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VOORWOORD
Het voor u liggende PBG-onderzoekprogramma is nieuw van opzet. Per 1-1-1998 zijn nieuwe
onderzoekprogramma's geformuleerd voor het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (Ministerie van LNV) en voor het Productschap Tuinbouw (PT). Het praktijkonderzoek
heeft de onderzoekprogramma's geschreven conform de wens van de opdrachtgevers.
De programma's voor het Ministerie LNV worden alle in samenwerking met DLO-instituten
uitgevoerd. Het praktijkonderzoek ziet de samenwerking met DLO zeer positief tegemoet,
waarbij het praktijkonderzoek en DLO kunnen profiteren van de specifieke kennis die in deze
kennisinstellingen aanwezig is. Zo wordt een brug geslagen tussen het fundamenteel
strategische en praktijkgerichte onderzoek. Wij hopen dat daardoor het tuinbouwbedrijfsleven
en de overheid een nog beter pakket aan kennis geboden wordt.
Om tegemoet te komen aan de wens van het bedrijfsleven om op onderwerp en gewas na te
zoeken welk onderzoek uitgevoerd wordt, is voor de opzet van dit boekje gekozen om de
projecten per thema te rangschikken. Tevens kunt u ook per gewas nazoeken welk onderzoek
plaats vindt. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de proefstationlocaties Aalsmeer en Naaldwijk
en de proeftuinen te Horst, Klazienaveen en Rijnsburg.
We stellen het bijzonder op prijs als u na kennis te hebben genomen van de inhoud van dit
boekje, contact met ons opneemt. Het PBG staat voor u klaar om uw vragen en wensen te
beantwoorden!
Dr. V.A. Holthuijzen
Adjunct directeur PBG

¥

Él
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TEN GELEIDE
Dit onderzoekprogramma geeft een overzicht van de onderzoeksprojecten. Deze zijn gerang
schikt naar onderzoeksgebied. Elk project heeft een projectnummer. Het onderzoeksgebied is
herkenbaar aan de eerste twee cijfers van het projectnummer.
Voor het projectnummer staat het programmanummer. De programma's zijn genummerd van
11 t/m 24 waarachter per hoofdfinancier een cijfer is toegevoegd: voor LNV een 1 en voor PT
een 2. De programma's worden vermeld als 111, 112, 121 enz.
Projecten die doorlopen uit het vorige jaar zijn ondergebracht onder een nieuw programma;
bijvoorbeeld 001-1405 'Wortelverdikking komkommer' uit 1997 is in 1998 terug te vinden
onder programma 121-1405.
Achtereenvolgens zijn de volgende overzichten opgenomen:
-

De titels van de programma's van LNV en PT met de nummers van de projecten die in het
programma zijn opgenomen.
Projecten per onderzoeksgebied met de naam van de projectleider en het doel.
Overzicht van de projecten per gewas.

Op het einde is een overzicht opgenomen met namen en telefoonnummers van projectleiders
en gewasspecialisten, de adressen van de onderzoeklocaties en een lijst met een verklaring
van gebruikte afkortingen.
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PROGRAMMA'S VAN LNV EN PT
Voor 1998 zijn er via voorindicaties door het Ministerie van LNV en door het Productschap
Tuinbouw een aantal programma's opgesteld. Per programma heeft het PBG een aantal
projecten geformuleerd. Voor het eerst is aan elk programma een budget toegekend
(programmafinanciering), waarmee de omvang van het onderzoek is aangegeven. Vanwege de
synergie tussen de verschillende LNV en PT programma's wordt de hoofdfinancier aangeduid
met het laatste cijfer; voor LNV een 1 en voor PT een 2. Hiermee blijft de samenhang van de
programma's en de hoofdfinancier direct herkenbaar.
Het PBG heeft twee programmaleiders: L. Davidse (LCD) en N. van Steekelenburg (NvS).

LNV-PROGRAMMA'S
111

Duurzame bedrijfssystemen voor bloemisterij en glasgroente

Leider
LCD

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Ministerie van LNVwerkt het
PBG op de volgende onderzoeksgebieden: Bedrijfskunde, Energie, Gewasbescher
ming, Kasklimaat, Kwaliteit, Markt, Plantenvoeding, Teeltsystemen, Uitgangs
materiaal, Grond, Techniek
121

Water en mineralenhuishouding in de bloemisterij en glasgroenteteelt

LCD

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Ministerie van LNV werkt het
PBG op de volgende onderzoeksgebieden: Fysiologie, Plantenvoeding, Substraat,
Techniek, Water
131

Management van plantpathogene schimmels en bacteriën

NvS

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Ministerie van LNV werkt het
PBG op de volgende onderzoeksgebieden: Gewasbescherming, Substraat, Toetsmethoden
141

Milieuvriendelijke beheersing van niet-cystevormende wortelnematoden
in vollegrondsteelten

NvS

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Ministerie van LNV werkt het
PBG op het onderzoeksgebied: Gewasbescherming
151

Signalering en beheersing van plaaginsekten mijten en slakken

NvS

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Ministerie van LNV werkt
het PBG op het onderzoeksgebied: Gewasbescherming
161

Beheersing en bestrijding van onkruiden

NvS

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Ministerie van LNV werkt
het PBG op het onderzoeksgebied: Gewasbescherming
171

Integrale kwaliteitszorg, sectoraal deelprogramma glastuinbouw

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Ministerie van LNV werkt
het PBG op het onderzoeksgebied: Kwaliteit
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181

Analyse concurrentiekracht, sectoraal deelprogramma glastuinbouw

NvS

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Ministerie van LNV werkt
het PBG op het onderzoeksgebied: Bedrijfskunde
191

Reductie van het energiegebruik in de land-en tuinbouw

LCD

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Ministerie van LNV werkt
het PBG op de volgende onderzoeksgebieden: Bedrijfskunde, Energie, Kasklimaat

201

Arbeid en arbeidsomstandigheden, sectoraal deelprogramma
glastuinbouw

NvS

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Ministerie van LNV werkt
het PBG op het onderzoeksgebied: Bedrijfskunde
211

Plantenvirussen en -viroïden

NvS

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Ministerie van LNV werkt
het PBG op het onderzoeksgebied: Gewasbescherming

PT-PROGRAMMA'S

112

Duurzame bedrijfssystemen voor bloemisterij en glasgroente

LCD

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Productschap Tuinbouw
werkt het PBG op de volgende onderzoeksgebieden: Bedrijfskunde, Energie,
Fysiologie, Kwaliteit, Substraat, Teeltsystemen, Grond
122

Water en mineralenhuishouding in de bloemisterij en glasgroenteteelt

LCD

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Productschap Tuinbouw
werkt het PBG op de volgende onderzoeksgebieden: Bedrijfskunde,
Plantenvoeding, Substraat
132

Management van plantpathogene schimmels en bacteriën

NvS

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Productschap Tuinbouw
werkt het PBG op de volgende onderzoeksgebieden: Fysiologie,
Gewasbescherming, Water
142

Milieuvriendelijke beheersing van niet-cystevormende wortelnematoden
in vollegrondsteelten

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Productschap Tuinbouw
werkt het PBG op het volgende onderzoeksgebied: Gewasbescherming

NvS
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152

Signalering en beheersing van plaaginsecten mijten en slakken

NvS

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Productschap Tuinbouw
werkt het PBG op het volgende onderzoeksgebied: Gewasbescherming
162

Beheersing en bestrijding van onkruiden

NvS

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Productschap Tuinbouw
werkt het PBG op het volgende onderzoeksgebied: Gewasbescherming
172

Integrale kwaliteitszorg, sectoraal deelprogramma glastuinbouw

LCD

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Productschap Tuinbouw
werkt het PBG op het volgende onderzoeksgebied: Kwaliteit
182

Concurrentieanalyse Nederlandse glastuinbouw

NvS

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Productschap Tuinbouw
werkt het PBG op de volgende onderzoeksgebieden: Kwaliteit, Markt,
Productvernieuwing
212

Plantenvirussen en -viroïden

NvS

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Productschap Tuinbouw
werkt het PBG op het volgende onderzoeksgebied: Gewasbescherming
222

Kwaliteit van het productieproces en het product in de keten

LCD

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Productschap Tuinbouw werkt
het PBG op de volgende onderzoeksgebieden: Algemeen, Fysiologie, Gebruikswaarde,
Gewasbescherming, Kasklimaat, Kwaliteit, Teeltsystemen, Toetsmethoden
232

Ontwikkeling van integrale ketenzorgsystemen in de glastuinbouw

LCD

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Productschap Tuinbouw
werkt het PBG op het volgende onderzoeksgebied: Bedrijfskunde
242

Kostprijsbeheersing en bedrijfsvoering

NvS

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Productschap Tuinbouw
werkt het PBG op de volgende onderzoeksgebieden: Bedrijfskunde, Teeltsystemen
252

Kennisdoorstroming

LCD

In het kader van dit onderzoekprogramma voor het Productschap Tuinbouw
werkt het PBG op het onderzoeksgebied: Algemeen
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OVERZICHT VAN PROJECTEN PER PROGRAMMA VAN LNV EN PT
111-1209
111-1210
111-1211
111-1314
111-1317
111-1628
111-1655
111-1707
111-1801
111-1810
111-1823
111-1901
111-2006
111-2010
111-2011
111-2013
111-2410
111-2426
111-2428
111-2450
111-2604
111-2903
111-2307
112-1202
112-1203
112-1216
112-1321
112-1418
112-1822
112-2212
112-2213
112-2432
112-2433
112-2434
112-2904
121-1401
121-1402
121-1405
121-1413
121-2001
121-2005
121 -2009
121-2019
121-2204
121-2205
121-2208
121-2210

121-2215
121-2302
121-2802
121-2805
121-2807
122-1213
122-2008
122-2206
131-1605
131-1606
131-1607
131-1608
131-1609
131-1610
131-1638
131-2207
131-2513
132-1416
132-1601
132-1602
132-1611
132-1629
132-1630
132-1634
132-1639
132-1640
132-2804
141-1646
142-1612
142-1647
151-1615
, 151-1616
151-1617
151-1619
151-1620
151-1622
151-1627
151-1644
151-1645

152-1624
152-1625
152-1631
152-1641
152-1642
152-1643
152-1654
161-1648
162-1632
171-1831
171-1832
172-1830
172-1833
181-1219
182-1802
182-1803
182-1902
182-2108
182-2109
182-2110
191-1205
191-1212
191-1306
191-1307
191-1309
191-1311
191-1316
191-1318
191-1320
191-1701
191-1703
191-1704
191-1716
191-1719
201-1217
201-1218
211-1613

152-1618
152-1621
152-1623

212-1649
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222-101 1
222-1407
222-1409
222-1410
222-1414
222-1415
222-1421
222-1422
222-1423
222-1501
222-1502
222-1503
222-1635
222-1705
222-1706
222-1708
222-1709
222-1713
222-1714
222-1720
222-1805
222-1807
222-1808
222-1811
222-1814
222-1816
222-1825
222-1836
222-1839
222-1842
222-1843
222-1844
222-1846
222-1848
222-1849
222-1850
222-1851
222-1853
222-2402
222-2422
222-2431
222-2451
222-2501
222-2502
222-2503
222-2504
222-2505
222-2508
222-2509

222-251 1
222-2512
222-2518
222-2519
222-2520
222-2521
222-2522
222-2525
222-2526
222-2527
222-2602
222-2701
232-1214
242-1204
242-1215
242-1220
242-2403
242-2405
242-2417
242-2419
242-2423
242-2425
242-2435
242-2436
242-2437
242-2438
242-2439
242-2440
242-2441
242-2442
242-2447
242-2448
242-2449
252-1009
252-1010
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ONDERZOEKSGEBIEDEN
Het onderzoek dat het PBG uitvoert is onder te verdelen in een aantal onderzoeksgebieden.
Elk project van het PBG wordt onder één van de gebieden geplaatst. De gebieden zijn kenbaar
via het projectnummer op de positie: xxx - GGxx.
Als criterium geldt de inhoud van het onderzoek. Indien het onderzoek meerdere begrippen in
zich heeft is een keuze gemaakt voor het zwaarst wegende of meest kenmerkende begrip.
De verschillende onderzoeksgebieden zijn:
10
11
12
13
14
15
16

Algemeen
Arbeid
Bedrijfskunde
Energie
Fysiologie
Gebruikswaarde
Gewasbescherming

17
18

Kasklimaat
Kwaliteit

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Markt
Plantenvoeding
Productvernieuwing
Substraat
Techniek
Teeltsystemen
Toetsmethoden
Uitgangsmateriaal
Vermeerdering
Water
Grond

Informatie, publicaties
Arbeidsefficiëntie, -omstandigheden
Economie, management, bedrijfsanalyse
Energiebesparing, -efficiëntie
Fysiogene afwijkingen, ontwikkelingsbeïnvloeding
Toetsen van eigenschappen
Bacteriën, biologische-, chemische- en fysische bestrijding,
ziekten, plagen
C0 2 , licht, luchtvochtigheid, temperatuur
Inwendige en uitwendige kwaliteit, houdbaarheid, smaak,
kwaliteitszorg
Afzet, handel, consument
Bemesting
Sortiment
Substraat, -loos
Automatisering, bedrijfsuitrusting, mechanisering
Teeltplanning, industriële
Ontwikkeling van toetsmethoden
Productie, bewaring
In vivo en in vitro vermeerdering
Watergeven en -kwaliteit
Bodem

Via deze toekenning kan onafhankelijk van een programma een overzicht per onderzoeksgebied
worden verkregen.

Projecten per onderzoekgebied

PROJECTEN PER ONDERZOEKSGEBIED
ALGEMEEN
Dit onderzoeksgebied omvat naast het schrijven publicaties (o.a. brochures, artikelen) het
verzamelen en bundelen van kennis die uit eerder en recent onderzoek naar voren is gekomen.
Ook valt hieronder het doorgeven van die kennis en het geven van informatie.
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Kennisdoorstroming siergewassen
252 - 1009
G. Welles
Technisch adviseurschap gewaswerkcommissies LTO-Groeiservice. Uitwisseling
van relevante teelttechnische en onderzoeksinformatie tussen onderzoek en
kwekers. Binnen dit project zal een nieuwe teeltbrochure roos worden
samengesteld.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Kennisdoorstroming glasgroenteteelt
252 - 1010
A. de Koning
Technisch adviseurschap gewaswerkcommissies LTO-Groeiservice. Uitwisseling
van relevante teelttechnische en onderzoeksinformatie tussen onderzoek en
kwekers.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Actualisering en bundeling van kennis over vruchtkwaliteit van aubergine
222 - 1011
W. Verkerke
Actualisering en bundeling kennis over vruchtkwaliteit van Aubergine. In dit
project wordt de in de loop der jaren op het PBG verzamelde kennis over dofheid
en drukplekken aubergine gebundeld en tot een samenhangend rapport verwerkt.

BEDRIJFSKUNDE
Onder bedrijfskunde valt het geheel van onderzoek op het gebied van economie, management,
bedrijfsvoering, -analyse e.d. Veelal heeft dit raakvlakken met specifieke onderwerpen als
milieu, energie, teeltsystemen e.d.
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Milieubewuste productie glasgroenteteelt (MBT)
112-^1202
J. Nienhuis
Ontwikkelen en toetsen van methoden ter ondersteuning van milieubewust
bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering op glasgroentebedrijven.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Milieubewuste productie bloemisterij (MPS)
112-1203
J. Nienhuis
Ontwikkelen en toetsen van methoden ter ondersteuning van milieubewust
bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering op bloemisterijbedrijven.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Kwantitatieve informatie glastuinbouw
242 - 1204
M. Ruijs
Samenstellen van objectieve technische en economische kengetallen over
glastuinbouwgewassen ten aanzien van productie, opbrengsten, kosten,
energieverbruik en arbeidsbehoefte.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Integrale energieregistratie (Groeibase)
191-1205
M. Ruijs
Het opzetten en demonstreren van een unieke energieregistratie- en
bedrijfsvergelijkingsdatabase ten behoeve van aangesloten telers en derden. De
database ("Groeibase") zal bedrijfsgerichte kengetallen ontsluiten op het gebied
van energie en milieu.

