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VOORVOORD

Met het voorliggende Onderzoekprogramma Glasgroente en Bloemisterij 1994
presenteren het Proefstation voor Tuinbouw onder Glas en het Proefstation
voor de Bloemisterij in Nederland voor de derde keer een gemeenschappelijk
onderzoekprogramma. Hiermee wordt vooruitgelopen op de formele afhandeling
van de fusie tussen de beide proefstations, die in 1994 zal zijn voltooid.
Overeenkomstig de algemene doelstellingen van het Praktijkonderzoek Akker
en Tuinbouw zal ook het na de fusie ontstane Proefstation voor Glasgroente
en Bloemisterij toegepast en op toepassing gericht wetenschappelijk onder
zoek verrichten vanuit verschillende vakdisciplines. Daarbij leidt de
synthese van elders, veelal binnen het landbouwkundig onderzoek, verkregen
kennis met kennis uit eigen onderzoek tot resultaten die in onze bedrijfs
takken kunnen worden toegepast.
Als de onderzoekinstelling van en voor de sectoren glasgroente en bloemis
terij wil het proefstation ook een actieve rol spelen bij de aansturing en
begeleiding van voor de sectoren belangrijk onderzoek dat door instituten
en universiteiten wordt uitgevoerd. Deze laatste instellingen worden niet
gezien als "concurrenten", maar als wetenschappelijke voedingsbron en
gesprekspartner die het praktijkonderzoek van de noodzakelijke basiskennis
moeten voorzien. Daarvan profiteert dan uiteindelijk weer het tuinbouwbe
drijfsleven. Om de rol van intermediair tussen fundamenteel onderzoek en
bedrijfsleven daadwerkelijk te kunnen spelen zal het Proefstation ervoor
zorgdragen dat het zelf op essentiële vakgebieden voldoende deskundigheid
in huis heeft. Daardoor wordt ook samenwerking met instituten en universi
teiten binnen gezamenlijke projecten vergemakkelijkt.
Op die wijze werkend zal het Proefstation niet alleen trachten bestaande
problemen in onze bedrijfstakken op te lossen, maar ook proberen problemen
te voorkomen en nieuwe mogelijkheden aan de reiken.

Dr. R.J. Bogers
Directeur PGB i.o.
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INLEIDING

Dit onderzoekprogramma geeft een overzicht van alle projecten en proeven die op
de onderzoeklocaties Aalsmeer, Naaldwijk en de ROC's in uitvoering zijn of voor
1994 zijn gepland.
Het onderzoek is onderverdeeld in taakvelden en thema's. Hierbinnen worden de
projecten en proeven gedefinieerd.
Betekenis van de begrippen:
Taakveld: Ruim omschreven samenhangend werkterrein waarop onderzoek voor de
sector gerechtvaardigd is (voor een langere periode). Het bedrijf
staat centraal met alle ketenactiviteiten (uitgangsmateriaal tot en
met afzet).
Samenhangend (deel)onderzoekgebied binnen een taakveld (voor een
Thema:
langere periode).
Onderzoekactiviteit ter oplossing van een nauwkeurig omschreven
Project:
vraag (begrensd, maximaal vijf jaar, in de tijd).
Eenmalige opstelling ten behoeve van de beantwoording van een
Proef:
concrete vraag.
Nummering
Voor het gezamenlijke onderzoek zijn de projecten en proeven voorzien van een
nummer volgens de indeling: Taakveld, thema, project, proef.
In nummer: 1203.01 is:
1 - Taakveld: Teelt en sortiment
2 - thema: Teelthandelingen
03 - Projectnummer
. - scheidingsteken
01 - proefnummer
De gegevens staan als volgt gerangschikt:
bestaande uit vier cijfers (Taakveld, thema, projectnr.)
Projectnummer
benoeming van het project.
Projecttitel
naam van de onderzoeker die het project begeleidt,
Projectleider
onderzoek-medewerkers binnen het project,
Medewerkers
Projectbeschr1jving: korte beschrijving van de inhoud van het project,
duur van het project.
Looptijd
Proefnummer
Proeflocat ie(s)
Proeftitel
Proefleider

bestaande uit projectnummer (vier cijfers) en een
volgnummer (twee cijfers)
plaats(en) waar de proef wordt uitgevoerd. Zie hoofstuk:
'Verklaring van de gebruikte afkortingen'.
korte weergave van de inhoud van het onderzoek,
naam van de onderzoeker die belast is met de uitvoering
van de proef.

Waar bij de proeven twee of meer locaties staan vermeld, is één onderzoeker als
algemene proefleider genoemd. Op de ROC-locaties is de locale onderzoeker de
proefleider.
Van enkele projecten zijn (nog) geen proeven vermeld. Ten tijde van het gereed
komen van dit onderzoekprogramma was nog niet bekend of en zo ja welke proeven
kunnen worden uitgevoerd.
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In dit programma worden een aantal overzichten gegeven:
- In het 'Overzicht per taakveld en thema' worden alle projecten beschreven met
de voor 1994 geplande en lopende proeven.
- In het 'Overzicht van proeven per gewas' is een selectie gemaakt van de
proeven, gerangschikt naar gewas. Hierin is een onderverdeling gemaakt in
Glastuinbouw Algemeen, Glasgroentegewassen, Bloemisterij Snijbloemen,
Bloemisterij Potplanten en Bloemisterij Buitengewassen.
- In het 'Overzicht van proeven per locatie' is een selectie gemaakt van de
proeven die in 1994 op de verschillende locaties zullen worden
uitgevoerd.
Coördinator Onderzoekprogrammering
J. Blauw
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HOOFDLIJNEN VAN HET ONDERZOEKPROGRAMMA 'GLASGROENTE EN BLOEMISTERIJ 1994'
1 Inleiding
In de jaarlijkse programmering zijn drie niveaus te onderscheiden
in de mate van detaillering:
- Hoofdlijnen;
- Projecten
- Proeven
De discussie over deze niveaus dient in de aangegeven volgorde te
geschieden. Het is dan ook van belang om voor de jaarlijkse
onderzoekprogrammering van start gaat eerst de hoofdlijnen te
bespreken , te toetsen aan de ontwikkelingen in de sectoren, en na
de nodige aanpassingen vast te stellen.
2 Ontwikkelingen in de sectoren
De sectoren glasgroente en bloemisterij zijn gewend om snel in te
spelen op signalen uit de overheid, de maatschappij en de markt.
Op het ogenblik zijn het vooral de signalen uit de overheid die
aanleiding tot discussie geven.
Het geformuleerde taakstellende overheidsbeleid ten aanzien van
emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen heeft geleid
tot grote zorg over de haalbaarheid van de gestelde normen en de
gevolgen van dit beleid voor de sectoren. Met name het feit dat
bij teelten in de grond vrijwel niet aan de normen ten aanzien van
emissies kan worden voldaan is verontrustend.
Dit beeld van verontrusting wordt verder versterkt door de voorge
nomen sanering van stoffen voor de gewasbescherming. Dit bedreigt
enerzijds de continuïteit van bepaalde teelten, maar ook de
ontwikkeling en toepassing van (milieuvriendelijke) geïntegreerde
bestrijdingssystemen.
Tenslotte verscherpt het overheidsbeleid ten aanzien van het
energiegebruik. De doelstelling van een aanzienlijke verhoging van
de energie-efficiency in de sectoren wordt aangevuld met een (nog)
niet nader gespecificeerde doelstelling van beperking van het
energiegebruik in absolute zin.
Het bedrijfsleven probeert zo goed als mogelijk op de veelheid van
signalen vanuit d« overheid in te spelen door de wijze van
produceren in het kvaliteitsbegrop op te nemen. Initiatieven als
Bedrijfsintern« Milieuzorg (Landbouwschap en NTS), MBT
(milieubewust* teelt, CBT) en Bedrijfsmilieuplan (Landbouwschap)
zijn bedoeld oa dm benadering van meststoffen-,
gewasbeschermingsmiddelen- en energiegebruik te integreren tot één
bedrijfsgericht ondernemersbeleid gericht op verbetering van de
milieukwaliteit van het gehele produktieproces.
Vanuit de markt komen duidelijke signalen dat handel en consument
willen beschikken over een breed sortiment produkten. Deze
Produkten moeten aan hoge kwaliteitseisen voldoen. De nadruk ligt
daarbij zowel op de intrinsieke en de uiterlijke kwaliteit (smaak,
houdbaarheid, vaasleven, respectievelijk gaafheid, kleur, vorm)
maar ook op aspecten die te maken hebben met de produktiewijze,
- 7 Onderzoekprogramma Glasgroente en Bloemisterij 1994

zoals gezond, veilig en milieubewust geproduceerd. Met name dit
laatste punt heeft de afgelopen jaren sterk aan betekenis
gewonnen. Het kwaliteitsbegrip wordt met deze 'milieueisen' die
worden gesteld aan de wijze van produceren, sterk verbreed.
De kwaliteit van de produkten vraagt om de bovengenoemde redenen
om toenemende zorg en inspanning door alle schakels in de keten:
uitgangsmateriaal, produktie en afzet. Dit vraagt om integraal
ketenbeheer om de kwaliteit van de produktiewijze en van het
produkt tot het gebruik voor de consument te waarborgen.
3 Ontwikkelingen in het overheidsbeleid
Maatschappelijke ontwikkelingen hebben geleid tot het formuleren
van overheidsbeleid neergelegd in het Nationaal Milieubeleidsplan
en, toegespitst voor de agrarische sector, in de Structuurnota
Landbouw. Als basis voor de ontwikkelingen in land- en tuinbouw
gelden als uitgangspunten de begrippen rimirgaamhp* d veiligheid en
concurrerend vermogen.
De Structuurnota bevat voor de glastuinbouw scherpe doelstellingen
voor het jaar 2000, met een taakstellende tussenbalans in 1994.
Gesteld wordt dat:
"in het jaar 2000 produkten van de glastuinbouw voor een zeer
groot deel in nagenoeg gesloten bedrijfssystemen geproduceerd
dienen te worden. Dat wil zeggen in systemen, waarbij bodem, water
en lucht niet of nauwelijks rechtstreeks worden belast, de over
blijvende rest- en afvalstoffen worden afgevoerd en elders worden
hergebruikt of vernietigd".
Dit werd als volgt geconcretiseerd:
1994
Los v.d. ondergrond

Glasgroente
Potplanten
Snijbloemen

2000
Recirculerend

Recirculerend
en los van de
ondergrond

30X
30Z
30*

100X
100Z
100*

80Z
80Z
30X

Deze koers richting gesloten systemen voor alle teelten is
recentelijk genuanceerd. De overheid heeft in de nota Plantaardige
Produktie aangegeven dat de doelstellingen voor emissie centraal
staan en niet meer de wijze waarop deze worden gerealiseerd.
De milieu-doelstelling van de overheid ten aanzien van land- en
tuinbouw richten zich op drie concrete punten:
a. Vermindering van de emissie van stoffen. Dit omvat zowel de
emissie van nutriënten als van gewasbeschermingsmiddelen naar
lucht, grond- en oppervlaktewater.

-
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b. Vermindering van de inzet van gewasbeschermingsmiddelen ten
opzichte van het gemiddelde van 1984-'88 met 50X in 1995 en met
65% in 2000.
c. Verhoging van de energie-efficiency ten opzichte van 1980 met
502.
Deze doelstelllingen zijn in meer detail vastgelegd in de
Structuurnota Landbouw en het Meerjarenplan Gewasbescherming, en
worden op het ogenblik door de overheid samen met het
bedrijfsleven uitgewerkt in allerlei wet- en regelgeving zowel als
beleidsafspraken (convenanten).
Het onderzoek speelt actief in op de hierboven geschetste
ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot het formuleren van de
volgende hoofdlijnen voor het praktijkonderzoek glasgroente en
bloemisterij:
Hoofdlijnen praktijkonderzoek Glasgroente en Bloemisterij 1994
A.

Plantkwaliteit: onderzoek naar de eigenschappen van de plant
en het produkt in de gehele keten
- Uitgangsmateriaal:
. gezondheidsdetectietechnieken/toetsmethoden t.a.v. ziekten
. vermeerderingmethoden (in vivo/in vitro; uniformiteit)
. zaadtechnologie
- Assortimentsbreedte:
. behoud cq versterking diversiteit
- Kwaliteit:
. plant/pathogeenrelaties
. stuurbaarheid groei en bloei
. houdbaarheid resp. vaasleven
. gezond, veilig (inhoudsstoffen, nitraat etc.)
. behoud kwaliteit in de schakels van de keten

B.

Teelt en bedrijfsvoering: onderzoek t.b.v. rendabele en
maatschappelijk aanvaardbare verwezenlijking van de
mogelijkheden van de plant
- Emissiereductie:
. gesloten bedrijfssystemen
. optimalisering van teeltsystemen in de grond
- Minimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen:
. emissiebeperkende toedieningstechnieken
. geleide/geïntegreerde/biologische bestrijding
. beheersing ziekteverspreiding in recirculerende systemen
- Kwaliteit:
. invloed fysische factoren op gewas (kasklimaat,
wortelmedia)
. plantevouding(ssystemen)
. milieu-effecten van teelt
- Energiegebruik:
. hogere energie-efficiency
. lager absoluut energiegebruik
- 9 -
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- Kwaliteit ondernemerschap:
. kostprijsverlaging
. verbetering produktie-efficiency (systeemontwerpen)
. besluitvorming
. managementsystemen
. kwaliteit arbeid
Om te kunnen inspelen op met name het stringente overheidsbeleid
zijn in de jaren 1989 en 1990 enkele grote onderzoekprogramma's
ontwikkeld. Te wijzen valt op de onderzoekprogramma's 'Gesloten
Bedrijfssystemen Glastuinbouw' en 'Emissiebeperkende Toedienings
technieken'. Deze programma's zijn in 1991 begonnen en lopen voor
de meeste onderdelen tot en met 1995.
Aangestipt kan worden dat in 1991 is besloten naast het ontwikke
len van gesloten systemen eveneens aandacht te geven aan de
'optimalisering van de bemesting van grondteelten in de kas'. Het
wordt van belang geacht een goed kwantitatief inzicht te hebben in
de mogelijkheden van beperking van bemesting (en de emissie) bij
grondteelten. Dit onderzoek is in 1992 begonnen en zal zeker
enkele jaren in beslag nemen.
Vanaf 1993 zal het energiebesparingsonderzoek een verdere
stimulans krijgen vanuit het in het kader van de Meerjarenafspraak
Energie opgestelde onderzoekprogramma op dat terrein.

- 10 -
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1.

TAAKVELD: TEELT EN SORTIMENT
Taakveldhouder: Dr.Ir. G.A. v.d. Berg

11.

THEMA: TEELTSYSTEMEN
Binnen dit thema vindt integratie plaats van kennis om te komen
tot praktisch toepasbare teeltsystemen voor afzonderlijke
gewassen of gewasgroepen. Het onderzoek is sterk gewasgericht
en optimaliserend van karakter.

1101

Invloed van de plantdichtheid op de produktie en kwaliteit
van buitenbloemen
Projectleider: D. Krijger
Medewerkers : De plantdichtheid beïnvloedt zowel de produktie kwantitatief
(stuks/m2) als kwalitatief (o.a. scheutgewicht). Het project
is erop gericht de relatie tussen de plantdichtheid, de
kwantiteit en de kwaliteit vast te stellen, waardoor er
planmatiger kan worden geproduceerd.
Looptijd
3,0 jaar (1992 - 1994)

1101. 3

Rij

Bloemproduktie van Astilbe in het tweede jaar na invriezen
Proefleider : D. Krijger
Ontwikkeling van een (semi-) hoge draadsysteem bij komkommer
Projectleider: A. Berents
Medewerkers : C. Elzo Kraemer, P. Haghuis

1102

De huidige teeltsystemen bij komkommer worden gekenmerkt
door een sub-optimale ruimtebenutting van de kas, een hoge
inzet van chemische middelen, een discontinuïteit in het
evenwichtssysteem voor biologische bestrijding en hoge plantkosten. Nagegaan wordt wat de teeltkundige consequenties zijn
Looptijd
4,1 jaar (1992 - 1996)
1102. 6

Kla

Teeltmogelijkheden in de winter- en zomerperiode
Proefleider : P. Haghuis

1102. 7

Naa

Teeltmogelijkheden van een hoge draadteelt in de winter
periode
Proefleider : A. Berents

- 11 -
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1106

Bloeispreidlng van zomerbloemen met behulp van kunststof
tunnels

Projectleider: A. v.d. Wiel
Medewerkers : T. Blaquière, D. Krijger
Door gebruik te maken van eenvoudige plastic tunnels is het
mogelijk de teelt van zomerbloemen, die normaliter buiten
worden geteeld, op een relatief goedkope manier zowel te
vervroegen als te verlaten. Binnen dit project worden deze
mogelijkheden nader onderzocht.
Looptijd
: 5,0 jaar (1991 - 1995)
1106. 5

Hor

Bloeispreiding bij Lysimachia met plantmateriaal, topdata
gibberelline, roltunnel en belichting
Proefleider : A. v.d. Wiel

1106. 6

Hor

Bloeispreiding Lysimachia 11
Proefleider : A. v.d. Wiel

1107

Bloeispreiding van zomerbloemen met behulp van rolkassen of
verplaatsbare containers

Projectleider: D. Krijger
Medewerkers : T. Blacquière, A. v.d. Wiel
Door gebruik te maken van containers, die van binnen naar
buiten of omgekeerd verplaatst worden of van rolkassen, is
het mogelijk de teelt van zomerbloemen, die normaliter bui
ten worden geteeld, zowel te vervroegen als te verlaten.
Binnen dit project worden de mogelijkheden nader onderzocht.
Looptijd
5,0 jaar (1991 - 1995)
1107. 3

Rij

Containerteelt van zomerbloemen buiten voor bloeivervroeging
onder glas
Proefleider : D. Krijger

1107. 4 Rij

Dianthus barbatus bloeivervroeging van buiten in containers
geteelde planten.
Proefleider : D. Krijger

1109

Recirculatiesystemen Gerbera
Projectleider: P. v. Os
Medewerker
: K. v. Dam

Introductie milieuvriendelijk gesloten teeltsysteem voor
Gerbera, waarbij het substraat continu hergebruikt moet kunnen
worden. Oplossen van mogelijke knelpunten in de teelt bij dit
systeem.
Looptijd
: 3,2 jaar (1992 - 1995)

- 12 -
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THEMA: TEELTHANDELINGEN

12.

Binnen dit thema heeft onderzoek plaats naar de invloed van
specifieke teelthandelingen op de vegetatieve en generatieve
ontwikkeling van het gewas.
Doel is om door handelingen aan het gewas de ontwikkeling van
het gewas te sturen in de richting van het gewenste eindprodukt. Onder dit thema vallen o.a. het manipuleren van het gewas
middels mechanische, bijv. toppen, snoeien, opbinden, wijderzetten; fysische, bijv. stuurlicht en chemische methoden, bijv.
het behandelen met groeiregulatoren. Het onderzoek is gewasgericht.
1202

Invloed groeiregulatoren op de morfologie en bloei van
bloemisterijgewassen

Projectleider: T. Blacquière
Medewerkers : P. v. Os, D. Krijger, N. v. Mourik
Binnen dit project vindt onderzoek plaats naar de beïnvloe
ding van de groei, ontwikkeling en morfologie van de plant
met behulp van het gebruik van groeiregulatoren om te komen
tot het gewenste produkt op het gewenste tijdstip.
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)
1203

Invloed behandeling moerplanten en/of plantmateriaal op de
ontwikkeling en bloei van bloemisterijgevassen

Projectleider: T. Blacquière
Medewerkers : D. Krijger, H. Nijssen
De condities waaronder de moerplanten worden geteeld hebben
via de van deze moerplanten gewonnen stekken invloed op de
groei, ontwikkeling en bloei van het gewas. Ook de behande
ling van gezaaid plantmateriaal, o.a. de bewaartemperatuur
kan het teeltresultaat beïnvloeden.
Looptijd
3,0 jaar (1992 - 1994)
1203.13

Rij

1203.14 Rij

Bloeispreiding van buitengeteelde Lysimachia door toppen en
plantdata
Proefleider : D. Krijger
Daglengtebehandeling Aster
Proefleider : D. Krijger
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1204

Verbetering van de regelmaat in vruchtzetting en plantbelasting bij paprika

Projectleider: G. Heij
Medewerkers : H. v. Gurp, M. Esmeijer, C. Elzo Kraemer,
J. de Bruijn, F. v. Noort, P. Haghuis
Door de grote mate van onregelmatigheid in zetting worden zo
wel de produktiecapaciteit als de kwaliteit van paprika nega
tief beïnvloed. Een meer gerichte sturing van de plantbelasting op basis van de beschikbaarheid van asslmilaten wordt
onderzocht, o.a. middels vruchtdunning.
Looptijd
: 3,0 jaar (1992 - 1994)
1204. 8

Hor

Invloed van grondkoeling op zetting van paprika
Proefleider : H. v. Gurp

1204. 9

Naa

Gevolgen van vruchtsnoei op de regelmaat van paprika
Proefleider : G. Heij

1205

Optimalisering van de produktie van aubergine via afstemming
van vraag en aanbod van assimilaten

Projectleider: K. Buitelaar
Medewerkers : A. de Koning, R. Engelaan
Bij aubergine is het moeilijk om een op het aanbod (blad
oppervlakte en lichtsterkte) afgestemde vraag (belasting met
vruchten) te realiseren. Een beter evenwicht tussen vraag en
aanbod kan de produktie en mogelijk ook de kwaliteit positief
beïnvloeden
Looptijd
3,0 jaar (1991 - 1994)
1205. 3

Naa

1207

Oorzaak van onregelmatige stengelgroei bij aubergine
Proefleider : K. Buitelaar
Invloed mechanische handelingen op morfologie, groei en pro
duktie

Projectleider: T. Blacquière
Medewerkers : H. Verberkt, A. Brandts, J. de Hoog, J. Benninga
Onderzoek naar de beïnvloeding van groei en ontwikkeling
door mechanische manipulatie van de plant, zoals o.a.: snoei,
toppen, inbuigen, leiden enz.
Looptijd
3,0 jaar (1993 - 1996)
1207. 1

Aal

Invloed toppen op groei en ontwikkeling van potplanten:
Kalanchoe en potchrysant
Proefleider : H. Verberkt

1207. 2

Aal

Teeltoptimalisering bij Azalea
Proefleider : A. Brandts

1207. 3

Aal

Teeltoptimalisering trosroos: trosvorming
Proefleider : J. de Hoog
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Optimalisering van de teelt van ogenmeloen in de zomerperiode
Projectleider: A. Berents
Medewerker
: C. Elzo Kraemer

1208

Verhogen van de produktiviteit en de kwaliteit van ogenmeloenen in de zomerperiode door een betere sturing van de
balans tussen vegetatieve en generatieve ontwikkeling
Looptijd
: 2,0 jaar (1994 - 1995)
1208. 1

Naa

Invloed van snoei op produktie en kwaliteit bij ogenmeloen
Proefleider : A. Berents
Oriënterend onderzoek naar oplossingsrichtingen voor
(plotseling) optredende teeltproblemen
Projectleider: M. Esmeijer
Medewerkers : K. Buitelaar, X. Berents, G. Hey,
B. v.d. Hoeven, C. Tanis, J. Doorduin,
P. Haghuis, H. v. Gurp, F. v. Noort

1209

Oriënterend onderzoek naar de meest geschikte oplossings
richting van plotseling optredende problemen in de teelt van
groenten- en bloemisterijgewassen.
Looptijd
5,0 jaar (1993 - 1998)
1209. 1 Kla

Effect vergelijking van oude/gestoomde en nieuwe matten bij
start van zomerteelt komkommer
Proefleider : P. Haghuis

1209. 2

Naa

Teeltkundige aspecten van het vermeerderen van knol-Freesia
op substraat
Proefleider : J. Doorduin

1209. 3

Naa

Teeltkundige aspecten van de Amaryllisbollenteelt op diverse
minerale substraten.
Proefleider : J. Doorduin

1209. 4 Wes

Onderzoek naar optimale onderstam bij cherrytomaat
Proefleider : C. Tanis

1209. 5

Effect van ouderdom van voedingsoplossing op het optreden
van wortelrot bij chrysant in een waterig teeltsysteem
Proefleider : A. v.d. Hoeven

1210

Naa

Verbeteren van de produktie van groentegewassen die op
kleine schaal geteeld vorden
Projectleider: M. Esmeijer
Medewerkers : C. Tanis, K. Buitelaar, X. Berents
Verhogen van de produktie en kwaliteit van diverse kleine
groentegewassen met behulp van verscheidene teeltmaatregelen
Looptijd
4,0 jaar (1994 - 1997)

- 15 Onderzoekprogramma. Glasgroente en Bloemisterij 1994

1210. 1

Wes

Invloed van plantbeheersing en plantverband op produktie en
kwaliteit bij snijboon
Proefleider : C. Tanis
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13.

