koudeperiode
onderzocht bij vier rassen. De beste temperatuur was
voor drie van de vier rassen 12 - 13°C en voor één ras
13 - 14°C. Naarmate de koeltemperatuur hoger is neemt
de productie af, is de bloei later en de oogstpenode
langer. Het blijkt dat de invloed van temperatuur veel
groter is dan werd verondersteld.
Door beïnvloeding van de boltemperatuur zijn er meer
mogelijkheden voor verbetering van de kwaliteit. Door
in het eerste jaar van de bollenteelt hogere temperaturen
aan te houden liggen er kansen om na twee
teeltseizoenen een hoger percentage goed bloeibare
bollen af te leveren. Bij de snijbloementeelt geeft een
hogere teelttemperatuur tijdens aanlegperiode meer
knoppen, terwijl tijdens de koelperiode de temperatuur
zo laag mogelijk gehouden moet worden voor een goede
productie.

OP ZOEK NAAR FACTOREN DIE DE HOUDBAARHEID BIJ
ROOS BEPALEN
Er bestaan grote verschillen in houdbaarheid van rozen
geteeld op verschillende bedrijven, ook wanneer ze op
dezelfde dag geoogst zijn. Om de factoren te vinden die
deze verschillen veroorzaken is een bedrijfsvergelijkend
onderzoek uitgevoerd. Het vaasleven en de
knopopening van cv. 'First Red' rozen werd van 35
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VOCHTGEHALTE VAN HET SUBSTRAAT BIJ POTPLANTEN
TIJDENS DE AFZET

bedrijven vergeleken. Dataloggers sloegen gegevens
over temperatuur, relatieve luchtvochtigheid,
lichtintensiteit en CO2 concentratie op. Tevens werden
er metingen en tellingen aan het gewas verricht, en werd
de naoogstbehandeling op het bedrijf beschreven. Na
een periode van zes weken werden 20 takken in de
directe omgeving van de datalogger geoogst om
vaasleven en knopopening te bepalen. Direct erop
volgend werd een tweede periode van zes weken
gevolgd, en werd een tweede keer geoogst. Met behulp
van multivariate technieken is nagegaan welke factoren
voor en na de oogst de verschillen in vaasleven en
knopopening bepalen. Ongeveer 50% van de verschillen
in vaasleven en 70% van verschillen in knopopening
tussen bedrijven kon worden verklaard. Voor het
vaasleven was de relatieve luchtvochtigheid (RV) de
belangrijkste variabele.
Daarnaast had ook het aantal net uitlopende scheuten in
het gewas invloed op het vaasleven. Voor knopopening
was het niet verbazend dat de snijrijpheid als
belangrijkste factor naar voren kwam. Maar ook de
teelttemperatuur was van invloed op de knopopening:
een gemiddelde temperatuur van onder de 19°C werkte
positief op de knopopening. Door het gebruik van
multivariate technieken was het mogelijk de invloed van
de verschillende factoren te kwantificeren.
Hierdoor bleek bijvoorbeeld dat een één procent hogere
relatieve luchtvochtigheid een verkorting van het
vaasleven met 0.1 tot 0.25 dag veroorzaakt.
Met deze aanpak kunnen de belangrijkste teeltfactoren
die de houdbaarheid beïnvloeden worden opgespoord en
gekwantificeerd.
Een toepassing van deze aanpak bij potplanten
(cyclamen, begonia) is in voorbereiding.

Pot- en kuipplanten maar ook veel boomkwekerijgewassen
worden in een beperkte hoeveelheid substraat geteeld en
daarin ook verhandeld. Vanaf het moment dat de planten
het bedrijf verlaten krijgen ze tijdens de afzet geen water
meer en moeten het dus doen met de voorraad die in het
substraat aanwezig is. De vraag is hoe lang deze
hoeveelheid voldoende is. Hiervoor moet bekend zijn over
hoeveel water de plant kan beschikken en hoeveel er nodig
is om de afzetpenode te overbruggen. Bij de gewassen
spathiphyllum, viburnum, potchiysant en chamaecyparis is
daarom zowel door weging als met behulp van FDsensoren bepaald hoeveel vocht er onder verschillende
naoogst omstandigheden aanwezig was en hoeveel water er
verdampt is. Tevens is het verwelkingspunt bepaald. Het
blijkt dat de beschikbare hoeveelheid water goed geschat
kan worden met behulp van de zogenaamde FD-meting.
Deze meting schat het vochtgehalte aan de hand van de
diëlektrische eigenschappen van het medium. Het
verwelkingspunt lag in de potgronden waarin de
verschillende gewassen waren aangeleverd, bij
vochtgehalten tussen 13 - 18%. Het waterverbruik tijdens
een transportsimulatie bleek sterk afhankelijk van
plantensoort, relatieve luchtvochtigheid en het al of niet
ingehoesd zijn van de planten. Wanneer de potkluit bij
aanvang verzadigd werd, konden de planten van de vier
gewassen onder de geconditioneerde omstandigheden
waaronder het onderzoek werd uitgevoerd 7-13 dagen
zonder water, zonder verwelking te vertonen. Het bleek
dat de FD-sensoren goed bruikbaar zijn om de vochtvoor
raad van de planten bij aflevering te bepalen. Ook kan nu
goed geschat worden hoe lang de planten zonder watergift
getransporteerd en verhandeld kunnen worden.