Project:

Milieukundige analyse en evaluatie van geïntegreerde teelt- en bedrijfssystemen in
de glastuinbouw
111-1209
M. Ruijs
Het beoordelen van nieuwe bedrijfssystemen, gericht op een geïntegreerde
teeltwijze in milieukundige en economische opzichten. Accent ligt op het
evalueren van bestaande en nieuw ontwikkelde bedrijfssystemen in
praktijksituaties.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Duurzaam gewasproductiesysteem (IMAG/PBG)
111 - 1210
J. Ammerlaan
Vaststellen van de haalbaarheid van een beoogd duurzaam productiesysteem
tegen de achtergrond van de technische, wetenschappelijke en maatschappe-lijke
trends. Ontwerp en keuze van het meest perspectiefvolle systeem. Opstellen van
projectplan voor de vervolgfasen.

Project:

Milieukundige analyse en evaluatie van biologische teelt- en bedrijfssystemen in
de sierteelt en glasgroenteteelt
111 - 1211
M. Ruijs
Het beoordelen van nieuwe bedrijfssystemen gericht op een biologische teeltwijze
in milieukundige en economische opzichten. Accent ligt op het inventariseren van
de huidige biologische teelt ten aanzien van structuren, economische en
milieukundige prestaties.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Haalbaarheidsstudie naar kwaliteitsborging klimaatbeheersingsinstallaties
191 - 1212
R. van Uffelen
Het nagaan van de mogelijkheid om voor een tuinbouwbedrijf een toepasbare en
geborgde kwaliteitsrichtlijn (met combizorg als basis) te ontwikkelen voor de
bedrijfsuitrusting ten behoeve van klimaatbeheersing, om daarmee energie te
kunnen besparen en tegelijk het risico op oogstderving, als gevolg van het
disfunctioneren van de bedrijfsuitrusting, te verminderen.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Kwaliteitsrichtlijnen voor water- en mestinstallaties in de glastuinbouw
1 22 - 1213
R. van Uffelen
Het ontwikkelen van praktisch toepasbare kwaliteitsrichtlijnen als voorbereiding
op Europese normering voor het gehele waterzijdige gedeelte ("natte cel") van het
glastuinbouwbedrijf op basis waarvan het functioneren van de installaties en het
gebruik ervan kan worden beoordeeld.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkeling van integrale ketenzorgsystemen glastuinbouw
232 - 1214
R. van Uffelen
Ontwikkeling en toepassing van integrale ketenzorgsystemen samen met telers en
andere ketenpartijen in respectievelijk de glasgroente-, snijbloemen- en
potplantensector.

Project:

Optimale bedrijfsstructuur en omvang ten behoeve van ondersteuning
herstructurering glastuinbouw
242 - 1215
J. Nienhuis
Analyseren en vaststellen van de belangrijkste factoren welke bepalend zijn voor
de optimale bedrijfsstructuur en bedrijfsomvang van de diverse te onderscheiden
bedrijfstypen binnen de glastuinbouw.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Kas van de toekomst (Floriade)
112 - 1216
J. Ammerlaan
Studie om te komen tot een definitief plan van eisen voor het te bouwen object
'Kas van de toekomst' (Floriade 2002) als demonstratie van het bedrijf cq cluster
van bedrijven van de toekomst.

Project:

Verbetering van de arbeidsomstandigheden en verhoging van de arbeidsefficiëntie
in de glastuinbouw
201 - 1 21 7
M. Ruijs
Nagaan op welke wijze verbetering van de arbeidsomstandigheden kan worden
bereikt en tegelijkertijd de economische en maatschappelijke positie van
glastuinbouwbedrijven kan worden versterkt.

Nummer:
Leider;
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Arbeidsorganisatie en schaalvergroting
201 - 1218
J. Nienhuis
Nagaan hoe de arbeidsorganisatie bij grotere bedrijfsomvangen en bij clustering
van bedrijven kan worden ingericht om de werkzaamheden adequaat te kunnen
uitvoeren en in te kunnen spelen op veranderingen in de markt en de omgeving.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Verzamelen/analyse keteninformatie
1Ö1 - 1219
J. Ammerlaan
Vergelijking van de ketendoelmatigheid van de voor Nederland belangrijkste
glastuinbouwproducten op de exportmarkt in de EU met die van haar belangrijkste
concurrenten.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Economische evaluatie teelt- en bedrijfssystemen
242-1220
M. Ruijs
Het doel is om van zowel bestaande als nieuwe bedrijfs- en teeltsystemen,
economische evaluaties uit te voeren.

ENERGIE
Energie betekent voor de tuinbouw naast een noodzakelijke groeifactor ook een belangrijk item
van kostenbeheersing en van het milieu. Door alternatieve toepassingen kan energie worden
bespaard of efficiënter benut.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Energiebesparing door temperatuurintegratie bij siergewassen, fase B
191-1306
F. Buwalda
Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van meerdaagse
temperatuurintegratie voor de sierteeltsector en de daarmee gepaard gaande
energiebesparing. Vaststellen van plantkundige grenswaarden en tolerantie voor
meerdaagse fluctuaties in temperatuur.

Project:

Energiebesparende teeltmethoden door middel van temperatuurintegratie binnen
een etmaal (Econaut)
191-1307
J. Vogelezang
Het loslaten van een vaste stooklijn binnen een etmaal vraagt om nader onderzoek
van gewasreacties alvorens teeltrecepten voor de verschillende gewassen
opgesteld kunnen worden. Hiertoe wordt aan de gewassen: Roos, Ficus
benjamina, Dieffenbachia, Schefflera, Potchrysant, Kalanchoe en Paprika
onderzoek gedaan.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Energie-effectieve kasklimaatbesturingssystemen
191-1309
A. Rijsdijk
Het ontwikkelen van een concept klimaatbesturingssysteem, dat op basis van een
continue afweging van kosten en baten en rekening houdend met additionele
criteria aangegeven door de tuinder, op een energie-efficiënte wijze het klimaat
regelt bij teelten onder glas.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Analyse energieverbruik op praktijkbedrijven
191 - 1311
P. Vermeulen
Het bewerken en verwerken van energieregistratiegegevens van
glastuinbouwbedrijven met behulp van het instrument 'Groeianalyse'; het
analyseren van de resultaten en het vaststellen van energiekengetallen voor
gewassen en productiewijzen.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Mogelijkheden voor regulerende financiële prikkels in de meerjaren afspraak
energie (MJA-E) Glastuinbouw
111 - 1314
M. Ruijs
Onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van systemen van regulerende
financiële prikkels op bedrijfsniveau in de glastuinbouw.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Meerdaagse temperatuurintegratie groentegewassen
191-1316
G. Heij
Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van meerdaagse
temperatuurintegratie voor de groentesector en de daarmee gepaard gaande
energiebesparing. Vaststellen van plantkundige grenswaarden en toleranties voor
meerdaagse fluctuaties in temperatuur.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Meerdaagse temperatuurintegratie, fase C
191 - 1317
F. Buwalda
Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van meerdaagse
temperatuurintegratie en de daarmee gepaard gaande energiebesparing.
Vaststellen van plantkundige grenswaarden en toleranties voor meerdaagse
fluctuaties in temperatuur.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Analyse gebruik en bedrijfseconomische effecten gebruik rookgasreinigers
191 - 1318
P. Vermeulen
Beoordelen van het gebruik van rookgasreinigers bij een warmte-kracht installatie
(WK) in de praktijk ten aanzien van de Coproductie, het C0 2 - gehalte en het
productieniveau. Validatie van het rekenmodel 'Gasverbruik' en het achterliggende
C0 2 -model ten aanzien van bovengenoemde punten.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkeling, documentatie en gebruik PBG-rekenmodel 'Gasverbruik'
191-1320
P. Vermeulen
Het uitbreiden en verdiepen van het rekenmodel "Gasverbruik" met nieuwe
theoretische en praktische kennis omtrent energiebesparende maatregelen en
gedragswijzen (stookregime, schermregime, etc.) ten behoeve van het
beantwoorden van vragen omtrent energie vanuit voorlichting en praktijk.

Project:

Energiebesparing door stadiumafhankelijke toepassing van assimilatiebelichting bij
Freesia
112-1321
J. Doorduin
Het optimaliseren van de assimilatiebelichting bij Freesia. Door stadium-afhankelijk
te variëren met intensiteit en duur, wordt nagegaan of met minder energie-input
eenzelfde of een beter resultaat kan worden verkregen ten opzichte van de
huidige situatie.

Nummer:
Leider:
Doel:

- 15 -

Projecten per onderzoekgebied

FYSIOLOGIE
De groei en bloei van planten is van nature afhankelijk van interne en omgevingsfactoren. In de
plant vinden processen plaats die beïnvloed kunnen worden. Ook het optreden en beïnvloeden
(voorkomen) van afwijkingen is een steeds terugkerende vraag voor onderzoek.
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkelen van een groeitest ten behoeve van de karakterisering van wortelmedia
121 - 1401
G. Wever
In de afgelopen jaren is een groeitest ontwikkeld. De detectiegrens van de
methode is echter vrij laag. Er is een grote behoefte aan een gevoelige methode
om schadelijke stoffen te detecteren. Om de groeitest te verbeteren worden de
huidige toets- of alternatieve biologische toetsmethoden geoptimaliseerd.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Zuurstofvoorziening wortelmilieu
121 - 1402
R. Baas
Substraten kunnen beoordelen op de mate van zuurstoftransport onder labora
torium- en teeltkundige omstandigheden. Door middel van het koppelen van de
plantkundige voorwaarden ten aanzien van zuurstofvoorziening met de fysische
eigenschappen van de substraten, zal de geschiktheid van substraten voor
specifieke teelttoepassingen bepaald kunnen worden. Zowel gebruikers als
producenten van substraten kunnen deze kennis gebruiken.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Wortelverdikking bij vruchtgroentegewassen
121-1405
J. Kipp
Vooral bij de opkweek van komkommer en paprika en in mindere mate bij tomaat
en aubergine is wortelverdikking geconstateerd. De oorzaak van deze afwijking is
niet bekend. Samen met diverse onderzoeksinstituten wordt onderzoek uitgevoerd
om de oorzaak te vinden en om maatregelen te definiëren die het probleem
beheersbaar maken. Het onderzoek wordt door diverse organisaties in de sector
gefinancierd.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Verbetering bloeiregulatie bij Spathiphyllum
222 - 1407
T. Blacquière
De bloei van Spathiphyllum is moeilijk stuurbaar: soms willen planten niet bloeien,
of juist veel te vroeg. Bovendien zijn individuele verschillen tussen planten enorm.
Mede naar aanleiding van experimenten in afgelopen jaren zal worden gekeken
naar de effecten van exogeen toegediende gibberellinen, en remstoffen van de
gibberelline-aanmaak in de planten.

Project:
Nummr:
Leider:
Doel:

Fotoperiodische belichting bij chrysant
222 - 1409
T. Blacquière
Het uitstellen van de bloei met fotoperiodische belichting gebeurt in de praktijk
niet optimaal. In zeven proeven is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het
juiste moment van belichten in de nacht, en naar de doelmatigheid van cyclische
en continue belichting. In de laatste proef wordt nu de gevonden optimale
methode vergeleken met de in de praktijk toegepaste.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Daglengte-onderzoek Eustoma
222 - 1410
T. Blacquière
De bloei van Eustoma kan worden vervroegd door langedag omstandigheden te
creëren. Soms werkt dat gunstig uit, soms juist ongunstig. Een proef naar het
juiste moment in de teelt waarop gestart kan worden met langedagbehandeling is
in 1997 uitgevoerd, en zal in 1998 worden uitgewerkt, en gerapporteerd tezamen
met eerdere daglengteproeven.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Invloed van CA-translocatie op kwaliteit roos (DIARP II)
121 - 1413
R. Baas
Nagaan in hoeverre de kwaliteit en productie beïnvloed wordt door calcium (Ca)
binnen de plant. Onderzocht worden de kwaliteitsparameters gevoeligheid voor
aantasting door Botrytis, vaasleven en het eventuele optreden van
bloemmisvormingen. Nagegaan wordt welke externe factoren de opname van Ca
door de plant en transport van Ca binnen de plant kunnen beïnvloeden.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Boltemperatuurbehandeling tijdens de strekkingsinductieperiode
222-1414
J. Doorduin
Amaryllis heeft na een groeiseizoen een koudebehandeling nodig om te kunnen
bloeien. Bij de gewassen die niet worden gerooid maar vast blijven staan tijdens
de koudeperiode, wordt onderzocht wat de optimale behandelingstemperatuur
tijdens de koudeperiode is en wat het effect van verschillende temperaturen is op
kwaliteit, uniformiteit van bloei en productie.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Oorzaken ontstaan van bruine bladpunten bij palmen
222 - 1415
B. Mulderij
Nagaan van de invloed van klimaat (met name RV) en bemesting (EC) op het
ontstaan van bruine bladpunten. Met name wordt onderzocht in welk stadium van
gewasgroei het gewas het gevoeligst is en wat het effect van het seizoen en van
het transport (bewaring) is.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Knoprot bij Hydrangea
1 32 - 1416
H. Verberkt
Het voorkomen van knoprot bij Hydrangea via bepaling van de grenzen rijpheid
van het plantmateriaal en optimaliseren teelt- en bewaarcondities.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Effectiviteitsverhoging van groeiregulatoren bij de teelt van pot- en kuipplanten
112-1418
H. Verberkt
Een handleiding samenstellen waarmee een teler kan komen tot vermindering/
efficiënter verbruik van remmiddelen voor pot-, perk- en kuipplanten.

Project^É
Nummer:
Leider:
Doel:

Beheersing uitloop stekoog roos
222-1421
H. van Telgen
Identificeren van de factoren die de verschillen in uitloopsnelheid tussen stekogen
van verschillende posities in een bloemtak veroorzaken en onderzoeken of met
- 17 -
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behulp van licht- en/of klimaatfactoren synchronere uitloop bewerkstelligd kan
worden.
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bloeisturing zomerbloemen
222 - 1422
T. Blacquière
Zomerbloemen vormen een belangrijke verbreding van het snijbloemen- sortiment.
Van veel soorten is echter nog weinig bekend over de sturing van de bloei.
Gedacht wordt aan stadiumonderzoek aan in pluggen aangeleverde jonge planten
en sturing van enkele nieuwe gewassen via de daglengte.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Teeltstrategieën gericht op de sturing van de groei en ontwikkeling bij Cymbidium
222 - 1423
C. Uitermark
Op basis van beschikbare en nog te verkrijgen kennis ontwikkelen en toetsen van
teeltstrategieën, gericht op sturing van groei en bloei van Cymbidium

GEBRUIKSWAARDE
Uitbreiding van het sortiment gaat gepaard met bepaalde raseigenschappen. Het leveren van
betrouwbare informatie over kwaliteit en eigenschappen van bloemen, planten en groenten is
een belangrijke voorwaarde voor het behoud van een kwalitatief hoogwaardig product.

Project:
Nummr:
Leider:
Doel:

Gebruikswaarde-onderzoek glasgroente
222 - 1 501
A. Berents
Nieuwe rassen onder praktijkomstandigheden onderling en met bekende
standaardrassen te vergelijken op teelteigenschappen, de in- en uitwendige
kwaliteit, houdbaarheid en indien gewenst smaak. Tuinders, veredelings-bedrijven,
afzet en handel kunnen daarmee beschikken over objectieve en betrouwbare
informatie en hun raskeuze hierop baseren.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Gebruikswaarde-onderzoek snijbloemen
222 - 1502
A. Berents
Nieuwe rassen onder praktijkomstandigheden onderling en met bekende
standaardrassen te vergelijken op teelteigenschappen, uiterlijk, de in- en
uitwendige kwaliteit en houdbaarheid. Tuinders, veredelingsbedrijven, afzet en
handel kunnen daarmee beschikken over objectieve en betrouwbare informatie en
hun raskeuze hierop baseren.