THEMA: SORTIMENTSONDERZOEK

Het sortimentsonderzoek ook wel rassen- of gebruikswaardeonderzoek genoemd, heeft tot doel het leveren van betrouwbare
informatie met betrekking tot de geschiktheid van een ras voor
een bepaalde teelt of teeltsysteem en de afzet.
Voor snijbloemen is bij enkele gewassen vanwege het ruime aan
bod van nieuwe rassen een drempel - de z.g. referentietoets ingesteld, waaraan rassen moeten voldoen alvorens in het onder
zoek te worden opgenomen.
Voor groenten bestaat het onderzoek uit twee fasen van ieder
één jaar; eerste jaar: het vooronderzoek, de z.g. eerste beoor
deling; tweede jaar: het voortgezet onderzoek, de z.g. tweede
beoordeling.
De beste rassen uit de eerste beoordeling worden het volgende
jaar verder getoetst in de tweede beoordeling. De informatie
uit het onderzoek wordt samengevat in de lijst met aanbevolen
rassen voor glasgroenten.
1301

Methodiekontwikkeling gebruikswaarde-onderzoek bloemisterijgevassen

Projectleider: A. de Gelder
Medewerkers : M. ten Hoope, A. Hazendonk, T. v.d. Wurff,
J. Ettema
Bij het gebruikswaarde-onderzoek is het van belang om ras
verschillen snel en objectief te kunnen vaststellen.
Dit project is gericht op methoden van beoordeling en waar
neming van raseigenschappen voor inwendige kwaliteit en het
toetsen op tolerantie en resistentie.
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)
1301. 3

Aal

Ontwikkeling referentietoets chrysant
Proefleider : A. Hazendonk

1301. 5

Aal

Methodiekontwikkeling voor het aantonen van vatverstoppingsgevoeligheid van siergewassen
Proefleider : A. Hazendonk

1301. 7

Aal

Ontwikkelen Botrytistoets voor diverse bloemisterijgewassen
ProefleIdar : A. Hazendonk

1301. 9

Aal

Ontwikkeling referentietoets Begonia
Proefleider : A. de Gelder

1301.10

Aal

Resistentietoetsen bij bloemisterijgewassen
Proefleider : A. de Gelder

1301.14

Aal

Ontwikkeling referentietoets Euphorbia pulcherrima (Poinsettia)
Proefleider : A. de Gelder
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1301.15

Aal

Ontwikkeling referentietoets roos 3
Proefleider : A. Hazendonk

1301.16

Aal

Ontwikkeling toetsmethode voor referentietoets anjer
Proefleider : A. Hazendonk

1301.17

Aal

Ontwikkeling toetsmethode voor spat-resistentie bij anjer
Proefleider : A. de Gelder

1301.18

Aal

Ontwikkeling toetsmethode voor referentietoets Saintpaulia
Proefleider : A. de Gelder

1302

Methodiekontwikkeling gebruikswaarde-onderzoek groente
gewassen
Projectleider: J. v. Uffelen
Medewerkers : Gewasonderzoekersteam glasgroenten, J. Stolk,
B. v.d. Kaay
Bij het gebruikswaarde-onderzoek is het van groot belang om
over goede en snelle toetsmethoden te beschikken, waardoor
rasverschillen snel en objectief kunnen worden vastgesteld.
Dit project is gericht op het verkrijgen van nieuwe methoden
van beoordeling en waarneming van raseigenschappen.
Looptijd
: 5,0 jaar (1992 - 1996)

1302. 5

Naa

1303

Ontwikkeling toetsmethode echte meeldauw bij tomaat
Proefleider : J. v. Uffelen
Gebruikswaarde-onderzoek potplanten
Projectleider: A. de Gelder
Medewerkers : C. de Beer, H. Verberkt, A. Brandts,
M. ten Hoope, T. v.d. Wurff
In het gebruikswaarde-onderzoek potplanten worden de
verschillen tussen de rassen vastgesteld aan de hand van
objectieve toetsmethoden. De rassen worden beoordeeld op
geschiktheid voor de teelt, ziekteresistentie en kwaliteit
na de oogst.
Looptijd
: 5,0 jaar (1992 - 1996)

1303. 9 Len

Sortimentsvergelijking Begonia
Proefleider : C. de Beer

1303.11 Pra/Aal
Sortimentsvergelijking potchrysant (1992/1993)
Proefleider : H. Verberkt
1303.12

Aal/Pra
Sortimentsvergelijking Saintpaulia (1992/1993)
Proefleider : H. Verberkt

1303.13

Aal

Sortimentsvergelijking Euphorbia pulcherrima (nov'93-nov'94)
Proefleider : A. Brandts
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1303.14

Aal/Len
Gebruikswaarde-onderzoek Begonia 1994
Proefleider : C. de Beer

1303.15

Len

Sortimentsvergelijking mini Cyclamen
Proefleider : C. de Beer

1303.16

Pra

Sortimentsvergelijking Spathiphyllum (1993/1994)
Proefleider : H. Verberkt

1303.17

Aal/Pra
Sortimentsvergelijking potchrysant (1993/1994)
Proefleider : H. Verberkt

1303.18

Aal

1304

Gebruikswaarde-onderzoek Begonia 1994
Proefleider : H. Verberkt
Gebruikswaarde-onderzoek bij op kleine schaal geteelde
groentegewassen

Projectleider: J. v. Uffelen
Medewerkers : R. Elgersma, G. Heij, K. Buitelaar, C. Tanis,
H. Douma, R. v.d. Heijden
Onderzoek naar op kleine schaal geteelde groentegewassen,
zoals ijsbergsla, andijvie, knolvenkel, Chinese kool en peen
in de gebruikelijke teeltperioden, met als vergelijking de
gangbare standaardrassen.
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)
1304. 9

Kla

Gebruikswaarde-onderzoek Chinese kool voorjaarsteelt
Proefleider : P. Haghuis

1304.10

Pra

Gebruikswaarde-onderzoek Chinese kool voorjaarsteelt
Proefleider : R. v.d. Heijden

1304.11

Naa

Gebruikswaarde-onderzoek Chinese kool voorjaarsteelt
Proefleider : R. v.d. Heijden

1304.12

Wes

Gebruikswaarde-onderzoek Chinese kool voorjaarsteelt
Proefleider : C. Tanis

1304.13

Naa/Pra
Gebruikswaarde-onderzoek courgette
Proefleider : R. Elgersma

1304.14 Pra

Gebruikswaarde-onderzoek aubergine stookteelt
Proefleider : R. v.d. Heijden
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1307

Gebruikswaarde-onderzoek komkommer
Projectleider: L. Hogendonk
Medewerkers : P. Steenbergen, H. v. Gurp, P. Haghuis,
F. v. Noort, C. Tanis
Onderzoek naar de gebruikswaarde van nieuwe rassen, met als
vergelijking standaardrassen. Onderzoek zowel voor winter-,
zomer- als herfstteelt. Gebruikswaarde-eigenschappen hebben
zowel op het gewas betrekking als op het produkt (produktie
en kwaliteit).
Looptijd
: 5,0 jaar (1992 - 1996)

1307. 5

Kla

Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt komkommer
Proefleider : P. Haghuis

1307. 6

Kla

Gebruikswaarde-onderzoek zomerplanting komkommer
Proefleider : P. Haghuis

1307. 7

Vie

Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt komkommer
Proefleider : F. v. Noort

1307. 8

Vie

Gebruikswaarde-onderzoek zomerteelt komkommer
Proefleider : F. v. Noort

1307. 9

Wes

Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt komkommer
Proefleider : C. Tanis

1307.10

Wes

Gebruikswaarde-onderzoek zomerplanting komkommer
Proefleider : C. Tanis

1307.11

Pra

Gebruikswaarde-onderzoek vroege stookteelt komkommer
Proefleider : L. Hogendonk

1307.12

Pra

Gebruikswaarde-onderzoek zomerteelt komkommer
Proefleider : L. Hogendonk

1308

Gebruikswaarde-onderzoek botersla
Projectleider: R. v.d. Heijden
Medewerkers : H. Douma, H. v. Gurp, P. Haghuis, C. Tanis

Onderzoek naar de gebruikswaarde van nieuwe rassen, met als
vergelijking standaardrassen. Onderzoek in alle teelt
perioden (vroege herfst-, herfst-, winter-, voorjaar-, late
voorjaar- en zomerteelt)
Looptijd
: 5,0 jaar (1992 - 1996)
1308.12

Hor

Gebruikswaarde-onderzoek winterteelt 'zware' sla
Proefleider : H. v. Gurp

1308.13

Hor

Gebruikswaarde-onderzoek voorjaarsteelt sla
Proefleider : H. v. Gurp

1308.16

Kla

Gebruikswaarde-onderzoek winterteelt sla 'normaal' gewicht
Proefleider : P. Haghuis
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1308.17

Kla

Gebruikswaarde-onderzoek voorjaarsteelt sla
Proefleider : P. Haghuis

1308.18

Naa

Gebruikswaarde-onderzoek winterteelt sla
Proefleider : R. v.d. Heijden

1308.19

Pra

Gebruikswaarde-onderzoek winterteelt 'zware' sla
Proefleider : R. v.d. Heijden

1308.20

Naa

Gebruikswaarde-onderzoek voorjaarsteelt sla
Proefleider : R. v.d. Heijden

1308.21

Naa

Gebruikswaarde-onderzoek late voorjaarsteelt sla
Proefleider : R. v.d. Heijden

1308.25

Wes

Gebruikswaarde-onderzoek winterteelt 'zware' sla
Proefleider : C. Tanis
Gebruikswaarde-onderzoek paprika
Projectleider: L. Hogendonk
Medewerkers : P. Steenbergen, P. Haghuis, F. v. Noort,
H. v. Gurp

1309

Onderzoek naar de gebruikswaarde van nieuwe rassen, met als
vergelijking standaardrassen. Onderzoek aan alle vruchtkleuren in de stook-, hetelucht- en herfstteelt.
Gebruikswaarde-eigenschappen hebben zowel op het gewas
betrekking als op het produkt (produktie en kwaliteit).
Looptijd
: 5,0 jaar (1992 - 1996)
1309. 4 Kla

Gebruikswaarde-onderzoek paprika stookteelt
Proefleider : P. Haghuis

1309. 5

Kla

Gebruikswaarde-onderzoek paprika heteluchtteelt
Proefleider : P. Haghuis

1309. 6

Pra

Gebruikswaarde-onderzoek paprika stookteelt, vruchtkleuren:
groen, geel en rood
Proefleider : L. Hogendonk

1309. 7

Naa

Gebruikswaarde-onderzoek paprika stookteelt
Proefleider : L. Hogendonk

1309. 8

Pra

Gebruikswaarde-onderzoek paprika heteluchtteelt
Proefleider : L. Hogendonk

1309. 9

Vie

Gebruikswaarde-onderzoek paprika stookteelt
Proefleider : F. v. Noort
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Gebruikswaarde-onderzoek radijs

1310

Projectleider: L. Hogendonk
Medewerkers : P. Steenbergen, R. Elgersma
Onderzoek naar de gebruikswaarde van nieuwe rassen in de
verschillende teeltperioden, met als vergelijking de gang
bare standaardrassen.
Looptijd
: 5,0 jaar (1992 - 1996)

1311

Gebruikswaarde-onderzoek ronde tomaat
Projectleider: R. v.d. Heijden
Medewerkers : P. Haghuis, C. Tanis

Onderzoek naar de gebruikswaarde van nieuwe rassen met als
vergelijking de standaardrassen. Gebruikswaarde-eigenschap
pen hebben zowel op het gewas betrekking als op het produkt
(produktie en kwaliteit)
Looptijd
: 5,0 jaar (1992 - 1996)
1311. 5

Pra

1312

Gebruikswaardeonderzoek ronde tomaat stookteelt
Proefleider : R. v.d. Heijden
Gebruikswaarde-onderzoek vlezige tomaat
Projectleider: R. v.d. Heijden
Medewerkers : H. v. Gurp, F. v. Noort

Onderzoek naar de gebruikswaarde van nieuwe rassen met als
vergelijking de standaardrassen. Gebruikswaarde-eigenschap
pen hebben zowel op het gewas betrekking als op het te
veilen produkt (produktie en kwaliteit)
Looptijd
: 5,0 jaar (1992 - 1996)
1312. 5

Hor

Gebruikswaardeonderzoek vleestomaat stookteelt
Proefleider : H. v. Gurp

1312. 6

Vie

Gebruikswaardeonderzoek vleestomaat stookteelt
Proefleider : F. v. Noort

1312. 7

Pra

Gebruikswaardeonderzoek vleestomaat stookteelt
Proefleider : R. v.d. Heijden

1313

Gebruikswaarde-onderzoek tussentype tomaat
Projectleider: R. v.d. Heijden
Medewerkers : H. Douma, H. v. Gurp

Onderzoek naar de gebruikswaarde van nieuwe rassen van het
tussentype van tomaat, met als vergelijking de standaard
rassen. Gebruikswaarde-eigenschappen hebben zowel op het
gewas betrekking als op het produkt (produktie en kwaliteit)
Looptijd
: 5.0 jaar (1992 - 1996)
1313. 3

Hor

Gebruikswaarde-onderzoek tussentypen tomaat stookteelt
Proefleider : H. v. Gurp
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1313. 4 Hor

Gebruikswaarde-onderzoek tussentypen trostomaat stookteelt
Proefleider : H. v. Gurp

1313. 5

Gebruikswaarde-onderzoek tussentype tomaat stookteelt
Proefleider : R. v.d. Heijden

Pra

1314

Bijdrage aan de rassenlijst glasgroenten
Projectleider: J. v. Uffelen
Medewerker
: J. Stolk
Het beschrijven van de nieuwe rassen welke in de rassenlijst
dienen te worden opgenomen. Tevens het aangeven van nieuwe
ontwikkelingen in de teelt met het oog op te verwachten ver
schuivingen in het rassenaanbod.
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)

1315

Gebruikswaarde-onderzoek snijbloemen
Projectleider: A. de Gelder
Medewerkers : P. v. Os, H. Nijssen, J. Doorduin, J. de Hoog,
D. Krijger, T. v.d. Wurff, J. Ettema,
B. v.d. Hoeven
In het gebruikswaarde-onderzoek snijbloemen worden de ver
schillen tussen de rassen vastgesteld aan de hand van objec
tieve toetsmethoden. De rassen worden beoordeeld op
geschiktheid voor de teelt, ziekteresistentie en kwaliteit
na de oogst.
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)

1315. 4

Aal/Pra
Gebruikswaarde-onderzoek Anthurium (PBN 2704-3)
Proefleider : H. Nijssen

1315.15

Aal

Gebruikswaarde-onderzoek roos 1993-1994
Proefleider : J. de Hoog

1315.16

Aal

Gebruikswaarde-onderzoek Alstroemeria 1993/1994
Proefleider : P. v. Os

1315.17

Naa/Pra
Gebruikswaarde-onderzoek Amaryllis
Proefleider : J. Ettema

1315.18

Naa

1315.19

Naa/Pra
Gebruikswaarde-onderzoek Freesia in verschillende
teeltperioden gedurende 1993-1994
Proefleider : J. Ettema

1315.20

Aal

Gebruikswaarde-onderzoek chrysant voor jaarrondteelt
Proefleider : J. Ettema

Gebruikswaarde-onderzoek roos 1994-1995
Proefleider : J. de Hoog
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1315.21

Aal

Sortimentsopplanting Bouvardla
Proefleider : J. de Hoog

1315.22

Rij

Sortimentsonderzoek Callistephus onder glas
Proefleider : D. Krijger

1316

Gebruikswaarde-onderzoek cherrytornaat
Projectleider: R. v.d. Heijden
Medewerker
: H. Douma
Onderzoek naar de gebruikswaarde van nieuwe rassen met als
vergelijking de standaardrassen. Gebruikswaarde-eigenschappen
hebben zowel op het gewas betrekking als op het te veilen
produkt (produkt en kwaliteit).
Looptijd
: 4,0 jaar (1992 - 1996)
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THEMA: SORTIMENTSVERBREDING

14.

Het onderzoek binnen dit thema richt zich op de verbreding van
het in Nederland geteelde sortiment, met name door het toevoe
gen van nieuwe, nog niet eerder of nauwelijks in Nederland
geteelde bloemisterij- en groentegewassen.
1401

Introductie en verbetering van nieuve vruchtgroentegewassen
Projectleider: M. Esmeijer
Medewerkers : G. Heij, K. Buitelaar, X. Berents, C. Tanis,
F. Haghuis
Gelet op de sterke specialisatie van de bedrijven, neemt het
aantal rendabel te telen bladgewassen af, hetgeen leidt tot
vernauwing van het sortiment. Nieuwe vruchtgroenten of
andere meermalig oogstbare gewassen bieden de beste
perspectieven.
Looptijd
: 5,0 jaar (1991 - 1995)

1401. 7

Kla

Oriënterend rassenonderzoek Lollo Rossa
Proefleider : P. Haghuis

1401. 8

Wes

Oriënterend rassenonderzoek Lollo Rossa en Lollo Bionda
Proefleider : C. Tanis

1401. 9

Vie

Teeltmogelijkheden van Romatomaat
Proefleider : F. v. Noort

1401.10

Hor

Teeltmogelijkheden van Romatomaat
Proefleider : H. v. Gurp

1402

Onderzoek naar de teeltmogelijkheden van nieuwe bloeiende
potplanten
Projectleider: H. Verberkt
Medewerker
: C. de Beer
Binnen dit project vindt oriënterend onderzoek plaats naar
de teeltmogelijkheden van 'nieuwe' bloeiende potplanten. Het
doel is het verbreden van het sortiment bloeiende in Neder
land geteelde potplanten en mede daardoor de positie van de
Nederlandse bloemisterij te versterken.
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)

1402. 4 Len

Teeltonderzoek nieuwe gewassen
Proefleider : C. de Beer
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1403

Onderzoek naar de teeltmogelijkheden onder glas van
enige zomerbloemen (buitenbloemen)

Projectleider: H. Nijssen
Medewerker
: D. Krijger
Binnen dit project vindt oriënterend teeltonderzoek plaats
naar de teeltmogelijkheden onder glas van potentieel inte
ressante zomerbloemen. Doel is het verbreden van het sorti
ment in Nederland onder glas geteelde snijbloemen.
Looptijd
: 5,0 jaar (1992 - 1996)
1403. 1

Aal

1404

Onderzoek naar de teeltmogelijkheden van kleinbloemige Aster
typen en -rassen (PBN 2701-1)
Proefleider : H. Nijssen
Mogelijkheid voor jaarrondteelt van framboos
Projectleider: M. Esmeijer
Medewerkers : R. Engelaan, J. Dijkstra (PFW)

Het verkennen van de mogelijkheden om het teeltseizoen voor
framboos te verlengen
Looptijd
1,3 jaar (1993 - 1994)
1404. 1

Naa

Late herfstteelt van zomer- en herfstframboos
Proefleider : M. Esmeijer
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TAAKVELD: KASKLIMAATFACTOREN

2.

Taakveldhouder: Ir. G.W.H. Welles
21.

THEMA: FYSISCHE ASPECTEN VAN HET KASKLIMAAT

Het onderzoek binnen dit thema spitst zich toe op de verdeling
en het verloop van de kasklimaatfactoren: licht, temperatuur,
luchtvochtigheid en COj, als gevolg van de inzet van technische
hulpmiddelen in de kas, die er op gericht zijn de energieefficiëntie te verhogen en het microklimaat te optimaliseren.
Het type verwarmingssysteem, het type en de methode van venti
leren, het type van energie-, zonwering-, of verduisteringsscherm beïnvloeden zowel het niveau als de ruimtelijke
spreiding van de klimaatfactoren in de kas en rondom de planten
en stellen daarmee randvoorwaarden aan de regeling van het kasklimaat. De onderzoekresultaten binnen dit thema leveren een
bijdrage aan de verbetering van de kasklimaatregelingen in de
praktijk.
2101

Beschrijving en modellering van ruimtelijke verdeling van de
luchttemperatuur en luchtvochtigheid

Projectleider: F. Kempkes
Medewerkers : K. Buitelaar, G. v. Holsteijn, P. Knies (IMAG)
Kwantificering van de temperatuur- en vochtpatronen in
kassen, zowel in horizontale als in verticale richting.
Vaststellen van de relatie tussen de gevonden temperatuurpatronen en teeltkundige aspecten van tomaat.
Looptijd
5,0 jaar (1991 - 1995)
2101. 3

Naa

2105

Invloed buisligging en -temperatuur op verticale temperatuur
opbouw van de kaslucht en het gewas.
Proefleider : F. Kempkes
Verbetering van het kasklimaat door middel van scherming
en van bevochtiging van de kaslucht
Projectleider: J. Vogelezang

Medewerkers

: G. v. Holsteijn, H. v. Gurp, C. de Beer,
B. Mulderij

Kwantificering van de effecten van luchtbevochtiging en
schermen op het kasklimaat, met name in de zomer bij de teelt
van potplanten en eventueel groentegewassen.
Vaststellen van de teeltkundige gevolgen van luchtbevochti
ging en schermen, met name tijdens de zomerperiode.
Looptijd
6,0 jaar (1990 - 1995)
2105. 6

Aal

Zomerklimaat Anthurium andreanum
Proefleider : H. Nijssen

2105. 8

Aal

Voorjaarsklimaat potplanten
Proefleider : G. Mulderij
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2106

Monitoring van het gebruik van energieschermen in tuinbouw
Projectleider: N. v.d. Velden (LEI)
Medewerkers : G. v. Holsteyn, B. v.d. Sluis

Het verkrijgen van kwantitatief inzicht in de gevolgen van
het gebruik van een energiescherm op glastuinbouwbedrijven
voor het energieverbruik en de produktie en in de bedrijfs
economische mogelijkheden van deze energiebesparingsoptie
bij het gewas ronde tomaat
: 2,0 jaar (1992 - 1994)
Looptijd
2106. 2

Pra

2107

Verzameling van gegevens over schermgebruik, energieverbruik
en produktie in de praktijk (tweede jaar)
Proefleider : A. Rijsdijk
Ontwikkeling van een energiezuinige regelstrategie/algorithme
op basis van flexibele regelprioriteiten

Projectleider: A. de Koning
Medewerkers : E. de Ruiter, L. Spaans
Ontwikkelen en toetsen van een energiezuinige klimaatregeling
met flexibele regelprioriteiten. In de regeling zal de huidige
kennis over dosis-effecten van temperatuur, luchtvochtigheid,
reakties op C02 en de grenzen voor directe en indirecte schade
worden toegepast.
Looptijd
: 3,3 jaar (1994 - 1997)
2107. 1 Naa

Eerste verkenning naar de mogelijkheden van flexibele regel
prioriteiten in de kasklimaatregeling
Proefleider : A. de Koning

2108

Gewaskundig onderzoek naar het optimaal gebruik van energieschermen in de glastuinbouw

Projectleider: G. v. Holsteijn
Medewerker
: G. Bergman
Verzamelen van gewaskundige kennis noodzakelijk voor het
optimaal gebruik van energieschermen
Looptijd
: 3,0 jaar (1993 - 1996)
2108. 1 Naa

Beheersing van de luchtvochtigheid met het energiescherm in
de overgangsfase van nacht naar dag
Proefleider : G. v. Holsteijn

2109

C02-verdeling in kassen
Projectleider: A. Rijsdijk
Medewerkers : -

Bepalen van de invloed van de ligging en het aantal C02verdeeldarmen op de C02-verdeling in verticale (en horizon
tale) richting bij verschillende buitenomstandigheden
Looptijd
: 2,0 jaar (1994 - 1996)
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2109. 1

Naa

2110

Invloed van het aantal en de ligging van C02-dannen op de
C02-verdeling
Proefleider : A. Rijsdijk
Ontwikkelen en introduceren van een methodiek ter oplossing van
klimaatverschillen in kassen
Projectleider: J.C. Bakker
Medewerker
: L. Nijs
Ontwikkelen en introduceren van een voorschrift (protocol)
voor het opsporen van horizontale klimaatverschillen op
glastuinbouwbedrijven, inclusief het aangeven van de
consequenties en de bedrijfsspecifieke oplossingen
Looptijd
2,9 jaar (1993 - 1996)

2110. 1

Pra

2111

Metingen aan buis- en luchttemperatuur en vastleggen van
groei- en produktieverschillen binnen tomatenbedrijven
Proefleider : L. Nijs
Ontwikkeling van een beslismodel ten aanzien van waarschuwing
acute schade luchtverontreiniging
Projectleider: A. Rijsdijk
Medewerkers : P. Steenbergen, B. v.d. Maas, L. v.d. Eerden
(IPO), S. Spaargaren (LUW-Voorlichtingskunde),
B. v. Hoven (Luchtkwaliteit)
Bundeling van beschikbare kennis op het terrein van schade
door luchtverontreiniging in een beslisboom. Hiermee kan een
duidig op basis van de gegevens van het OCMR gekomen worden
tot een waarschuwing naar belanghebbenden over verhoogde
risico's op acute gewasschade als gevolg van lucht
verontreiniging.
Looptijd
: 0,4 jaar (1993 - 1994)

2111. 1 Naa

Ontwerp en validatie van beslisboom ter aanzien van
waarschuwing voor acute schade door luchtverontreinigingscomponenten
Proefleider : A. Rijsdijk
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THEMA: INVLOED KASKLIMAATFACTOREN OP DE GEWASONTWIKKELING

22.