FD-sensoren worden ingezet om de vochtvoorraad van potplanten bij

The amount of available water in potted medium can be estimated by

aflevering te bepalen

FD-measurements
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Zittenblijvers bij lisianthus
Rosetting in lisianthus

ROZETVORMING BIJ LISIANTHUS

SMAAKMODEL TOMAAT

Lisianthus (Eiuitoma riuéelianani) heeft de laatste jaren
een eigen plek in het snijbloemensortiment veroverd.
De ontwikkelingen in teelt en sortiment gaan snel bij dit
gewas. De opkweek tot plantbaar stadium duurt
ongeveer acht tot twaalf weken. De omstandigheden
tijdens deze opkweekperiode hebben een grote invloed
op het uiteindelijke teeltresultaat.
Na een korte periode als klein rozetplantje moeten de
planten gaan strekken om te gaan bloeien. Soms vormen
de planten echter langdurig een rozet, waardoor bloei
uitblijft. Deze planten ('zittenblijvers') zijn waardeloos
voor de kweker, want zelfs als ze later toch nog gaan
strekken kan niet op bloei gewacht worden, omdat ze
dan te ver achter lopen.
Op het PBG zijn planten opgekweekt bij lage (16 en
18°C), normale (20 en 22°C) en hoge temperaturen
(26 en 28°C). De kiem- en opkweektemperatuur blijkt
van grote invloed op het in rozet blijven.
Bij lage temperatuur trad geen rozetvorming op; bij de
middentemperatuur vormden zich een bescheiden aantal
rozetten, maar bij de hoge temperatuur vormde soms tot
85% van de planten een rozet.
I let bleek dat vooral de eerste drie weken van de
opkweek bepalend waren; hoge temperaturen later
hadden veel minder effect.
Ook was er een groot verschil tussen de cultivars in hun
gevoeligheid voor rozetvorming; één cultivar bleek zelfs
bij de hoogste temperaturen nog geen rozetten te
vormen. De teeltomstandigheden na planten in de kas
(zoals teelttemperatuur, assimilatiebelichting en krijten)
hadden veel minder effect op het uiteindelijke
percentage rozetvormende planten.
De invloed van de opkweektemperaturen op
bloeivroegheid, lengte en kwaliteit van de wèl
schietende planten bleek overigens zeer gering te zijn.

Het PBG heeft een model ontwikkeld dat a£in de hand
van instrumentele bepalingen de smaak van tomaat
berekent. Tot nu toe kon de smaak van tomaat alleen
door sensorisch onderzoek met smaakpanels worden
bepaald. Doordat een panel per keer slechts een beperkt
aantal monsters kan proeven is deze methode niet
geschikt voor het vergelijken van grote aantallen. Met
de instrumentele methode (het smaakmodel) is dit wel
mogelijk. Bovendien hangt hierbij de smaakwaardering
van een individueel monster niet af van het smaakniveau
van de overige monsters. Door de modelmatige
smaakmeting kunnen grote aantallen monsters per dag
worden onderzocht. Het model berekent snel een
objectieve maat voor de smaak en is daarom geschikt
voor kwaliteitsborging door de gehele keten. Het kan als
standaard worden gebruikt voor bepaling van het
smaakniveau, naast andere kwaliteitsparameters als
kleur, houdbaarheid, presentatie en troskwaliteit.
Het model is gebaseerd op jarenlang onderzoek met
panels waaruit bleek dat zoetheid, aroma en meligheid
de belangrijkste smaakfactoren bij tomaat zijn en dat
een aromatische tomaat ook altijd zoet is. Het model
gebruikt instrumenteel meetbare parameters van de
attributen zoetheid en meligheid zoals de refractie, de
breekkracht van de vruchtwand en het percentage sap
dat uit de vruchtwand kan worden geperst. De smaak
wordt uit de waarden van deze parameters via een
formule berekend. Het model is inmiddels gebruikt bij
veredelingsonderzoek en teeltonderzoek. Voor een
telersvereniging werd het model gebruikt voor
kwaliteitsborging op smaak bij twintig herkomsten met
als doel de homogeniteit van het merk te vergroten. In
samenwerking met Wageningen Universiteit en met
steun van STW (Stichting Technische Wetenschappen)
wordt het model verder ontwikkeld en verfijnd.
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Quality

Ontwikkeling van amaryllis by
verschillende boltemperatuur
Amaryllis development at
different bulb temperature

The position of the glasshouse industry as a
competitive industry will be supported by a
production process that guarantees defined quality of
the product at a predictable harvest time. Research is
carried out for products, production processes and
storage methods and their interactions to contribute
within a short period (2-5 year) to the strength of the
industry. This means that research will be focused on
the possibilities and developments in the market.
Main interests of research are new growing systems,
improvement of existing production methods and
comparison between producers in relation to product
quality.

BULB TEMPERATURE OF AMARYLLIS
To improve bulb quality, the effects of bulb temperature
during the cultivation period on bud development and
flowering were investigated. Plant stock bulbs of
cultivar 'Red Lion' were used as propagation material,
and bulb temperature ranged from 15 to 25°C. At
higher bulb temperatures, larger bulbs with more leaves
developed. Also, bud initiation rate, the number of
potentially flowering buds, and bud length increased,
but more bud desiccation was observed. At higher
temperature levels the percentage of bulb dry matter
decreased, and comparatively more dry matter was
allocated to the leaf. Premature flowering occurred at 15
and 17°C, but at higher temperature levels little or no
flowering was observed. At 25°C, bulbs were infected
with Fusarium. Optimum bulb temperature for flower
development was found to be 23°C. Maintaining higher
temperatures during the first year of bulb cultivation
creates the opportunities for delivering a higher
percentage flowering bulbs. In cut flower cultivation a
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higher growing temperature during the initiation period
yields more buds, whereas during the cooling period the
temperature should be kept as low as possible for a good
production.