Project:
Nummr:
Leider:
Doel:

Gebruikswaarde-onderzoek potplanten
222-1503
A. Berents
Nieuwe rassen onder praktijkomstandigheden onderling en met bekende
standaardrassen te vergelijken op teelteigenschappen, uiterlijk, de in- en
uitwendige kwaliteit en houdbaarheid. Tuinders, veredelingsbedrijven, afzet en
handel kunnen beschikken over objectieve en betrouwbare informatie en hun
raskeuze hierop kunnen baseren.
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GEWASBESCHERMING
Gewasbescherming betekent het voorkomen en bestrijden van ziekten en plagen. Het efficiënt
bestrijden via chemische, biologische of geïntegreerde methoden is reeds lang in ontwikkeling
en zal, gezien de aanscherpende milieu-eisen, een belangrijk aandeel van onderzoek blijven
vergen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkeling van een teeltstrategie voor optimale weggroei bij chrysant
1 32 - 1 601
R. Maaswinkel
Het bestrijden en zo mogelijk voorkomen van Pythium bij chrysant. Naast het
telen zonder chemische bestrijding worden ook de mogelijkheden van
teeltduurverkorting onderzocht.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Chemische bestrijding van wortelziekten
132-1602
W. Runia
In dit onderzoek wordt de effectiviteit van middelen onderzocht tegen
wortelziekten. Deze gegevens worden, bij gebleken geschiktheid, veelal benut
voor de aanvraag van een toelating van de middelen. Momenteel richt het
onderzoek zich op middelen op basis van waterstofperoxide.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw in roos
131-1605
A. Dik
Het ontwikkelen van geïntegreerde bestrijdingsmethoden voor echte meeldauw in
roos met biologische bestrijdingsorganismen en plantversterkende middelen om de
inzet van chemische middelen zoveel mogelijk te kunnen beperken.

Project:
Numer:
Leider:
Doel:

Geïntegreerde bestrijding van Botrytis cinerea in glasgroenten
131-1606
A. Dik
Het testen en ontwikkelen van biologische bestrijdingsmiddelen tegen B. cinerea
en zonodig integreren van deze middelen met chemische bestrijdingsmiddelen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Biologische bestrijding van Botrytis cinerea in bloemisterijgewassen
131-1607
A. Dik
^
Het ontwikkelen en testen van biologische bestrijdingsmiddelen tegen B. cinerea
in potplanten.

•
-jSw
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

f
Biologische bestrijding Botrytis cinerea bij snijbloemen
131-1608
A. Dik
Het ontwikkelen en testen van biologische bestrijdingsmiddelen tegen B. cinerea
in de naoogst-fase van Gerbera en roos, zonodig in combinatie met
zoutoplossingen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het
Volcani Center in Israël.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Geïntegreerde bestrijding van Botrytis cinerea in de sierteelt
131-1609
A. Dik
Het testen van een isolaat van Ulocladium als sporulatieremmer van B. cinerea op
Pelargonium-moerplanten, om daarmee uitval van stekken door B. cinerea te
beperken. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met IPO-DLO.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Geïntegreerde bestrijding meeldauw bij vruchtgroenten
131 - 1610
A. Dik
Ontwikkelen van geïntegreerde bestrijdingsmethoden voor echte meeldauw in
glasgroenten, met behulp van biologische bestrijdingsmiddelen, plantverster-kende
middelen en teeltmethoden. De inzet van chemische middelen de afhankelijkheid
van deze middelen kan hierdoor uiteindelijk worden beperkt.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Voorkomen van bloem- en vruchtrot bij aubergine
1 32 - 1611
P. Paternotte
Een methode ontwikkelen om bloem- en vruchtrot effectief te bestrijden zonder de
biologische bestrijding van plagen te schaden. Nagegaan wordt welke insecten in
de kas (zowel de plaagbeesten als de biologische bestrijders) een rol spelen bij het
ontstaan van bloem- en vruchtrot. Tevens wordt onderzocht of bijen als vector
van bekende antagonisten van plantpathogenen optreden en of met die
combinatie bloem- en vruchtrot kan worden bestreden.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Invloed van vruchtwisseling op aaltjes in buitengeteelde snijbloemen
142 - 1612
D. Krijger
Nagaan in hoeverre vruchtwisseling in de teelt van buitenbloemen kan voldoen
aan het voorkomen van schadelijke aaltjes en bodemziekten

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bestrijdingsmogelijkheden virusziekten
211 - 1613
C. Stijger
Ontwikkelen van duurzame strategieën en methoden om schade door virussen en
viroïden in siergewassen en glasgroenten tot een economisch aanvaardbaar
niveau te beperken. Het gaat hierbij met name om methoden en middelen om het
optreden en de verspreiding van virusziekten tegen te gaan.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Entomopathogene schimmels ter bestrijding van trips en bladluis
151 - 1615
E. Beerling
Nagaan van de effectiviteit van verschillende schimmels tegen bladluis en trips in
een aantal gewassen onder diverse klimatologische omstandigheden. Tevens
worden verschillende toepassingstechnieken geëvalueerd.

Project:

Biologische bestrijding van kas- en tabakswittevlieg met entomopathogene
schimmels van het geslacht Aschersonia
151 - 1616
E. Meekes
Het testen van isolaten van Aschersonia-schimmels op hun effectiviteit tegen käs
en tabakswittevlieg. Onderzocht worden de gevoeligheid van wittevlieg in

Nummer:
Leider:
Doel:
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verschillende stadia, de invloed van het klimaat en van de waardplant
(komkommer, Gerbera, poinsettia, Bouvardia, aubergine).
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Invloed van het kasklimaat op de biologische bestrijding van Californische trips op
komkommer met verschillende roofmijtsoorten
151 - 1617
Y. van Houten
In komkommer wordt, met wisselend succes, trips bestreden met de roofmijt
Amblyseius cucumeris. Getracht wordt met andere roofmijtsoorten de biologi-sche
bestrijding van trips te verbeteren. Tevens wordt onderzocht of deze
roofmijtsoorten zich beter in het gewas kunnen handhaven in perioden van
tripsschaarste. Daarnaast worden schadedrempels voor trips bepaald.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Geïntegreerde bestrijding van plagen in de teelt van bladgewassen onder glas
1 52 - 1618
A. van der Linden
Via experimenten praktisch toepasbaar maken van geïntegreerde bestrijding van
plagen in bladgewassen. Als pilotgewas is gekozen voor kropsla. De resultaten
zullen deels ook bruikbaar zijn voor andere typen sla, veldsla, Chinese kool e.d.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Biologische bestrijding van rupsenplagen (Lepidoptera: Noctuidae)
151 - 1619
A. van der Linden
Te komen tot een beheersing van resistente plagen, het voorkomen van verstoring
van de biologische/geïntegreerde bestrijding van andere plagen door het gebruik
van chemische middelen tegen rupsen, het zo veel mogelijk voor-komen van
ernstige schade door het plotseling massaal optreden van rupsen in een teelt. De
experimenten zullen worden uitgevoerd bij paprika als pilotgewas.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkeling van een geïntegreerd bestrijdingssysteem voor bladluizen
151 - 1620
M. van Dijken
Het zoveel mogelijk biologisch bestrijden van luisplagen in vruchtgroentegewas
sen voor de volledige teeltperiode. Nadruk ligt op de inzet van natuurlijke vijan-den
via een openkweeksysteem. Paprika en rode luis zijn in dit project pilots.

Project:

Praktijkintroductie geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen in
bloemisterijgewassen
152 - 1621
J. Fransen
Nagaan van de mogelijkheden van toepassing van een integratie van chemische
en biologische bestrijdingsmethoden in de praktijk. Hierbij worden zowel
cultuurmaatregelen als het telen van resistente cultivars betrokken. Tevens
worden in dit project uitzettingsschema's van natuurlijke vijanden getoetst.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Tripsbestrijding met Orius spp.
151-1622
P. Ramakers
Vergelijking van Orius-soorten op hun effectiviteit tegen trips. Met name wordt
gezocht naar en geselecteerd op handhaving van de reproductie onder winteromstandigheden. In samenhang met project 151-1627 wordt geprobeerd de
vroege vestiging van Orius te bevorderen door toevoeging van stuifmeel.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Biologische normstelling voor MBT en Milieukeur
152 - 1623
P. Ramakers
Door het PBG is voorgesteld het gewasbeschermingsonderdeel van de
milieubewuste teelt te baseren op tellingen ter plekke aan een zogenaamde
biologische indicator. Dit is als principe door de stichting MBT en door Milieukeur
geaccepteerd. Voor de keuze van de indicator(en), de normstelling en de
waarnemingstechniek wordt regelmatig een beroep op het PBG gedaan.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Effect van pesticiden op natuurlijke vijanden
152 - 1624
M. van de Staay
Nagaan welke pesticiden kunnen worden gebruikt in combinatie met natuurlijke
vijanden (IPM - Integrated Pest Management). Hiervoor zijn toetsmethoden
ontwikkeld afhankelijk van het organisme en (waar mogelijk) volgens richtlijnen
opgesteld door de werkgroep 'Pesticides and Beneficial' Organisms' van de lOBC
(International Organisation for Biological and Integrated Control of Noxious
Animals and Plants).

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Teeltwisseling in paprika zonder dichloorvos
1 52 - 1 625
P. Ramakers
Terugdringen van het milieubelastende gebruik van dichloorvos bij de
teeltwisseling. Getracht wordt om met inzet van zowel biologische als chemische
middelen het gebruik van insecticiden te minimaliseren en het gebruik van
dichloorvos overbodig te maken.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Handhaving van roofmijtpopulaties in perioden van tripsschaarste
151-1627
Y. van Houten
Onderzocht wordt of het aanbieden van alternatief voedsel (pollen) een gunstig
effect heeft op de populatieontwikkelingen van roofmijten en tripsen in een
komkommergewas.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Emissiearme toedieningstechnieken van gewasbeschermingsmiddelen
111-1628
A. Kerssies
Nagaan van de relatie tussen (verbeterde) toedieningstechnieken en biologische
effectiviteit van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Optimaliseren van
bestaande toedieningstechnieken om het gebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen.

Project:

Inventarisatie en vinden van oplossingen voor taksterfteproblemen in de
Forsythiateelt
132 - 1 629
J. Amsing
Nagaan waardoor taksterfte en 'zwart' ontstaan en door middel van welke
gewasbeschermingsmiddelen beide problemen kunnen worden voorkomen, c.q.
bestreden.

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

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Toetsing van chemische bestrijdingsmiddelen voor schimmels en bacteriën in het
kader van de kleine-toepassingenproblematiek
132 - 1630
A. Kerssies
Toetsing van chemische bestrijdingsmiddelen voor schimmels en bacteriën in het
kader van kleine-toepassingenproblematiek.
Toetsing van chemische bestrijdingsmiddelen voor plagen in het kader van de
kleine-toepassingenproblematiek
152 - 1631
J. Fransen
Het testen van chemische middelen op hun deugdelijkheid (effectiviteit en
fytotoxiciteit) ter bestrijding van insecten en mijten. Via protocollen worden
toetsen uitgevoerd. Dit kan in opdracht van telersorganisaties of de chemische
industrie onder geheimhouding worden uitgevoerd.
Toetsen van chemische bestrijdingsmiddelen voor onkruiden in het kader van de
kleine-toepassingenproblematiek
62 - 1632
A. Kerssies
Toetsing van chemische bestrijdingsmiddelen voor onkruiden in het kader van
kleine-toepassingenproblematiek.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Zwavel tegen echte meeldauw in tomaat, komkommer en paprika
132 - 1634
A. Kerssies
Het ontwikkelen van meetmethoden voor zwavel in de lucht en op bladeren, om
zo het gebruik van zwavel te kunnen optimaliseren wat betreft de effectiviteit
tegen echte meeldauwschimmels en de schadelijke effecten op natuurlijke
vijanden te minimaliseren.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Gevoeligheid van snijbloemen en potplanten voor B. cinerea
222 - 1635
A. de Gelder
Voor de belangrijkste snijbloemen en bloeiende potplanten wordt een
toetsmethode voor gevoeligheid voor Botrytis cinerea ontwikkeld. Per gewas
worden met de ontwikkelde methode de belangrijkste cultivars getoetst.
Gewassen: diverse snijbloemen en potplanten, waaronder anjer, Eustoma,
poinsettia, Freesia

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Preventie en beheersing van wortelzieken in Cyclamen
131-1638
A. Kerssies
Het aanreiken van mogelijkheden aan kwekers en telers van cyclamen om een
kwalitatief hoogwaardig product te kunnen leveren. Dit kan worden bereikt door
het beheersbaar maken van wortelziektenproblemen in de keten van de
cyclamenteelt, door preventie, effectief bemonsteren, herkennen/detecteren,
bestrijden van ziekteverwekkende organismen en schoonmaken van het systeem.
De kennis en een checklist met een risico-analyse kunnen in een handboek voor
telers worden opgenomen.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Loodglans bij roos
1 32 - 1 639
J. Amsing
Onderzoek naar de epidemiologie en bestrijding van de loodglans-schimmel
Chondrostereum purpureum.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Biologische middelen tegen bodemschimmels in kasteelten
132 - 1640
P. Paternotte
Het, in overleg met de fabrikant, toetsen van biologische middelen op een
betrouwbaar effect tegen bodemschimmels om zo het gebruik van chemische
middelen te kunnen terugdringen. Het betreft hier middelen die op de markt
worden gebracht als plantversterker, groeiverbeteraar en biologische bestrijder
van bodemziekten.

Project:

Ontsmetting van Amaryllisbollen door warmwaterbehandeling ter bestrijding van
narcismijt
1 52 - 1 641
J. Doorduin
De huidige warmwaterbehandeling in de praktijk is niet altijd afdoende. Door
bolmaat-afhankelijk te zoeken naar de beste combinatie van temperatuur en duur
van de warmwaterbehandeling wordt getracht om een effectieve aaltjesdoding te
krijgen

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Biologische bestrijding van wortelduizendpoot in de chrysantenteelt
152 - 1642
M. Boogaard
De mogelijkheden onderzoeken van biologische bestrijding van wortelduizend-poot
met roofduizendpoten, roofmijten en parasitaire aaltjes op een chrysanten-bedrijf.
Met een succesvolle biologische bestrijder van wortelduizendpoot kan het
toepassen van chemische middelen verminderen, waardoor grond- en
oppervlaktewater minder worden belast met restanten van de middelen.

Project:

Effect van geïntegreerde bestrijding ten opzichte van chemische bestrijding op de
kwaliteit en kwantiteit van het product
152 - 1643
M. Boogaard
Aantonen dat geïntegreerde bestrijding in Ficus benjamini ten opzichte van
chemische bestrijding een kwaliteits- en kwantiteitsverhogend effect heeft.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Biologische bestrijding van een nieuwe tripsplaag (Echinothrips americanus)
151-1644
P. Ramakers
Voor de bestrijding van Echinothrips americanus zijn roofmijten niet en
Orius-soorten minder geschikt. Onderzocht wordt de bestrijdingscapaciteit van
een nieuwe predator, in vergelijking met die van Orius.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Verspreiding van tospo-virussen door trips bij geïntegreerde bestrijding
151-1645
P. Ramakers
Tospovirussen worden alleen overgebracht door trips. Uitroeiing van de vector is
niet verenigbaar met geïntegreerde bestrijding. Onderzocht wordt of reductie van
- 24 -
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de vectordichtheid met predatoren voldoende is voor bestrijding van het virus. De
technische mogelijkheden om het virus in de vector zelf aan te tonen worden
geïnventariseerd.
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Alternatieven voor chemische bestrijdingsmethoden van nematoden in kasteelten
141 - 1646
J. Amsing
Toepassing van alternatieven voor chemische bestrijdingsmethoden van
nematoden bij teelt in de grond. Toetsen van alternatieve bestrijdings
mogelijkheden en -middelen ter beheersing van plantpathogene aaltjespopulaties
om toepassing van chemische middelen te minimaliseren. In dit kader worden bij
vollegrondsteelten alternatieve middelen getest tegen wortelknobbelaaltjes
(Meloidogyne spp.).

Project:

Chemische bestrijding van nematoden in het kader van de kleinetoepassingsproblematiek
142 - 1647
J. Amsing
Informatie verkrijgen over de toepassing van chemische middelen betreffende de
toedieningswijze, hoeveelheid middel, toedieningstijdstip, -frequentie en -interval.
In dit kader vindt bij pioen onderzoek plaats naar de bestrijding van het
aardbeibladaaltje Aphelenchoides fragariae, die verantwoordelijk is voor
bloemknopverdroging.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Toetsen van teeltstrategieën om onkruidvorming te voorkomen en te bestrijden bij
buitenbloemen
161-1648
D. Krijger
Het voorkomen en bestrijden van onkruidgroei via aangepaste teeltwijzen en
geïntegreerd gebruik van herbiciden.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontsmettingsmiddelen en methoden
212-1649
C. Stijger
Nagaan of de ontsmettingsmiddelen en/of methoden onder
praktijkomstandigheden (in organisch materiaal en bijvoorbeeld op glas) een goede
virusdodende werking hebben.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw bij paprika (DIARP)
131-1650
A. Dik
Het ontwikkelen van geïntegreerde bestrijding voor echte meeldauw in paprika,
met behulp van biologische bestrijdingsmiddelen, plantversterkende middelen en
teeltmethoden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Volcani
Center in Israël.