Kennis van de effecten van de kasklimaatfactoren: licht, tempe
ratuur, luchtvochtigheid en
op groei, ontwikkeling, bloei,
vruchtzetting, kwaliteit en produktie van de gewassen is een
eerste voorwaarde om tot een efficiënte regeling van het kasklimaat te komen.
Daarnaast is meer achtergrondgericht onderzoek naar de proces
sen in de plant essentieel om de gevonden effecten te kunnen
verklaren en de basis te leggen voor gewassimulatie-modellen.
Deze modellen kunnen worden ingezet bij de regeling van het
kasklimaat.
Relatief weinig kennis is nog voorhanden over de wisselwerking
tussen de kasklimaatfactoren onderling en tussen de kasklimaat
factoren en ondergrondse factoren. Ook de gevolgen hiervan voor
groei, kwaliteit en produktie van de gewassen vragen nader
onderzoek.
2202

Kwalitatieve effecten van kunstlicht
Projectleider: T. Blacquière
Medewerkers : vacature, D. Krijger, J. de Hoog

Effect van de daglengte en lichtsamenstelling op de ontwik
keling en morfologie van snijbloemgewassen en groentegewas
sen.
Looptijd
: 4,0 jaar (1992 - 1995)
2202.22

Rij

Invloed van belichten op bloei van Eustoma
Proefleider : D. Krijger

2202.23

Aal

Invloed tijdstip nachtonderbreking en lamptype op bloei van
planten met een 'Light-dominant Response'
Proefleider : T. Blacquière

2202.24

Aal

Tijdstip en niveau fotoperiodische belichting bij chrysant
en Aster
Proefleider : T. Blacquière

2202.25

Pra

Effect van assimilatiebelichting bij de teelt van Bouvardia
Proefleider : J. de Hoog

2204

Effect van het temperatuurregime op de morfologie en ontwik
keling van snijbloemen, pot- en perkplanten
Projectleider: J. Vogelezang
Medewerkers : B. v.d. Hoeven, H. Verberkt, C. de Beer,

L. Cuijpers, G. v. Leeuwen
Effect van (alternatieve) temperatuurregimes op ontwikkeling
en plantvorm met als doel een meer 'natuurlijke' groeiregulatie en betere besturing van de bloeirespons
Looptijd
: 5,0 jaar (1991 - 1995)
2204.14

Aal

Invloed temperatuur op groei en bloei van Spathiphyllum II
Proefleider : H. Verberkt
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2204.16

Aal

Invloed temperatuur en teeltwijze op groei en ontwikkeling
van Euphorbia fuigens
Proefleider : J. de Hoog

2204.17

Aal

Toepassing belichtingsstrategie in combinatie met kouval/DIF
bij pot- en perkplanten
Proefleider : J. Vogelezang

2204.19

Len

Oriëntatie invloed assimilatiebelichting en DIF op groei en
kwaliteit van Cyclamen
Proefleider : C. de Beer

2204.20

Len

Invloed tijdstip van toepassing kouval op strekkingsgroei van
Begonia
Proefleider : C. de Beer

2204.21

Len

Temperatuuronderzoek Spathiphyllum
Proefleider : C. de Beer

2204.22

Naa

Invloed van temperatuur, tijdens opkweek, op gelijkheid groei
Trachelium, geteeld in gesloten teeltsysteem
Proefleider : A. v.d. Hoeven

2204.23

Aal

Invloed temperatuur op groei en bloei Spathiphyllum III
Proefleider : H. Verberkt

2205

Effect van de vorteltemperatuur op produktie en kwaliteit
van snijbloemen

Projectleider: J. Vogelezang
Medewerkers : A. v.d. Wiel, G. v. Leeuwen
Kwantificering van de effecten van een verlaagde worteltemperatuur tijdens de verschillende groeifasen
Looptijd
5,0 jaar (1991 - 1995)
2205. 3

Kla/Hor
Effect van worteltemperatuur op bloeispreiding bij Alstroemeria
Proefleider : A. v.d. Wiel

2205. 4 Kla

Effect van wortel- en kasluchttemperatuur op bloeispreiding
bij Alstroemeria
Proefleider : G. v. Leeuwen

2205. 5

Invloed rhizoomtemperatuur op reactietijd Alstroemeria
Proefleider : L. Cuijpers

Aal
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2209

Onderhoud en toepassing van het Energie-, C02- en Produktiemodel (ECP)

Projectleider: A. Rijsdijk
Medewerkers : E. de Ruiter, G. Bergman
Het in opdracht van de NOVEM ontwikkelde model voor tomaat,
komkommer en paprika biedt de mogelijkheid om een aantal
praktijk- en onderzoekvragen door te rekenen. Tevens wordt
nieuwe kennis in het model ingebouwd.
Looptijd
3,0 jaar (1992 - 1994)
2209. 5

Naa

2210

Doorrekenen van minimumbuis-regelingen op de produktie en
het energieverbruik
Proefleider : A. Rijsdijk
Ontwikkeling en kwaliteit van potplanten
Projectleider: M. Dijkshoorn-Dekker
Medewerkers : J. Vogelezang, P. v. Weel, B. Eveleens-Clark

Doel is te komen tot een jaarrondteelt van groene potplanten
van een gedefinieerde kwaliteit. Hiervoor is een nauwgezette
teeltplanning en sturing van de groei en ontwikkeling van de
plant in de richting van het gewenste doel noodzakelijk.
Gewerkt wordt met Ficus benjamina als pilotgewas.
Looptijd
: 4,0 jaar (1990 - 1994)
2210. 3

Aal

2211

Het effect van wijderzetten op de ontwikkeling en kwaliteit
van Ficus benjamina 'Exotica'.
Proefleider : M. Dijkshoorn-Dekker
Verbetering van de energie-efficiëntie bij toepassing van
assimilatiebelichting

Projectleider: T. Blacquière
Medewerker
: I. v.d. Pluym
Bepalen van de optimale fase in de teelt voor assimilatiebe
lichting en verhoging van de energie-efficiëntie. Scheiden
van het morfogenetische en fotosynthese-aandeel in de
groeitoename
Looptijd
: 2,0 jaar (1992 - 1994)
2211. 2

Aal

Verbetering van de energie-efficiëntie bij toepassing van
assimilatiebelichting, fase 2
Proefleider : I. v.d. Pluym
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2212

Invloed van het C02-niveau op de kwaliteit van bloemisterij gewassen

Projectleider: J. Vogelezang
Medewerkers : P. v. Os, H. Verberkt
Vaststellen van de invloed van het C02-niveau op de kwaliteit,
zowel inwendig als uitwendig, van bloemisterijgewassen om te
komen tot een afgewogen advies voor optimale C02-dosering.
Tevens worden kwantitatieve effecten vastgelegd.
Looptijd
4,0 jaar (1994 - 1997)
2212. 1

Aal

Toetsing outillage voor C02-onderzoek bij potplanten
Proefleider : G. v.d. Berg

2212. 2

Aal

Invloed C02 op groei en bloei van potplanten
Proefleider : H. Verberkt

2212. 3

Aal

Effect van C02 op groei en produktie van Alstroemeria
Proefleider : P. v. Os

2213

Schermen in combinatie met assimilatiebelichting om het
energieverbruik te beperken en lichtuitstoot te voorkomen
Projectleider: E. v. Rijssel

Medewerkers

: J. Vogelezang, G. v. Leeuwen, A. v.d. Wiel

Dit project heeft als doel het ontwikkelen en toepassen van
een scherminstallatie waarbij de lichtemissie nihil is, en
waarbij gestreefd wordt naar optimale inzet uit energetisch
en teeltkundig oogpunt.
Looptijd
: 3,5 jaar (1993 - 1996)
2213. 1

Hor/Kla
Toetsing van twee schermen op klimaatbeïnvloeding, gewasschade
en produktie-effecten
Proefleider : E. v. Rijssel

2213. 2

Hor

2214

Toepassing van schermen in combinatie met assimilatiebelichting
Proefleider : A. v.d. Wiel
Mogelijkheden van energiebesparing door temperatuurintégrâtie
bij siergewassen

Projectleider: J. Vogelezang
Medewerker
: Onderzoek naar de mogelijkheden van temperatuurintegratie
voor de sierteeltsector, en de daarmee gepaard gaande energie
besparing. Vaststellen van toleranties en grenswaarden in
temperatuur van (kritische) plantprocessen.
Looptijd
4,0 jaar (1994 - 1998)
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THEMA: ENERGIE EN WATERHUISHOUDING

23.

In de afgelopen jaren is verdampingsonderzoek uitgevoerd bij
een aantal gewassen. Een beschrijvend transpiratiemodel is
ontwikkeld. Op basis van dit model, de benodigde hoeveelheid
doorspoeling en de gerealiseerde hoeveelheid drainwater is een
rekenmodel voor de watergift ontwikkeld. Meer kennis van het
verloop van de verdamping onder invloed van de kasklimaatfactoren kan de kasklimaatregeling verder verbeteren. Het op
het IMAG ontwikkelde verklarende model voor gewastranspiratie
zal met meetgegevens en het PTG-regressiemodel worden vergele
ken. Nagegaan zal worden of en zo ja, welk verband er bestaat
tussen de hoeveelheid verdamping van een gewas en de produktie.
2301

Effecten van de kasklimaatfactoren op de gewastranspiratie
van kasrozen

Projectleider: R. de Graaf
Medewerkers : J. de Hoog, M. Kool (LUW), G. Bergman
Kwantificering van de invloed van de kasklimaatfactoren op
de gewastranspiratie van roos (1992-1996). Ontwikkeling van
een model voor de watergift op basis van de gemeten transpi
ratie. Ontwikkeling van beschrijvende modellen voor de
transpiratie als input voor de kasklimaatregeling.
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)
2301. 3

Naa

2302

Invloed van buistemperaturen en natuurlijk licht op de
gewastranspiratie van roos
Proefleider : R. de Graaf
Minimale transpiratiebehoefte in relatie tot energiegebruik,
produktie en kwaliteit van glastuinbouwgewassen

Projectleider: J.C. Bakker
Medewerkers : R. de Graaf, G. Bergman, K. Buitelaar, J. Janse,
C. de Krey
Vastleggen van de minimale noodzakelijke transpiratie voor
een kwalitatief goede produktie en het kwantificeren van de
relatie tussen de gewastranspiratie en produktie en kwaliteit.
Looptijd
: 5,0 jaar (1992 - 1997)
2302. 2

Naa

Relatie waterverbruik, groei en produktie bij tomaat
Proefleider : J.C. Bakker
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3.

TAAKVELD: GEWASBESCHERMING
Taakveldhouder: Dr.Ir. N.A.M. van Steekelenburg

31.

THEMA: GEZOND UITGANGSMATERIAAL
In dit thema gaat de aandacht uit naar de gezondheid van het
uitgangsmateriaal. Om minder afhankelijk te zijn van chemische
middelen tijdens de produktiefase is het een eerste vereiste
dat het uitgangsmateriaal vrij is van ziekten en plagen. Het
onderzoek onder dit thema beweegt zich op diverse vlakken,
zoals het toetsen van plantmateriaal op resistentie tegen
diverse ziekten en plagen, de produktie van inoculummateriaal
voor veredelingsdoeleinden en het aantonen (detecteren) van
ziekteverwekkers in plantmateriaal.

3102

Elektroforetische identificatie en detectie van plantpathogene organismen
Projectleider: A. Kerssies
Medewerker
: K. v. Rijn
Het ontwikkelen van een betrouwbare en snelle identificatie
methode voor Fusarium oxysporum f.spp. en voor andere
schimmels, zoals Phytophthora spp. Deze methoden moeten
geschikt zijn om massaal, routinematig uitgangsmateriaal te
kunnen toetsen.
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)

3102. 3

Elektroforetische detectie van Fusarium oxysporum f.sp.
cyclaminis in uit praktijk afkomstige Cyclamen.
Proefleider : K. van Rijn

3102. 4

Evaluatie elektroforetische detectie van Fusarium oxysporum
f.sp. gladioli in gladiolen.
Proefleider : K. van Rijn

3102. 5

Evaluatie elektroforetische detectie van Phytophthora spp. in
roos.
Proefleider : K. van Rijn

3102. 6

Evaluatie elektroforetische detectie van Phytophthora spp. in
potplanten.
Proefleider : K. van Rijn
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THEMA: INTERACTIE TUSSEN PLANT. BELAGER EN OMSTANDIGHEDEN

32.

De glastuinbouw in Nederland kent een aantal problemen die
samenhangen met schade aan het gewas, opbrengstreductie en
dergelijke. Oorzaak hiervan kan zijn een aantasting door
diverse schimmels, bacteriën, insekten, nematoden en virussen.
Kennis van populatie-dynamische en epidemiologische aspecten
van deze belagers ontbreekt nogal eens. Deze kennis is echter
wel noodzakelijk om bovengenoemde problemen op een juiste
manier tot een aanvaardbaar niveau te kunnen beperken.
Onderzoek naar populatie-dynamica en epidemiologie is dan ook
bedoeld als inventariserend/analyserend achtergrondsonderzoek
op basis waarvan optimalisering van fysische, chemische en/of
biologische bestrijding kan plaatsvinden.
De volgende aspecten staan bij het onderzoek dan ook centraal:
gedrag van een belager in de kas of in het substraat, ontwikke
lingssnelheid van een plaagpopulatie bij verschillende klimato
logische omstandigheden, verspreiding van inoculum en uitbrei
ding van een pathogeen en tenslotte de relatie tussen de
populatiedichtheid van een belager en de mate van aantasting
van een gewas.
3201

Epidemiologie van Botrytis cinerea
Projectleider: A. Kerssies
Medewerkers : I. Bosker, N. Marissen
Inzicht krijgen in de verspreiding en ontwikkeling van
Botrytis in met name de gewassen Gerbera en roos. De verkre
gen relaties zullen worden verwerkt in een model, dat kan
worden gebruikt voor een optimale bestrijding met zo weinig
mogelijk inzet van chemische middelen
Looptijd
6,0 jaar (1989 - 1994)

3201. 2

Aal

Modelvorming ontwikkeling en verspreiding Botrytis cinerea
in Gerbera en roos (PBN 3701-4)
Proefleider : A. Kerssies

3201. 4 Aal

Gebruik van 'RAPID's in het onderzoek naar de epidemiologie
van Botryris cinerea in Gerbera en roos in kasteelten.
Proefleider : A. Kerssies

3201. 5

Relatie tussen de waterhuishouding en gevoeligheid van de
Gerberabloea voor Botrytis in naoogstfase
Proefleider : A. Kerssies

Aal
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3202

Epidemiologie van echte meeldauw (Sphaerotheca pannosa) in
roos
Projectleider: A. Kerssies
Medewerkers : I. Bosker, M. Pieters
Inzicht verkrijgen in de verspreiding en ontwikkeling van echte
meeldauw. Met deze achtergrondinformatie kan de basis worden
gelegd voor een effectieve en ook uit oogpunt van milieu
verantwoorde bestrijding door middel van een vastgestelde
economische schadedrempel
5,0 jaar (1992 - 1996)
Looptijd

3202. 2

Aal

3203

Geleide bestrijding van echte meeldauw (S.pannosa) op roos
in de praktijk
Proefleider : M. Pieters
Epidemiologie van wortelrot (Phytophthora spp.) en Gnomonia
bij roos
Projectleider: J. Amsing
Medewerker
: A. Kerssies
Onderzoek naar de veroorzaker(s) van wortelrot en de her
komst van de infectie. Het ontwikkelen van detectiemethoden
om het pathogeen aan te kunnen tonen. De verspreiding van de
ziekte in met name kunstmatige wortelmedia nagaan.
Looptijd
: 4,4 jaar (1990 - 1994)

3203. 2

Aal

3204

Epidemiologie (detectie, waardplantgeschiktheid en gevoelig
heid) en bestrijding van Phytophora sp. bij roos in bakken
Proefleider: J. Amsing
Epidemiologie van Pythitun spp. in gesloten teeltsystemen
Projectleider: S. Paternotte
Medewerker
: C. Tanis
De verspreiding van Pythium bij chrysant en komkommer in
gesloten teeltsystemen nagaan. Bestudering van de factoren
die een aantasting bevorderen, dan wel tegengaan.
Looptijd
5,0 jaar (1990 - 1994)

3204. 5

Naa

Invloed van Ca-Si-huishouding in het wortelmilieu op Pythiumaantasting bij komkommer
Proefleider : S. Paternotte

3204. 7

Naa

Invloed van inoculatiemethodieken op aantasting bij chrysant
Proefleider : S. Paternotte

3204.10

Naa

Invloed van eb/vloed met en zonder substraat op Pythium
aantasting bij chrysant
Proefleider : S. Paternotte
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3205

Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw bij komkommer
Projectleider: A. Dik
Medewerkers : vacature

De afhankelijkheid en de inzet van chemische middelen vermin
deren door integratie van resistentieniveaus bij rassen,
kasklimaat, voeding en biologische bestrijdingsmethoden.
Looptijd
: 4,0 jaar (1993 - 1996)
3205. 7

Naa

Invloed van klimaat op echte meeldauw bij komkommer en op
biologische bestrijding van echte meeldauw
Proefleider : A. Dik

3205. 8

Naa

Vaststellen van schadedrempels voor echte meeldauw bij
komkommer
Proefleider : A. Dik

3207

Populatie-dynamische aspecten van kasvittevlieg
(Trialeurodes vaporariorum)

Projectleider: J. Fransen
Medewerkers : J. Tolsma, S. Sütterlin
Bestudering van factoren die van invloed zijn op de versprei
ding en ontwikkeling van kaswittevlieg in diverse bloemisterij gewassen die onder glas worden geteeld.
Looptijd
6,0 jaar (1989 - 1994)
3208

Geleide bestrijding van plagen in chrysant onder glas
Projectleider: J. Fransen
Medewerker
: A. Guldemond

Het ontwikkelen van voor de praktijk bruikbare methoden met
betrekking tot het waarnemen van plagen in chrysant, waarop
een beslissing van het al of niet toepassen van een chemische
of biologische bestrijding kan worden gebaseerd.
Looptijd
: 4,0 jaar (1991 - 1995)
3208. 1
3211

Aal

Populatiedynamica en bemonstering van insekten in chrysant
Proefleider : A. Guldemond
Incidenteel optredende ziekten en plagen
Projectleider: N. v. Steekelenburg
Medewerkers : J. Amsing, M. Boogaard, J. Fransen, A. Kerssies,
S. Paternotte, C. Stijger, M. v.d. Linden,
M. v.d. Staay

Onderzoek naar oorzaak, verspreiding, ontwikkeling en be
strijdingsmogelijkheden van onverwachte problemen in de
praktijk, of van problemen die slechts een zeer beperkte
inzet van capaciteit vragen.
Looptijd
: 5,0 jaar (1992 - 1996)
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3211. 1

Naa

Verspreiding van tomatenbronsvlekkenvirus via besmette matten
bij tomaat en paprika
Proefleider : C. Stijger

3211. 3

Naa

Werking van ontsmettingsmiddelen tegen virussen
Proefleider : C. Stijger

3211. 4

Naa

Besmetting van waterbassins met virussen
Proefleider : C. Stijger

3211. 8

Naa

Werking van ontsmettingsmiddelen, volgens de inwerkmethode, tegen virussen
Proefleider : C. Stijger

3211. 9

Naa

De werking van melk om verspreiding van virus in orchidee
tegen te gaan
Proefleider : C. Stijger

3211.10

Naa

Overdracht van meloene-necrosevirus bij komkommer, al dan niet
door Olpidium
Proefleider : C. Stijger

3211.11

Naa

Beproeving van de mogelijkheid van zaadovergang van geelnervigheid bij paprika
Proefleider : C. Stijger

3213

Geurstoffen in het kader van de geïntegreerde en geleide
bestrijding van Californische trips

Projectleider: Y. v. Houten
Medewerkers : Verbetering van de monitoring en de bestrijding van trips
door het toevoegen van specifieke geurstoffen aan gekleurde
vangplaten
Looptijd
4,5 jaar (1992 - 1996)
3213. 2

Naa

3214

De respons van tripsen op geurstoffen, in afwezigheid van
een kleur, wordt onderzocht met behulp van een olfactometer.
Proefleider : Y. v. Houten
Relatie tussen het kasklimaat en de biologische bestrijding
van plagen in komkommer

Projectleider: Y. v. Houten
Medewerker
: Â. v. Lier
De invloed van luchtvochtigheid op de ontwikkeling van trips
en van zijn natuurlijke vijanden beschrijven in de vorm van
een simulatiemodule. Optimalisering van de biologische
bestrijding van plagen.
Looptijd
4,1 jaar (1993 - 1997)
3214. 3

Naa

De invloed van de temperatuur op de ontwikkeling van roofmijten onder geconditioneerde omstandigheden.
Proefleider : Y. v. Houten
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3214. 4 Naa

De invloed van de luchtvochtigheid op de ontwikkeling van
roofmijten onder geconditioneerde omstandigheden.
Proefleider : Y. v. Houten

3214. 5

De invloed van de luchtvochtigheid op de ontwikkeling van
roofmijten in kassen.
Proefleider : Y. v. Houten

Naa

3215

Integratie van biologische bestrijding en kasklimaat tegen
Botrytis cinerea in glasgroenten
Projectleider: A. Dik
Medewerkers : N.J. Fokkema en J. Köhl (IPO), Y. Elad en
D. Shtienberg (ARO Volcani Center Israel)
Vaststellen van de invloed van kasklimaat op B. cinerea en
op biologische bestrijding, om de biologische bestrijding
te optimaliseren en te integreren met klimaatregeling,
waardoor de afhankelijkheid en de inzet van chemische midde
len zal kunnen verminderen.
Looptijd
3,0 jaar (1994 - 1997)

3215. 1

Naa

Invloed van kasklimaat op Botrytis cinerea in komkommer
Proefleider : A. Dik

3215. 2

Naa

Invloed van temperatuur en luchtvochtigheid op latentietijd,
lesiegroei en sporulatie van Botrytis cinerea
Proefleider : A. Dik
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THEMA: BIOLOGISCHE BESTRIJDING

33.