FACTORS INFLUENCING POST-HARVEST QUALITY OF
ROSE
Clear differences in vase life can occur between roses
from different nurseries, even when they are cut on the
same day. In order to find the factors that cause these
differences, a nursery comparison has been carried out.
In this research flower bud opening and the vase life of
'First Red' roses originating from 35 nurseries have been
compared. Loggers sampled data of temperature,
relative humidity, light intensity and CO2 concentration
during cultivation. Also crop growth parameters were
measured, and the postharvest treatment applied at the
nursery was described. After a six-week logging period,
20 stems were harvested in the vicinity of the logger and
vase life and bud opening were determined. Following
the first six-week period a second registration period
and post-harvest trial were carried out. By using
multivariate techniques like factor analysis and
regression it was possible to analyse what part of the
differences could be explained and which of the pre- or
post-harvest factors determine the differences of the
vase life. About 50% of the vase life differences and 70%
of the bud opening differences between nurseries could
be explained. For vase life the mean relative humidity in
the greenhouse was the most important variable. The
number of small developing shoots in the crop, at the
moment of harvest had a positive correlation with vase
life. For bud opening it was not surprising to see that
the ripeness of the flower bud was the main factor
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influencing flower development. Also a growth
temperature below 19°C was beneficial to bud opening.
By using multiple regression it was possible to quantify
the effects of these variables on vase life and bud
opening. This showed that one percent higher relative
humidity during the last two weeks before harvest
caused a decrease of 0.1 to 0.25 days vase life. This
research has shown that it is possible to trace and
quantify the main factors that influence the vase life.
Comparable research will be carried out with pot plants
(cyclamen, begonia).

WATER CONTENT OE GROWING MEDIA OF POT PLANTS
DURING THE MARKETING PERIOD
The quantity of soil in which pot and container plants
are grown and sold is very limited. During the
marketing period plants will not be supplied with water.
The quantity of water present in the growing medium
must be enough for the plants during this period. To
answer the question if this quantity will be enough, one
should know how much water will be available for the
plants and how much they need during the marketing
and transport period. By the use of FD-sensors
(measuring the dielectric properties of a medium) it is
possible to measure the quantity of water present in a
known quantity of growing medium. Both by weighing
and measuring with FD-sensors the quantity of water
present in the growing medium was determined under
different postharvest conditions for the crops
spathiphyllum, viburnum, potmum and chamaecyparis.
In these experiments also the évapotranspiration and
wilting point were determined. It was shown that by the
use of the FD-sensors the moisture and the quantity of
water present in the growing medium could be
adequately estimated. Plants showed the first symptoms
of wilting at moistures between 13 - 18%. During
simulation of transport the use of water depended
strongly on crop, air humidity and sleeving of the plants.
When at delivering of the plants the medium was
saturated, plants did not show wilting symptoms under
controlled conditions, during 7-13 days without water
supply. The results show that the amount of available
water in potted medium by FD-measurement can be
estimated if the volume of medium is known. When by
the use of these sensors the quantity of water is
measured when plants will be delivered, based on these
data the number of days, needed for transport and
marketing, without water supply can be determined.

ROSETTING IN LISIANTHUS
In recent years lisianthus (Eudtoma riauelinniun) has
gained an important share in the assortment of cut
flowers. Developments in cultivation, propagation and
breeding are fast. Propagation and precultivation of
lisianthus is from seeds, and takes place on specialised
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nurseries. The seeds are sown and germinated and the
young plants are cultivated in 600-hole plant trays. This
takes eight to twelve weeks, until the plants can be
planted in the greenhouse.
The conditions during precultivation have a great
influence on the performance of the plants during
cultivation at the grower's nursery. After a short growth
period as a small rosette plant, elongation has to start to
make flowering possible. However, very often the plants
remain rosetted, which postpones flowering. Such plants
are worthless, since it will take too long to await
flowering. In this research seeds were germinated and
precultivated on trays under low (16 and 18°C),
moderate (20 and 22°C) and high temperatures (26 and
28°C). After precultivation the plants were planted in
greenhouses, and cultured until flowering under varying
conditions. The applied temperatures had a great
influence on the rosetting of the plants: none under low,
few under moderate and many under high temperatures,
sometimes even as many as 85% of the plants. It
appeared that particularly the first three weeks of
germination and precultivation were important. There
were also great differences between varieties; one of
them showed no rosetting at all, not even at the high
temperatures. The conditions after the precultivation
period were not so important for the final number of
rosetting plants. The effect of the precultivation
temperatures on flowering time, and on length and
quality of those plants that had bolted was found to be
veiy small.