1V
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Biologische bestrijding van wittevlieg met productformuleringen van de schimmel
Aschersonia
151 - 1651
J. Fransen
Het ontwikkelen, toetsen en optimaliseren van verschillende formuleringen van de
infectieuze sporen van de entomopathogene schimmel Aschersonia ter bestrijding
- 25 -
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van wittevlieg. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Hebrew
University in Jerusalem (DIARP).
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Geïntegreerde bestrijding bij diverse herplantingssystemen in komkommer
152 - 1654
P. Ramakers
De trend tot frequente herplanting (3 à 4 x per jaar) bij komkommer noodzaakt tot
voortdurende her-introductie van natuurlijke vijanden, wat de kosten van
geïntegreerde bestrijding onaanvaardbaar hoog maakt. Geprobeerd wordt
residente populaties van natuurlijke vijanden in stand te houden over
teeltwisselingen heen, met name bij tussenplanting.

Project:

Ontwikkeling van een nieuwe toedieningstechniek voor gewasbeschermings
middelen in de glastuinbouw
111-1655
A. Kerssies
Optimalisering effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen, reductie gebruik
gewasbeschermingsmiddelen en beperking emissie gewasbescher mingsmiddelen
tijdens toediening. Dit project voor een nieuwe toedieningstechniek wordt mede
gefinancierd door NOVEM en is een samenwerking met de TU Delft.

Nummer:
Leider:
Doel:

KASKLIMAAT
De verdeling en het verloop van de kasklimaatfactoren zoals C0 2 , licht, luchtvochtigheid en
temperatuur is erop gericht om de energie-efficiëntie te verhogen en het microklimaat rond de
plant te optimaliseren. De onderzoekresultaten leveren tevens een bijdrage aan de verbetering
van regelingen van het kasklimaat.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Realisatie van gewenste verticale temperatuur- en vochtprofielen
191 - 1 701
C. Bloemhard
Verbetering van de energie-efficiëntie door verlaging van het energiegebruik en/of
productieverhoging en kwaliteitsverbetering bij siergewassen, met behulp van
richtlijnen voor de installatie en het gebruik van verwarmingsbuizen, zodat
gewasafhankelijk het optimale temperatuur- en vochtigheidsprofiel gerealiseerd
wordt.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Kasventilatie bij grote ventilatiedebieten
191-1703
A. Rijsdijk
Het ontwikkelen van een voor de praktijk bruikbare methode voor het bepalen van
de ventilatiekarakteristiek van de kas bij grote raamopeningen en
ventilatiedebieten.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Horizontale temperatuurverdeling
191-1704
G. van den Berg
Verbreden van het door het PBG ontwikkelde protocol ter oplossing van
horizontale klimaatverschillen in kassen en implementeren in de praktijk. Het
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ontwikkelen van een routinematige (standaard) toetsmethode voor
klimaatverschillen en verwarmingssystemen in tuinbouwkassen.
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Effecten van kasklimaatfactoren op de gewastranspiratie van rozen
222 - 1705
R. de Graaf
Het bepalen van de invloed van klimaat- en gewasfactoren als licht, temperatuur,
luchtvochtigheid, C0 2 , cultivars etc. op de verdamping van onder glas geteelde
rozen. Resultaten van het onderzoek dienen voor het opstellen van een
watergeefrekenmodel voor rozen en het beter afstemmen van het kasklimaat op
een optimale gewasverdamping.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bloeiinductie Alstroemeria met behulp van bodemkoeling
222 - 1706
J. Vogelezang
Het met behulp van (korte) periodes van hoge en lage bodemtemperatuur, de
productie gericht sturen naar scheutvorming en bloei in een gewenste periode.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Sturing van de plantvorm met DIF
111-1707
J. Vogelezang
In dit onderzoek zal onderzocht worden of het mogelijk is bij perkplanten het
DIF-effect te induceren in de nachtperiode door een periode van lage temperatuur
te combineren met een hoge intensiteit belichting.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Koudebehoefte van Gypsophila paniculata
222 - 1708
H. Nijssen
Onderzoek in 1997 laat zien dat de lengte en het gewicht van geoogste scheuten
positief wordt beïnvloed door een koubehandeling van minimaal drie weken. In dit
vervolgonderzoek wordt door behandeling van jong plant- materiaal gestreefd naar
kwaliteits- en productieverbetering van Gypsophila.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Effecten van C02 op courgette
222 - 1709
M. Esmeijer
Het bepalen van het effect van C0 2 op courgette en optimale buffergrootte.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:
ïjEL

Invloed van belichting tijdens de inductiefase op de bloei bij Phalaenopsis
222 - 1 71 3
C. Uitermark
Nagaan of het toepassen van assimilatiebelichting tijdens de koelperiode in de
winter het 'takken' doet toenemen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Effect C0 2 op potplanten
222-1714
C. de Beer
Nagaan van de invloed van het wel of niet doseren van C0 2 op de teeltduur en
uitwendige kwaliteit van een aantal groene en bonte potplanten zoals Begonia,
Impatiëns, Dieffenbachia, Chrysaldocarpus, Ficus benjamina.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkelen en toetsen van een geautomatiseerd prototype voor energiezuinige
klimaatbeheersing
191-1716
R. van Uffelen
Het ondersteunen van de operationele besluitvorming van de ondernemer over de
inzet van energie ( = energiemanagement) met betrekking tot het proces van
klimaatbeheersing, teneinde het gasverbruik op bedrijfsniveau te kunnen
verminderen, bij behoud van rentabiliteit. Het project mondt uit in het bouwen en
in de praktijk testen van een prototype voor energiezuinige klimaatbeheersing
("Growing Energy").

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Technische aspecten van het kasklimaat
191 - 1719
F. Tak
Technische aspecten van het opwekken en optimaal benutten van warmte, C0 2
en elektriciteit en het verminderen van warmteverliezen door een beter
warmtemanagement en isolatie van onder andere de kasomhulling.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Temperatuur winterteelt radijs
222 - 1720
G. Heij
De afgelopen jaren zijn voor de winterperiode radijsrassen geïntroduceerd die
volgens de zaadfirma's een hogere temperatuurbehoefte hebben. Er is sprake van
koude en warme radijsrassen. Dit leidt tot een verdubbeling van het
aardgasgebruik, echter zonder verkorting van de teeltperiode. In proeven wordt
het effect van de dag- en nachttemperatuur op de groei en ontwikkeling van
radijsrassen onderzocht.

KWALITEIT
De kwaliteit van het product wordt bepaald door verschillende processen. Het onderzoek naar
de in- en uitwendige kwaliteit, de smaak of houdbaarheid betreft zowel de eigenschappen van
de plant als de omstandigheden waarin de teelt plaatsvindt. Ook wordt hieronder de zorg voor
de kwaliteit in de keten begrepen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Kwaliteitsborging fysisch onderzoek aan wortelmedia
111-1801
G. Wever ^
Om het fysisch laboratorium goed te laten functioneren moet in de komende jaren
uitgebreid aandacht gegeven worden aan het optimaliseren van de bestaande
apparatuur en de methode van werken op het laboratorium. Ook zullen
uitwisselingsronden worden opgezet om de uitkomsten te kunnen staven aan
andere laboratoria.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Prijsbepalende kenmerken bij roos
1 82 - 1802
J. Benninga
Nagaan welke productkenmerken in meer of mindere mate de prijsvorming
bepalen. Verschillende partijen rozen realiseren op dezelfde veildag verschillende
prijzen op de veiling. Wat zijn hiervan de oorzaken? Kennis hierover is van belang
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voor de telers in verband met het nemen van teeitbeslissingen. Tevens kunnen de
resultaten die dit project oplevert gebruikt worden door veilingen om hun beleids
beslissingen, bijvoorbeeld inzake aanvoervoorschriften en kwaliteitsgaranties te
onderbouwen.
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Plantkenmerken en plantwaardering, poinsettia
182 - 1803
J. Benninga
Zestig procent van de Nederlandse poinsettia's wordt geëxporteerd naar
Duitsland. Daarom is als vervolg op het consumentenonderzoek in Nederland een
vergelijkbaar onderzoek in Duitsland gestart, waarbij verschillende regio's met
elkaar zullen worden vergeleken. De centrale vraag is welke plantkenmerken
bepalend zijn voor de koopvoorkeur van (Duitse) consumenten.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Infomanagementsysteem uitwendige kwaliteit van groene potplanten
222 - 1805
M. Dijkshoorn-Dekker
Het ontwikkelen van een meet-, sorteer- en regelsysteem dat in staat is om
automatisch via beeldverwerking de plantontwikkeling te meten en de planten in
klassen te sorteren. Tevens middels een teeltbesturingsmodel op basis van licht
en temperatuur de klimaatregeling bij te sturen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Invloed van teeltfactoren op de waterhuishouding van chrysant
222 - 1807
G. Slootweg
Het vaststellen van de invloed van het klimaat tijdens de teelt op het optreden van
slap blad in de vaas. Daarnaast wordt binnen een STW-project, in samenwerking
met de LUW, gewerkt aan een model van de waterhuishouding van snijbloemen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Invloed van klimaatomstandigheden op houdbaarheid potplanten
222 - 1808
A. Bulle
Nagaan door welke teeltfactoren bladval en bladverbruining bij bontbladige rassen
Ficus benjamina ontstaat en onderzoeken hoe deze problemen voorkomen kunnen
worden. Ficus benjamina 'Starlight'; geldt ook voor andere bontbladige rassen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Eliminatie van insecten op glastuinbouwproducten
111 - 1810
A. de Gelder
Voor een gegarandeerd insecten-vrije export van glastuinbouwproducten wordt in
Nederland, indien noodzakelijk, gebruikt gemaakt van begassing met
methylbromide. Binnen een aantal jaren mag deze stof niet meer worden
toegepast (Protocol van Montreal). Dit project is gericht op het vinden van
milieuvriendelijke alternatieven, zoals toepassing van een gewijzigde
luchtsamenstelling (CA = Controlled Atmosphere) en/of etherische oliën.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Invloed van teeltfactoren op de waterhuishouding van Bouvardia
222 - 181 1
G. Slootweg
Het vaststellen van de invloed van het klimaat (in het bijzonder de
luchtvochtigheid) tijdens de teelt op het optreden van slap blad in de vaas.
Daarnaast wordt de invloed van (na-)oogsthandelingen onderzocht.
29
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Invloed teeltwijze op koolhydraathuishouding en houdbaarheid van roos
222 - 1814
N. Marissen
Beschrijving en kwantificering van de relatie tussen een aantal teeltfactoren (licht
en temperatuur) en de houdbaarheid van een aantal rozencultivars. Deze factoren
beïnvloeden ook de gehaltes van suikers en zetmeel in het gewas. De relatie
tussen deze teeltomstandigheden, de houdbaarheid en de koolhydraatgehalten
wordt onderzocht.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Smaak van vruchtgroenten (tomaat, paprika, pepino, komkommer)
222 - 1816
HBO-vacature
Vaststelling van de meest belangrijke smaakeigenschappen en optimalisering van
de smaak van vruchtgroenten. Indien mogelijk komen tot instrumentele metingen
van de smaak.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ziektenvrije vermeerdering bloemisterijgewassen in vitro
112-1822
H. van Telgen
Ontwikkeling van een in vitro-protocol, voedingsbodems en toetsmethode van
vitro-plantjes voor het virus- en ziektenvrij maken van geïnfecteerde planten met
behulp van meristeemcultuur.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Regeneratie en transformatie bloemisterijgewassen
111-1823
H. van Telgen
Genetische basis van het sierteeltsortiment verbreden door het ontwikkelen van
betrouwbare regeneratiemethoden in vitro. Deze moeten de toepassing van
moleculair-biologische veredelingsmethoden mogelijk maken. Hierbij wordt Freesia
als pilotgewas gebruikt.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Meten van inwendige kwaliteit van snijbloemen en potplanten
222 - 1825
N. Marissen
Met behulp van literatuurgegevens wordt geïnventariseerd welke meetmetho
dieken geschikt kunnen zijn om de inwendige kwaliteit van sierteeltproducten te
meten. Eerste inventariserende experimenten zullen worden uitgevoerd met een
aantal gewassen waarin duidelijke verschillen in inwendige kwaliteit kunnen
worden gerealiseerd.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Informatieanalyse kwaliteitszorgsysteem glastuinbouw
172 - 1830
R. van Uffelen
Het opstellen van een basismodel voor een 'geautomatiseerd kwaliteits
zorgsysteem' voor glastuinbouwbedrijven.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkeling en toetsing van geïntegreerde kwaliteitszorgsystemen en systemen
van bedrijfscertificering in de glasgroentesector
171 - 1831
A. van de Maas
Het opstellen van een basismodel voor een 'geautomatiseerd
kwaliteitszorgsysteem' voor glastuinbouwbedrijven.
Ontwikkeling en toetsing van geïntegreerde kwaliteitszorgsystemen en systemen
van bedrijfscertificering in de bloemisterijsector
171-1832
A. van der Maas
Ontwikkeling van in de praktijk toepasbare kwaliteitszorgsystemen voor
bloemisterijbedrijven die kunnen leiden tot bedrijfscertificering.
Beoogde resultaten: verbetering bedrijfsvoering, betrouwbare leverancier/
ketenpartner, garanties richting overheden.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkelen van combizorgsystemen op glastuinbouwbedrijven
172 - 1833
A. van der Maas
Het, samen met groepen/verenigingen van teeltbedrijven, sectorbreed ontwikkelen
van combizorgsystemen op glastuinbouwbedrijven om verdeeld over de sectoren
groente, bloemen en potplanten de daarmee structurele zorg voor
productkwaliteit, ARBO en milieu te verbeteren.

Project:

Sortiment, bloeispreiding en verbetering van productkwaliteit van buiten en onder
glas geteelde snijbloemen
222 - 1836
D. Krijger
Het instandhouden en uitbreiden van het snijbloemenpakket door middel van
teeltmaatregelen, zowel buiten als onder glas.

Nummer:
Leider:
Doel

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Houdbaarheid roos
222 - 1 839
F. van Noort
Het jaarrond toetsen op houdbaarheid van verschillende rozencultivars en het
verwerven van inzicht in relaties tussen teeltmaatregelen en houdbaarheid bij
deelnemende tuinbouwondernemers.

Project:
Nummer:
Leider:
Doeï:

Kwantificering C02-effecten op de productie en kwaliteit van roos
222 - 1842?
J. de Hoog
Bepalen van het effect van C0 2 -niveau en -doseringsstrategie op de productie en
kwaliteit van roos bij de huidige teeltmethoden. Nagaan in hoeverre een
verhoogde C0 2 -concentratie de factor licht kan vervangen dan wel compenseren.