In de vruchtgroenteteelt wordt een aantal plagen onder
praktijkomstandigheden reeds met succes biologisch bestreden.
Voor handhaving en zo mogelijk uitbreiding van de toepassing
van biologische bestrijding in deze sector moet een oplossing
worden gevonden voor met name de Californische trips en
(katoen)luis. Behalve aan deze plaagorganismen vindt ook onder
zoek plaats aan andere belagers.
Om minder afhankelijk te zijn van het gebruik van chemische
middelen wordt ook onderzoek verricht naar de mogelijkheden van
het inzetten van natuurlijke vijanden tegen belagers van
bloemisterijgewassen en bladgroenten. Tevens vindt onderzoek
plaats naar de biologische bestrijding van bodemschimmels in
substraatteeltsystemen en van de schimmel Botrytis.
Het effect van chemische middelen op de ter bestrijding inge
zette natuurlijke vijanden is ook onderdeel van dit thema.
3302

Biologische bestrijding van Californische trips
(Frankliniella occidentalis) (IFO project 17-009)

Projectleider: P. Ramakers
Medewerkers : S. Voet, Y. v. Houten
Ontwikkelen van de biologische bestrijding van Californische
trips met behulp van roofmijten (Amblyseius spp.), roofwantsen
(Orius spp.) en entomopathogene schimmels in vruchtgroenten.
Looptijd
5,0 jaar (1991 - 1996)
3302.17

Naa

Massakweek Amblyseius degenerans op geschikte waardplant
Proefleider : P. Ramakers

3302.18

Pra

Praktijkproef bestrijding Californische trips met Amblyseius
degenerans op paprika
Proefleider : P. Ramakers

3302.19

Naa

Vroege introductie van Amblyseius degenerans in paprika met
behulp van stuifmeel
Proefleider : P. Ramakers

3302.20

Naa

Vestiging van kolonies van Amblyseius cucumeris, Amblyseius
degenerans en Amblyseius limonicus met behulp van pollen
Proefleider : P. Ramakers

3302.21

Naa

Effect van stuifmeelvervangend preparaat op ontwikkeling en
reproduktie van Amblyseius spp. in het laboratorium
Proefleider : P. Ramakers

3302.22

Naa

Bestrijding Californische trips op komkommer met combinatie
van blad- en bodembewonende roofmijten
Proefleider : P. Ramakers
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3303

Biologische bestrijding van mineervlieg (Liriomyza spp.)
Projectleider: A. v.d. Linden
Medewerkers : M. Boogaard
Ontwikkelen van de biologische bestrijding van mineervliegen
met behulp van sluipwespen in met name bladgewassen en
chrysant. Vooral in bladgewassen is chemische bestrijding
van mineervliegen zeer moeilijk en is er behoefte aan een
duurzame bestrijdingsmethode.
Looptijd
: 5,0 jaar (1990 - 1994)

3303. 8

Rij

Mineervliegbestrijding met insektengaas en met sluipwespen
in Gypsophila
Proefleider : D. Krijger

3303. 9

Naa

Vaststellen of sluipwespen van mineerders een voorkeur
hebben voor een bepaalde hoogte in een tomatengewas
Proefleider : A. v.d. Linden
Biologische bestrijding van katoenluis (Aphis gossypii)
Projectleider: M. v. Steenis
Medewerkers : M. Boogaard, P. Ramakers

3304

Onderzoek naar de mogelijkheden van biologische bestrijding
van katoenluis, in het bijzonder in komkommer, paprika,
chrysant en Ficus benjamina. Uitbreiding van het aantal plaagorganismen dat milieu-vriendelijk wordt bestreden en
veilig stellen van biologische bestrijding van andere plagen
Looptijd
: 4,0 jaar (1990 - 1994)
3304.12

Naa

Reproduktie en ontwikkeling van de sluipwesp Aphelinus varipes
bij verschillende temperaturen
Proefleider : M. v. Steenis

3304.13

Naa

Bestrijding van katoenluis met de sluipwesp Aphelinus varipes
Proefleider : M. v. Steenis

3304.14

Naa

Bestrijding van katoenluis met de sluipwesp Aphidius
colemani via open kweken
Proefleider : M. v. Steenis

3304.15

Naa

Geschiktheid van verschillende stadia van katoenluis voor
de sluipwesp Aphelinus gossypii
Proefleider : M. v. Steenis

3304.16

Naa

Functionele respons van Aphelinus gossypii in petrischaaltjes
Proefleider : M. v. Steenis

3304.17

Naa

Reproduktie en ontwikkeling van de sluipwesp Aphelinus
gossypii bij verschillende temperaturen
Proefleider : M. v. Steenis
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3304.18

Naa

3305

Zoekgedrag van Aphidius colemani bij keuze tussen verschillende
stimuli
Proefleider : M. v. Steenis
Biologische bestrijding van kaswittevlieg bij Gerbera
(Trialeurodes vaporarlorum)
Projectleider: S. Sütterlin
Medewerkers : J. Fransen, J. Tolsma, F. v. Noort
Vaststellen onder welke omstandigheden biologische bestrijding
van kaswittevlieg op Bouvardia en Gerbera haalbaar is.
Bij het gewas Gerbera wordt in het bijzonder de relatie
tussen cultivar, kaswittevlieg en sluipwesp (Encarsia formosa)
bestudeerd.
Looptijd
4,5 jaar (1989 - 1994)

3306

Effect van pesticiden op natuurlijke vijanden
Projectleider: M. v.d. Staay
Medewerker
: P. Ramakers

Nagaan welke insekticiden, acariciden en fungiciden in een
geïntegreerd bestrijdingssysteem kunnen worden toegepast
zonder de natuurlijke vijanden te schaden die voor de biolo
gische bestrijding van plagen worden ingezet.
Looptijd
: 5,0 jaar (1992 - 1996)
3306. 4 Naa

Toetsing pesticiden op neveneffecten op Amblyseius cucumeris
en Amblyseius degenerans onder semi-lab.-omstandigheden
Proefleider : M. v.d. Staay

3306. 5

Naa

Toetsing pesticiden op neveneffecten op Orius insidiosus
onder semi-veld omstandigheden
Proefleider : M. v.d. Staay

3306. 6

Naa

Toetsing pesticiden op neveneffecten op sluipwespen van
mineervlieg onder semi-veld omstandigheden
Proefleider : M. v.d. Staay
Biologische bestrijding van plagen met insektenparasitaire
aaltjes

3307

Projectleider: M. Boogaard
Medewerker
: J. Fransen
Onderzoek naar de mogelijkheden van biologische bestrijding
van plagen met insektenparasitaire aaltjes.
Chemische bestrijding is zeer moeilijk en milieu-onvriendelijk.
Looptijd
4,0 jaar (1992 - 1995)
3307. 3

Aal

Biologische bestrijding van sciaridae met insektenparasitai
re aaltjes
Proefleider : J. Fransen
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3307. 4 Aal

Biologische bestrijding van Opogona sacchari in Yucca- en
Dracaenastammen met insektenparasitaire aaltjes
Proefleider : M. Boogaard

3308

Biologische bestrijding van Botrytis cinerea in bloemisterijgewassen

Projectleider: A. Kerssies
Medewerker
: I. Bosker
Doel: Het vinden van een of meerdere organismen (schimmel,
bacterie of gist) die, in de naoogst-fase, conidiën van
Botrytis cinerea op Gerberabloemen kunnen bestrijden. De mate
van bestrijding moet hetzelfde zijn of beter dan chemische
bestrijding.
Looptijd
: 4,0 jaar (1991 - 1994)
3308. 2

Aal

3309

Biologische bestrijding Botrytis cinerea in naoogst-fase
Proefleider : A. Kerssies
Geïntegreerde bestrijding van plagen in de teelt van vruchtgroentes onder glas

Projectleider: P. Ramakers
Medewerkers : A. van der Linden, M. van der Staay, S. Voet
Integratie van biologische en chemische plaagbestrijdingsmethodes op gewasniveau.
Looptijd
5,2 jaar (1991 - 1996)
3309. 1

Naa

Effect van het systemisch aphicide NTN 33893 op natuurlijke
vijanden in de komkommerteelt
Proefleider : P. Ramakers

3309. 2

Naa

Effect van de Insect Growth Regulator SBO 8810 op een trips
- Amblyseius orius-complex
Proefleider : P. Ramakers

3310

Biologische bestrijding van Californische trips, Frankliniella
occidentalis, op bloemisterijgevassen

Projectleider: J. Fransen
Medewerkers : M. Boogaard, J. Tolsma
De doelstelling is het vinden en verder ontwikkelen van de
beste natuurlijke vijanden, met name parasitaire sluipwespen
en predatoren, en de juiste toepassings- en introductie
methoden in relatie tot het gewas en de klimaatomstandigheden.
Looptijd
: 6,0 jaar (1989 - 1995)
3310. 1

Aal

Waardplantgeschiktheid van diverse siergewassen voor de roofwants Orius laevigatus
Proefleider : J. Fransen

3310. 2

Aal

Het testen van roofmijten en parasitaire sluipwespen ter onder
drukking van Californische trips in roos
Proefleider : J. Fransen
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3310. 3

Aal

Geïntegreerde bestrijding van plagen in chrysant; evaluatie
van natuurlijke vijanden
Proefleider : J. Fransen

3310. 5

Aal

Biologische bestrijding van Californische trips in Yucca met
de insektenpathogene schimmel Verticillium lecanii
Proefleider : M. Boogaard

3310. 6

Aal

Lab.-onderzoek naar de effectiviteit van de insektenpathogene
schimmel Paecilomyces op Californische trips en Florida-mot
Proefleider : M. Boogaard

3310. 7

Aal

Lab.onderzoek naar de acceptatie door Orius van stuifmeel
van verschillende bloemisterijgewassen
Proefleider : M. Boogaard

3311

Geïntegreerde bestrijding van plagen in de teelt van blad
groenten onder glas

Projectleider: A. v.d. Linden
Medewerker
: M. v.d. Staay
Integratie van biologische en selectieve chemische plaagbestrijdingsmethoden in gewassen
Looptijd
: 5,0 jaar (1994 - 1998)
3311. 1

Pra

3312

Praktijkproef met biologische bestrijding en selectieve
chemische middelen tegen plagen en ziekten in sla
Proefleider : A. v.d. Linden
Biologische bestrijding van Phytophthora-soorten bij pot
planten op eb/vloed-systemen

Projectleider: H. Rattink
Medewerker
: C. Lanser
De mogelijkheden onderzoeken van het toepassen van antago
nistische schimmels en bacteriën voor de bestrijding van
Phytophthora bij potplanten op eb/vloed-systemen.
Looptijd
4,0 jaar (1993 - 1997)
3312. 1

Aal

Epidemiologie van Phytophthora bij Saintpaulia op eb/vloed
systeem
Proefleider : H. Rattink

3312. 2

Aal

Biologische bestrijding van Phytophthora bij Saintpaulia op
eb/vloed-systeem
Proefleider : H. Rattink
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3313

Epidemiologie en biologische bestrijding van Pythium bij
komkommer op recirculerende systemen
Projectleider: H. Rattink
Medewerker
: M. v.d. Sar
Onderzoek naar de mogelijkheden van biologische bestrijding
van Pythium bij komkommer met behulp van antagonistische
micro-organismen.
Looptijd
: 4,0 jaar (1993 - 1997)

3313. 1

Naa

Screening van antagonisten ter bestrijding van Pythium bij
komkommers in de opkweekfase
Proefleider : H. Rattink

3313. 2

Naa

Screening van antagonisten ter bestrijding van Pythium bij
komkommer in de produktiefase
Proefleider : H. Rattink

3313. 3

Naa

Toepassen van geselecteerde antagonisten ter bestrijding van
Pythium bij komkommer in de opkweekfase
Proefleider : H. Rattink

3313. 4 Naa

Toepassen van geselecteerde antagonist(en) ter bestrijding
van Pythium bij komkommers in de produktiefase
Proefleider : H. Rattink

3314

Entomopathogene schimmels ter bestrijding van bladluis, trips
en wittevlieg
Projectleider: J. Fransen
Medewerkers : J. Tolsma, M. Boogaard
Pathogeniteit van entomopathogene schimmels op bladluis, trips
en wittevlieg wordt onderzocht onder verschillende omstandighe
den op diverse waardplanten. De integratie van deze categorie
natuurlijke vijanden met andere bestrijdingsmethoden wordt
onderzocht.
Looptijd
5,0 jaar (1994 - 1999)

3314. 1 Aal

Toepassing van Encarsia formosa en entomopathogene schimmels
tegen ka»- en katoenwittevlieg in Euphorbia pulcherrima
Proefleider : J. Fransen

3315

Biologisch« bestrijding van Bemisia tabaci (tabakswittevlieg)
in vruchtgroenten

Projectleider: P. Ramakers
Medewerkers : A. v.d. Linden, vacature
Onderzoek naar nieuwe natuurlijke vijanden van witte vlieg,
met name de pathogene schimmel Paecilomyces fumosoroseus.
Integratie met de sluipwesp Encarsia formosa, eventueel te
vervangen door stam of soort die beter is aangepast aan
Bemisia tabaci.
Looptijd
: 3,0 jaar (1994 - 1996)
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34.

THEMA: FYSISCHE EN CHEMISCHE BESTRIJDING

Binnen dit thema vindt onderzoek plaats naar de invloed die
fysische en chemische bestrijdingsmaatregelen hebben op de
ziekte- en plaagontwikkeling.
Met name wordt onderzocht hoe met een zo gering mogelijke inzet
van chemische gewasbeschermingsmiddelen een zo goed mogelijk
resultaat kan worden behaald. De manier van toepassen speelt
hierbij een essentiële rol. Tevens wordt bijzondere aandacht
geschonken aan de milieu- en arbeidshygiënische aspecten van de
chemische gewasbescherming.
Om verspreiding van ziekten via het voedingswater te voorkomen,
worden bij teeltsystemen met recirculatie van de voedingsoplos
sing ontsmettingsmethoden onderzocht en wordt nagegaan of ook
op andere manieren verspreiding van ziekten is tegen te gaan.
Op consumptiegewassen mag uit oogpunt van volksgezondheid een
eventueel residu van een chemisch middel niet boven een vast
gestelde norm worden aangetroffen. Daarvoor is onderzoek naar
het residuverloop van middelen op gewassen nodig. Dit type
onderzoek is eveneens bij het thema opgenomen.
3402

Ontsmetting van voedingswater
Projectleider: W. Runia
Medewerkers : J. Amsing

Onderzoek naar voor de praktijk bruikbare ontsmettingsmethoden
van uitgangs- en drainwater. Uitschakelen van uitgangswater als
potentiële infectiebron. Verspreiding van ziekten via recircu
latie van drainwater tegengaan.
Looptijd
: 4,0 jaar (1992 - 1995)
3402. 2

Naa/Aal
Onderzoek naar de effectiviteit van ontsmetting van voedingswater (UV, Jodium, 03 en H202) tegen wortelaaltjes
Proefleider : J. Amsing

3402. 4 Naa

Onderzoek naar de effectiviteit van de Hydronic vlamontsmetter
tegen Fusarium oxysporum en tomaatmozaïekvirus
Proefleider : U. Runia

3402. 5

Onderzoek naar de effectiviteit van geactiveerde H202 tegen
Fusarium oxysporum
Proefleider : W. Runia

3403

Naa

Optimalisering van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen
in de glastuinbouw

Projectleider: M. v.d. Staay
Medewerkers : M. Douwes, J. de Bruijn, P. Haghuis
Door vergelijking van bestaande en nieuw te ontwikkelen
technieken een onderbouwing geven van de meest gewenste methode
uit oogpunt van effectiviteit, milieu-effecten en arbeidsom
standigheden.
Looptijd
5,0 jaar (1991 - 1995)
- 47 Onderzoekprogramma. Glasgroente en BloemisterLj 1996

3403. 9

Naa

Beperking van de hoeveelheid bestrijdingsmiddel en van de
emissie door toevoeging van verdampingsremmers
Proefleider : M. v.d. Staay

3403.11

Naa

Vergelijk toedieningstechnieken in verband met effectiviteit en
(mogelijk) verlaging van de dosering in een hoog opgaand gewas
Proefleider : M. v.d. Staay

3403.12

Naa

Vergelijking toedieningstechnieken in verband met effectiviteit
en (mogelijk) verlaging van de dosering in laagblijvend gewas
Proefleider : M. v.d. Staay

3403.13

Naa

Emissie van gewasbeschermingsmiddelen via condenswater in
een laagblijvend gewas (chrysant)
Proefleider : M. v.d. Staay

3403.14

Naa

Met behulp van schennen bij chrysant mogelijk de dosering
verlagen en de emissie beperken
Proefleider : M. v.d. Staay
Chemische bestrijding van wortelziekten in gesloten
teeltsystemen

3404

Projectleider: W. Runia
Medewerkers : J. Amsing, A. Kerssies, H. Verberkt, I. Bosker
Het gedrag, de emissie en de effectiviteit van bestrijdings
middelen die in het wortelmilieu worden gebruikt bestuderen om
tot een zo minimaal mogelijke inzet van chemische middelen te
komen.
Looptijd
: 5,0 jaar (1991 - 1995)
3404. 3

Aal

Chemische bestrijding van Gnomonia radicicola en Phytophthora
sp. bij roos
Proefleider : J. Amsing

3404. 9

Naa

Effectiviteit van fosethyl-aluminium (Aliette) tegen Olpidium
(- vector meloenenecrosevirus) bij komkommer
Proefleider : W. Runia

3404.10

Aal

Chemische bestrijding van Phytophthora spp in Saintpaulia
en Spathiphyllum geteeld in eb/vloed-systemen
Proefleider : A. Kerssies

3404.11

Aal

Evaluatie van fungiciden ter bestrijding van Phytophthora sp,
bij roos in steenwol
Proefleider : J. Amsing

3404.14

Naa

Effectiviteit van hymexazool (Tachigaren) tegen Pythium bij
komkommer
Proefleider : W. Runia
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3405

Chemische bestrijding van bovengrondse ziekten
Projectleider: J. Amsing
Medewerkers : M. v.d. Staay
Onderzoek naar een verantwoorde chemische bestrijding van
plagen, waarvoor geen of onvoldoende mogelijkheden en midde
len beschikbaar zijn.
Looptijd
: 6,0 jaar (1991 - 1996)

3405. 1

Aal

Evaluatie van fungiciden ter bestrijding van Myrothecium
roridum
Proefleider : J. Amsing

3405. 5

Rij

Meeldauwbestrijding in buitengeteelde snijbloemen
Proefleider : D. Krijger

3406

Chemische bestrijding van plagen
Projectleider: M. Boogaard
Medewerkers : J. Amsing, J. Tolsma, M. v. Staay, P. Ramakers
Onderzoek naar een verantwoorde chemische bestrijding van
plagen, waarvoor geen of onvoldoende mogelijkheden en midde
len beschikbaar zijn.
Looptijd
6,0 jaar (1991 - 1996)

3406. 9

Naa/Aal
Toetsen van (experimentele) middelen ter bestrijding van
witte vlieg (kaswittevlieg en tabakswittevlieg)
Proefleider : M. v.d. Staay

3406.10

Naa/Aal
Toetsen van (experimentele) middelen ter bestrijding van luis
(katoenluis en perzikluis)
Proefleider : M. v.d. Staay

3406.11

Aal

Evaluatie van (experimentele) middelen ter bestrijding van
Californische trips.
Proefleider : M. Boogaard

3406.12

Aal

Evaluatie van (selectieve) middelen ter bestrijding van
(katoen)luis
Proefleider : M. Boogaard

3406.13

Aal

Evaluatie van (selectieve) middelen ter bestrijding van Bemisia
tabaci
Proefleider : M. Boogaard
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Residu-onderzoek bij groentegewassen

3407

Projectleider: M. v.d. Staay
Medewerker
: W. Runia
Het residuverloop van bestrijdingsmiddelen in consumptiegewas
sen nagaan om bij toepassing van een middel volgens goed land
bouwkundig gebruik tot een zo laag mogelijk en ook voor de
volksgezondheid aanvaardbaar residu in het eindprodukt te
komen.
Looptijd
: 5,0 jaar (1992 - 1996)

3407. 7

Naa

Bepalen van het residuverloop van pesticiden op vruchtgroenten
in het kader van 'milieubewuste teelt'
Proefleider : M. v.d. Staay

3407. 8

Naa

Bepalen van residu van pesticiden op consumptiegewassen bij
verschillende toedieningstechnieken
Proefleider : M. v.d. Staay
Onkruidbestrijding in buitenbloemen
Projectleider: D. Krijger
Medewerkers : A. v.d. Wiel

3408

Nagaan van de mogelijkheden van niet-chemische bestrijding van
onkruiden in buitenbloemen. Onderzoek naar een verantwoorde
chemische bestrijding van onkruiden waarvoor geen of onvol
doende mogelijkheden en middelen beschikbaar zijn.
Looptijd
6,0 jaar (1991 - 1996)
3408. 4 Vie

Bestrijding van varens bij de teelt van rozen op substraat
Proefleider : F. v. Noort

3408. 5

Hor

Onkruidbestrijding in buitenbloemen met gebruikmaking van
afdekmaterialen II: Phlox en Limonium
Proefleider : A. v.d. Wiel

3408. 6

Rij

Chemische onkruidbestrijding in buitengeteelde snijbloemen
in 1994
Proefleider : D. Krijger

3408. 7

Hor

Onkruidbestrijding met afdekmaterialen bij Agapanthus
Proefleider : A. v.d. Wiel

3409

Effect van afgazen van luchtramen op insektenpopulaties in
kassen

Projectleider: A. v.d. Linden
Medewerkers : Nagaan in hoeverre insektengaas, met verschillende maasopeningen, aangebracht in de luchtramen een bijdrage levert
aan het weren van insekten uit kassen tijdens de opkweek en
de teelt van gewassen.
Looptijd
: 4,0 jaar (1991 - 1994)
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3411

Uitspoeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen In
grondgebonden teelten

Projectleider: W. Runia
Medewerkers : Inzicht verwerven in de kwantitatieve bijdrage van het drai
nagewater van grondgebonden kasteelten aan de belasting
van het oppervlaktewater met chemische gewasbeschermingsmidde
len
Looptijd
: 2,0 jaar (1994 - 1995)
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TAAKVELD: KWALITEIT GEOOGST PRODUKT

4.

Taakveldhouder: Dr.Ir. C. Vonk Noordegraaf
41.