A MODEL FOR TOMATO FLAVOUR
Tomato flavour has been defined as a combination of
aromatic compounds, sugars and acids, but fruit texture
is important in the perception of these substances during
eating. Texture attributes have proven to be useful to
characterise tomato flavour. A sensory model with
parameters sweetness and the texture attribute
mealiness could explain 80% of the variation in tomato
flavour. Multiple linear regression models were
constructed with instrumental parameters for sensory
attributes that predict tomato flavour. The great
advantage of these instrumental models is the speed of
operation and the relatively simple and cheap
measurements, which make it potentially suitable for
quality control. The model allows for the measurement
of approximately 50 samples per day at only 30 percent
of the time needed for sensory assessment with panels.
Furthermore, it offers an objective scale for tomato
flavour, which can be used throughout the production
chain from seed companies to retailers. The model has
been applied in breeding research and in quality
assurance projects to guarantee the flavour of a market
segment of tomatoes. In co-operation with Wageningen
University the model will be further developed.
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Bedrijfsvoering

De Nederlandse glastuinbouw wordt gekenmerkt
door een grotere invloed van de markt op het
productieproces en een toename van de
bedrijfsgrootte. Daarnaast is beheersing en verlaging
van de kostprijs per eenheid product van groot belang
voor de Nederlandse telers. Het PBG onderzoek
heeft gewerkt aan het ontwikkelen van
toekomstgerichte managementconcepten en er werd
een computerprogramma voor arbeidsbegroting
ontwikkeld. Er is nagegaan of bestaande
productiestructuren zijn aan te passen aan de
economisch, ecologisch en marktkundig gewenste
situatie. Verder werden de mogelijkheden onderzocht
om op bedrijfsniveau een jaarplanning te maken van
de te verwachten productie en aanbod. Dit is van
belang om eventuele afwijkingen te voorspellen en
mogelijkheden aan te geven om deze te corrigeren.
Om te concurreren op de verschillende markt
segmenten is naast het leveren van een kwaliteits
product ook de wijze waarop het product is
geproduceerd steeds belangrijker.
Arbeidsomstandigheden en milieu zijn daarin in
toenemende mate van belang. Door PBO ontwikkelde
kwaliteitszorgsystemen bleken een goed hulpmiddel
om in te spelen op deze ontwikkelingen. Daarnaast
werden integrale ketenzorgsystemen ontwikkeld en
ingevoerd, en werd een praktisch handboek voor
integrale ketenzorg geschreven. Hiermee werden
pilots uitgevoerd bij glasgroenten, snijbloemen en
potplanten. Tenslotte werd de concurrentiepositie van

de Nederlandse glastuinbouw geanalyseerd. Hierbij
werden factoren onderzocht die betrekking hebben op
ketenkosten en ketenefficiency. Op basis van deze
keteninformatie kunnen aanbevelingen worden
gedaan ten behoeve van een strategie om tot een
doelmatiger afzet en kostprijstechnische
verbeteringen te komen.

ARBEIDSORGANISATIE EN SCHAALGROOTTE
In dit onderzoek zijn ontwikkelingsstadia van
ondernemingen in de glastuinbouw gekarakteriseerd aan
de hand van de theorieën van Mintzberg, waarbij de
opeenvolgende ontwikkelingsstadia van de
ondernemingen worden onderscheiden. Voor dit project
zijn eerst de kenmerken van belangrijkste organisatie
vormen van Mintzberg vertaald naar voor de glastuin
bouw herkenbare kenmerken. Ideeën om bedrijven in te
delen naar ontwikkelingsstadium zijn door middel van
interviews en een workshop met praktijkbedrijven
getoetst. Het blijkt dat ondernemers bewuster keuzes
kunnen maken over hun toekomstige ontwikkeling als
ze zich bewust zijn van de ontwikkelingsfase waar hun
bedrijf in zit. Het is hierbij belangrijk dat ondernemers
bij het groeien naar de toekomstig gewenste fase de
ontwikkeling van de organisatievorm en
arbeidsorganisatie meenemen. De beschreven werkwijze
is hiervoor een goed hulpmiddel gebleken. Bij het
doorlichten van de huidige opbouw van de
arbeidsorganisatie kan de ondernemer samen met zijn
medewerkers vroegtijdig bekijken welke maatregelen

Ontwikkelingsstadia
Mintzberg
Machine organisatie

Gediversifieerde organisatie

Ontwikkelingsstadia van een
onderneming

VORMINGSFASE

Successive development stages of

ONTWIKKELINGSFASE
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genomen moeten worden om van de huidige naar een
toekomstige arbeidsorganisatievorm te groeien. Bij de
begeleiding van bedrijven is het belangrijk om als eerste
stap samen met de ondernemer vast te stellen wat de
ontwikkelingsfase van de onderneming is. Van hieruit
kan aan de ontwikkeling aangepaste begeleidinggegeven worden.
Het is hierbij belangrijk om de medewerkers bij de
ontwikkeling te betrekken. Ook zij maken in dit proces
hun eigen ontwikkeling door.
Dit uitgangspunt biedt aanknopingspunten voor een
effectieve begeleiding en opleiding van het
personeel.