Project:
Nummer:
Leider:
Doe!:

Realisatie opkweektemperatuur/lichthoeveelheid en kwaliteit bij Nephrolepis
222 - 1843
B. Mulderij
Onderzoeken van de mogelijkheden om een kwalitatief goede Nephrolepis te telen
bij lagere temperaturen dan tot nu toe gebruikelijk en waarbij een goed
bedrijfsresultaat mogelijk is.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Invloed van boltemperatuur op bol-, blad- en bloemontwikkeling van Amaryllis
222 - 1844
J. Doorduin
Ontwikkeling van temperatuurstrategieën tijdens de verschillende
ontwikkelingsfasen van de teelt. Nagegaan wordt of er door middel van
boltemperatuursturing mogelijkheden zijn om een gedefinieerd en gegarandeerd
eindproduct te telen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Blauwkleuring Hydrangea
222 - 1846
G. van Leeuwen
In dit onderzoek wordt een methodiek ontwikkeld voor blauwkleuring van
Hydrangea in de trekfase. Er wordt gestreefd naar verlaging van de normen voor
dosering van aluminium.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Informatiemanagement-systeem bloeiende potplanten
222 - 1848
M. Dijkshoorn-Dekker
Het ontwikkelen van een meet-, sorteer- en regelsysteem dat in staat is om
automatisch via beeldverwerking de plantontwikkeling te meten en de planten in
klassen te sorteren. Tevens middels een teeltbesturingsmodel op basis van licht
en temperatuur de klimaatregeling bij te sturen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Praktijkintroductie meet- en sorteersysteem Ficus benjamina
222 - 1849
M. Dijkshoorn-Dekker
Het introduceren van het ontwikkelde meet-, sorteer- en regelsysteem in de
praktijk

_

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Het voorkomen van drukplekken bij aubergine
222 - 1850
K. Buitelaar
Bij wel en niet geënte planten door het sturen van de plantbelasting een te zware
vruchtdracht in verhouding tot de instraling te voorkomen. Tevens met de
kastemperatuur inspelen op weersovergangen van zonnig naar donker door het
verlagen van de etmaaltemperatuur.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bladverbranding bij radijs
222 - 1851
G. Heij
Uit onderzoek onder geconditioneerde omstandigheden in klimaatkamers bleek dat
zeer hoge en wisselende C0 2 -concentraties bladvergeling van radijsplanten
veroorzaakt. De vraag is welke concentraties onder 'winterse' omstandigheden in
kassen worden gemeten. Uit de resultaten kan een advies op technisch
(ventilatoren e.d.) en teelttechnisch vlak gegeven worden.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Effect van variabele EC op voorkomen van neusrot bij tomaat
222 - 1853
P. Haghuis
Het toepassen van de variabele-EC-techniek bij NFT-systemen op
substraatmaterialen die in de praktijk worden gebruikt en het nagaan van de
effecten daarvan op productie en kwaliteit.
- 32 -

Projecten per onderzoekgebied

MARKT
Onderzoek op het gebied van afzet, handel en de consument is noodzakelijk om in te kunnen
spelen op de continue veranderingen die in de markt plaatsvinden.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Inventariseren van de mogelijkheden voor het telen van EKO-producten
111 - 1 901
G. Heij
In de glastuinbouw komen steeds meer bedrijven, die volgens SKAL-normen telen
en daarom de producten onder het EKO-merk aanbieden. Ten behoeve van de
teelt van EKO-producten wordt door het PBG een inventarisatie van mogelijke
problemen gemaakt waaraan in de toekomst onderzoek moet worden gedaan.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Consumentenonderzoek potplanten
182 - 1902
J. Benninga
Zeker op de lange termijn is het oordeel van consumenten beslissend voor de
keuze welke plantvorm een teler na moet streven. Een bepaalde plantvorm is de
som van een aantal plantkenmerken. Dit onderzoek heeft als doel de invloed die
elk van deze plantkenmerken heeft op de plantwaardering, te kwantificeren.
Daarbij is het essentieel dat verschillen in voorkeuren in kaart worden gebracht
vanwege het belang voor marktsegmentatie.

PLANTENVOEDING
Het onderzoek is gericht op de optimalisatie van de mineralenopname door de plant. Van
belang zijn daarbij de verschillende goei-omstandigheden, met name in het wortelmilieu.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

EC- en vochtmeting groeimedia
1 21 - 2001
R. Baas
Meting m.b.v. een capacitieve sensor in groeimedia waaronder kasgronden, die de
in situ EC- en vochtgehalten weergeeft, waardoor deze meting kan dienen als
input en/of controle voor optimalisatie van de fertigatie. Uiteindelijk resultaat zal
een reductie van de meststoffenemissie betekenen alsmede een verbeterde
productie en/of groeiregulatie.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Grenswaarden voor spoorelementen bij substraatteelt
121 -2005
W. Voogt
Vaststellen van de gevoeligheid van een aantal gewassen voor hoge gehalten aan
Cu en Zn in het wortelmilieu, in combinatie met factoren als bijvoorbeeld pH,
Fe-chelaatsoort en organische zuren. Hiermee kunnen uiteindelijk grenswaarden
voor schade worden bepaald.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Minimaliseren fosfaatbemesting
1 11 - 2006
A. van den Bos
Onderzocht wordt in hoeverre het gewas de voorraad aan fosfaat kan benutten en
welke P-bemesting nodig is. Daarnaast wordt bekeken welke fosfaatbepaling de
beschikbare voorraad het beter kan weergeven. Pilotgewassen: chrysant en radijs

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

EC-bodemvocht
122 - 2008
A. van den Bos
Het ontwikkelen en toetsen van een bemestingsadvisering via EC-bodemvocht.
Dit kan leiden tot een verbeterd teeltresultaat. Het kan ook een bijdrage leveren
aan verhoging van de meststofefficiëntie.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkelen van een fertigatiemodel voor teelten in kasgrond
121 -2009
W. Voogt
Ontwikkelen en toetsen van een computermodel voor de verdamping en
nutriëntenopname van gewassen, dat als uitgangspunt dient voor de dosering van
water en meststoffen naar behoefte van het gewas, zodat de uitspoeling
geminimaliseerd wordt. Als pilotgewas geldt voor de sierteelt chrysant en voor de
groenteteelt radijs

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Optimalisatie van watergeven en bemesten bij teelten in kasgrond
111 - 2010
W. Voogt
In praktijksituatie toetsen en introduceren van twee strategieën voor watergeven
en bemesten, die beide erop zijn gericht de emissie van nutriënten naar de
omgeving te minimaliseren. Het betreft het door het PBG ontwikkelde
fertigatiemodel en het watergeven met behulp van tensiometers. Gewassen:
chrysant, radijs, roos, anjer, Freesia, Alstroemeria

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bemesting buitenbloemen via NBS
111 - 2011
A. van de Wiel
Het bepalen van de optimale stikstofopname bij gewassen Carthamus, Veronica
en Centaurea. Tevens zal worden nagegaan of het NBS mogelijkheden biedt bij
buitenbloemen

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bemesting van biologisch geteelde buitenbloemen
111 - 201 3
D. Krijger
Het telen van buitenbloemen zonder gebruik van kunstmeststoffen en chemische
gewasbeschermingsmiddelen

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Vaststellen van optimaal EC-niveau bij grondtaelten van Eustoma
121 - 201 9
A. van den Bos
De teelt van Eustoma is de laatste jaren enorm toegenomen. Dit staat in schril
contrast met de kennis over bemesting. Momenteel wordt door telers naar eigen
inzicht bemest. Dit kan leiden tot onnodig hoog meststoffengebruik. Het doel van
het onderzoek is nagaan wat de optimale bemesting is voor het gewas Eustoma.
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PRODUCTVERNIEUWING
Het onderzoekgebied Productvernieuwing beoogt een verbreding van het in Nederland geteelde
sortiment. Het betreft het toevoegen van nieuwe, nog niet eerder of nauwelijks in Nederland
geteelde bloemisterij- en groentegewassen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Productvernieuwing potplanten
182 - 2108
H. Verberkt
Het ontwikkelen en introduceren van nieuwe potplanten.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Productvernieuwing kuipplanten
182 - 2109
L. Stapel
Verbreding van het sortiment, ter versterking van het bestaande sortiment.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Productvernieuwing eenjarige zomerbloemen
182 - 2110
A. Kromwijk
Voorbereiden onderzoek om nieuwe eenjarige zomerbloeiers te kunnen gaan
ontwikkelen en introduceren.

SUBSTRAAT
Diverse groeimedia, anders dan grond, dienen op hun eigenschappen te worden onderzocht.
Daarnaast wordt ook gekeken hoe de plant op verschillende substraten het beste geteeld kan
worden.
Project:
Nummer:
Leider:
Doei:

Biologische buffering substraatsystemen
131 - 2207
A. Kerssies
Een snelle opbouw van de microbiële populatie in substraat en/of wortels
bewerkstelligen, waardoor wortelpathogenen niet kunnen toeslaan. Dit is een
samenwerkingsproject met IPO -DLO.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Watermanagement steenwol bij tomaat, komkommer en paprika
121 - 2208

C. Blok
Nagaan of de drogestofproductie, het versgewicht en de beworteling op
steenwolmatten met toegevoegde kleikorrels hoger is dan op standaard
steen wolsystemen.

Projecten per onderzoekgebied

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Minimale zuurstofstress in gesloten teeltsystemen met hoge doorstroomsnelheden
(DIARP III)
121 -2210
R. Baas
Het minimaliseren van de uitstoot van nutriënten. Het is voor planten mogelijk
hogere Na-concentraties in het wortelmilieu te tolereren zonder problemen, indien
de concentraties van de andere voedingsionen lager zijn, waardoor de EC gelijk
blijft. Voorwaarde is dan wel dat hogere doorstroomsnelheden in het wortelmilieu
noodzakelijk zijn dan welke gangbaar zijn.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Adviesbasis substraten
112-2212
J. Kipp
In dit project wordt alle kennis op het gebied van chemische, fysische en
biologische eigenschappen gebundeld en verwerkt tot adviezen betreffende
substraatkeuze voor verschillende gewassen en teeltsystemen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bemestingsadviesbasis substraat
112-2213
C. de Kreij
Het opstellen van bemestingsadviesbasis gebaseerd op recente ontwikkelingen in
het onderzoek en informatie uit de praktijk

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Normalisatie bodemverbeterende middelen en substraten (CEN)
121 - 221 5
G. Wever
Ontwikkelen, vaststellen en normaliseren van terminologie, labeling, specifica-ties,
van veiligheid en van methoden voor de monsterneming en het chemisch en
fysisch onderzoek met bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten.

TECHNIEK
Techniek in de tuinbouw betreft bedrijfsuitrusting, mechanisering, automatisering e.d. De
ontwikkeling van nieuwe systemen dient veelal in samenhang met de gewassen te geschieden.
Ook worden technische methoden ontwikkeld voor toepassingen in de tuinbouw.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkeling van een methode om de onverzadigde waterdoorlatendheid van
substraten te bepalen
121 - 2302
G. Wever
Ontwikkelen van een methode om de onverzadigde waterdoorlaatbaarheid van
substraten te bepalen. Hiermee kan de geschiktheid alsmede de toe te passen
watergeefstrategie van substraat- en eb/vloedteelten worden aangegeven.
Ontwikkeling van nieuwe teelt- en oogstsystemen in de glastuinbouw
111 - 2307
P. van Weel
Het zodanig aanpassen van plantproductiesystemen, dat geautomatiseerde oogst
mogelijk wordt.
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TEELTSYSTEMEN
Hieronder vindt integratie van technische en fysiologische kennis plaats om te komen tot
praktisch toepasbare teeltsystemen voor afzonderlijke gewassen of gewasgroepen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ongelijkmatige bloei van azalea
222 - 2402
A. Kromwijk
Het verminderen van de ongelijke bloei bij de vroege trek van azalea.

Project:
Nummer:
Leider:
Doe!:

Ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen bij komkommer
242 - 2403
J. Janse
Optimalisering van het hoge draadsysteem bij komkommer. Het realiseren van
geschikte alternatieve plantsystemen voor lage kassen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Gesloten teeltsysteem bij Alstroemeria
242 - 2405
C. Uitermark
Nagaan van de mogelijkheden (watergeeffrequenties, koelen voedingsoplossing)
van het telen van Alstroemeria in een eb/vloedsysteem.

Project:

Adaptatie struikopbouw van roos ten behoeve van gemechaniseerde en
gerobotiseerde teelt
111 - 2410
H. van Telgen
Vereenvoudigde teeltwijze valideren ten opzichte van een gebruikelijke methode
van struikopbouw teneinde te komen tot een plan van aanpak voor het oplossen
van de knelpunten en een programma van eisen voor een totaal gemechaniseerd
en gerobotiseerd teelt- en oogstsysteem.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Optimaliseren teeltmogelijkheden van kasasperge
242 - 2417
H. van Gurp
Nagaan hoe een aantal teelttechnische knelpunten bij een geforceerde bedden
teelt zijn op te lossen. Bij gebruik van diverse folietypen wordt het gedrag van de
kaslucht- en bodemtemperatuur bestudeerd in relatie tot enkele
kwaliteitsproblemen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Teeltsystemen roos
242 - 2419
J. de Hoog
Nagaan of met behulp van plantafstand, oogstmethoden en wijze van inbuigen de
productie en kwaliteit van rozen kan worden beïnvloed.
Oriënterend wordt onderzoek gedaan naar de functie van het ingebogen blad met
behulp van een fotosynthese-meter en een chlorofylfluorescentiemeter.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bloeiverlating bij Agapanthus
222 - 2422
A. van de Wiel
Nagaan of bloeiverlating mogelijk is door planten in de winter te bewaren en pas
in het voorjaar of de zomer uit te planten. Hierbij moet de productie zowel
kwalitatief als kwantitatief goed zijn.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Houdbaarheid van het Hypericum-sortiment voor de snij
242 - 2423
A. van de Wiel
Ontwikkeling van teeltmethoden voor de snij en bepalen van de houdbaarheid van
het snijsortiment.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Gewasdichtheid Gerbera
242 - 2425
F. van Noort
Nagaan van de invloed van gewasonderhoud Gerbera op productie en kwaliteit
geteeld in een vier- en vijf-rijensysteem.

Project:

Planmatig telen van pot- en kuipplanten met een minimaal gebruik van
groeiregulatoren
111 - 2426
H. Verberkt
Ontwikkelen van een beslissingsondersteunend systeem voor sturing van het
teeltresultaat op basis van definieerbare ontwikkelingskenmerken van pot- en
kuipplanten. Randvoorwaarde is daarbij het zoveel mogelijk inzetten van
niet-chemische methoden voor groeiregulatie.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkelen van een nieuw teeltsysteem voor Anthurium andreanum
111 - 2428
H. Nijssen
De ontwikkeling van een duurzaam teeltsysteem voor Anthurium, waarbij planten
altijd op dezelfde werkhoogte geteeld worden, waardoor de produc-tiviteit en
kwaliteit van arbeid verhoogd worden. Ook zal de teeltwijze moeten leiden tot
productieverhoging en een bestuurbare constante productkwaliteit. Schadelijke
stoffen moeten tot een minimum worden teruggedrongen.