THEMA: BESCHRIJVEN VAN KWALITEIT EN BEPALING CRITERIA

De kwaliteit van een produkt kan op verschillende manieren aan
gegeven worden. Het is daarom essentieel om duidelijk aan te
geven welke kwaliteitskenmerken worden gehanteerd en welke
criteria daarvoor gelden. Bij het ene produkt kan het gaan om
louter beschrijvende kenmerken, bij andere produkten daarente
gen kunnen kwantitatief te bepalen kenmerken worden gehanteerd
4102

Ontwikkeling van criteria voor smaak van vruchtgroenten
Projectleider: J. Janse
Medewerker : M. Schols

Met behulp van expert-panels consument-relevante smaakparameters benoemen en instrumentele kwaliteitsparameters
bepalen en deze correleren met de algehele aangenaamheids waardering via het consumentenpanel.
Looptijd
: 5,0 jaar (1990 - 1994)
4104

Beschrijven van uit- en inwendige kwaliteitsafwijkingen
Projectleider: W. Verkerke
Medewerkers : M. Schols, J. Janse

Belangrijke uit- en inwendige kwaliteitsafwijkingen worden
beschreven en gedocumenteerd en waar mogelijk worden
aanknopingspunten geïnventariseerd om het probleem te
voorkomen.
Looptijd
: 5,0 jaar (1990 - 1994)
4104.10

Naa

Het effect van temperatuur op dofheid en ingezonken plekken
bij aubergine
Proefleider : W. Verkerke

4104.11

Hor

Voorkomen van 'zwarte' vruchten bij komkommer
Proefleider : H. v. Gurp

4104.14 Naa

Effect van teelthandelingen op het ontstaan van varkens
staartjes
Proefleider : A. Berents

4104.15

Wes

Voorkomen van 'zwarte' vruchten bij komkommer
Proefleider : C. Tanis

4104.16

Vie

Voorkomen van 'zwarte' vruchten bij komkommer
Proefleider : F. v. Noort
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Monitoring van de smaak bij tomaat
Projectleider: J. Janse
Medewerker
: M. Schols

4105

Beschrijven van het verloop van smaakgevende stoffen tijdens
vruchtuitgroei en rijping
Looptijd
2,0 jaar (1994 - 1995)
4105. 1

Naa

Beschrijving verloop smaakgevende stoffen bij verschillende
tomatentypen
Proefleider : J. Janse
Opsporen en toetsen van relaties tussen fysische vruchteigen
schappen en de smaakwaardering van tomaat
Projectleider: J. Janse
Medewerkers : W. Verkerke, M. Schols

4106

In de tomatenteelt wordt vaker overgegaan op lang houdbare
tomatenrassen. De vraag is of dit voor de smaakbeleving van
de consument zo gunstig is. Daarom zullen met name fysische
vruchteigenschappen worden opgespoord en gekwantificeerd in
relatie tot de sensorische smaakbeoordeling van tomaat.
Looptijd
3,0 jaar (1994 - 1996)
4106. 1 Naa

Nagaan van relaties tussen fysische vruchtparameters en
smaakeigenschappen bij tomaat
Proefleider : J. Janse

4107

Oriënterend onderzoek naar de oplossingsrichting van plotseling
optredende kwaliteitsproblemen
Projectleider: G. Welles
Medewerkers : J. Janse, W. Verkerke, G. Hey, K. Buitelaar,
X. Berents, J. de Bruijn, H. van Gurp, C. Tanis
Onderzoek naar de oplossingsrichting voor incidenteel optreden
de kwaliteitsproblemen in de schakel teelt, veiling en
handel.
Looptijd
5,0 jaar (1993 - 1998)

4107. 1 Hor

Invloed van grondkoeling en rassen op het optreden van scheuren
en watervlekken bij oranje paprika
Proefleider : H. v. Gurp

4107. 2

Bre

Invloed van de nachttemperatuur en voedingsconcentratie op
het optreden van scheuren en watervlekken bij oranje paprika
Proefleider : J. de Bruijn

4107. 3

Wes

Verbetering van roodkleuring van de steeltjes bij postelein
Proefleider : C. Tanis

4107. 4 Wes

Beperken van bladbreukgevoeligheid bij paksoi
Proefleider : C. Tanis
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THEMA: ONTWIKKELEN MEETMETHODEN EN KWALITEITSTOETSEN

42.

Wanneer aangegeven is welke kwaliteitskenmerken belangrijk zijn
om te meten, is het vervolgens zaak om een methodiek te ontwik
kelen waarmee deze kenmerken snel en betrouwbaar gemeten kunnen
worden. Ontwikkelen van meetmethodieken en toetsen voor het
meten van kwaliteit liggen in eikaars verlengde.
N.B. De referentietoetsen zijn opgenomen in taakveld 1 thema 3:
Sortimentsonderzoek.
4201

Forceren van houdbaarheidsverschillen

Projectleider: N. Marissen
Medewerkers : A. Bulle, L. Jansen
Er wordt gezocht naar methoden en uitbloeiomstandigheden die
de bepaling van de houdbaarheid van snijbloemen en potplanten
kan versnellen ten opzichte van de gebruikelijke methoden. Ook
wordt onderzocht hoe bestaande verschillen vergroot en/of
verduidelijkt kunnen worden.
Looptijd
: 4,0 jaar (1991 - 1994)
4202

'Inhoudstoffen' als parameters voor invendige kwaliteit bij
snijbloemen

Projectleider: G. Slootweg
Medewerkers : L. Jansen
Binnen dit project wordt gezocht naar parameters die kunnen
worden gebruikt om inwendige kwaliteit te meten.
Looptijd
6,0 jaar (1991 - 1996)
4207

Toetsing bruikbaarheid objectieve stevigheidsmeters voor
toepassing op veilingen.
Projectleider: W. Verkerke

Medewerkers

: M. Boesten (C.B.T.), vacature

Toetsen van de waarde van stevigheidsmeting op veilingen en
mogelijkheden voor uitbouw sorteerapparatuur.
Looptijd
1,0 jaar (1994 - 1994)
4207. 1

Naa

Vergelijk van drie stevigheidsmeters op nauwkeurigheid
en relatie met houdbaarheid.
Proefleider : vacature
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43.

THEMA: KtfALITEITSBEPALENDE PROCESSEN

Zowel tijdens als na de produktiefase kunnen er in een produkt
fysiologische processen plaatsvinden, bijvoorbeeld rijping,
opening van bloemknoppen, uitstel van veroudering, of processen
die leiden tot algemeen kwaliteitsbederf. Binnen dit thema
worden deze processen bestudeerd om vervolgens maatregelen te
kunnen nemen om ongewenste gevolgen te voorkomen.
4301

Processen bij bloemknopopening roos
Projectleider: N. Harissen
Medewerker
: L. Jansen

Rozen worden in knop geoogst en verhandeld. Om de gewenste
sierwaarde te verkrijgen dienen de knoppen zich te openen.
Dit levert bij een aantal cultivars vaak problemen op. In
dit project wordt onderzocht welke processen een rol spelen
bij de knopopening van rozen.
Looptijd
5,0 jaar (1990 - 1994)
4301. 1

Aal

4303

De rol van koolhydraten en osmoregulatie voor knopopening
Proefleider : N. Marissen
Factoren die de bloemknopopening beïnvloeden bij Freesia
Projectleider: E. Sytsema-Kalkman
: L. Jansen
Medewerker

Allerlei factoren rondom de oogst en verhandeling van bloemen
kunnen het openkomen van knoppen en de doorbloei van meerbloemige snijbloemen belemmeren. In dit onderzoek gaat
het erom deze factoren op te sporen en de ongunstige invloed
te voorkomen.
Looptijd
5,0 jaar (1991 - 1995)
4303. 2

Aal

Koolhydraathuishouding van Freesiaknoppen
Proefleider : E. Sytsema-Kalkman

4303. 3

Aal

Bepaling stoffen of processen die invloed hebben op de
bloemknopopening bij Freesia
Proefleider : E. Sytsema-Kalkman

4303. 4 Aal

Koolhydraathuishouding van Freesiaknoppen (2)
Proefleider : E. Sytsema-Kalkman

4303. 5

Bepaling stoffen of processen die invloed hebben op de bloem
knopopening bij Freesia (2)
Proefleider : E. Sytsema-Kalkman

Aal
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4304

Waterbalans bij diverse snijbloemen
Projectleider: E. Sytsema-Kalkman
Medewerker
: L. Jansen

Onderzoek naar de oorzaak van vatverstopping bij snijbloemen
en de mogelijkheden om dit te voorkomen of op te heffen.
Looptijd
5,0 jaar (1990 - 1994)
4304. 4 Aal

Waterbalans Bouvardia 11
Proefleider : E. Sytsema-Kalkman

4306

Celwandveranderingen tijdens de bloemveroudering en bij bloem
knopopening

Projectleider: R. v. Gorsel
Medewerker
: L. Jansen
Nagaan wat de rol is van de celwand bij processen die de kwa
liteit van de bloem bepalen, zoals celstrekking en bloemverwelking in een samenspel van celwand-elasticiteit en turgor.
Om bloemknopopening en -verwelking beter te begrijpen zullen
deze veranderingen via analyses worden gekarakteriseerd.
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)
4306. 1

Aal

Analyse van celwandveranderingen bij anjer. Methodiekont
wikkeling.
Proefleider : R. v. Gorsel

4306. 2

Aal

Analyse van celwandveranderingen bij rozen
Proefleider : R. v. Gorsel

4307

Ademhaling als maatstaf voor kwaliteit van bloemisterijProdukten

Projectleider: R. v. Gorsel
Medewerkers : G. Slootweg, L. Jansen
Het gebruiken van ademhalingsintensiteit als parameter voor het
karakteriseren van processen die de kwaliteit van bloemisterij Produkten bepalen.
Looptijd
5,0 jaar (1994 - 1998)
4307. 1

Aal

Relatie tussen ademhaling en uitbloeisnelheid
Proefleider : R. v. Gorsel
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THEMA: INVLOED PRODUCTIEWIJZE (TEELT^ OP KWALITEIT

44.

Op het moment van oogsten is de potentiële kwaliteit van het
produkt bepaald, zowel in- als uitwendig. Deze potentiële
kwaliteit is de resultante van genetische factoren (ras) en
teeltomstandigheden. De teeltomstandigheden kunnen een grote
invloed op de kwaliteit uitoefenen. In dit onderzoek wordt
nagegaan welke teeltfactoren vooral belangrijk zijn en waarop
zij invloed hebben.
4401

Relatie teeltfactoren en smaak van tomaten
Projectleider: J. Janse
Medewerker
: M. Schols

In teeltproeven, waarbij in het verleden effecten zijn gevonden
op zoet- en zuurgehalten, wordt nagegaan of door optimaliseren
van de individuele factoren of door combinatie de sensorische
smaakbenadering verbeterd kan worden.
Looptijd
4,0 jaar (1991 - 1994)
4401. 6

Kla

4403

Invloed van plantafstand op smaak bij tomaat
Proefleider : P. Haghuis
Adaptatie van potplanten aan naoogstcondities
Projectleider: A. Bulle
Medewerkers : R. v. Gorsel, L. Jansen

In dit project wordt de invloed van de teeltomstandigheden
gedurende de laatste fase van de teelt nagegaan op transportgevoeligheid en uitbloei. Hierbij dient gedacht te worden
aan de invloed van bemesting, temperatuur, luchtvochtigheid
en licht.
Looptijd
5,0 jaar (1991 - 1995)
4403. 4

Aal

Teeltfactoren die de kwaliteit van potplanten beïnvloeden
Proefleider : A. Bulle

4403. 7

Aal

Invloed voorjaarsklimaat op houdbaarheid potplanten.
Proefleidar : A. Bulle

4403. 8

Aal

Relatie tussen plantparameters en houdbaarheid potplanten
Proefleidar : R. v. Gorsel

4405

Gecontroleerd gebruik van stress voor de verbetering van de
kwaliteit bij tomaat
Projectleider: W. Verkerke
Medewerkers : W. Post, H. Lips, M. Sagih, vacature

Kennis opbouwen over de manier waarop de kwaliteit van tomaat
verbeterd kan worden met een minimale produktiederving.
Looptijd
3,0 jaar (1994 - 1997)
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4405. 1 Naa

Het effect van groeisnelheid van gewas en vrucht op de
kwaliteit van tomaat.
Proefleider : W. Verkerke
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THEMA: KWALITEITSBEÏNVLOEDING NA DE OOGST

45.

Bij de oogst is zowel de uit- als inwendige kwaliteit van het
produkt bepaald en deze zal afhankelijk van de omstandigheden
waaronder het produkt behandeld, verhandeld en getransporteerd
wordt, meer of minder sterk afnemen.
Binnen dit thema wordt de invloed van dit verschillend (be)handelen op de kwaliteitsaspecten bestudeerd. Daarnaast wordt
ook nagegaan op welke wijze men produkten kan voorbehandelen,
zodat ze minder gevoelig zijn voor ongunstige omstandigheden
die tijdens de afzet plaatsvinden.
4502

Milieubelasting en effectiviteit van anti-ethyleen als voor
behandelingsmiddel voor snijbloemen

Projectleider: E. Sytsema-Kalkman
Medewerker
: L. Jansen
De bijdrage van het Proefstation betreft het toetsen van
milieuvriendelijke STS-vervangers.
Looptijd
: 4,0 jaar (1991 - 1994)
4503

Invloed transportcondities op houdbaarheid potplanten
Projectleider: A. Bulle
Medewerkers : C. Slootweg, L. Jansen

In dit project wordt nagegaan wat de invloed is van de
omstandigheden waaraan potplanten blootgesteld worden na de
oogst. Hierbij moet men denken aan donkerperiode, temperatuur,
(lucht)vochtigheid en trillingen
Looptijd
: 5,0 jaar (1992 - 1996)
4503. 3

Aal

4505

Effecten van mechanische stress tijdens transport op de
houdbaarheid van potplanten II
Proefleider : G. Slootweg
Invloed watertemperatuur op waterhuishouding en houdbaarheid
van snijbloemen

Projectleider: G. Slootweg
Medewerker
: L. Jansen
Het vaststellen van de invloed van de watertemperatuur, na
oogst en sortering en/of droog transport, op het herstel van
de waterhuishouding en op de houdbaarheid van diverse snij bloemen.
Looptijd
2,2 jaar (1992 - 1994)
4505. 2

Aal

Invloed van de watertemperatuur in verschillende schakels
van de keten op de houdbaarheid van diverse snijbloemen
Proefleider : G. Slootweg
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5.

TAAKVELD: UITGANGSMATERIAAL

Taakveldhouder: Dr.Ir. C. Vonk Noordegraaf
51.

THEMA: VERBETERING UNIFORMITEIT UITGANGSMATERIAAL

Uniformiteit heeft in dit verband een tweeledige betekenis.
Enerzijds heeft het betrekking op de visuele uniformiteit van
het uitgangsmateriaal en als zodanig moet het als een plantcriterium gezien worden. Anderzijds slaat het op het teeltdoel,
namelijk produceren van uniforme planten of planten met nage
noeg eenzelfde produktie.
5101

Selectie rozenonderstammen voor de kasrozenteelt (STUR/PBN)
Projectleider: A. Kromwijk
Medewerkers : J. Rademaker (STUR), G. v. Leeuwen,
A. v.d. Wiel, C. Beelen, M. ten Hoope

Selectie van goede onderstamklonen voor de kasrozenteelt op
basis van produktie, kwaliteit en vermeerderbaarheid.
Looptijd
4,0 jaar (1991 - 1994)
5101. 3

Aal

Vermeerdering rozenonderstammen uit zomerstek en opkweek
in pluggen op eb/vloed (buiten)
Proefleider : A. Kromwijk

5101. 4 Aal

Beoordeling nieuwe onderstamklonen uit het tweede Stur-project
op vermeerderbaarheid door stenten
Proefleider : A. Kromwijk

5102

Selectiecriteria voor uniformiteit potplanten
Projectleider: A. Kromwijk
Medewerkers : M. ten Hoope, H. Verberkt, L. Cuijpers,
A. Brandts, J. Benninga, K. Uitermark

Verbeteren van de uniformiteit van potplanten door middel
van het sorteren van het uitgangsmateriaal. Er wordt gezocht
naar objectieve, meetbare kenmerken van het uitgangsmateriaal
die gecorreleerd zijn met de uniformiteit van de planten
tijdens en aan het eind van de teelt.
Looptijd
7,0 jaar (1988 - 1994)
5102. 5

Aal

Uitgangsmateriaal Azalea
Proefleider : A. Kromwijk

5102. 7

Aal

Invloed uitgangsmateriaal op groei en ontwikkeling Hydrangea
Proefleider : A. Kromwijk

5102. 8

Hor

Opkweek van uitgangsmateriaal Gerbera
Proefleider : C. Schröder
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5103

Vergelijking seringenonderstammen
Projectleider: W. Sytsema
Medewerker
: D. Ruesink (PB)
In samenwerking met het PB te Boskoop wordt de kwaliteit van
weefselkweekplanten vergeleken met op zaailingen geënte planten
van 'Madame Stepman'. Verder worden enkele in weefselkweek
vermeerderde onderstammen die in de praktijk goed voldeden,
vergeleken met nieuwe zaailingen.
Looptijd
: 10,0 jaar (1990 - 1999)

5103. 2

Aal

5104

Vergelijking seringenonderstammen (PBN 2211)
Proefleider : W. Sytsema
Ontwikkeling van een toetsmethode voor de voorspelling van het
percentage verspeenbare tomateplanten
Projectleider: K. Buitelaar
Medewerkers : R. Engelaan, H. v. Gurp
Het percentage verspeenbare planten wordt bepaald door
uniformiteit en mate van beschadiging. Het effect van beide
op produktie is onbekend.
Looptijd
2,0 jaar (1993 - 1994)

5104. 3

Naa

5105

Effect van het sorteren van tomateplanten op groei en produktie
Proefleider : K. Buitelaar
Bolpreparatie van Amaryllis met het oog op gelijktijdig ver
schijnen van de bloemstelen
Projectleider: J. Doorduin
Medewerker
: C. Zwinkeis
Het gelijktijdig spruiten van de stelen van pot-Amaryllis is
voor de broeier een belangrijk kwaliteitsaspect. Het temperatuurregime tijdens de preparatiefase kan hierop een grote
invloed uitoefenen. In een vervolgproef wordt voortgebouwd
op de resultaten van de afgelopen twee jaar.
Looptijd
5,0 jaar (1990 - 1994)

5105. 2

Naa

Evaluatie van de gegevens en voorbereiding van een experiment
van bolpreparatie bij Amaryllis
Proefleider : J. Doorduin
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THEMA: IN VITRO-VERMEERDERING

52.

Uniformiteit heeft in dit verband een tweeledige betekenis.
Enerzijds heeft het betrekking op de visuele uniformiteit van
het uitgangsmateriaal en als zodanig moet het als een plantcriterium gezien worden. Anderzijds slaat het op het teeltdoel,
namelijk produceren van uniforme planten of planten met nage
noeg eenzelfde produktie.
5202

Beheersing van groei van top- en okselknoppen: apicale domi
nantie in roos
Projectleider: H.J. v. Telgen
Medewerkers : A. van Mil-Vieveen, A. Paffen (COWT)
Bij de huidige methode van in vitro vermeerdering via axillaire spruitvorming kunnen als gevolg van het niet uitgroeien
van de okselknoppen lage vermeerderingsfactoren optreden.
Onderzocht gaat worden welke factoren (met name hormonale)
hierbij betrokken zijn en op welke wijze dit eventueel te
reguleren is.
Looptijd
: 5,0 jaar (1991 - 1995)

5202. 1

5203

Aal

Invloed hormoontype en -hoeveelheid op het uitlopen van
okselknoppen van roos in vitro
Proefleider : H.J. v.Telgen
Ontwikkeling in vitro-vermeerderingsmethode voor rozenonderstam
Projectleider: A. v.' Mil-Vieveen
Medewerker
: H.J. v. Telgen
Het ontwikkelen van een in vitro-vermeerderingsmethode voor
onderstam 'Sturcinq'. Stekvermeerdering wordt bemoeilijkt
door slechte wortelvorming. Mogelijk dat door rejuvenatie
in vitro dit probleem wordt opgelost.
Looptijd
: 2,0 jaar (1994 - 1995)

5204

Ziektenvrije vermeerdering snijbloemgevassen
Projectleider: H.J. v. Telgen
Medewerker
: A. v. Mil-Vieveen
Bij een aantal snijbloemteelten van vaste planten zijn grote
problemen met besmet uitgangsmateriaal. Meristeemcultuur zou
een oplossing kunnen zijn. Dit project beoogt media te ont
wikkelen voor een succesvolle uitgroei van meristeem naar
een ziektenvrije vermeerderbare plant.
Looptijd
3,0 jaar (1994 - 1996)
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THEMA: IN VIVO-VERMEERDERING

53.

De belangrijke bloemisterijgewassen worden vegetatief vermeer
derd. Het optimaliseren van deze vermeerderingswijze richt zich
vooral op het verkrijgen van uniform, gezond en goedkoop uit
gangsmateriaal. Hierbij vragen drie zaken met name de aandacht:
moerplanten, stekkwaliteit en vermeerderingswijze.
5302

Optimaliseren stenten bij roos
Projectleider: A. Kromwijk
Medewerkers : M. ten Hoope, J. Rademaker (STUR), C. Beelen

Doel is het verbeteren van het slagingspercentage bij het
stenten van R. canina 'Inermis'-klonen. Goede, geselecteerde
onderstamklonen kunnen dan via bovengronds gegroeid hout
vegetatief vermeerderd worden, waardoor besmetting met
Phytophthora en aaltjes voorkomen kan worden.
Looptijd
: 7,0 jaar (1989 - 1995)
5302. 4

Aal

5304

Verbeteren stentresultaten door gebruik van weefselkweekmoerplanten.
Proefleider : A. Kromwijk
Stekken en opkweek van rozencultivars op eigen wortel
Projectleider: W. Sytsema
Medewerkers : -

Onderzoek naar de factoren die de stekbeworteling beïnvloeden
en de invloed daarvan op de eerste snee
Looptijd
1,2 jaar (1993 - 1994)
5304. 1
5305

Aal

Invloed stekbehandeling op beworteling
Proefleider : W. Sytsema
Moerplanteffecten op vermeerdering, groei en ontwikkeling
Projectleider: A. Kromwijk
Medewerkers : H.J. van Telgen, H. Verberkt, M. ten Hoope
Er wordt nagegaan welke moerplantbehandelingen kunnen leiden
tot betere vermeerderingsresultaten en een betere groei en
ontwikkeling van de planten na de vermeerderingsfase.
Looptijd
5,0 jaar (1994 - 1998)
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THEMA: BEWARING

54.

Bij het bewaaronderzoek gaat het enerzijds om het handhaven van
de plant(stek)kwaliteit in de periode tussen de produktie en
uitplanten en anderzijds om behandelingen die tijdens de
bewaring worden gegeven om plantmateriaal te optimaliseren,
bijvoorbeeld preparatie.
5402

Ontwikkelen van een optimale bewaring voor Amaryllisbollen
om een goede weg- en bolgroei te krijgen.
Projectleider: J. Doorduin
Medewerkers : C. Zwinkels, M. Broers
Verbetering van de bewaring van Amaryllis waardoor de groei
na opplanten beter is.
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)

5402. 1

Naa

Testen van een reeks bewaartemperaturen op het Amaryllisras
Rilona
Proefleider : J. Doorduin

5402. 2

Pra

Mogelijkheid van verdere verkorting van de bewaarduur van
het Amaryllisras 'Red Lion'
Proefleider : J. Doorduin
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TAAKVELD: PLANTEVOEDING, WORTELMEDIA EN WATERVOORZIENING

6.

Taakveldhouder: Ir. C. Sonneveld
61.