OOGSTVOORSPELLING
Om marktgericht te kunnen ondernemen moeten telers
goede afspraken kunnen maken met partners in de
afzetketen over de te leveren hoeveelheden product. Het
PBG werkt daarom aan modellen die de oogst op een
tomatenbedrijf kunnen voorspellen. Hiervoor is het
essentieel dat de uitgroeiduur van de vruchten goed
bekend is. De uitgroeiduur van tomaat is sterk
afhankelijk van de temperatuur en kan op twee
manieren berekend worden. De eerste methode maakt
alleen gebruik van de temperatuursom en is daarom
eenvoudig door telers zelf te gebruiken. De tweede
methode is ontwikkeld bij een specifiek tomatenras en
houdt ook rekening met het gegeven dat jonge en bijna
rijpe vruchten gevoeliger zijn voor temperatuur dan de
tussenliggende vruchtstadia. De tweede methode is
ingewikkelder, maar nauwkeuriger dan de eerste
methode. Om voorspelling van de uitgroeiduur voor de
praktijk te toepasbaar te maken zijn de twee methoden
onderzocht bij dertien veel geteelde rassen. Er is hierbij
nagegaan of er mogelijk rasverschillen in de lengte van
de temperatuurgevoelige perioden bestaan. De in de
tweede methode gebruikte formule bleek gelijk voor alle
onderzochte rassen, maar er is een variabele
rasconstante. Na bepaling van de rasconstante kan de
tweede methode dus goed worden toegepast bij
voorspelling van de uitgroeiduur. De tweede methode
bleek de uitgroeiduur van de vruchten beter te
voorspellen.
Bij zes praktijkbedrijven zijn deze resultaten gebruikt in
een pilot voor oogstvoorspelling. Om representatieve
gegevens te krijgen is onderzoek gedaan aan de
minimale veldgrootte voor een zinvolle bepaling van het
aantal gezette vruchten. Het trosgewicht werd voorspeld
op basis van historische gegevens en de gerealiseerde
instraling. Het bleek dat een juiste schatting v£in de
verwachte kastemperaturen essentieel is voor een juiste
oogstvoorspelling. In 2000 zal de nauwkeurigheid van
de verschillende manieren van registreren verder
worden vergeleken.
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is geweest om de bedrijfsvoering te verbeteren. Bij het
opzetten van een combizorgsysteem worden de
bedrijfsactiviteiten beschreven door de telers en
medewerkers. Dit vraagt veel tijd en inspanning.
Naarmate het combizorgsysteem verder werd opgezet
en ingevoerd, werd een groot deel van de ondernemers
zich bewust van het nut van combizorg. Combizorg leidt
tot een betere verdeling van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, waardoor de
ondernemer zich meer kan richten op zijn
managementtaken. Telers vinden combizorg ook een
goed hulpmiddel om de afzet beter te organiseren. Door
een goed personeelsbeheer en regelmatig werkoverleg
worden medewerkers meer bij beslissingen betrokken.
Bovendien zorgt combizorg voor meer duidelijkheid en
rust binnen het bedrijf en is er meer overzicht doordat
de organisatie van het bedrijf is vastgelegd. Hierdoor
verlopen in de praktijk de zaken meer gestroomlijnd.
Voor bedrijven met een combizorgsysteem blijkt het
invoeren van hygiëneregels weinig moeite te kosten. Op
slechts enkele onderdelen hoeft het zorgsysteem te
worden uitgebreid, maar belangrijker is dat men al
gewend is om volgens een bepaalde structuur te denken
en te handelen. In een uitgevoerd project hebben de
deelnemers uiteindelijk zonder problemen een
hygiënecertificaat behaald. Een ingevoerd
combizorgsysteem is bovendien een goede opstap
gebleken naar een ISO-9002 certificaat. Tot slot kunnen
de kwaliteitszorgprincipes ook worden ingezet om
ketensamenwerking te structureren.

Een ingevoerd combizorgsysteem is een goede opstap gebleken naar een
ISO-9002 certificaat
An implemented combimanagement system proved to be a good way to
obtain a ISO-9002 certificate.

EVALUATIE VAN COMBIZORGSYSTEIMEN

SAMENWERKING IN KETENS

Tussen 1995 en 1999 heeft het PBG zo n 270 bedrijven
m verschillende projecten begeleid bij het opzetten en
invoeren van combizorgsystemen, systemen waarin
naast de zorg voor kwaliteit van product en processen
ook nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de zorg
voor arbo- en milieuaspecten. Het doel van de projecten