Project:

Bureaustudie teeltwijzen, oogstautomatisering en productverwerking van slatypen
op teeltbedrijven
222 - 2431
J. Janse
Komen tot een aangepaste teeltwijze van verschillende slasoorten, die een
mechanische oogst en productverwerking op het teeltbedrijf mogelijk moet
maken.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummerr^
Leider:^
Doel:

Ontwikkeling en implementatie van mobiele teeltsystemen voor trekheesters
112-2432
G. Welles
Het ontwikkelen van een bedrijfszeker en economisch verantwoord teeltsysteem
voor seringen in containers
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Haalbaarheidsstudie alternatieve gewasopbouw tomaat ten behoeve van
gemechaniseerde/gerobotiseerde oogst
112- 2433
F. Buwalda
Een haalbaarheidsstudie wordt verricht naar de mogelijkheden om een alternatieve
plantopbouw van tomaat te ontwikkelen, waarvoor een mechanisch oogstsysteem
economisch haalbaar wordt.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Geïntegreerde en biologische teelt van zomerbloemen
11 2 - 2434
C. Schouten
Door de toenemende druk vanuit de maatschappij en de milieudoelstellingen die
de overheid aan de sector stelt, zal het gebruik van chemische middelen en
meststoffen ook bij de teelt van buitenbloemen verder beperkt moeten worden.
Dit onderzoek heeft tot doel om een bedrijfssysteem te ontwikkelen om
buitenbloemen geïntegreerd en op termijn biologisch te kunnen telen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Planmatige productie van komkommer
242 - 2436
J. Janse
Het zo goed mogelijk realiseren van een jaarplanning van het aantal vruchten dat
wekelijks wordt geoogst van een bepaald vruchtgewicht met een uniforme uit- en
inwendige kwaliteit. Tevens onvermijdbare afwijkingen zo vroeg mogelijk trachten
te voorspellen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Winterproductie van paprika
242 - 2437
A. de Koning
In deze bureaustudie worden de theoretische mogelijkheden van de productie van
paprika's in kassen gedurende de winterperiode onderzocht.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Jaarrondcultuur Hydrangea: haalbaarheidsstudie
242 - 2438
J. Benninga
Hydrangea wordt als potplant in de zomerperiode buiten geteeld. Knoprot is vooral
in jaren met natte zomers een groot probleem. Een voorstudie moet duidelijkheid
verschaffen of een volledig bedekte teelt economisch rendabel is. Het gaat dan
om de avweging minder knoprot in combinatie met snellere teelt versus een
andere kostenstructuur.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bedrijfseconomische haalbaarheidsstudie nieuw teeltsysteem voor Alstroemeria
242 - 2439
J. Benninga
Gesloten verrolbare teeltsystemen zijn voor Alstroemeria al perspectiefvol
gebleken. Belichting heeft weliswaar een positief effect op de opbrengst, het is
economisch (nog) niet aantrekkelijk. De combinatie belichting - roltafels lijkt wel
perspectiefvol, maar dit is niet met cijfers onderbouwd. Doel van dit project is het
nagaan van de economische haalbaarheid van een teeltsysteem dat verrolbaar is
in combinatie met belichting.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Jaarrondlevering Amaryllisbollen
242 - 2440
J. Doorduin
Amaryllisbollen worden in een korte periode van de zomer gerooid. De levering
strekt zich uit over een groot deel van het jaar. Lang bewaren kan ten koste gaan
van de kwaliteit en beperkt de gebruiksmogelijkheden van de bollen. Door
spreiding van de bollenteelt kan voor een groot deel aan deze bezwaren tegemoet
worden gekomen. De mogelijkheden van vervroegen zijn beperkt; de
mogelijkheden van een heel late teelt worden onderzocht.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Optimalisering teeltomstandigheden poinsettia
242 - 2441
G. van Leeuwen
Nagaan in hoeverre aspecten als vermindering remstoffengebruik, energie-gebruik
en verbetering van de houdbaarheid kunnen worden gerealiseerd via rassenkeuze,
teelttemperatuur en optimalisering van de teeltomstandigheden van poinsettia.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Teeltmethoden snijheesters
242 - 2442
D. Krijger
Sortiment Malus op verschillende onderstammen met verschillende snoeiwijzen
voor de productie van vruchttakken.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Teeltsystemen Ligustrum
242 - 2447
A. van de Wiel
Ontwikkelen van een teeltsysteem voor snij-ligustrum.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Vergelijken van teeltmethoden bij Hypericum
242 - 2448
A. van de Wiel
Vergelijken van de teeltmethoden bij een één-, twee- en vierjarige teelt van
Hypericum

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkelen van een snoeimethode voor het Hydrangea-sortiment
242- 2449
A. van de Wiel
Het ontwikkelen van een snoeimethode voor het Hydrangea-sortiment

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Groeiregulatie kuipplanten
1 11 - 2450
C. de Beer
Het onderzoeken van de mogelijkheden om kuipplanten op een natuurlijke manier
kort te houden, bijvoorbeeld door toepassing van DIF, waardoor het gebruik van
chemische groeiregulatoren kan worden verminderd.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bloeiverlating bij Campanula
222 - 2451
A. van de Wiel
Nagaan of bloeiverlating mogelijk is door planten in de winter te bewaren en pas
in het voorjaar of de zomer uit te planten. Hierbij moet de productie zowel
kwalitatief als kwantitatief goed zijn.
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TOETSMETHODEN
De ontwikkeling van toetsmethoden betreft een methodiek waarbij kwaliteitskenmerken snel
en betrouwbaar kunnen worden gemeten.
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Chemische en biochemische analysemethoden
222 - 2501
C. van Elderen
Ontwikkelen of uitwerken van analysemethoden voor het nagaan van achterlig
gende fysiologische processen in de plant om te komen tot verbetering van het
product.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Analyse methoden voor vrucht- en bladgroenten
222 - 2502
C. van Elderen
Het verbeteren van bestaande en invoeren van nieuwe analysemethoden op het
laboratorium ter ondersteuning van het plantkundig onderzoek.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkeling en uitvoering referentietoets, roos
222 - 2503
A. Hazendonk
Voor de Stichting Referentietoets Sierteelt worden methoden ontwikkeld voor het
toetsen van cultivars op inwendige kwaliteitseigenschappen, van belang bij de
afzet en handel van het product.

Project:
Nummer:
Leider:
Doei:

Ontwikkeling en uitvoering referentietoets, chrysant
222 - 2504
A. Hazendonk
Voor de Stichting Referentietoets Sierteelt worden methoden ontwikkeld voor het
toetsen van cultivars op inwendige kwaliteitseigenschappen, van belang bij de
afzet en handel van het product.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkeling en uitvoering referentietoets, anjer
222 - 2505
C. Slootweg
Voor de Stichting Referentietoets Sierteelt worden methoden ontwikkeld voor het
toetsen van cultivars op inwendige kwaliteitseigenschappen, van belang bij de
afzet en handel.yan het product.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkeling en uitvoering referentietoets, poinsettia
222 - 2508
A. de Gelder
Voor de Stichting Referentietoets Sierteelt worden methoden ontwikkeld voor het
toetsen van cultivars op inwendige kwaliteitseigenschappen, van belang bij de
afzet en handel van het product.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkeling en uitvoering referentietoets. Ficus
222 - 2509
A. Bulle
Voor de Stichting Referentietoets Sierteelt worden methoden ontwikkeld voor het
toetsen van cultivars op inwendige kwaliteitseigenschappen, van belang bij de
afzet en handel van het product.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkeling en uitvoering referentietoets, algemeen
222 - 251 1
A. de Gelder
Voor de Stichting Referentietoets Sierteelt worden methoden ontwikkeld voor het
toetsen van cultivars op inwendige kwaliteitseigenschappen, van belang bij de
afzet en handel van het product.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkeling en uitvoering referentietoets, Potchrysant
222 - 2518
A. de Gelder
Voor de Stichting Referentietoets Sierteelt worden methoden ontwikkeld voor het
toetsen van cultivars op inwendige kwaliteitseigenschappen, van belang bij de
afzet en handel van het product.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Meetmethoden voor kwaliteitsbepaling van vruchtgroenten op praktijkbedrijven
222 - 2512
W. Verkerke
Nagaan welke eenvoudige kwaliteitsbepalingen tuinders zelf kunnen uitvoeren. De
nadruk ligt op die bepalingen die eventueel kunnen worden gebruikt voor
certificering van de productkwaliteit, met name smaak en houdbaarheid van
tomaat.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Elektroforetische identificatie en detectie van plantpathogene organismen
131 - 251 3
A. Kerssies
Het ontwikkelen van biochemische en moleculair biologische technieken voor het
identificeren en detecteren van plantpathogene organismen in de glas-tuinbouw.
Hierdoor kunnen teelten beginnen met gezond uitgangsmateriaal kan het
bestrijdingsmiddelengebruik worden verminderd en kan het risico om in gesloten
teeltsystemen een snelle en ongecontroleerde verspreiding van plantpathogene
organismen te krijgen, sterk worden verminderd.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkeling en uitvoering referentietoets. Cyclamen
222 - 2519
C. Vonk Noordegraaf
Voor de Stichting Referentietoets Sierteelt worden methoden ontwikkeld voor het
toetsen van cultivars op inwendige kwaliteitseigenschappen, van belang bij de
afzet en handel van het product.
ur
.. étj
Project:
Ontwikkeling en uitvoering referentietoets, azalea
Nummer:
222 - 2520
Leider:
A. Bulle
Doel:
Voor de Stichting Referentietoets Sierteelt worden methoden ontwikkeld voor het
toetsen van cultivars op inwendige kwaliteitseigenschappen, van belang bij de
afzet en handel van het product.
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Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikksling en uitvoering referentietoets, Alstroemeria
222 - 2521
C. Vonk Noordegraaf
Voor de Stichting Referentietoets Sierteelt worden methoden ontwikkeld voor het
toetsen van cultivars op inwendige kwaliteitseigenschappen, van belang bij de
afzet en handel van het product.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontwikkeling en uitvoering referentietoets, Freesia
222 - 2522
A. Hazendonk
Voor de Stichting Referentietoets Sierteelt worden methoden ontwikkeld voor het
toetsen van cultivars op inwendige kwaliteitseigenschappen, van belang bij de
afzet en handel van het product.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Toetsing van interne kwaliteit van Amaryliisbollen met behulp van in vivo NMR
222 - 2525
J. Doorduin
Om inzicht te hebben hoe de bol zich van binnen ontwikkelt moeten bollen in
stukken gesneden worden. Met NMR kan in de bol gekeken worden zonder deze
in stukken te snijden. Met de Universiteit van Utrecht en het LBO (voor de
gewassen tulp en lelie) wordt gezocht naar parameters waarmee knopverdroging
op een zo vroeg mogelijk tijdstip kan worden vastgesteld. Een tweede doel is het
ontwikkelen van criteria voor interne kwaliteit.

Project:

Oriënterende metingen voor het ontwerpen van een instrumentele meetmethode
smaak paprika
222 - 2526
W. Verkerke
Nagaan of een aangepaste versie van het PBG-smaakmodel voor tomaat ook
werkt bij paprika's.

Nummer:
Leider:
Doel:

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Optimaliseren en valideren van de instrumentele meetmethode voor de
smaakbepaling van tomaat
222 - 2527
W. Verkerke
Met het PBG smaakmodel kan de smaak van tomaat objectief gemeten worden. In
dit project wordt dit model geoptimaliseerd en gevalideerd.

UITGANGSMATERIAAL
Onderzoek naar en van goed uitgangsmateriaal dient om in te spelen op vragen uit de sector
en de maatschappij. Naast de productie valt hier ook onderzoek onder naar bewaring van
uitgangsmateriaal.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Vergelijking van seringenonderstammen
222 - 2602

L. Stapel
Het vinden van een onderstam, die beter en uniformer is dan de
zaailingonderstammen van Syringa vulgaris, die tot nu toe gebruikt worden.
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Tevens inzicht verkrijgen in de invloed van de onderstam en manier van
vermeerderen (oculeren of plakken) op het eindproduct (aantal takken en
bloemknoppen).
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Uitgangsmateriaal voor biologische teelten
11 1 - 2604
H. van Telgen
Het inventariseren van de eisen waaraan biologisch uitgangsmateriaal moet
voldoen; het nagaan van methoden om dit te bereiken en het onderzoeken van de
haalbaarheid voor gespecialiseerde productie van uitgangsmateriaal voor de
sierteelt.

VERMEERDERING
Hierbinnen valt het onderzoek dat zich richt op een voor de sector efficiënte manier van
vermeerderen (in vivo, in vitro): uniform, gezond en goedkoop.
Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Vermeerdering in vloeibare media
222 - 2701
H. van Telgen
Verhoging van vermeerderingsfactoren in vitro met behulp van vloeibaar medium.
Identificeren van knelpunten, stuurfactoren en optimalisering van medium en
methode.

WATER
Zowel watergeefsystemen als de kwaliteit van het water staan onder voortdurende
belangstelling om verbeterd te worden of aangepast te worden aan nieuwe eisen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Organische verontreiniging van druppelsystemen
121 - 2802
A. van den Burg
Nagaan welke factoren van invloed zijn op de vorming van een biofilm in
druppelaars. Gekeken wordt o.a. naar de invloed van methaanconcentratie, het
materiaal (van de druppelaars) en de waterkwaliteit. Nagegaan wordt of een
ATP-meting hiervoor bruikbaar is. Ook wordt onderzoek gedaan naar
schimmelgroei in druppelsystemen.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Ontsmetting voedingswater
132 - 2804
W. Runia
In dit onderzoek naar de mogelijkheden van het ontsmetten van water in
teeltsystemen met recirculatie zijn diverse methodieken onderzocht op effectiviteit
tegen plantpathogene schimmels, bacteriën, virussen en aaltjes. Momenteel wordt
in opdracht van de toeleveranciers gewerkt aan verbeteringen van de huidige
ontsmettingsapparatuur.
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Project:
Numer:
Leider:
Doel:

Waterverbruik van gewassen in grondteelten
121 - 2805
R. de Graaf
Het ontwikkelen van een watergeefrekenmodel voor teelten in de grond op basis
van nauwkeurige metingen van de watergift, hoeveelheid drainwater,
waterverbruik en binnen- en buitenklimaat op vier tomaten- en vier rozenbedrijven.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Watergeefsystemen voor buitenbloemen
121 - 2807
K. Schouten
Vanwege verdrogingsproblematieken, schaarste aan goed beregeningswater en uit
milieuproblematiek, dient het waterverbruik op de bedrijven te worden
geoptimaliseerd. Het doel van het onderzoek op Proeftuin Zuid-Nederland is
realisatie van een optimale watergeefstrategie bij buitenbloemen geteeld op
zandgronden met een diepe grondwaterstand.

GROND
Alle teelten in grond dienen aan de zwaarder wordende (milieu)eisen te voldoen. Hiervoor dient
de kennis steeds weer te worden bijgesteld via onderzoek.

Project:
Nummer:
Leider:
Doe!:

Biologische teelt glasgroenten
111 - 2903
W. Voogt
Het toepassen van technieken om de watergift bij grondteelten af te stemmen op
de evapo-transpiratie. Daarnaast het ontwikkelen van strategieën binnen de
kaders van de biologische teeltwijze voor het ter beschikking stellen van
nutriënten (N en P) aan het wortelmilieu, afgestemd op de behoefte van gewas en
bodemleven, ten einde ophoping van nutriënten in het profiel en emissie naar
grond- en oppervlaktewater te minimaliseren.

Project:
Nummer:
Leider:
Doel:

Bemestingsadviesbasis grond
112 - 2904
A. van den Bos
Het opstellen en onderhouden van een adviesbasis voor grondteelten in de
glastuinbouw met als doel tuinders, analyselaboratoria en voorlichtingsdiensten te
voorzien van informatie om de tuinder een gefundeerd en veilig bemestingsadvies
te verstrekken waarmee tevens een zodanige optimalisatie plaatsvindt dat de
uitstoot van mineralen naar het milieu tot een minimum beperkt blijft.
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OVERZICHT VAN PROJECTEN GEGROEPEERD PER GEWAS

ALG. BUITENBLOEMEN EN -PLANTEN
Nummer

Projectleider

Project

222 - 1422 Bloeisturing zomerbloemen
T. Blacquière
142-1612 Invloed van vruchtwisseling op aaltjes in buitengeteelde
snijbloemen
D. Krijger
161 - 1648 Toetsen van teeltstrategieën om onkruidvorming te
voorkomen en te bestrijden bij buitenbloemen.
D. Krijger
1 12 - 1822 Ziektenvrije vermeerdering bloemisterijgewassen in vitro
H. van Telgen
222 - 1836 Sortiment, bloeispreiding en verbetering van productkwaliteit
van buiten- en onder glas geteelde snijbloemen
D. Krijger
111 - 2011 Bemesting buitenbloemen via NBS
A. van de Wiel
111 - 2013 Bemesting van biologisch geteelde buitenbloemen
D. Krijger
182 - 2110 Productvernieuwing eenjarige zomerbloemen
A. Kromwijk
222 - 2422 Bloeiverlating bij Agapanthus
A. van de Wiel
242 - 2423 Houdbaarheid van het Hypericumsortiment voor de snij
A. van de Wiel
112 - 2434 Geïntegreerde en biologische teelt van zomerbloemen
K. Schouten
242 - 2447 Teeltsystemen Ligustrum
A. van de Wiel
242 - 2448 Vergelijken van teeltmethoden bij Hypericum
A. van de Wiel
242 - 2449 Ontwikkelen snoeimethode voor het Hydrangeassortiment
A. van de Wiel
222 - 2451 Bloeiverlating bij Campanula
A. van de Wiel
121 - 2807 Watergeefsystemen voor buitenbloemen (Astilbe)
K. Schouten

ALG. GLASGROENTE
252 - 1010
112 - 1202
191-1316
121 - 1405
222 - 1501
152 - 1618
152 - 1623
152 - 1625
141 - 1646
222 - 1816
171 - 1831