THEMA: OPTIMALISERING PLANTEVOEDING
Onderzoek onder dit thema samengevat, is gericht op het optima
liseren van de mineralenopname van het gewas in relatie tot
produktie en kwaliteit. De resultaten leiden tot het opstellen
en aanpassen van normen voor voedingsoplossingen en gehalten
aan mineralen in het wortelmilieu.
Opname en transport van sommige voedingselementen worden sterk
bepaald door de klimatologische omstandigheden. Vooral het
element calcium is in dit verband bekend.

6102

De invloed van stikstof op de groei en de kwaliteit van vrucht
gewassen
Projectleider: W. Voogt
Medewerker
: E. v. Voorthuizen
De effecten van uiteenlopend nitraataanbod in het wortelmilieu
op groei, produktie en op kwaliteitsaspecten bij de teelt van
vruchtgewassen in substraat. Bestudering van de effecten op de
opname van andere voedingselementen.
Looptijd
3,0 jaar (1992 - 1994)

6103

Interactie tussen Mn, Fe en Zn bij teelten in substraat
Projectleider: W. Voogt
Medewerker
: E. v. Voorthuizen
Onderzoek naar de onderlinge effecten van metaalspoorelemen
ten op de opname van deze elementen en op de groei, produk
tie en kwaliteitsaspecten. Speciale aandacht zal worden be
steed aan gebreks- en overmaatverschijnselen en de gehalten
in het wortelmilieu waarbij deze optreden.
Looptijd
4,0 jaar (1993 - 1996)

6103. 1 Naa

Interactie bij de opname van mangaan en zink bij komkommer
Proefleider : W. Voogt

6103. 3

Stabiliteit van Fe-complexen
Proefleider : W. Voogt

6104

Naa

pH-effecten bij teelten in substraat
Projectleider: W. Voogt
Medewerkers : E. v. Voorthuizen, C. Bloemhard, P. v. Os
Onderzoek naar de effecten van de pH op de groei, de produktie
en kwaliteitsaspecten bij teelten in substraat. Bestudering van
de relatie tussen de pH en de opname van elementen.
De toediening van ammonium-stikstof aan voedingsoplossingen
om de pH in het wortelmilieu te regelen.
Looptijd
5,0 jaar (1991 - 1995)
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6104. 3

Aal

Effecten pH bij Cymbidium
Proefleider : Th. v.d. Berg

6104. 6

Naa

pH-effecten door NH4 en door zuurdosering bij roos
Proefleider : W. Voogt

6104. 8

Naa

Onderzoek naar relaties tussen teeltstadia en het verloop
van de pH- en K-concentraties bij komkommer.
Proefleider : W. Voogt
De siliciumvoorziening van teelten in substraten
Projectleider: W. Voogt
Medewerkers : C. Bloemhard, E. v. Voorthuizen, H. v. Gurp,
C. Tanis

6105

Onderzoek naar de effecten van Si op de groei, produktie en
kwaliteitsaspecten. Speciale aandacht zal worden gegeven aan
het effect van Si op schimmelziekten. Onderzoek zal plaats
vinden naar de beste toedieningsmethode, het effect van toe
dieningsperiode en de concentratie.
Looptijd
: 4,0 jaar (1991 - 1994)
6105. 3

Naa

Invloed van Si op groei, produktie en kwaliteit bij meloen
Proefleider : A. Berents

6105. 4 Wes

Invloed van Si op groei, produktie en kwaliteit courgette
Proefleider : C. Tanis

6106

De fosfaatvoorziening van teelten in substraten
Projectleider: W. Voogt
Medewerkers : C. Bloemhard, E. v. Voorthuizen
Onderzoek naar de effecten van uiteenlopende fosfaatconcen
traties op groei, produktie en kwaliteitsaspecten bij teelten
in substraat. Speciale aandacht zal worden gegeven aan het
effect van fosfaat op de opname van andere voedingselementen.
Looptijd
4,0 jaar (1991 - 1994)

6107

Verlaging van het nitraatgehalte in blad-, knol- en wortel
gewassen

Projectleider: W. Post
Medewerkers : A. v.d. Bos, H. Buitendijk, H. v. Gurp, C. Tanis
Door regulatie van het stikstofaanbod en -vorm bij blad- en
knolgewassen te komen tot produkten van een goede kwaliteit
met een laag nitraatgehalte. Invloed van samenstelling van
anionen in het wortelmilieu op het nitraatgehalte na te gaan
Looptijd
6,0 jaar (1991 - 1996)
6107. 2

Naa

Verlaging van het nitraatgehalte bij knolgewassen
Proefleider : A. v.d. Bos

6107.12

Naa

Verlaging van het nitraatgehalte bij koolrabi
Proefleider : A. v.d. Bos
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6107.22

Naa

Verlagen van het nitraatgehalte van sla; invloed van VITANAL
op bodemactiviteit in grondpottenproef.
Proefleider : A. v.d. Bos

6107.23

Naa

Verlagen van het nitraatgehalte van sla: toepassing van
organische eiwitten zoals bloedmeel.
Proefleider : W. Post

6107.24

Naa

Verlagen van het nitraatgehalte van sla op NFT.
Proefleider : W. Post

6108

De minerale voeding in afhankelijkheid van het substraat
Projectleider: A. v.d. Bos
Medewerkers : E. Voorthuizen, H. Nijssen

Onderzoek naar de invloed van het type substraat op
voedingseffecten bij diverse teelten, ten einde te komen
tot een universeel systeem van toediening van mineralen bij
teelten in substraat.
Looptijd
5,0 jaar (1990 - 1994)
6108. 6

Naa

6109

EC-niveau bij Amaryllis in substraat
Proefleider : A. v.d. Bos
Praktijkonderzoek als ondersteuning voor de bemestingsadvisering bij teelten op substraat

Projectleider: C. Bloemhard
Medewerker
: P. v. Os
Ontwikkeling en toetsing van adviezen voor bemestingsadvisering bij teelten in substraten. Onderzoekingen in verband met
ad hoe-praktijkproblemen die daarbij optreden.
Looptijd
: 11,0 jaar (1986 - 1996)
6109. 4 Pra

Adviesbasis paprika in gesloten teeltsystemen
Proefleider : C. Bloemhard

6109. S

Groeiregulering bij Alstroemeria met stikstof en kali
Proefleider : P. v. Os

Aal

6110

Praktijkonderzoek als ondersteuning voor de bemestings
advisering bij teelten in de grond.

Projectleider: A. v.d. Bos
Medewerkers : H. v. Gurp, C. Tanis
Onderzoek naar door de computer verstrekte adviezen voor het
bemesten van diverse gewassen geteeld in grond op basis van
grondanalyses. Onderzoekingen in verband met ad hoe-praktijk
problemen die daarbij optreden.
Looptijd
: 11,0 jaar (1986 - 1996)
6110. 1

Naa

Toetsing bemestingsadvies radijs
Proefleider : A. v.d. Bos
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6110. 2

Wes/Hor
Fosfaatbemesting bij kasteelten
Proefleider : A. v.d. Bos

6111

Invloed van verdamping en minerale voeding op verdeling van
voedingselementen in de plant
Projectleider: C. de Kreij
Medewerkers : A. Huys, N. Straver
Verdamping heeft invloed op voedingstoffenverdeling in de
plant en daarmee op produktie en kwaliteit. Ook zijn er
interacties met de minerale voeding. Doel is deze interactie
te bestuderen en combinaties te zoeken die de hoogste
produktie en kwaliteit opleveren.
Looptijd
: 5,0 jaar (1990 - 1994)

6111. 4
6111. 5

Interactie verdamping zoutschade
Proefleider : C. de Kreij
Naa

6112

Invloed N03/C1 op produktie en kwaliteit van paprika, tevens
toepassing van plantsapanalyse
Proefleider : C. de Kreij
Invloed van organische stoffen in het wortelmilieu, op de
ontwikkeling van het gewas

Projectleider: C. de Kreij
Medewerkers : C. v. Elderen, A. Huys
Allerlei organische verbindingen komen in het wortelmilieu
voor. Deze stoffen hebben soms een positief en soms een
negatief effect op gewas en ziektedruk. Het doel is deze
effecten te bestuderen, negatieve effecten te voorkomen en
positieve te bevorderen.
Looptijd
: 5,0 jaar (1991 - 1995)
6112. 3

Naa

Bepalingen voor kwantificering en kwalificering van wortelexudaten in substraatsystemen
Proefleider : C. v. Elderen

6112. 5

Naa

Interactie organische stof Fe en pH
Proefleider : C. de Kreij

6113

Bemestingsonderzoek potplanten in het kader van bemestings
adviessysteem

Projectleider: N. Straver
Medewerkers : G. v. Leeuwen, F. v. Noort, H. Verberkt,
B. Mulderij
In de 'Bemestingsadviesbasis Glastuinbouw', opgesteld door de
Commissie Standaardisatie Bemestingsadvies Glastuinbouw, wor
den streefwaarden gegeven. Experimenten worden uitgevoerd om
na te gaan of deze streefwaarden kunnen worden bereikt en
of deze streefwaarden het beste teeltresultaat geven.
Looptijd
: 6,0 jaar (1991 - 1996)
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6113.11

Kla

Optimalisering samenstelling standaardvoedingsoplossing
Aechmea
Proefleider : G. v. Leeuwen

6113.25

Aal

P-bemestingstrappen
Proefleider : N. Straver

6113.26

Aal

EC-trappen bij Asplenium
Proefleider : G. Mulderij

6113.27

Aal

Fe-bemesting bij palmen
Proefleider : G. Mulderij

6113.28

Aal

Bemestingsonderzoek potplanten: spoorelementen
Proefleider : H. Verberkt

6113.29

Aal

Bemestingsonderzoek Kalanchoe: EC-trappen
Proefleider : H. Verberkt

6113.30

Aal

Bemestingsonderzoek Cyclamen: EC-trappen en samenstelling
voedingsoplossing
Proefleider : H. Verberkt

6113.31

Kla

Toetsing van streefwaarde voor pH in het wortelmilieu bij
potchrysant
Proefleider : G. v. Leeuwen

6113.32

Kla

Toetsing van streefwaarde voor pH in het wortelmilieu bij
Pelargonium
Proefleider : G. v. Leeuwen
Beïnvloeding morfologie pot- en perkplanten door middel van
bemesting

6114

Projectleider: R. Baas
Medewerkers : A. Brandts, G. v. Leeuwen
Door middel van bemesting de plantmorfologie zodanig
beïnvloeden, dat het gebruik van groeiregulatoren ver
minderd kan worden.
Looptijd
4,0 jaar (1991 - 1994)
6114. 7

6115

Kla

Beïnvloeding morfologie Hydrangea middels bemesting
zowel buiten als in de kas
Proefleider : G. v. Leeuwen
Optimalisering bemesting buitenbloemen
Projectleider: D. Krijger
Medewerkers : A. v.d. Wiel, C. Schröder

Onderzoek naar optimalisering van de bemesting bij zomer
bloemen in de volle grond. Bepaling van de meststoffenefficiëntie bij deze teelten.
Looptijd
7,0 jaar (1992 - 1998)
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6115. 1

Rij

Stikstofbemesting bij zomerbloemen: Phlox en Veronica
Proefleider : D. Krijger

6115. 3

Rij

Bepalen hoeveelheid geloosde nutriënten bij de teelt van
buitenbloemen
Proefleider : D. Krijger

6115. k

Hor

Bemestingstrappen bij enige zomerbloemen: vast gewas Chelone
en zaaigewas Carthamus.
Proefleider : C. Schröder
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THEMA: WATERVOORZIENING EN WATERKWALITEIT

62.

Hoge zoutgehalten, met name Na en Cl, vormen een belemmering
voor een efficiënt watergebruik door het gewas. Ondersoek op
het gebied van waterkwaliteit is daarom sterk gericht op effec
ten van deze ionen, omdat een efficiënt watergebruik ook nood
zakelijk is om de mineralenafvoer naar het milieu te minimali
seren. Normen voor Na en Cl in het wortelmilieu worden vast
gesteld in relatie met de EC-waarden en concentraties aan
voedingselementen.
Watervoorziening bij teelten in substraat
Projectleider: A. v.d. Burg
Medewerkers : -

6201

Effecten van verschillende methoden van watergeven en gietfrequenties op de ontwikkeling van gewassen. De interactie
daarvan met het vochtgehalte in het substraat. Het voorkomen
van problemen door vervuiling van gietsystemen.
Looptijd
: 10,0 jaar (1986 - 1995)
6201. 3

Pra

Voorkomen algengroei in regenwaterbassins
Proefleider : A. v.d. Burg
Water- en mineralenbalans bij substraatteelten
Projectleider: A. v.d. Burg
Medewerkers : C. de Krey, J. v. Moolenbroek

6202

Kwantitatief vaststellen van water- en mineralentoevoer,
opname door gewas en afvoer naar het milieu. Kwantificeren
van demineralisatie van stikstof.
Looptijd
: 11,0 jaar (1986 - 1996)
6202. 2

Pra

6203

Water- en mineralenbalans bij roos en anjer in recirculatie.
Proefleider : J. v. Moolenbroek
Zouteffecten in gesloten teeltsystemen

Projectleider: R. Baas
Medewerkers : F. Buwalda, W. Post, A. v.d. Burg, H. Nijssen,
J. de Hoog, G. v. Leeuwen, H. Buitendijk
Het vaststellen van kwantitatieve effecten van verzouting in
het wortelmilieu. Grenzen waarbij schade optreedt. Opname
van zouten en de eisen die moeten worden gesteld aan gietwater. Aanpassing van de bemesting om de nadelige invloed
van verzouting te ontgaan.
Looptijd
5,0 jaar (1991 - 1995)
6203.12

Aal

Effecten van NaCl bij Bouvardia in gesloten teeltsystemen.
Proefleider : R. Baas

6203.17

Aal

Invloed van NaCl-overmaat in substraat en substraatloze
recirculerende teeltsystemen bij chrysant
Proefleider : M. Warmenhoven
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6203.18

Aal

Effecten van chloride en natrium bij Bouvardia
Proefleider : R. Baas

6203.20

Aal

Zouteffecten in gesloten teeltsystemen II
Proefleider : M. Warmenhoven

6203.21

Aal

Effecten van NaCl bij roos II
Proefleider : J. de Hoog

6203.22

Naa

Het effect van een hoge concentratie in de voedingsoplossing
van natrium en overige kationen op kwaliteit en produktie.
Proefleider : W. Post

6204

Effecten van de zoutverdeling in het wortelmilieu bij sub
straatteelten

Projectleider: W. Post
Medewerker
: H. Buitendijk
De minerale zouten zijn in het wortelmilieu vaak zeer onge
lijkmatig verdeeld. De effecten daarvan op de groei, produk
tie en kwaliteit van gewassen is onbekend. Ten behoeve van een
betere waardering van de zout- en voedingstoestand in het
wortelmilieu wordt informatie vergaard.
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)
6204. 5

Naa

Effecten van ongelijke zoutverdeling in het wortelmilieu van
komkommer (5).
Proefleider : W. Post

6204. 6

Naa

Effecten van ongelijke zoutverdeling in het wortelmilieu van
komkommer (6).
Proefleider : W. Post

6206

Dynamiek van water en nutriënten in zandbedden in
gesloten bedrijfssystemen.

Projectleider: M. Heijnen (IB)
Medewerkers : C. de Kreij, J. v. Moolenbroek
Het formuleren en valideren van een simulatiemodel voor
water-, nutriënten- en gashuishouding in gesloten teeltsys
temen. In het teeltsysteem wordt zand als substraat gebruikt.
Looptijd
3,0 jaar (1992 - 1994)
6207

Water- en mineralenbalans bij teelten in grond
Projectleider: W. Voogt
Medewerkers : C. Bloemhard, D. Krijger

Kwantitatieve meting van aan- en afvoer van water en minera
len bij teelten in grond onder optimale voorziening van water
en plantevoedingsstoffen. Het kwantitatief vaststellen van
processen als opname, uitspoelen van water en mineralen,
mineralisatie en nitrificatie, absorptie en desorptie.
Looptijd
: 4,0 jaar (1992 - 1995)
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6207. 1

Naa

6208

Water en mineralenbalans bij radijs geteeld in grond
Proefleider : C. Bloemhard
Beperking van de emissie van mineralen bij teelten grond
Projectleider: B. Mieras
Medewerkers : A.L. v.d. Bos, G. Heij, A.P. v.d. Hoeven,
M. Heemskerk, P. Korsten

De milieutechnische eisen kunnen bij kasteelten in grond
niet worden gehaald. Aanpassingen in bemesting en water
voorziening brengen verbetering. Op een aantal bedrijven
worden de effecten op gewasontwikkeling en mineralenuitstoot nagegaan.
Looptijd
: 3,4 jaar (1992 - 1995)
6208. 1 Pra

Mineralenbalans bij radijs en chrysant geteeld in grond.
Proefleider : B. Mieras

6208. 2

Pra

Verbetering waterverdeling van gietsystemen voor
grondgebonden teelten
Proefleider : M. Heemskerk

6208. 3

Pra

Mineralenbalans bij teelten in veen en bij teelten op hoge
zandgronden (voor combiteelten en chrysant/Freesia/roos)
Proefleider : P. Korsten
Onderzoek naar het waterverbruik van grond gebonden gewassen
Projectleider: C. Sonneveld
Medewerkers : A. v. Molenbroek en A. v.d. Burg

6209

Vaststellen van het waterverbruik van grondgebonden gewassen
Kwantificeren van de factoren die van invloed zijn op het
waterverbruik.
Looptijd
2,0 jaar (1994 - 1995)
6209. 1

Naa

Waterverbruik bij radijs, paksoi, Chinese kool, koolrabi,
Alstroemeria en Hippeastrum
Proefleider : A. v.d. Burg
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THEMA: FYSISCHE ASPECTEN VAM SUBSTRAAT

63.

Op het laboratorium worden methoden ontwikkeld voor het bepalen
van fysische eigenschappen van substraten, zoals bepaling van
massagewichten, poriënvolumen en zeeffracties. Door middel van
proeven met gewassen worden richtlijnen voor interpretaties
opgesteld.
Naast de eisen van de gewassen spelen ook de teeltsystemen een
belangrijke rol, omdat tussen substraat en teeltsysteem belang
rijke interacties bestaan wat betreft de interpretatie van
fysische eigenschappen.
De wortelontwikkeling wordt sterk beïnvloed door de bovengrond
se ontwikkeling van het gewas, maar ook door de omstandigheden
in het wortelmilieu. Factoren in het wortelmilieu, zoals de
aard van het substraat (wortelweerstand) en de vocht- en zuur
stofvoorziening dienen duidelijk te worden gescheiden van de
periodiciteit van de wortelontwikkeling samenhangend met de
bovengrondse ontwikke1ing.
6301

Veensubstraten in gesloten teeltsystemen voor snijbloemen en
groentegewassen

Projectleider: J. Verhagen
Medewerkers : Dit onderzoek heeft tot doel methoden te ontwikkelen voor de
toepassing van veen als substraat voor gewassen met een gro
te plantdichtheid. De nadruk valt daarbij op de teelt van
snijbloemen. De voorwaarde is dat het veen wordt toegepast
in gesloten teeltsystemen.
Looptijd
6,0 jaar (1991 - 1996)
6301. 2

Naa

Fysische aspecten van venige substraten.
Proefleider : J. Verhagen

6301. 4 Naa

Telen van chrysant op veensubstraat in gesloten teeltsysteem
Proefleider : J. Verhagen

6301. 5

Onderzoek naar de structuurstabiliteit van diverse veentypen
Proefleider : J. Verhagen

6302

Naa

Ontwikkelen fysische methoden om de geschiktheid van substraten
te bepalen

Projectleider: G. Wever
Medewerkers : A. v. Leeuwen, C. v. Elderen
De bedoeling is te komen tot het bepalen van een aantal
fysische karakteristieken van substraten. Interpretatie van
deze karakteristieken moet het mogelijk maken om te komen
tot een toetsing van substraten op geschiktheid als teelt
medium.
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)
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6302. 2

Naa

Internationale standaardisatie van fysische en chemische
bepalingsmethoden van en normen voor substraten
Proefleider : G. Wever

6302. 3

Naa

Ontwikkeling van bepalingsmethoden voor fysische eigenschappen
van substraten
Proefleider : G. Wever

6302. 4

Naa

Invloed van teelt en wortelgroei op de fysische eigenschappen
van substraten
Proefleider : G. Wever

6302. 6

Naa

Invloed van molecuulgrootte van humuszuren op de wortelontwik
keling van komkommer
Proefleider : G. Wever

6302. 7

Aal

Meting van volumetrisch lucht- en watergehalte van minerale
substraten bij verschillende omstandigheden
Proefleider : R. Baas

6302. 8

Naa

Ontwikkeling van een groeitest voor substraatmaterialen
Proefleider : G. Wever

6303

De invloed van de groeicondities op vortelactiviteit en het
effect daarvan op groei en produktle

Projectleider: J. Kipp
Medewerker
: F. Wubben
Nagegaan moet worden wat de invloed is van verschillen in
het wortelmilieu en de ' bovengrondse' omstandigheden op de
activiteit van de wortel. Vastgesteld moet worden wat deze
verschillen betekenen voor de groei van wortel en scheut en
wat daarvan het effect is op de produktie.
Looptijd
: 11,0 jaar (1988 - 1998)
6303. 1

Naa

Ontwikkeling van watergehalte- en concentratiemetingen in
substraten
Proefleider : J. Kipp

6303. 2

Vie

Invloed van hergebruik van drainwater met en zonder ontsmet
ting op gewasontwikkeling bij tomaat
Proefleider : F. v. Noort

6304

Gebruiksmogelijkheden van substraten in teeltsystemen voor
groentegewassen en snijbloemen

Projectleider: J. Kipp
Medewerkers : F. Wubben, H. v. Gurp, P. Haghuis, H. Nijssen,
D. Krijger, F. v. Noort, P. v. Os
Het aandragen van bouwstenen voor het samenstellen van
bedrijfssytemen voor de teelt van groentegewassen en snijbloe
men op substraat. De nadruk valt hierbij op teelten met grotere
plantdichtheden dan bij het rijensysteem
Looptijd
: 5,0 jaar (1991 - 1995)
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6304.12

Aal

Kleikorrels als substraat in een gesloten teeltsysteem bij
Gerbera I
Proefleider : P. v. Os

6304.13

Aal

Kleikorrels als substraat in een gesloten teeltsysteem bij
Gerbera II
Proefleider : P. v. Os

6304.15

Vie

Invloed van watergift en substraten op de groei en ontwikke
ling van Gypsophila
Proefleider : F. v. Noort

6304.16

Rij

Groei en bloei van Celosia op een gesloten teeltsysteem
Proefleider : D. Krijger

6304.17

Rij

Groei en bloei van ranonkel op een gesloten teeltsysteem
Proefleider : D. Krijger

6304.18

Rij

Groei en bloei van 2e jaars aanplant Phlox op een gesloten
teeltsysteem
Proefleider : D. Krijger

6304.19

Rij

Groei en bloei van Trachelium op een gesloten teeltsysteem
Proefleider : D. Krijger

6304.20

Aal

Invloed van de kolomhoogte van het substraat bij Gerbera
Proefleider : P. v. Os

6304.21

Hor

Optimalisering van substraatmaterialen bij komkommer
Proefleider : H. v. Gurp

6304.22

Kla

Optimalisering van substraatmaterialen bij komkommer
Proefleider : P. Haghuis

6304.23

Kla

Invloed van substraat en watergiftfrequentie op bladvergeling
bij aubergine
Proefleider : P. Haghuis

6305

Substraatonderzoek potplanten
Projectleider: R. Baas
Medewerkers : G. Wever, G. v. Leeuwen, C. de Beer

In het kader van een toetsing van een voorgestelde classifi
catie voor potgronden wordt onderzoek uitgevoerd.
Fysische bepalingen worden aan het substraat gedaan. De
gevolgen van substraateigenschappen voor de gewasgroei
worden in teeltproeven onderzocht.
Looptijd
6,0 jaar (1991 - 1996)
6305. 8

Len

Invloed substraat op de teelt van Àsplenium op eb/vloed.
Proefleider : C. de Beer
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6306

Zuurstofgebrek In het wortelmilieu bij snijbloemen en
potplanten
Projectleider: R. Baas
Medewerkers : M. Warmenhoven, J. de Hoog, P. v. Os,
F. v. Noort
Onderzoek naar de effecten van zuurstofgebrek in het wortelmilieu bij zowel snijbloemen als potplanten. Nagaan van op
treden interactiefactoren zoals worteltemperatuur en EC op het
optreden van zuurstofgebrek. Ontwikkeling van een toetsmethode
voor zuurstofgebrek in het wortelgestel.
Looptijd
: 6,0 jaar (1991 - 1996)

6306. 3

Aal

Invloed lucht-waterhuishouding substraat en watergeefregime
bij Alstroemeria (PBN 1506-21)
Proefleider : P. v. Os

6306. 7

Aal

Invloed worteltemperatuur, zuurstofvoorziening en EC(NaCl)
op anjer
Proefleider : R. Baas

6306.10

Aal

Invloed substraat en watergeefregime op kwaliteit Anemone
Proefleider : H. Nijssen

6306.11

Aal

Ontwikkeling van toetsmethodiek zuurstofgebrek
Proefleider : R. Baas

6306.12

Aal

Interactie van worteltemperatuur en substraat bij chrysant
Proefleider : R. Baas

6308

Glaswol als substraat in gesloten bedrijfssystemen
Projectleider: R. Kaarsemaker
Medewerkers : Onderzoek naar de bruikbaarheid van glaswol als substraat in
de glastuinbouw. Variatie in vezeldikte en vezeldichtheid
bieden de mogelijkheid tot regeling van vocht- en luchtgehalte
van de mat. Het inzicht van de eisen van diverse gewassen
ten aanzien van de lucht/waterhuishouding kan worden vergroot
Looptijd
3,0 jaar (1992 - 1994)

6308. 4 Naa

Glaswol als substraat voor kasteelten
Proefleider : R. Kaarsemaker

6308. 6

De lucht- en waterverdeling in verschillende glaswolsubstraten en de invloed op de wortelverdeling en de opbrengst.
Proefleider : R. Kaarsemaker

Naa
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6310

Optimalisering van het wortelmilieu bij steenwol
Projectleider: M. Ouwerling
Medewerkers : -

Recent ontwikkelde nieuwe steenwolprodukten en
technieken voor watergehalten geven aanleiding
luchthuishouding in het wortelmilieu in detail
Het inzicht in optimale groeiomstandigheden in
kan zodoende worden vergroot.
Looptijd
2,0 jaar (1993 - 1995)
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THEMA: CHEMISCH ONDERZOEK VAN GROND EN GEWAS

64.