Telers gaan steeds marktgerichter werken en hebben
daardoor meer contact met andere partners in de keten,
zoals afnemers en toeleveranciers. Daarnaast voert een
toenemend aantal ondernemers kwaliteitszorg in op het
bedrijf. De combinatie van deze twee ontwikkelingen
was aanleiding om de mogelijkheden van kwaliteitszorg
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in de keten na te gaan. Bij samenwerking tussen partijen
in de keten is het belangrijk dat iedereen zijn afspraken
goed nakomt. Daarom is in dit project een
ketenzorgsysteem ontwikkeld waarmee de afspraken en
de informatiestromen tussen de ketenpartners kunnen
worden geborgd. Tevens moet de aansluiting worden
gemaakt naar de schakeleigen kwaliteitszorgsystemen.
Daarbij werd er van uitgegaan dat er op de bedrijven
zelf al aan kwaliteitszorg wordt gedaan. Voor dit project
zijn door gesprekken met de ketenpartners de
onderlinge informatiestromen geïnventariseerd en
vervolgens geanalyseerd. Het bleek dat de
informatiestromen konden worden ingedeeld in acht
kritische beheerspunten, die zijn gebruikt om de
ketenrelaties te analyseren. Per ketenrelatie konden
verschillende aandachtspunten en knelpunten worden
aangegeven. De kritische beheerspunten zijn vastgelegd
in het ontwikkelde Handboek Ketenzorg Glastuinbouw.
Dit handboek geeft op een overzichtelijke manier alle
informatiestromen tussen de partners weer en is voor
alle mogelijke producten in een glastuinbouwketen
toepasbaar. Het Handboek Ketenzorg Glastuinbouw is
daarom een goed instrument bij het verder structureren
van ketenrelaties. Het is een hulpmiddel om na te gaan
welke afspraken reeds in een relatie gemaakt zijn en
welke nog gemaakt moeten worden. De binnen het
handboek weergegeven acht kritische beheerspunten
zijn uitgewerkt in procedures die een basis vormen
waarop iedere ketenrelatie kan terugvallen.
Ondernemers kunnen nu met behulp van het handboek
aan de slag om de systematiek in praktijk te brengen.
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KETENINFORMATIE VOOR EEN DOELMATIGER AFZET
De internationale concurrentie om
glastuinbouwproducten wordt steeds heviger.
Nederlandse glastuinbouwondernemers kunnen in deze
competitie worden ondersteund met informatie uit
afzetketens. Het doel van dit onderzoek was het
verzamelen en analyseren van keteninformatie, op basis
waarvan strategieën voor een doelmatiger afzet gevormd
kunnen worden. Hiervoor is het nodig om de wensen en
eisen van afnemers in relevante marktsegmenten te
kennen. Er is een lijst opgesteld met ongeveer twintig
productspecifieke en twintig leverancierspecifieke
kenmerken, die in meer of mindere mate een rol spelen
bij de inkoop van glastuinbouwproducten voor een
specifiek marktsegment. Op basis van deze lijst zijn
interviews afgenomen bij toonaangevende groot
handelaren en exporteurs, die op vooraf geselecteerde
markten actief zijn. De respondenten gaven aan dat
glastuinbouwproducten vers moeten zijn, dat er geen
ziekten en beschadigingen voorkomen, en dat er sprake
is van een goede prijs/kwaliteit verhouding. Voor de
tuinders geldt dat ze op de juiste wijze informatie met
hun afnemers moeten uitwisselen en dat ze bereid
moeten zijn tot het afsluiten van contracten voor langere
termijn. De samenwerking tussen telers en handelaren
zal de komende jaren nog intensiever moeten worden.
Ook zullen telers steeds meer aan kwaliteitszorg moeten
doen. Over het algemeen zijn Nederlandse glastuin
bouwers goed in staat om producten van hoge kwaliteit
te leveren. Meer moeite hebben ze met het produceren
van grote, uniforme partijen, tegen lage kostprijs.
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management

Dutch glasshouse horticulture is characterised by an
increasing influence of the market on the production
process and a growing business size. In addition
control and reduction of the cost price per unit of
produce is very important for Dutch growers.
PBG research worked on the development of future
oriented management concepts and developed a
computer programme for labour budgeting. It was
investigated whether existing production structures
could be adjusted to the desired situation from
economic, ecological, and marketing points of view.
Furthermore, the possibilities of making a year
planning on holding level of the yield and supply to
be expected were investigated. This is important to be
able to predict possible deviations and point out
possibilities of correcting them. To be able to compete
in the various market segments, apart from the
supply of a quality product, the way in which the
product is produced is of growing importance.
Labour conditions and the environment are issues of
increasing significance. Quality control systems,
developed by PBG, appeared to be a good tool to
anticipate on these trends. Furthermore, integral
chain management systems were developed and
implemented, and a practical handbook for integral
chain management was written. This was used to
perform pilots in vegetable crops, cut flowers and pot
plants. Finally, the competitive position of Dutch
glasshouse horticulture was analysed, and the factors
investigated concern chain costs and chain efficiency.
On the basis of this chain information
recommendations can be done for strategies to
achieve more efficient marketing and improvements
with regard to the cost price.

LABOUR ORGANISATION AND SCALE SIZE
In this investigation the various stages in the
development of holdings in glasshouse horticulture have
been characterised on the basis of the theories of
Mintzberg. Central issue is thinking in terms of
developments. The successive development stages of the
holdings have to be distinguished and respected. For
this project first the characteristics of the most
important organisation forms of Mintzberg have been
translated to characteristics which are recognisable for
the glasshouse industry. Ideas to divide holdings into
development stages were tested by means of interviews
and a workshop with practical growers. It could be
concluded that entrepreneurs make their choices about
future developments more consciously if they are aware
of the developmental stage of their holding. One of the
important points is that entrepreneurs take the
development of the organisational form and the labour
organisation into account in growing towards a future
desired stage. The method described appeared to be an

adequate tool. In screening the current structure of the
labour organisation the entrepreneur and his staff can
decide at an early stage which measures have to be
taken to develop from the present to the future labour
organisation. In coaching holdings it is important to
determine, as a first step together with the entrepreneur,
in what stage of development the holding is. From that
starting point the coaching to be given can be adjusted.
It is important to consult the employees in the
developments, since they go through a development of
their own. This approach offers possibilities for effective
coaching and training of staff.

HARVEST PROGNOSIS
For market-oriented management growers should be
able to make proper arrangements with partners in the
market chain about the amounts of produce to be
delivered. To this purpose PBG is working on models
which can predict the harvest on a tomato holding. To
be able to do this it is essential that the growth period of
the fruits is well known. The duration of this period
strongly depends on the temperature and can be
calculated in two ways. The first method only uses the
temperature sum and is therefore simple for growers to
use. The second method is developed with a certain
tomato cultivar. This method also takes into account the
fact that young and almost ripe fruits are more sensitive
to temperature than the intermediate stages. The second
method is more complicated but also more accurate than
the first. In order to make prognosis of the growth
period applicable for practical circumstances, both
methods were tested with 13 frequently used cultivars.
It was investigated whether there are variations between
cultivars in the length of the temperature sensitive
periods. The formula used in the second method
remained the same for the cultivars investigated, but
there is a variable cultivar constant. After determination
of the cultivar constant the second method can be
applied adequately for the prediction of the growth
duration. The second method appeared to be better in
its prediction. On six commercial holdings these results
were used in a pilot for harvest prognosis. In order to
obtain representative data research has been carried out
on minimal plot size for a meaningful determination of
the number of fruits set. The truss weight was predicted
on the basis of historical data and the realised radiation.
A proper estimate of the expected glasshouse
temperatures appeared to be essential for a correct
harvest prognosis. In 2000 the accuracy of the various
registration methods will be compared further.