111 - 1901
222 - 2502
222 - 2512
111 - 2903

Kennisdoorstroming glasgroenteteelt
Milieubewuste productie glasgroenteteelt (MBT)
Meerdaagse temperatuurintegratie groentegewassen
Wortelverdikking bij vruchtgroentegewassen
Gebruikswaarde-onderzoek glasgroenten
Geïntegreerde bestrijding van plagen in de teelt van
bladgewassen onder glas
Biologische normstelling voor MBT en Milieukeur
Teeltwisseling paprika zonder dichloorvos
Alternatieven voor chemische bestrijdingsmethoden van
nematoden in kasteelten.
Smaak van vruchtgroenten (tomaat, paprika, komkommer)
Ontwikkeling en toetsing van geïntegreerde kwaliteits
zorgsystemen en systemen van bedrijfscertificering
in de glasgroentesector
Inventariseren van de mogelijkheden voor het telen van
EKO-producten
Analyse methoden voor vrucht- en bladgroenten
Meetmethoden voor kwaliteitsbepaling van vruchtgroenten
op praktijkbedrijven
Biologische teelt glasgroenten
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A. de Koning
J. Nienhuis
G. Heij
J. Kipp
A. Berents
A. van der Linden
P. Ramakers
P. Ramakers
J. Amsing
HBO-Vacature

A. van der Maas
G. Heij
C. van Elderen
W. Verkerke
W. Voogt
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ALG. GLASTUINBOUW
242 191 242 111-

1204
1205
1220
1209

1 1 1 - 1210
111- 1211
122 - 1213
232 - 1 2 1 4
242 - 1 2 1 5
1 9 1 - 1307
1 9 1 - 1309
191 - 1311
191 - 1318
191 - 1320
1 2 1 - 1401
121
132
211
151

-

1402
1602
1613
1615

151 - 1616
151 - 1619
1 5 1 - 1620
1 5 1 - 1622
152 - 1624
1 5 1 - 1627
1 1 1 - 1628
132 - 1630

152 - 1631
162 - 1632

132 - 1640

Kwantitatieve informatie glastuinbouw
M. Ruijs
Integrale energieregistratie (Groeibase)
M. Ruijs
Economische evaluatie teelt- en bedrijfssystemen
M. Ruijs
Milieukundige analyse en evaluatie van geïntegreerde teelt
en bedrijfssystemen in de glastuinbouw
M. Ruijs
Duurzaam gewasproductiesysteem (IMAG/PBG)
J. Ammerlaan
Millieukundige analyse en evaluatie van biologische teelt
en bedrijfssystemen in de sierteelt en glasgroenteteelt
M. Ruijs
Kwaliteitsrichtlijnen voor water- en mestinstallaties in de
glastuinbouw
R. van Uffelen
Ontwikkeling van integrale ketenzorgsystemen glastuinbouw R. van Uffelen
Optimale bedrijfsstructuur en omvang ten behoeve van
ondersteuning herstructurering glastuinbouw
J. Nienhuis
Energiebesparende teeltmethoden door middel van
J. Vogelezang
temperatuurintegratie binnen een etmaal (Econaut)
Energie-effectieve kasklimaatbesturingssysternen
A. Rijsdijk
Analyse energieverbruik op praktijkbedrijven
P. Vermeulen
Analyse gebruik en bedrijfseconomische effecten gebruik
rookgasreinigers
Vermeulen
Ontwikkeling, documentatie en gebruik PBG-rekenmodel
'Gasverbruik'
P. Vermeulen
Ontwikkelen van een groeitest ten behoeve van de
karakterisering van wortelmedia
G. Wever
Zuurstofvoorziening wortelmilieu
R. Baas
Chemische bestrijding van wortelziekten
W. Runia
C. Stijger
Bestrijdingsmogelijkheden virusziekten
Entomopathogene schimmels ter bestrijding van trips en
bladluis
E. Beerling
Biologische bestrijding van kas- en tabakswittevlieg met
entomopathogene schimmels van het geslacht Aschersonia E. Meekes
Biologische bestrijding van rupsenplagen
A. van der Linden
(Lepidoptera: Noctuidae)
Ontwikkeling van een geïntegreerd bestrijdingssysteem
voor bladluizen
M, van Dijken
Tripsbestrijding met Orius spp.
P. Ramakers
Effect van pesticiden op natuurlijke vijanden
M. van der Staay
Handhaving van roofmijtpopulaties in perioden van
tripsschaarste
Y. van Houten
Emissiearme toedieningstechnieken van gewas
beschermingsmiddelen
A. Kerssies
Toetsing van chemische bestrijdingsmiddelen voor
schimmels en bacteriën in het kader van de kleinetoepassingenproblematiek
A. Kerssies
Toetsing van chemische bestrijdingsmiddelen voor plagen
in het kader van de kleine-toepassingenproblematiek
J. Fransen
Toetsen van chemische bestrijdingsmiddelen voor
onkruiden in het kader van de kleine-toepassingenproblematiek
A. Kerssies
Biologische middelen tegen bodemschimmels in kasteelten S. Paternotte
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152 - 1643 Effect van geïntegreerde bestrijding ten opzichte van
chemische bestrijding op de kwaliteit en kwantiteit van
het product
151 - 1644 Biologische bestrijding van een nieuwe tripsplaag
(Echinothrips americanus)
151 - 1645 Verspreiding van tospo-virussen door trips bij geïntegreerde
bestrijding
142 - 1647 Chemische bestrijding van nematoden in het kader van de
kleine-toepassingenproblematiek
212 - 1649 Ontsmettingsmiddelen en methoden
151 - 1651 Biologische bestrijding van wittevlieg met product
formuleringen van de schimmel Aschersonia
1 1 1 - 1655 Ontwikkeling van een nieuwe toedieningstechniek voor
gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw.
191 - 1701 Realisatie van gewenste verticale temperatuur- en
vochtprofielen
191 - 1703 Kasventilatie bij grote ventilatiedebieten
191 - 1704 Horizontale temperatuurverdeling
191 - 1716 Het ontwikkelen en toetsen van een geautomatiseerd
prototype voor energiezuinige klimaatbeheersing
191 - 1719 Technische aspecten van het kasklimaat
I 1 1 - 1801 Kwaliteitsborging fysisch onderzoek aan wortelmedia
111 - 1810 Eliminatie van insecten op glastuinbouwproducten
172 - 1833 Ontwikkelen van combizorgsystemen op glastuinbouw
bedrijven
121 - 2001 EC- en vochtmeting groeimedia
121 - 2005 Grenswaarden voor spoorelementen bij substraatteelt
I I 1 - 2006 Minimalisatie fosfaatbemesting
122 - 2008 EC-bodemvocht
121 - 2009 Ontwikkelen van een fertigatiemodel voor teelten in
kasgrond
I I I - 2010 Optimalisatie van watergeven en bemesten bij teelten in
kasgrond
131 - 2207 Biologische buffering substraatsystemen
121 - 2210 Minimale zuurstofstress in gesloten teeltsystemen met
hoge doorstroomsnelheden (DIARP III)
112-2212 Adviesbasis substraten
112 - 2213 Bemestingsadviesbasis substraat
121 - 2215 Normalisatie bodemverbeterende middelen en substraten
(CEN)
121 - 2302 Ontwikkeling van een methode om de onverzadigde
waterdoorlatendheid van substraten te bepalen.
11 1 - 2307 Ontwikkeling van nieuwe teelt- en oogstsystemen in de
glastuinbouw
11 2<fcr 2433 Haalbaarheidsstudie alternatieve gewasopbouw tomaat
ten behoeve van gemechaniseerde/gerobotiseerde oogst
222 - 2501 Chemische en biochemische analysemethoden
131 - 2513 Elektroforetische identificatie en detectie van plantpathogene organismen
11 1 - 2604 Uitgangsmateriaal voor biologische teelten
222 - 2701 Vermeerdering in vloeibare media
121 -2802 Organische verontreiniging van druppelsystemen
48 -

M. Boogaard
P. Ramakers
P. Ramakers
J. Amsing
C. Stijger
J. Fransen
A. Kerssies
C. Bloemhard
A. Rijsdijk
G. van den Berg
R. van Uffelen
F. Tak
G. Wever
A. de Gelder
A. van der Maas
R. Baas
W. Voogt
A. van den Bos
A. van den Bos
W. Voogt
W. Voogt
A. Kerssies
R. Baas
J. Kipp
C. de Kreij
G. Wever
G. Wever
P. van Weel
F. Buwalda
C. van Elderen
A.
H.
H.
A.

Kerssies
van Telgen
van Telgen
van den Burg
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132 - 2804 Ontsmetting voedingswater
121 - 2805 Waterverbruik van gewassen in grondteelten
112 - 2904 Bemestingsadviesbasis grond

W. Runia
R. de Graaf
A. van den Bos

ALG. POTPLANTEN
252 - 1009 Kennisdoorstroming siergewassen
191 - 1307 Energiebesparende teeltmethoden door middel van
temperatuurintegratie binnen een etmaal (Econaut)
112-1418 Effectiviteitsverhoging van groeiregulatoren bij de teelt
van pot- en kuipplanten
222 - 1503 Gebruikswaarde-onderzoek potplanten
131 - 1607 Biologische bestrijding van Botrytis cinerea in bloemisterij
gewassen
152 - 1621 Praktijkintroductie geïntegreerde bestrijding van ziekten en
plagen in bloemisterijgewassen
222 - 1635 Gevoeligheid van snijbloemen en potplanten voor B. cinerea
111 - 1707 Sturing van de plantvorm met DIF
222 - 1714 Effect C0 2 op potplanten
222 - 1805 Infomanagementsysteem uitwendige kwaliteit van groene
potplanten
222 - 1808 Invloed van klimaatomstandigheden op houdbaarheid pot
planten
171 - 1832 Ontwikkeling en toetsing van geïntegreerde kwaliteits
zorgsystemen en systemen van bedrijfscertificering in
de bloemisterij
222 - 1848 Informatiemanagement-systeem bloeiende potplanten
Dekker
182 - 1902 Consumentenonderzoek potplanten
182 - 2108 Productvernieuwing potplanten
182 - 2109 Productvernieuwing kuipplanten
111 - 2426 Planmatig telen van pot- en kuipplanten met een minimaal g
ebruik van groeiregulatoren
111 - 2450 Groeiregulatie kuipplanten

G. Welles
J. Vogelezang
H. Verberkt
A. Berents
A. Dik
J. Fransen
A. de Gelder)
J. Vogelezang
C. de Beer
M. DijkshoornDekker
A. Bulle

A. van der Maas
M. DijkshoornJ. Benninga
H. Verberkt
L. Stapel
H. Verberkt
C. de Beer

ALG. SNIJBLOEMEN
252 - 1009 Kennisdoorstroming siergewassen
112 - 1203 Milieubewuste productie bloemisterij (MPS)
191 - 1306 Energiebesparing door temperatuurintegratie bij
siergewassen, fase B
222 - 1 502 Gebruikswaarde-onderzoek snijbloemen
131 - 1608 Biologische bestrijding Botrytis cinerea bij snijbloemen
131 - 1609 Geïntegreerde bestrijding Botrytis cinerea in de sierteelt
152 - 1621 Praktijkintroductie geïntegreerde bestrijding van ziekten
en plagen in bloemisterijgewassen
222 - 1635 Gevoeligheid van snijbloemen en potplanten voor B. cinerea
111 - 1823 Regeneratie en transformatie bloemisterijgewassen
222 - 1825 Meten van inwendige kwaliteit van snijbloemen en
potplanten
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G. Welles
J. Nienhuis
F. Buwalda
A. Berents
A. Dik
A. Dik
J. Fransen
A. de Gelder
H. van Telgen
N. Marissen
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171 - 1832 Ontwikkeling en toetsing van geïntegreerde kwaliteits
zorgsystemen en systemen van bedrijfscertificering in
de bloemisterij
222 - 251 1 Ontwikkeling en uitvoering referentietoets (algemeen)

A. van der Maas
A. de Gelder

ALSTROEMERIA
222 - 1706 Bloeiinductie Alstroemeria met behulp van bodemkoeling
J. Vogelezang
111 - 2010 Optimalisatie van watergeven en bemesten bij teelten in
kasgrond
W. Voogt
242 - 2405 Gesloten teeltsysteem bij Alstroemeria
C. Uitermark
242 - 2439 Bedrijfseconomische haalbaarheidsstudie nieuw teeltsysteemi
voor Alstroemeria
J. Benninga
222 - 2521 Ontwikkeling en uitvoering referentietoets, Alstroemeria
C. VonkNoordegraaf

AMARYLLIS
152 - 1641 Ontsmetting van Amarylisbollen door warmwater
behandeling ter bestrijding van narcismijt
222 - 1844 Invloed van boltemperatuur op bol-, blad- en
bloemontwikkeling van Amaryllis
242 - 2440 Jaarrondlevering Amaryllisbollen
222 - 2525 Toetsing van interne kwaliteit van Amaryllisbollen
met behulp van in vivo NMR

J. Doorduin
J. Doorduin
J. Doorduin
J. Doorduin

ANJER
222 - 2505 Ontwikkeling en uitvoering referentietoets, anjer
111 - 2010 Optimalisatie van watergeven en bemesten bij teelten in
kasgrond

C. Slootweg
W. Voogt

ANTHURIUM
111 - 2428 Ontwikkelen van een nieuw teeltsysteem voor Anthurium
andreanum

H. Nijssen

ASPERGE (KAS)
242 - 2417 Optimaliseren teeltmogelijkheden van kasasperge

H. van Gurp

AUBERGINE
222 - 1011 Actualisering en bundeling^van kennis over vruchtkwaliteit
van aubergine
132 - 161 1 Het voorkomen van bloem- en vruchtrot bij aubergine
151 - 1616 Biologische bestrijding van kas- en tabakswittevlieg
met entomopathogene schimmels van het geslacht
Aschersonia
222 - 1850 Het voorkomen van drukplekken bij aubergine

W. Verkerke
P. Paternotte

E. Meekes
K. Buitelaar

AZALEA (RODODENDRON)
222 - 2402 Ongelijkmatige bloei van azalea
222 - 2520 Ontwikkeling en uitvoeren referentietoets, azalea

A. Kromwijk
A. Bulle

BEGONIA
222 - 1714 Effect C0 2 op potplanten

C. de Beer
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BOUVARDIA
151 - 1616 Biologische bestrijding van kas- en tabakswittevlieg met
entomopathogene schimmels van het geslacht Aschersonia E. Meekes
G. Slootweg
222 - 1811 Invloed van teeltfactoren op de waterhuishouding

CHRYSANT (DENDRANTHEMA)
222 - 1409 Fotoperiodische belichting bij chrysant
132 - 1601 Ontwikkeling van een teeltstrategie voor optimale weggroei
bij chrysant
152 - 1642 Biologische bestrijding van wortelduizendpoot in de
chrysantenteelt
222 - 1807 Invloed van teeltfactoren op de waterhuishouding van
chrysant
111 - 2006 Minimaliseren fosfaatbemesting
121 - 2009 Ontwikkelen van een fertigatiemodel voor teelten in
kasgrond
111 - 2010 Optimalisatie van watergeven en bemesten bij teelten in
kasgrond
222 - 2504 Ontwikkeling en uitvoering referentietoets, chrysant

T. Blacquière
R. Maaswinkel
M. Boogaard
C. Slootweg
A. van den Bos
W. Voogt
W. Voogt
A. Hazendonk

COURGETTE
M. Esmeijer

222 - 1709 Effecten van C0 2 op courgette

CYCLAMEN
131 - 1638 Preventie en beheersing van wortelzieken in Cyclamen
222 - 2519 Ontwikkeling en uitvoering referentietoets, Cyclamen
Noordegraaf

A. Kerssies
C. Vonk-

CYMBIDIUM
222 - 1423 Teeltstrategieën gericht op de sturing van de groei en
ontwikkeling bij Cymbidium

(C. Uitermark)

EUSTOMA
222 - 1410 Daglengte-onderzoek Eustoma
121 - 2019 Vaststellen van optimaal EC-niveau bij grondteelten van
Eustoma

T. Blacquière
A. van den Bos

Ficus
222 - 1714 Effect C0 2 op potplanten
222 - 1808 Invloed van klimaatomstandigheden op houdbaarheid
potplanten
222 - 1849 Praktijkintroductie meet- en sorteersysteem Ficus
benjamina
222 - 2509 Ontwikkeling en uitvoering referentietoets, Ficus

C. de Beer
A. Bulle
M. DijkshoornDekker
A. Bulle

FORSYTHIA
132 - 1629 Inventarisatie en vinden van oplossingen voor
taksterfteproblemen in de Forsythiateelt
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J. Amsing
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FREESIA
11 2 - 1 321 Energiebesparing door stadiumafhankelijke toepassing
van assimilatiebelichting bij Freesia
222 - 1414 Boltemperatuurbehandeling tijdens de strekkingsinductieperiode
I I 1 - 1823 Regeneratie en transformatie bloemisterijgewassen
I I I - 2010 Optimalisatie van watergeven en bemesten bij teelten in
kasgrond
222 - 2522 Ontwikkeling en uitvoering referentietoets, Freesia