Onderzoek onder dit thema heeft betrekking op het ontwikkelen
van methoden voor chemisch onderzoek van grond, substraat en
gewas. Het opsporen van toxische stoffen die in grond en
substraat voorkomen.
6401

Gewasonderzoek voor het vaststellen van de voeding van de
plant
Projectleider: C. de Kreij
Medewerkers : W. Post, C. v. Elderen
Het doel is een goede en snelle methode te ontwikkelen voor
gewasbemonstering en analyse van gewassen om de voedingstoe
stand van de plant te bepalen. Onderdelen van het onderzoek
zijn: tijdstip van bemonstering, keuze gewasdeel, soort
extractie en dergelijke.
Looptijd
5,0 jaar (1991 - 1995)

6402

Verbetering van de extractiemethode bij het chemisch onder
zoek van venlge substraten
Projectleider: C. v. Elderen
Medewerkers : C. de Kreij, V. Arkesteijn
De ontwikkeling van een analysemethode voor routinematig
onderzoek voor chemische parameters in venige substraten die
aansluit op de huidige teeltmethoden. De opzet van een in
ternationaal aanvaardbare referentiemethode voor chemische
parameters
Looptijd
: 7,0 jaar (1988 - 1994)

6403

Chemisch onderzoek als ondersteuning van toegepast onderzoek
Projectleider: C. v. Elderen
Medewerkers : C. Binda, V. Arkesteijn
Het verrichten van chemisch onderzoek naar voorbewerkingen,
extractie- of analysemethoden om uitsluitsel te geven omtrent
de minerale voedingstoestand van het gewas, het voorkomen van
voor de menselijke gezondheid schadelijke stoffen of voor de
consuptiekwaliteit essentiële stoffen
: 4,0 jaar (1992 - 1995)
Looptijd

6403. 4 Naa

Kwaliteitsborging laboratorium
Proefleider : C. v. Elderen

6403. 6

Naa

Zetmeelbepaling in vers gewas
Proefleider : C. v. Elderen

6403. 8

Naa

Verbetering destructiemethode voor de B-bepaling in gewas
Proefleider : C. v. Elderen

6403.10

Naa

Ontwikkeling analysemethoden voor de bepaling van zware
metalen in gewas en waterige extracten
Proefleider : C. v. Elderen
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6403.11

Naa

Onderzoek gedrag Cu onder invloed van diverse substraten
Proefleider : C. v. Elderen

6403.12

Naa

Onderzoek naar vervanging ammonium-bepaling via destillatiemethode naar een autoanalyse-methode
Proefleider : C. v. Elderen

6403.13

Naa

Ontwikkeling analysemethode voor de bepaling van totaalstikstof
in voedingsoplossingen en waterige extracten
Proefleider : V. Arkestijn
Ontwikkeling van extractiemethoden voor chemisch onderzoek
van kunstmatige substraten

6404

Projectleider: C. v. Elderen
Medewerkers : C. Binda, V. Arkesteijn, C. de Kreij, A. Huys
Kunstmatige substraten kunnen minerale elementen bevatten,
die min of meer beschikbaar zijn voor de plant. Het voorko
men hiervan en de beschikbaarheid moet worden geschat met
behulp van extractie-methoden. Deze methoden kunnen variëren
naar substraat en naar elementen die worden bepaald.
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)
6404. 1 Naa

Uitwisselbare en wateroplosbare elementen in kunstmatige
substraten
Proefleider : C. v. Elderen

6404. 2

Naa

Ontwikkeling van extractiemethode voor Fe-bepaling in veensubstraat
Proefleider : C. de Kreij

6404. 3

Naa

Bepalingsmethode voor de zuur/base-capaciteit van substraten
Proefleider : C. v. Elderen
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7.

TAAKVELD: BEDRIJFSKUNDE

Taakveldhouder: Ir. J.C.J. Ammerlaan
71.

THEMA: ECONOMISCH ONDERZOEK

Het economisch onderzoek bevat de volgende taakelementen:
1. Bedrijfsgericht economisch onderzoek:
Economische evaluatie (vooraf en achteraf), begeleiding van
teeltechnisch en technisch onderzoek en beoordeling van
ontwikkelingen in de praktijk.
2. Bedrijfstakgericht economisch onderzoek:
Economische evaluatie van structurele ontwikkelingen op
bedrijfstakniveau.
3. Marktgericht economisch onderzoek:
Economische evaluatie van ontwikkelingen in de markt in
relatie tot ontwikkelingen binnen de bedrijfstak.
7101

Bedrijfsvergelijkend onderzoek potplantenbedrijven
(PBN 3501-1)

Projectleider: J. Benninga
Medewerkers : K. Uitermark, A. Brandts
Het bepalen van de belangrijkste factoren en de mate waarin
deze bijdragen in de verschillen in het bedrijfsresultaat
van potplantenbedrijven.
Looptijd
5,9 jaar (1989 - 1994)
7102

Simulatie, documentatie en evaluatie van gesloten
bedrijfssystemen (PT6 415, GBS 178)

Projectleider: M. Ruijs
Medewerkers : PTG: S Houben; PBN: P.v. Weel; LEI: A. Verhaegh,
C. Ploeger, C. Vernooy, G. Nederpel, J.v. Gemert;
IMAG: E. v. Os, A. Hendrix
Door het vastleggen en bedrijfseconomisch evalueren van
kennis en Informatie over milieu-vriendelijke maatregelen
en technieken de richting aangeven waarin de ontwikkeling en
toepassing van gesloten bedrijfssystemen kan plaatsvinden.
Looptijd
3,2 jaar (1991 - 1994)
7104

Bedrijfseconoaische gevolgen van milieudoelstellingen op het
gebied van energie en C02-uitstoot
Projectleider: P. Vermeulen

Medewerkers

: R. v. Uffelen, A. Rijsdijk

Aanreiken van informatie aan de tuinders om per bedrijfstype
de juiste keuze te kunnen maken met betrekking tot verminde
ring van energieverbruik, C02-emissie.
Looptijd
2,2 jaar (1992 - 1994)
7104. 3

Naa

Enquête C02-gebruik
Proefleider : P. Vermeulen
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7105

Energie- en milieu-balansen voor bedrijfssystemen
glastuinbouw
Projectleider: J. Nienhuis
Medewerkers : P. de Vreede, S. Houben
Opstelling van energie- en milieubalansen, voor bestaande
en nieuwe bedrijfssystemen binnen de glastuinbouw, mogelijk
maken door het in kaart brengen van de relevante milieu
aspecten.
Looptijd
: 2,0 jaar (1992 - 1994)

7105. 2

Naa

7106

Invulling van het model voor verschillende gewassen en
bedrijfssystemen
Proefleider : J. Nienhuis
Perspectieven van de glastuinbouw bij een sterk verminderde
milieubelasting (PTG 416, GBS 177)
Projectleider: J. Buurma (LEI)
Medewerkers : LEI: V. Bouwman, M. Mulder, C. Ploeger,
C. Vernooy, J. v. Gemert; PTG: M. Ruijs
Inzicht verschaffen in de inkomenspositie en de continuiteitskansen van de Nederlandse glastuinbouw, de omvang van
de produktie en sortimentsbreedte.
Looptijd
: 3,0 jaar (1992 - 1994)

7106. 1

Naa

7108

Het aanleveren van kennis en informatie over gesloten
bedrijfssystemen
Proefleider : M. Ruijs
Economische evaluatie van teeltmethoden en produktiesystemen
Projectleider: E. v. Rijssel
Medewerkers : J. Benninga, K. Uitermark
Bepaling van de kosten en opbrengsten voor alternatieve
teeltmethoden bij een bepaalde bedrijfssituatie.
Looptijd
4,0 jaar (1994 - 1998)

7108. 1

7109

Aal

Rekenmodel voor arbeidsbesparende investeringen in de pot
plantenteelt.
Proefleider : J. Benninga
Prijsanalyse potplanten
Projectleider: J. Benninga
Medewerker
: K. Uitermark
Voor de aanbiedende marktpartij (kwekers) is de prijs van
doorslaggevende betekenis bij de samenstelling van produktieomvang en produktenpakket.
Doel is het ontwikkelen van een instrument (model), waarmee
de prijs van het produkt in de toekomst kan worden geschat.
Looptijd
: 4,0 jaar (1994 - 1998)
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7109. 1
7110

Aal

Prijsbepalende kenmerken en houdbaarheid bij Azalea
Proefleider : J. Benninga
Ontwikkelen van een milieu-databank
Projectleider: P. Vermeulen
Medewerkers : J. de Boer Bedrijfsynthese, NTS, Agrarisch
Telematica Centrum ATC/SITU
Het ontwikkelen van een adequate manier van verzamelen en
vastleggen van bedrijfsgegevens met betrekking tot arbeid,
enenergie, opbrengsten, kosten, nutriënten, gewasbeschermings
middelen, water- verbruik, afval etc.
Looptijd
: 3,0 jaar (1993 -1996)

7111

Meer warmte uit condensors door koppeling aan een net met lage
watertemperaturen.
Projectleider: E. v. Rijssel
Mederwerker : A. Verhaegh (LEI)
Realiseren van een hogere warmteopbrengst uit condensors door
aansluiting op een verwarmingsnet met een watertemperatuur,
retourwater, onder de 40 C. Het kiezen van een net daarbij, dat
de warmte op een voor het gewas nuttige wijze afgeeft, zonder
verstoring van de arbeidsbehoefte.
Looptijd
: 0,8 jaar (1994 - 1994)

- 83 Onderzoekprogramma. Glasgroente en Bloemisterij 199b

72.

THEMA: MANAGEMENTONDERZOEK

Het management-onderzoek bevat de volgende taakelementen:
1. Analyserend managementonderzoek:
Analyse van het besluitvormingsproces en de informatiebehoefte
van de ondernemer en onderzoek ten behoeve van het opsporen van
knelpunten in het management.
2. Onderzoek ten behoeve van begeleidingssystemen:
a. Adviseringssytemen: Ontwikkeling van (geautomatiseerde)
management-adviseringssystemen ter verbetering/versnelling
van de advisering door voorlichters, adviseurs en
begeleiders.
b. Informatiesystemen: Ontwikkeling en/of begeleiding bij de
ontwikkeling van (geautomatiseerde) informatiesystemen ter
verbetering van de besluitvorming door de ondernemers.
3. Onderzoek ten behoeve van informatievastlegging:
Ontwikkeling van systemen (databases) waarin informatie kan
worden vastgelegd en dat toegankelijk is voor verschillende
gebruikersgroepen (praktijk, voorlichting, onderzoek).
7204

Integratie en uitbouw van de modellen voor het opstellen,
uitvoeren en evalueren van teeltplannen

Projectleider: E. v. Rijssel
Medewerkers : J. Benninga, K. Uitermark
Opstellen en toetsen van een model dat het planmatig handelen op
het glastuinbouwbedrijf beschrijft, als basis voor het bouwen
van een begeleidingssysteem.
Looptijd
: 4,0 jaar (1992 - 1995)
7204. 1

Aal

Toetsing en uitbreiding model vervanging meerjarige gewassen.
Proefleider : J. Benninga

7204. 2

Aal

Model standaardkostprijsberekening voor het vegetatief vermeer
deren op produktiebedrijven
Proefleider : K. Uitermark

7204. 3

Aal

Detaillering informatiemodel glastuinbouw, cluster kostprijsbe
rekeningen.
Proefleider : K. Uitermark

7206

Ontvlkkelen van methoden voor milieubewuste produktie
in de glasgroenteteelt (M.B.T.)

Projectleider: A. v.d. Maas
Medewerkers : P. de Vreede, J. Nienhuis, B. Ammerlaan
Ontwikkelen en toetsen van methoden (richtlijnen,
puntensystemen, zorgsystemen) ter ondersteuning van een
milieubewust bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering op
glasgroentebedrijven.
Looptijd
: 4,7 jaar (1992 - 1996)
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7206. 3

Naa

Selecteren en toetsen van milieubewuste oplossingen voor het
opstellen van richtlijnen
Proefleider : A. v.d. Maas

7206. 4 Naa

Toetsen van milieugerichte maatregelen in bedrijfsverband in
de praktijk voor tomaat
Proefleider : A. v.d. Maas

7206. 5

Naa

Toetsen van milieugerichte maatregelen in bedrijfsverband in
de praktijk voor paprika
Proefleider : A. v.d. Maas

7206. 6

Naa

Toetsen voor mileugerichte maatregelen in bedrijfsverband in
de praktijk voor komkommer
Proefleider : A. v.d. Maas

7206. 7

Naa

Ontwikkelen van een puntensysteem voor de classificatie van
milieumaatregelen op bedrijfsniveau.
Proefleider : A. v.d. Maas
Geïntegreerde kwaliteitszorg in de glastuinbouw.
Projectleider: A. v.d. Maas
Medewerkers : M. Esmeyer, J. Janse, K. Buitelaar, J. Nienhuis
R. v. Uffelen

7208

Ontwikkelen van een model voor een kwaliteitssysteem in de
glastuinbouw voor het (voorbeeld)produkt tomaat, gericht op de
integratie van kwaliteits- en milieuzorg, rekening houdend met
arbeidsomstandigheden.
Looptijd
1,3 jaar (1993 - 1995)
Teeltbegeleidingssysteem gewasbescherming vruchtgroenten
Projectleider: A. v.d. Maas
Medewerkers : B. Ammerlaan, Priva, Koppert

7210

Ontwikkelen en marketen van een geautomatiseerd teeltbege
leidingssysteem voor ondersteuning van de teler bij het
realiseren van geïntegreerde gewasbescherming.
Looptijd
2,0 jaar (1993 - 1995)
7210. 1 Naa

Verzamelen en modelleren kennis van gewasbescherming bij
vruchtgroenten
Proefleider : A. v.d. Maas

7210. 2

Naa

Ontwikkelen programma voor gewasbescherming bij vruchtgroenten
Proefleider : A. v.d. Maas

7210. 3

Naa

Toetsen van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssyteem voor
gewasbescherming op praktijkbedrijven.
Proefleider : A. v.d. Maas
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THEMA: ARBEIDSKUNDIG ONDERZOEK

73.

Het arbeidskundig onderzoek bevat de volgende taakelementen:
1. Onderzoek naar het kwantificeren van de arbeidsbehoefte:
Het verzamelen van gegevens, het ontwikkelen van modellen,
het opstellen van arbeidsbegrotingen voor bedrijfs- en
teeltsystemen, teeltplannen en teelten. Hiermee kan een
bijdrage worden geleverd in het oplossen en/of voorkomen
van knelpunten in het bedrijfsbeheer en de bedrijfsvoering
o.a. met betrekking tot personeelsbeheer en het personeels
management.
2. Onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid:
Het uitvoeren van arbeidskundige analyses van werkmethoden,
machines, apparatuur, teelt- en bedrijfssystemen. Hiermee
kan een bijdrage worden geleverd in het oplossen en/of
voorkomen van knelpunten in het bedrijfsbeheer en de
bedrijfsvoering onder andere met betrekking tot de arbeids
omstandigheden.
7301

Ontwikkeling bewerkingssystemen potplanten
Projectleider: A. Hendrix
Medewerkers : E. v. Rijssel

Ontwikkeling van een bewerkingssysteem voor de potplanten
teelt en het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve
van het functioneren van een dergelijk systeem.
Looptijd
: 5,0 jaar (1991 - 1995)
7301. 2

Div

Uitbouwen bewerkingenschema's potplanten
Proefleider : A. Hendrix
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THEMA: TECHNISCH ONDERZOEK

74.

Het technisch onderzoek bevat de volgende taakelementen:
1. Het ontwikkelen en toetsen van geïntegreerde produktiesystemen.
Dit onderzoek is gericht op toekomstige ontwikkelingen in de
glastuinbouw. Belangrijke aandachtspunten liggen op het
terrein van het milieu (emissiebeperking, energie-efficiëntie), de kwaliteit van de arbeid, en de logistiek van de
produktie.
2. Onderzoek naar onderdelen van de bedrijfsuitrusting.
Dit onderzoek is gericht op het oplossen van knelpunten bij
de diverse elementen en aspecten van de bestaande bedrijfs
systemen.
Belangrijke aandachtspunten liggen op het terrein van de
oogst- en verwerkings-apparatuur, gewasbeschermingsapparatuur, waterbehandelingsapparatuur en bedrijfsgebouwen.
7401

Ontwikkeling en toetsing van gesloten bedrijfssystemen
in de glastuinbouw

Projectleider: M. Ruijs
Medewerkers : PBN: H. Nijssen, P. v. Os, P. v. Weel,
J. Benninga, J. Tas, K. Uitermark; ROConderzoekers; IMAG: T. Hendrix
PTG: M. Esmeijer, J. Doorduin, G. Heij,
A. v.d. Hoeven, M. Heemskerk, M. Schoen,
P. Vermeulen, F. Koning
Ontwikkelen en toetsen van gesloten bedrijfssystemen voor
gewassen die nu nog in de grond worden geteeld.
Looptijd
5,0 jaar (1991 - 1995)
7401. 1

Naa

Onderzoek naar mogelijkheden van teelt met wortelberegening
bij chrysant.
Proefleider : A. v.d. Hoeven

7401. 3

Naa

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten substraatbed
en waterige teeltsystemen bij chrysant.
Proefleider : A. v.d. Hoeven

7401. 4 Hor

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij chrysant.
Proefleider : C. Schröder

7401. 5

Naa

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten substraatbed
en mobiele gootsystemen bij kropsla.
Proefleider : A. Berents

7401. 6

Hor/Wes
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij kropsla.
Proefleider : H. v. Gurp
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7401. 9

Naa

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij radijs.
Proefleider : G. Heij

7401.12

Naa

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen
bij Freesia.
Proefleider : J. Doorduin

7401.13

Hor

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij Freesia.
Proefleider : C. Schröder

7401.15

Vie

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen
bij anjer II.
Proefleider : F. v. Noort

7401.17

Kla

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij Alstroemeria.
Proefleider : G. v. Leeuwen

7401.19

Aal

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen
bij anjer I.
Proefleider : H. Nijssen

7401.20

Aal

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen
bij Alstroemeria.
Proefleider : P. v. Os

7401.23

Naa

Arbeidskundig onderzoek voor diverse gewassen in gesloten
bedrijfssystemen.
Proefleider : M. Schoen

7401.24

Naa

Bovenlangs stomen van substraatbedden in gesloten produktiesystemen.
Proefleider : J. Tas

7401.25

Kla

Toetsing en aanpassing rekenmodel temperatuurgedrag bij
koeling van substraatbedden.
Proefleider : J. Tas

7401.26

Hor

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij Alstroemeria.
Proefleider : A. v.d. Wiel

7401.27

Hor

Teelt en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen
op semie-praktijkschaal bij anjer.
Proefleider : C. Schröder
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7402

Aanpassen en ontwikkelen van toedieningstechnieken
bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouv

Projectleider: F. Koning
Medewerkers : R. v.d. Knaap
Minimaliseren van emissie van bestrijdingsmiddelen in de
glastuinbouw door aanpassen en ontwikkelen van toediehingstechnieken.
Looptijd
: 4,0 jaar (1991 - 1995)
7402. 3

7406

Naa

Meten van de depositie van een tracer (als vervanger voor een
bestrijdingsmiddel) in een kas met verscheidene spuitapparaten
Proefleider : F. Koning
Ontwikkeling en beoordeling van methoden ter beperking van
de zinkemissie bij bestaande kassen.