COMBIMANAGEMENT
In the period between 1995 and 1999 PBG coached
about 270 nurseries in different projects in the
development and implementation of 'combimanagement'
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systems. The approach of these projects and the results
have been evaluated. The aim of the projects was to
improve the operational management on the firms with
the assistance of a 'combimanagement' system. Quality
management aims at the control of all the processes
occurring on a firm. 'Combimanagement' is focusing on
labour and environmental aspects, in addition to the
attention for the product quality and the quality of the
production process. For the development of a
combimanagement system the nursery activities are
described by the grower or his employees. This requires
much time and effort. As the development and
implementation of the system progressed, the growers
became aware of the possibilities of combimanagement.
Combimanagement results in a better allocation of tasks,
responsibilities and authorities. This gives the
entrepreneur the opportunity to focus more on his
management tasks. Growers find combimanagement a
good tool to improve the organisation of the marketing
of their products. By good labour management (among
which personnel meetings) the employees are more
involved in the decisions on the firm. Another aspect is
that combimanagement brings more clearness and rest.
Because the organisation of the firm has been described
there is a better overview. In practice this leads to a
better streamlining of the activities. For the nurseries
working with a combimanagement system the
implementation of hygiene rules was not very difficult.
The system needed to be enlarged with just a few
additional descriptions. More important was the fact
that the grower and his employees were used to think
and act in certain way. In one project the participants
finally took a hygiene-certificate without any problems.
An implemented combimanagement system proved to be
a very good way to obtain a ISO-9002 certificate.
Finally the principles of quality management are also
useful to structure co-operation in a chain.

CHAIN MANAGEMENT SYSTEMS
There is a need for an active market approach by
growers and consequently increasing relationship with
buyers and suppliers. Also an increasing amount of
firms are implementing quality management systems,
because increasingly buyers require guarantees.
Therefore we investigated the possibilities of chain
management systems.
Several things are important in the chain. When it
comes to making arrangements, information is needed.
Especially in a chain it is important to assure the
information processes between the different firms.
This project investigated how a chain quality
management system can ensure the information
processes between the different firms in the chain and
how this system can be integrated into the firm's current
quality systems. It became clear that the communication
between partners in the chain is very important.
This communication should be authenticated. For that
reason it has been decided to ensure the information
processes between two links, so the co-operation in the
chain can be certified.
During conversations with the chain participants all the
information processes between the chain participants
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were analysed. Finally they could be categorised into
eight critical control points. The next step was pointing
out areas of attention in the different relationships in the
chain, for which interviewing representatives of the
firms was again carried out. The interviews focused on
areas of attention in the processes between the chain
members, the interaction between the project
participants. The developed chain management system
should be the tool for solving these areas of attention. To
guarantee certain arrangements and to make them clear,
one can use quality management principles based on the
Deming circle'.
Based on these principles every critical control point
was described in a procedure which enables parties in
the chain to make clear agreements about the important,
possibly critical, information processes. One can use the
system for all products in the horticultural industry. The
chain management manual for horticultural industry is a
tool for structuring relations in the chain, especially for
information processes between two successive links in
the chain. It can be used as a tool to check the
arrangements already made in the chain, and to
determine which new arrangements should be made.
The eight critical control points, worked out as
procedures in this manual, are a basis for each chain
relationship to rely on. Entrepreneurs and PBG can
implement the system into practice with the help of the
manual.

CHAIN INFORMATION TO SUPPORT SUPPLY CHAIN
EFFECTIVENESS
For Dutch horticultural products, global competition is
getting fierce. Information form the chain can support
Dutch growers to develop competitive strategies. The
goal of this project was to collect information from
distribution chains of Dutch horticultural products, in
order to support supply chain effectiveness. Based on
literature and expert opinions, a list of 20 product
specific and 20 supplier specific criteria has been
developed, which play a role in the decision makingprocess of buying products for certain markets. This list
was used in interviews among Dutch traders of roses,
sweet peppers and organic glasshouse vegetables. For
horticultural products, freshness, absence of diseases
and damages and a good product-quality/price ratio are
essential.
Within a few years, ensuring hygiene of edible products
will also become a very important issue. Concerning the
suppliers, exchange of information and willingness to
make long-term agreements is already important. For
the future, co-operation between growers and traders
will be more intense. Also growers will be asked to
implement quality systems on their farms. We found out
that Dutch growers are able to produce high quality
products, but that they have problems with supplying
large quantities, at uniform qualities and at low prices.
With our method it is possible to get insight into present
and future demands on horticultural products and on
the services of their suppliers.
This information can be used by the Dutch horticultural
industry to develop customer driven production and
distribution strategies.
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OUESTOR
Kennis uit onderzoek moet doorstromen naar de doel
groep om toegepast te kunnen worden. Het PBG hecht
grote waarde aan contacten met en informatie
voorziening aan individuele tuinders. Sinds 1999 is de
PBG Questor (www.agro.nl/appliedresearch/pbg)
operationeel. Dit is een project in opdracht van het
Productschap Tuinbouw, NOVEM en het Ministerie
van LNV. De Questor is een elektronische vraagbaak
met een snelle toegang tot kennis en
onderzoeksresultaten van het PBG. De Questor kan
worden geraadpleegd als abonnee of als gast. Als
abonnee is het mogelijk om via trefwoorden alle vragen
en antwoorden te raadplegen die in de database zijn
opgeslagen. Bij nieuwe vragen geeft het PBG aiin wat
het kost om de vraag te beantwoorden. Als de klant
akkoord gaat, zal een PBG deskundige binnen een
vastgestelde termijn het antwoord geven. In eerste
instantie is de Questor bedoeld voor de ondernemers in
de glastuinbouw, maar het systeem is ook toegankelijk
voor andere geïnteresseerden. Omdat de Questor niet in
één keer met alle PBG kennis gevuld kan worden, is
gekozen voor een gefaseerde start met vragen en
antwoorden over energie en kasklimaat.