J. Doorduin
J. Doorduin
H. van Telgen
W. Voogt
A. Hazendonk

GERBERA
131 - 1608 Biologische bestrijding Botrytis cinerea bij snijbloemen
1 5 1 - 1 6 1 6 Biologische bestrijding van kas- en tabakswittevlieg met
entomopathogene schimmels van het geslacht Aschersonia
121 - 2005 Grenswaarden voor spoorelementen bij substraatteelt
242 - 2425 Gewasdichtheid Gerbera

A. Dik
E. Meekes
W. Voogt
F. van Noort

GYPSOPHILA
222 - 1708 Koudebehoefte van Gypsophila paniculata

H. Nijssen

HORTENSIA (HYDRANGEA)
132-1416 Knoprot bij Hydrangea
222 - 1846 Blauwkleuring Hydrangea
242 - 2438 Jaarrondcultuur Hydrangea: haalbaarheidsstudie

H. Verberkt
G. van Leeuwen
J. Benninga

KALANCHOE
111 - 2426 Planmatig telen van pot- en kuipplanten met een minimaal
gebruik van groeiregulatoren

H. Verberkt

KOMKOMMER
A. Dik
131 - 1606 Geïntegreerde bestrijding Botrytis cinerea in glasgroenten
A. Dik
131 - 1610 Geïntegreerde bestrijding meeldauw bij vruchtgroenten
151 - 1616 Biologische bestrijding van kas- en tabakswittevlieg met
E. Meekes
entomopathogene schimmels
151-1617 De invloed van het kasklimaat op de biologische bestrijding
van Californische trips op komkommer met verschillende
Y. van Houten
roofmijtsoorten
132 - 1634 Zwavel tegen echte meeldauw in tomaat, komkommer en
A. Kerssies
paprika
152 - 1654 Geïntegreerde bestrijding bij diverse herplantingssystemen
P. Ramakers
in komkommer
121 - 2208 Watermanagement steenwol bij tomaat, komkommer en
C. Blok
paprika
J. Janse
242 - 2403 Ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen bij komkommer
J. Janse
242 - 2436 Planmatige productie van komkommer
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KROPSLA
152 - 1618 Geïntegreerde bestrijding van plagen in de teelt van
bladgewassen onder glas
141 - 1646 Alternatieven voor chemische bestrijdingsmethoden van
nematoden in kasteelten.
222 - 2431 Bureaustudie teeltwijzen, oogstautomatisering en product
verwerking van slatypen op teeltbedrijven

A. van der Linden
J. Amsing
J. Janse

NEPHROLEPIS
222 - 1843 Realisatie opkweektemperatuur/lichthoeveelheid en kwaliteit
B. Mulderij
bij Nephrolepis

ORCHIDEEËN
112 - 1822 Ziektenvrije vermeerdering bloemisterijgewassen in vitro

H. van Telgen

PALMEN
222 - 1415 Oorzaken ontstaan van bruine bladpunten bij palmen

B. Mulderij

PAPRIKA
131 - 1610 Geïntegreerde bestrijding meeldauw bij vruchtgroenten
151 - 1619 Biologische bestrijding van rupsenplagen (Lepidoptera:
Noctuidae)
151 - 1620 Ontwikkeling van een geïntegreerd bestrijdingssysteem
voor bladluizen
151 - 1622 Tripsbestrijding met Orius spp.
152 - 1625 Teeltwisseling in paprika zonder dichloorvos
132 - 1634 Zwavel tegen echte meeldauw in tomaat, komkommer en
paprika
151 - 1644 Biologische bestrijding van een nieuwe tripsplaag
(Echinothrips americanus)
151 - 1645 Verspreiding van tospo-virussen door trips bij geïntegreerde
bestrijding
131 - 1650 Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw bij paprika
191 - 1703 Kasventilatie bij grote ventilatiedebieten
121 - 2005 Grenswaarden voor spoorelementen bij substraatteelt
121 - 2208 Watermanagement steenwol bij tomaat, komkommer en
paprika
242 - 2437 Winterproductie van paprika
222 - 2526 Oriënterende metingen voor het ontwerpen van een
instrumentele meetmethode smaak paprika

A. Dik
A. van der Linden
M. van Dijken
P. Ramakers
P. Ramakers
A. Kerssies
P. Ramakers
P. Ramakers
A. Dik
A. Rijsdijk
W. Voogt
C. Blok
A. de Koning
W. Verkerke

PELARGONIUM
131 - 1607 Biologische bestrijding van Botrytis cinerea in
A. Dik
bloemisterijgewassen
131 - 1609 Geïntegreerde bestrijding van Botrytis cinerea in de sierteelt A. Dik

PHALAENOPSIS (POTPL.)
222 - 1713 Invloed van belichting tijdens de inductiefase op de bloei
bij Phalaenopsis
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C. Uitermark
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PoiNSETTiA {EUPHORBIA PULCHERRIMA)
151 - 1616 Biologische bestrijding van kas- en tabakswittevlieg met entomopathogene
E. Meekes
schimmels van het geslacht Aschersonia
J. Benninga
182 - 1803 Plantkenmerken en plantwaardering, poinsettia
G. van Leeuwen
242 - 2441 Optimalisering teeltomstandigheden poinsettia
111 - 2426 Planmatig telen van pot- en kuipplanten met een minimaal
H. Verberkt
gebruik van groeiregulatoren
A. de Gelder
222 - 2508 Ontwikkeling en uitvoering referentietoets, poinsettia
POTCHRYSANT
222 - 2518 Ontwikkeling en uitvoering referentietoets, potschrysant

A. de Gelder

RADIJS
222
222
111
121

- 1720
- 1851
- 2006
- 2009

Temperatuur winterteelt radijs
Bladverbranding bij radijs
Minimaliseren fosfaatbemesting
Ontwikkelen van een fertigatiemodel voor teelten in
kasgrond
111 - 2010 Optimalisatie van watergeven en bemesten bij teelten in
kasgrond

G. Heij
G. Heij
A. van den Bos
W. Voogt
W. Voogt

Roos
252 - 1009 Kennisdoorstroming siergewassen
191 - 1307 Energiebesparende teeltmethoden door middel van
temperatuurintegratie binnen een etmaal (Econaut)
1 2 1 1402 Zuurstofvoorziening wortelmilieu
1 2 1 1413 Invloed van CA-translocatie op kwaliteit roos (DIARP II)
2 2 2 1421 Beheersing uitloop stekoog roos
131 1605 Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw in roos
131 1608 Biologische bestrijding Botrytis cinerea bij snijbloemen
(DIARP)
132 - 1639 Loodglans bij roos
222 - 1705 Effecten van kasklimaatfactoren op de gewastranspiratie
van rozen
1 8 2 1802 Prijsbepalende kenmerken bij roos
2 2 2 1814 Invloed teeltwijze op koolhydraathuishouding en
houdbaarheid van roos
2 2 2 1839 Houdbaarheid roos
2 2 2 1842 Kwantificering C0 2 -effecten op de productie en kwaliteit
van roos
1 1 1 2010 Optimalisatie van watergeven en bemesten bij teelten in
kasgrond
1 2 1 2 2 1 0 Minimale zuurstofstress in gesloten teeltsystemen met hoge
doorstroomsnelheden (DIARP III)
2 2 2 2701 Vermeerdering in vloeibare media
1 1 1 2410 Adaptatie struikopbouw van roos ten behoeve van
gemechaniseerde en gerobotiseerde teelt
242 2419 Teeltsystemen roos (J. de Hoog)
2 2 2 2503 Ontwikkeling en uitvoering referentietoets, roos
1 2 1 2805 Waterverbruik van gewassen in grondteelten
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G. Welles
J. Vogelezang
R. Baas
R. Baas
H. van Telgen
A. Dik
A. Dik
J. Amsing
R. de Graaf
J. Benninga
N. Marissen
F. van Noort
J. de Hoog
W. Voogt
R. Baas
H. van Telgen
H. van Telgen
A. Hazendonk
R. de Graaf
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SAINTPAULIA
131 - 1607 Biologische bestrijding van Botrytis cinerea in
bloemisterijgewassen

A. Dik

SERING
222 - 2602 Vergelijking van seringenonderstammen

L. Stapel

SNIJHEESTER
242 - 2442 Teeltmethoden snijheesters

D. Krijger

SPATHIPHYLLUM
222 - 1407 Verbetering bloeiregulatie bij Spathiphyllum
222 - 2701 Vermeerdering in vloeibare media

T. Blacquière
H. van Telgen

TOMAAT
191 - 1309 Energie-effectieve kasklimaatbesturingssystemen
131 - 1606 Geïntegreerde bestrijding van Botrytis cinerea in
glasgroenten
131 - 1610 Geïntegreerde bestrijding meeldauw bij vruchtgroenten
132 - 1634 Zwavel tegen echte meeldauw in tomaat, komkommer en
paprika
222 - 1853 Effect van variabele EC op voorkomen van neusrot bij
tomaat
121 - 2208 Watermanagement steenwol bij tomaat, komkommer en
paprika
1 12 - 2433 Haalbaarheidsstudie alternatieve gewasopbouw tomaat
ten behoeve van gemechaniseerde/gerobotiseerde oogst
222 - 2512 Meetmethoden voor kwaliteitsbepaling van vruchtgroenten
op praktijkbedrijven
222 - 2527 Optimaliseren en valideren van de instrumentele
meetmethode voor de smaakbepaling van tomaat
121 - 2805 Waterverbruik van gewassen in grondteelten

A. Rijsdijk
A. Dik
A. Dik
A. Kerssies
P. Haghuis
C. Blok
F. Buwalda
W. Verkerke
W. Verkerke
R. de Graaf

TREKHEESTER
112 - 2432 Ontwikkeling en imlementatie van mobiele teeltsystemen
voor trekheesters

G. Welles
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CONTACTPERSONEN
PROGRAMMA- EN PROJECTLEIDERS
Ammerlaan, J.
Amsing, J.
Baas, R.
Beer, C. de
Beerling, E.
Benninga, J.
Berents, A.
Berg, G. van den
Blacquière, T.
Bloemhard, C.
Blok, C.
Boogaard, M.
Bos, A. van den
Buitelaar, K.
Bulle, A.
Buwalda, F.
Davidse, L.
Dijkshoorn, M.
Dijken, M. van
Dik, A.
Doorduin, J.
Eideren, C. van
Esmeijer, M.
Fransen, J.
Gelder, A. de
Graaf, R. de
Gurp, H. van
Haghuis, P.
Hazendonk, A.
Heij, G.
Hoog, J. de
Houten, Y. van
Janse, J.
Kerssies, A.
Kipp, J.
Koning, A. de
Kromwijk, A.
Kreij, C. de
Krijger, D.
Leeuwen, G. van
Linden, A. van der
Maas, A. van der
Maaswinkel, R.
Marissen, N.
Meekes, E.
Mulderij, B.
Nienhuis, J.

Nijssen, H.
Noort, F. van
Paternotte, S.
Ramakers, P.
Runia, W.
Ruijs, M.
Rijsdijk, A.
Schouten, C.
Slootweg, C.
Staay, M. van der
Stapel, L.
Steekelenburg, N. van
Stijger, C.
Tak, F.
Telgen, H. van
Uffelen, R. van
Uitermark, C.
Verberkt, H.
Verkerke, W.
Vermeulen, P.
Vogelezang, J.
Vonk Noordegraaf, C.
Weel, P. van
Welles, G.
Wever, G.
Wiel, A. van de

0174-636826
0297-35221 1
0297-352269
077-3978328
0297-352212
0297-352505
0174-636742
0174-636881
0297-352272
0174-636727
0174-636790
0297-352249
0174-636725
0174-636741
0297-352219
0297-352301
0297-352528
0297-352305
0174-636875
0174-636808
0174-636744
0174-636800
0174-636756
0297-352217
0297-352406
0174-636803
077-3978321
0591-349191
0297-352406
0174-636747
0297-352310
0174-636806
0174-636754
0174-636877
0174-636737
0174-636802
0297-352221
0174-636729
071-4021658
0591-349191
0174-636812
0174-636828
0174-636740
0297-352221
0297-352249
0297-352226
0174-636824
- 56 -

0297-352281
0591-349191
0174-636814
0174-636811
0174-636810
0174-636821
0174-636805
077-3978322
0297-352224
0174-636819
0297-352308
0174-636813
0174-636817
0174-636830
0297-352312
0174-636827
0297-352311
0297-352228
0174-636755
0174-636820
0297-352302
0297-352533
0297-352271
0297-352229
0174-636722
077-3978327

Onderzoekprogramma 1998

GEWASSPECIALISTEN

A. Kromwijk
J. de Hoog
B. Mulderij

0297-352 281
0297-352 311
0297-352 308

J. Doorduin
R. Maaswinkel

Azalea, Perkplanten, Poinsettia
Bouvardia, Euphorbia fulgens. Roos
Bromelia, Ficus, Palmen, Varens, Groene en
bonte potplanten Yucca/Dracaena/Cordyline
Anthurium, Anjer, Gypsophila, Nieuwe
snijgewassen o.a. Anemone
Alstroemeria, Gerbera, Orchideëen
Kuipplanten en snijheesters
Begonia, Potchrysant, Cyclamen, Hydrangea,
Kalanchoe, Saintpaulia, Spathiphyllum,
Overige bloeiende potplanten
Freesia, Amaryllis
Aster, Chrysant

J. Janse
K. Buitelaar
G. Heij

Komkommer, Meloen, Sla
Aubergine,Tomaat
Paprika, Radijs, Kleine gewassen

0174-636 754
0174-636 741
0174-636 747

H. Nijssen
K. Uitermark
L. Stapel
H. Verberkt

0297-352 221
0297-352 310
0297-352 226

0297-352 228
0174-636 744
0174-636 740
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ADRESSEN PRAKTIJKONDERZOEK

Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Vestiging Aalsmeer
Linnaeuslaan 2a, 1431 JV Aalsmeer
telefoon 0297-352525, telefax 0297-352270
Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Vestiging Naaldwijk
Kruisbroekweg 5, Postbus 8, 2670 AA Naaldwijk
telefoon 0174-636700, telefax 0174-636835
Proeftuin Zuid-Nederland
Dr. Droesenweg 5, 5964 AB Horst,
telefoon: 077-3978333, telefax 077-3978339
Proeftuin Noord-Nederland
Gantel 12, 7891 XA Klazienaveen
telefoon 0591-349191, telefax 0591-349176
Proeftuin Rijnsburg
Laan van Verhof 1, 2231 BZ Rijnsburg
telefoon 071-4021658
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VERKLARING VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN
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ATO
CEN
COWT
DIARP
DLO
EKO
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IKC
IMAG
IPO-DLO
LBO
LEI
LTO
LUW
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MBT
MJA-E
MPS
NBS
MAKS
NFT
NMR
NOVEM
PB
PBG
PT
RIKILT
SC
SITU
SKAL
STW
TU
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Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek-DLO
(voorheen CABO-DLO en IB-DLO)
Instituut voor Agro Technologie DLO
Commission Européen de Normalisation
Centraal Onderzoekslaboratorium voor Weefselkweek van Tuinbouwgewassen
Dutch Israelian Agricultural Research Program
Directie Landbouwkundig Onderzoek
Ecologisch
Europese Unie
Informatie- en Kennis Centrum
Instituut voor Milieu, Arbeid en Gebouwen - DLO
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek - DLO
Laboratorium voor Bloembollen Onderzoek
Landbouw-Economisch Instituut - DLO
Land- en Tuinbouw Organisatie
Landbouw Universiteit Wageningen
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Milieubewuste teelt glasgroente
Meerjaren afspraak Energie
Milieuproject sierteelt
Stikstof bijmestingssysteem
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Siergewassen
Nutriënt Film Technique
Noire magnesia resonance
Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu B.V.
Proefstation voor de Boomkwekerij
Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (v.h. PBN en PTG)
Productschap Tuinbouw
Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten - DLO
Staring Centrum - DLO
Stichting Informatieverwerking Tuinbouw
Controle-orgaan voor biologische productiemethoden te Zwolle
Stichting Technische Wetenschappen te Utrecht
Technische Universiteit Delft
H
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