Dissemination

of

QUESTOR
Information from research must flow through to the
target group in order to be applied. The PBG attaches
great value to contacts with and information supply to
individual growers. Since 1999 the PBG Questor
(www.agro.nl/ appliedresearch/pbg) is operational. This
is a project commissioned by the Board of Horticulture,
NOVEM and the Ministry of Agriculture, Nature
Management and Fisheries. The Questor is an electronic
vademecum with quick access to information and
research results of the PBG. Users can consult the
Questor as subscriber or as guest. Subscribers have the
possibility to consult with the help of key words all
questions and answers stored in the database. For new
questions PBG gives an indication of the costs to answer
the question. If the user agrees, a PBG expert will
supply the answer within a Fixed term. In the first place
the Questor is meant for glasshouse growers, but the
system can also be accessed by anyone interested. Since
the Questor cannot be filled with all PBG information at
once it has been decided to start with questions and
answers on the subareas energy and glasshouse climate.

Vervolgens zijn vragen en antwoorden over gewasbe
scherming, plantenvoeding en substraten toegevoegd.
De Questor kan worden geraadpleegd in drie talen:
Nederlands, Engels en Spaans.
Tot nu toe komen de meeste vragen (70%) uit
Nederland; 20% komt uit de Europese landen België,
Duitsland en Spanje, en de rest uit o.a. Canada, Zuid
Afrika, Mexico en Zimbabwe. 70% van alle vragen
worden door glastuinders gesteld, 20% door voorlichters
en de overige 10% zijn afkomstig van andere
onderzoekinstituten.

PUBLICATIES
Behalve via de Questor maakt het PBG haar
onderzoeksresultaten bekend in artikelen in de
vakbladen. Van alle door het Productschap Tuinbouw
en het Ministerie van LNV gefinancierde projecten
wordt schriftelijk verslag gedaan in een rapport. Verder
brengt PBG regelmatig brochures uit. Een van de
jaarlijks terugkerende publicaties is de Kwantitatieve
Informatie voor de Glastuinbouw (KWIN). Een
overzicht van alle te verkrijgen rapporten en brochures
is te vinden op de PBG web-site. Bestellen kan per fax
via 0174-636835.

k n o w l e d g e
Subsequently questions and answers on crop protection,
plant nutrition and substrates have been added. The
Questor can be consulted in 3 languages: Dutch,
English and Spanish. To date most questions (70%)
come from the Netherlands; 20% from the European
countries Belgium, Germany and Spain, the rest from
Canada, South Africa, Mexico, Zimbabwe etc. Growers
are responsible for 70% of the questions, consultants for
20% while the remaining 10% come from other research
institutes.

PUBLICATIONS
In addition to the Questor database PBG disseminates
its research results in articles in the trade journals. Of
all projects financed by the Board of Horticulture and
the Ministry of Agriculture a written report is produced.
Furthermore, the PBG regularly issues more general
publications. One of the annual publications is the
Quantitative Information for Glasshouse Horticulture
(KWIN). A survey of all reports and other publications
can be found on the PBG web-site. Ordering can be
done by fax: (31)174 - 636835.
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Linaeuslaan 2a
1431 JV Aalsmeer
Nederland
Tel: +31 (0)297-35 25 25
Fax: +31 (0)297-35 22 70

PROEFSTATION VOOR BLOEMISTERIJ EN
GLASGROENTE
RESEARCH STATION FOR FLORICULTURE AND
GLASSHOUSE VEGETABLES
Kruisbroekweg 5
Postbus 8, 2670 AA Naaldwijk
Nederland
Tel: +31 (0)174-63 67 00
Fax: +31 (0)174-63 68 35

PROEFTUIN ZUID-NEDERLAND
REGIONAL RESEARCH CENTRE ZUID-NEDERLAND
Dr. Droesenweg 5
5964 NC Horst
Nederland
Tel: +31 (0)77-397 83 33
Fax:+31 (0)77-397 83 39

PROEFTUIN NOORD-NEDERLAND
REGIONAL RESEARCH CENTRE NOORD-NEDERLAND
Gantel 12
7891 XA Klazienaveen
Nederland
Tel: +31 (0)591-34 91 91
Fax:+31 (0)591-34 91 76
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