Projectleider: M. Heemskerk
Medewerkers : F. Koning, H. Zilverberg (IMAG-DLO)
Ontwikkeling en beoordeling van methoden om te komen tot een
beperking van de zinkemissie bij bestaande kassen.
Looptijd
1,0 jaar (1993 - 1994)
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9

TAAKVELD: BOUW EN ONDERSTEUNING

Taakveldhouder: Dr. A.J.Dop
91

THEMA: INFORMATIEVOORZIENING

Ten behoeve van de uitvoering en ondersteuning van het onderzoek
wordt gebruik gemaakt van verschillende informatiekanalen,
veelal via electronische weg. Nieuwe mogelijkheden en
ontwikkelingen hiervan geven aanleiding tot het verbeteren van
bestaande middelen.
9102

Ontwikkeling en aanpassing PRINS 1994
Projectleider: A.J. Dop
Medewerkers : J. Blauw, J. de Boer, L. v.d. Bos, R. Maaswinkel
F. Steinbuch

Het aanpassen van het Project Informatie Systeem aan de eisen en
inzichten van de nieuwe organisatie PGB.
Looptijd
: 1,3 jaar (1993 - 1994)
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OVERZICHT VAN PROEVEN PER GEWAS
OVERZICHT VAN PROEVEN: GLASTUINBOUW ALGEMEEN
2111.01
3211.03
3211.04
3211.08
3211.10
3213.02
3214.03
3214.04
3302.17
3302.21
3306.04
3306.05
3306.06
3307.03
3405.01
3406.09
3406.10
3407.07
3407.08
6103.01
6103.03
6112.03
6201.03
6208.03
6209.01
6301.05
6302.03
6302.04
6302.07

Ontwerp en validatie van beslisboom t.a.v. waarschuwing voor acute
schade door luchtverontreinigingscomponenten
Werking van ontsmettingsmiddelen tegen virussen
Besmetting van waterbassins met virussen
Werking van ontsmettingsmiddelen, volgens de inwerkmethode, tegen
virussen
Overdracht van meloene-necrosevirus bij komkommer, al dan niet door
Olpidium
De respons van tripsen op geurstoffen, in afwezigheid van een kleur,
wordt onderzocht m.b.v. een olfactometer
De invloed van de temperatuur op de ontwikkeling van roofmijten onder
geconditioneerde omstandigheden.
De invloed van de luchtvochtigheid op de ontwikkeling van roofmijten
onder geconditioneerde omstandigheden
Massakweek Amblyseius degenerans op geschikte waardplant
Effect van stuifmeelvervangend preparaat op ontwikkeling en
reproduktie van Amblyseius spp. in het laboratorium
Toetsing pesticiden op neveneffecten op Amblyseius cucumeris
en Amblyseius degenerans onder semi-lab.-omstandigheden
Toetsing pesticiden op neveneffecten op Orius insidiosus
onder semi-veld-omstandigheden
Toetsing pesticiden op neveneffecten op sluipwespen van mineervlieg
onder semi-veld-omstandigheden
Biologische bestrijding van sciaridae met insektenparasitaire aaltjes
Evaluatie van fungiciden ter bestrijding van Myrothecium
Toetsen van (experimentele) middelen ter bestrijding van witte vlieg
(kaswittevlieg en tabakswittevlieg)
Toetsen van (experimentele) middelen ter bestrijding van luis (katoenluis en perzikluis)
Bepalen van het residuverloop van pesticiden op vruchtgroenten in het
kader van milieu bewuste teelt
Bepalen van residu van pesticiden op consumptiegewassen bij verschil
lende toedieningstechnieken
Interactie bij de opname van mangaan en zink bij komkommer
Stabiliteit van Fe-complexen
Bepalingen voor kwantificering en kwalificering van wortelexudaten in
substraatsystemen
Voorkomen algengroei in regenwaterbassins
Mineralenbalans bij teelten in veen en bij teelten op hoge
zandgronden (voor combiteelten en chrysant/Freesia/roos)
Waterverbruik bij radijs, paksoi, Chinese kool, Alstroemeria en
Hippeastrum
Onderzoek naar de structuurstabiliteit van diverse veentypen.
Internationale standaardisatie van fysische en chemische
bepalingsmethoden van en normen voor substraten
Ontwikkeling van bepalingsmethoden voor fysische eigenschappen van
substraten
Invloed van teelt en wortelgroei op de fysische eigenschappen van
substraten
Meting van volumetrisch lucht- en watergehalte van minerale substraten
- 91 -

Onderzoekprogramma Glasgroente en Bloemisterij 1994

bij verschillende omstandigheden
Kwaliteitsborging laboratorium
Zetmeelbepaling in vers gewas
Verbetering destructiemethode voor de B-bepaling in gewas
Ontwikkeling analysemethoden voor de bepaling van zware metalen in
gewas en waterige extracten
6403.11 Onderzoek gedrag Cu onder invloed van diverse substraten
6403.12 Onderzoek naar vervanging ammonium-bepaling via destillatiemethode
naar een autoanalyse-methode
6403.13 Ontwikkeling analysemethode voor de bepaling van totaalstikstof in
voedingsoplossingen en waterige extracten
6404.01 Uitwisselbare en wateroplosbare elementen in kunstmatige substraten
6404.03 Bepalingsmethode voor de zuur/base-capaciteit van substraten
7104.03 Enquête C02-gebruik
7105.02 Invulling van het model voor verschillende gewassen en bedrijfssyste
men
7106.01 Het aanleveren van kennis en informatie over gesloten bedrijfssystemen
7204.02 Model standaardkostprijsberekening voor het vegetatief vermeerderen op
produktiebedrijven
7210.01 Verzamelen en modelleren kennis van gewasbescherming bij vruchtgroen
ten
7210.02 Ontwikkelen programma voor gewasbescherming bij vruchtgroenten
7210.03 Toetsen van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssyteem voor
gewasbescherming op praktijkbedrijven
7401.24 Bovenlangs stomen van substraatbedden in gesloten systemen
7402.03 Meten van depositie in een kas met verscheidene spuitapparaten
6403.04
6403.06
6403.08
6403.10

OVERZICHT VAN PROEVEN: GLASGROENTE
Algemeen
6107.02
6110.02
6308.04
7206.03

glasgroente
Verlaging van het nitraatgehalte bij knolgewassen
Fosfaatbemesting bij kasteelten
Glaswol als substraat voor kasteelten
Selecteren en toetsen van milieubewuste oplossingen t.b.v.
opstellen richtlijnen

Aubergine
1205.03 Oorzaak van onregelmatige stengelgroei bij aubergine
1304.14 Gebruikswaarde-onderzoek aubergine stookteelt
4104.10 Het effect van temperatuur op dofheid en ingezonken plekken bij
aubergine
6304.23 Invloed van substraat en watergiftfrequentie op bladvergeling bij
aubergine
Framboos
1404.01 Late herfstteelt van zomer en herfstframboos
Chinese kool
1304.09 Gebruikswaarde-onderzoek
1304.10 Gebruikswaarde-onderzoek
1304.11 Gebruikswaarde-onderzoek
1304.12 Gebruikswaarde-onderzoek

Chinese
Chinese
Chinese
Chinese

kool
kool
kool
kool

voorjaarsteelt
voorjaarsteelt
voorjaarsteelt
voorjaarsteelt
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Courgette
1304.13 Gebruikswaarde-onderzoek courgette
6105.04 Invloed van Si op groei, produktie en kwaliteit bij courgette
Komkommer
1102.06 Teeltmogelijkheden in de winter- en zomerperiode
1102.07 Teeltmogelijkheden van een hoge draadteelt in de winterperiode
1209.01 Effect vergelijking van oude/gestoomde en nieuwe matten bij start
van zomerteelt komkommer
1307.05 Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt komkommer
1307.06 Gebruikswaarde-onderzoek zomerplanting komkommer
1307.07 Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt komkommer
1307.08 Gebruikswaarde-onderzoek zomerteelt komkommer
1307.09 Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt komkommer
1307.10 Gebruikswaarde-onderzoek zomerplanting komkommer
1307.11 Gebruikswaarde-onderzoek vroege stookteelt komkommer
1307.12 Gebruikswaarde-onderzoek zomerteelt komkommer
3204.05 Invloed van Ca-Si-huishouding in het wortelmilieu op Pythium-aantas
ting bij komkommer
3205.07 Invloed van klimaat op echte meeldauw bij komkommer en op biologische
bestrijding van echte meeldauw
3205.08 Vaststellen van schadedrempels voor echte meeldauw bij komkommer
3214.05 De invloed van de luchtvochtigheid op de ontwikkeling van roofmijten
in kassen
3215.01 Invloed van kasklimaat op Botrytis cinerea in komkommer
3215.02 Invloed van temperatuur en luchtvochtigheid op latentietijd,
lesiegroei en sporulatie van Botrytis cinerea
3302.20 Vestiging van kolonies van Amblyseius cucumeris, Amblyseius
degenerans en Amblyseius limonicus met behulp van pollen
3302.22 Bestrijding Californische trips op komkommer met combinatie van blad
en bodembewonende roofmijten
3304.12 Reproduktie en ontwikkeling van de sluipwesp Aphelinus varipes
bij verschillende temperaturen
3304.13 Bestrijding van katoenluis met de sluipwesp Aphelinus varipes
3304.14 Bestrijding van katoenluis met de sluipwesp Aphidius colemani via open
kweken
3304.15 Geschiktheid van verschillende stadia van katoenluis voor de sluipwesp
Aphelinus gossypii
3304.16 Functionele respons van Aphelinus gossypii in petrischaaltjes
3304.17 Reproduktie en ontwikkeling van de sluipwesp Aphelinus gossypii bij
verschillende temperaturen
3304.18 Zoekgedrag van Aphidius colemani bij keuze tussen verschillende
stimuli
3309.01 Effect van het systemisch aphicide NTN 33893 op natuurlijke vijanden
in de komkommerteelt
3309.02 Effect van de Insect Growth Regulator SBO 8810 op een trips Amblyseius orius-complex
3313.01 Screening van antagonisten ter bestrijding van Pythium bij komkommers
in de opkweekfase
3313.02 Screening van antagonisten ter bestrijding van Pythium bij komkommer
in de produktiefase
3313.03 Toepassen van geselecteerde antagonisten ter bestrijding van Pythium
bij komkommer in de opkweekfase
3313.04 Toepassen van geselecteerde antagonist(en) ter bestrijding van Pythium
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3404.09
3404.14
4104.11
4104.14
4104.15
4104.16
6104.06
6104.08
6204.05
6204.06

bij komkommers in de produktiefase
Effectiviteit van fosethyl-aluminium (Aliette) tegen Olpidium (vector meloenenecrosevirus) bij komkommer
Effectiviteit van hymexazool (Tachigaren) tegen Pythium bij komkommer
Voorkomen van 'zwarte' vruchten bij komkommer
Effect van teelthandelingen op het ontstaan van varkensstaartjes
Voorkomen van 'zwarte' vruchten bij komkommer
Voorkomen van 'zwarte' vruchten bij komkommer
pH-effecten door NH4 en door zuurdosering bij roos
Onderzoek naar relaties tussen teeltstadia en het verloop van de pH en
K-concentraties bij komkommer
Effecten van ongelijke zoutverdeling in het wortelmilieu van komkommer
(5)
Effecten van ongelijke zoutverdeling in het wortelmilieu van komkommer
(6)

6302.06
6304.21
6304.22
7206.06
7206.07

Invloed van molecuulgrootte van humuszuren op de wortelontwikkeling
van komkommer
Optimalisering van substraatmaterialen bij komkommer
Optimalisering van substraatmaterialen bij komkommer
Toetsen voor mileugerichte maatregelen in bedrijfsverband in de
praktijk voor komkommer
Ontwikkelen van een puntensysteem voor de classificatie van milieu
maatregelen op bedrijfsniveau

Koolrabi
6107.12 Verlaging van het nitraatgehalte bij koolrabi
Kropsla
1308.12
1308.13
1308.16
1308.17
1308.18
1308.19
1308.20
1308.21
1308.25
3311.01

Gebruikswaarde-onderzoek winterteelt 'zware' sla
Gebruikswaarde-onderzoek voorjaarsteelt sla
Gebruikswaarde-onderzoek winterteelt sla 'normaal' gewicht
Gebruikswaarde-onderzoek voorjaarsteelt sla
Gebruikswaarde-onderzoek winterteelt sla
Gebruikswaarde-onderzoek winterteelt 'zware' sla
Gebruikswaarde-onderzoek voorjaarsteelt sla
Gebruikswaarde-onderzoek late voorjaarsteelt sla
Gebruikswaarde-onderzoek winterteelt 'zware' sla
Praktijkproef met biologische bestrijding en selectieve chemische
middelen tegen plagen en ziekten in sla
6107.22 Verlagen van het nitraatgehalte van sla; invloed van VITANAL op bodem
activiteit in grondpottenproef
6107.23 Verlagen van het nitraatgehalte van sla: toepassing van organische
eiwitten zoals bloedmeel
6107.24 Verlagen van het nitraatgehalte van sla op NFT
6306.11 Ontwikkeling van toetsmethodiek zuurstofgebrek
7401.05 Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten substraatbed en
mobiele gootsystemen bij kropsla
7401.06 Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij kropsla
Lollo Rossa
1401.07 Oriënterend rassenonderzoek Lollo Rossa
1401.08 Oriënterend rassenonderzoek Lollo Rossa en Lollo Bionda
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Meloen
6105.03

Invloed van snoei op produktie en kwaliteit bij ogenmeloen
Invloed van Si op groei, produktie en kwaliteit bij meloen

Paksoi
4107.04

Beperken van bladbreukgevoeligheid bij paksoi

1208.01

Paprika
1204.08
1204.09
1309.04
1309.05
1309.06
1309.07
1309.08
1309.09
3211.01
3211.11
3302.18
3302.19
4107.01
4107.02
6109.04
6111.05
6203.22
7206.05
7206.07

Invloed van grondkoeling op zetting van paprika
Gevolgen van vruchtsnoei op de regelmaat van paprika
Gebruikswaarde-onderzoek paprika stookteelt
Gebruikswaarde-onderzoek paprika heteluchtteelt
Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt paprika, vruchtkleuren: groen,
geel en rood
Gebruikswaarde-onderzoek paprika stookteelt
Gebruikswaarde-onderzoek heteluchtteelt paprika
Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt paprika
Verspreiding van tomatenbronsvlekkenvirus via besmette matten bij
tomaat en paprika
Beproeving van de mogelijkheid van zaadovergang van geelnervigheid bij
paprika
Praktijkproef bestrijding Califomische trips met Amblyseius
degenerans op paprika
Vroege introductie van Amblyseius degenerans in paprika met behulp van
stuifmeel
Invloed van grondkoeling en rassen op het optreden van scheuren en
watervlekken bij oranje paprika
Invloed van de nachttemperatuur en voedingsconcentratie op het
optreden van scheuren en watervlekken bij oranje paprika
Adviesbasis paprika in gesloten teeltsystemen
Invloed N03/C1 op produktie en kwaliteit van paprika, tevens
toepassing van plantsapanalyse
Het effect van een hoge concentratie in de voedingsoplossing
van natrium en overige kationen op kwaliteit en produktie
Toetsen van mileugerichte maatregelen in bedrijfsverband in
de praktijk voor paprika
Ontwikkelen van een puntensysteem voor de classificatie van
milieumaatregelen op bedrijfsniveau

Postelein
4107.03 Verbetering van roodkleuring van de steeltjes bij postelein
Radijs
6110.01
6207.01
6208.01
6208.02

7401.09

Toetsing bemestingsadvies radijs
Water- en mineralenbalans bij radijs geteeld in grond
Mineralenbalans bij radijs en chrysant geteeld in grond
Verbetering waterverdeling van gietsystemen voor grondgebonden teelten
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij radijs

Stoksnljboon
1210.01 Invloed van plantbeheersing en plantverband op produktie en
kwaliteit bij snijboon
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Tomaat cherry
1209.04 Onderzoek naar optimale onderstam bij cherrytomaat

Tomaat rond
1302.05 Ontwikkeling toetsmethode echte meeldauw bij tomaat
1311.05 Onderzoek ronde tomaat stookteelt
1401.09 Teeltmogelijkheden van Romatomaat
1401.10 Teeltmogelijkheden van Romatomaat
2101.03 Invloed buisligging en -temperatuur op verticale temperatuuropbouw van
de kaslucht en het gewas
2106.02 Verzameling van gegevens over sehermgebruik, energieverbruik en
produktie in de praktijk (tweede jaar)
2107.01 Eerste verkenning naar de mogelijkheden van flexibele regelprioriteiten in de kasklimaatregeling
2108.01 Beheersing van de luchtvochtigheid met het energiescherm in de over
gangsfase van nacht naar dag
2109.01 Invloed van het aantal en de ligging van C02-darmen op de C02-verdeling
2110.01 Metingen aan buis- en luchttemperatuur en vastleggen van groei- en
produktieverschillen binnen een tomatenbed
2209.05 Doorrekenen van minimumbuis-regelingen op de produktie en het energie
verbruik
2302.02 Relatie waterverbruik, groei en produktie bij tomaat
3211.01 Verspreiding van tomatenbronsvlekkenvirus via besmette matten bij
tomaat en paprika
3303.09 Vaststellen of sluipwespen van mineerders een voorkeur hebben voor een
bepaalde hoogte in een tomatengewas
3402.04 Onderzoek naar de effectiviteit van de Hydronic vlamontsmetter tegen
Fusarium oxysporum en tomaatmozaïekvirus
3402.05 Onderzoek naar de effectiviteit van geactiveerde H202 tegen Fusarium
oxysporum
3403.09 Beperking van de hoeveelheid bestrijdingsmiddel en van de emissie door
toevoeging van verdampingsremmers
3403.11 Vergelijk toedieningstechnieken i.v.m. effectiviteit en (mogelijk)
verlaging van de dosering in een hoog opgaand gewas
4106.01 Nagaan van relaties tussen fysische vruchtparameters en smaakeigenschappen bij tomaat
4207.01 Vergelijk van drie stevigheidsmeters op nauwkeurigheid en relatie met
houdbaarheid
4401.06 Invloed van plantafstand op smaak bij tomaat
4405.01 Het effect van groeisnelheid van gewas en vrucht op de kwaliteit van
tomaat
5104.03 Effect van het sorteren van tomaatplanten op groei en produktie
6111.04 Interactie verdamping zoutschade
6112.05 Interactie organische stof Fe en pH
6302.08 Ontwikkeling van een groeitest voor substraatmaterialen
6308.06 De lucht- en waterverdeling in verschillende glaswolsubstraten en de
invloed op de wortelverdeling en de opbrengst
7206.04 Toetsen van milieugerichte maatregelen in bedrijfsverband in de
praktijk voor tomaat
7206.07 Ontwikkelen van een puntensysteem voor de classificatie van milieu
maatregelen op bedrijfsniveau
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Tomaat vlees
1302.05 Ontwikkeling toetsmethode echte meeldauw bij tomaat
1312.05 Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt vleestomaat
1312.06 Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt vleestomaat
1312.07 Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt vleestomaat
1313.03 Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt tussentypen tomaat
1313.04 Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt trostomaat tussentypen
1313.05 Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt tussentype tomaat
4105.01 Beschrijving verloop smaakgevende stoffen bij verschillende
tomatentypen
4106.01 Nagaan van relaties tussen fysische vruchtparameters en smaakeigenschappen bij tomaat
4207.01 Vergelijk van drie stevigheidsmeters op nauwkeurigheid en relatie met
houdbaarheid
6303.02 Invloed van hergebruik van drainwater met en zonder ontsmetting op
gewasontwikkeling bij tomaat
7206.04 Toetsen van milieugerichte maatregelen in bedrijfsverband in de
praktijk voor tomaat
7206.07 Ontwikkelen van een puntensysteem voor de classificatie van milieu
maatregelen op bedrijfsniveau
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OVERZICHT VAN PROEVEN: BLOEMISTERIJ SNIJBLOEMEN
Algemeen
1301.07
1301.10
3310.01
4306.01
4307.01
6115.03

Snijbloemen
Ontwikkelen Botrytistoets voor diverse bloemisterijgewassen
Resistentietoetsen bij bloemisterijgewassen
Waardplantgeschiktheid van diverse siergewassen voor de roofwants
Orius laevigatus
Analyse van celwandveranderingen bij anjer. Methodiekontwikkeling.
Relatie tussen ademhaling en uitbloeisnelheid
Bepalen hoeveelheid geloosde nutriënten bij de teelt van buitenbloemen

Achillea
4505.02 Invloed van de watertemperatuur in verschillende schakels van de keten
op de houdbaarheid van diverse snijbloemen
Alstroemeria
1315.16 Gebruikswaarde-onderzoek Alstroemeria 1993/1994
2205.03 Effect van worteltemperatuur op bloeispreiding bij Alstroemeria
2205.04 Effect van wortel- en kasluchttemperatuur op bloeispreiding bij
Alstroemeria
2205.05 Invloed rhizoomtemperatuur op reactietijd Alstroemeria
2212.03 Effect van C02 op groei en produktie van Alstroemeria
6109.05 Groeiregulering bij Alstroemeria met stikstof en kali
6306.03 Invloed lucht-waterhuishouding substraat en watergeefregime bij
Alstroemeria (PBN 1506-21)
7401.17 Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij Alstroemeria
7401.20 Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen bij
Alstroemeria
7401.25 Toetsing en aanpassing rekenmodel temperatuurgedrag bij koeling van
substraatbedden
7401.26 Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij Alstroemeria
Amaryllis
1209.03 Teeltkundige aspecten van de Amaryllisbollenteelt op diverse minerale
substraten
1315.17 Gebruikswaarde-onderzoek Amaryllis
5105.02 Evaluatie van de gegevens en voorbereiding van een experiment in 1994
5402.01 Testen van een reeks bewaartemperaturen op het Amaryllisras Rilona
5402.02 Mogelijkheid van verdere verkorting van de bewaarduur van het
Amaryllisras 'Red Lion'
6108.06 EC-niveau bij Amaryllis in substraat
7401.23 Arbeidskundig onderzoek voor diverse gewassen in gesloten
bedrijfssystemen

Anemone
6306.10

Invloed substraat en watergeefregime op kwaliteit Anemone

Anjer
1107.04 Dianthus barbatus bloeivervroeging van buiten in containers geteelde
planten
1301.16 Ontwikkeling toetsmethode voor referentietoets anjer
1301.17 Ontwikkeling toetsmethode voor spat-resistentie bij anjer
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4306.01
6202.02
6306.07
6306.11
7401.15
7401.19
7401.27

Analyse van celwandveranderingen bij anjer. Methodiekontwikkeling
Water- en mineralenbalans bij roos en anjer in recirculatie
Invloed worteltemperatuur, zuurstofvoorziening en EC (NaCl) op anjer
Ontwikkeling van toetsmethodiek zuurstofgebrek
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen bij
anjer II
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen bij
anjer I
Teelt en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij anjer

Anthurium
1315.04 Gebruikswaarde-onderzoek Anthurium (PBN 2704-3)
2105.06 Zomerklimaat Anthurium andreanum
3402.02 Onderzoek naar de effectiviteit van ontsmetting van voedingswater (UV,
Jodium, 03 en H202) tegen wortelaaltjes
Aster
1203.14
1403.01

Daglengtebehandeling Aster
Onderzoek naar de teeltmogelijkheden van kleinbloemige Aster-typen en
-rassen (PBN 2701-1)
2202.23 Invloed tijdstip nachtonderbreking en lamptype op bloei van planten
met een 'Light-dominant Response'
2202.24 Tijdstip en niveau fotoperiodische belichting bij chrysant en Aster

Astilbe
1101.03

Bloemproduktie van Astilbe in het tweede jaar na invriezen

Bouvardia
1315.21 Sortimentsopplanting Bouvardia
2202.25 Effect van assimilatiebelichting de bij teelt van Bouvardia
3406.10 Toetsen van (experimentele) middelen ter bestrijding van luis (katoenluis en perzikluis)
4304.04 Waterbalans Bouvardia II
6203.12 Effecten van NaCl bij Bouvardia in gesloten teeltsystemen
6203.18 Effecten van chloride en natrium bij Bouvardia
Callistephus
1315.22 Sortimentsonderzoek Callistephus onder glas
Campanula
1107.03 Containerteelt van zomerbloemen buiten voor bloeivervroeging onder
glas
Celosia
6304.16

Groei en bloei van Celosia op een gesloten teeltsysteem

Chrysant
1209.05 Effect van ouderdom van voedingsoplossing op het optreden van wortelrot bij chrysant in een waterig teeltsysteem
1301.03 Ontwikkeling referentietoets chrysant
1315.18 Gebruikswaarde-onderzoek chrysant voor jaarrondteelt
2202.24 Tijdstip en niveau fotoperiodische belichting bij chrysant en Aster
3204.07 Invloed van inoculatiemethodieken op aantasting bij chrysant
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3204.10
3208.01
3310.03
3310.06
3403.12
3403.13
3403.14
3406.09
3406.11
3406.12
6203.17
6203.20
6208.01
6208.02
6301.02
6301.04
6302.07
6303.01
6306.11
6306.12
6404.02
7401.01
7401.03
7401.04
7401.23

Invloed van eb/vloed met en zonder substraat op Pythium-aantasting bij
chrysant
Populatiedynamica en bemonstering van insekten in chrysant
Geïntegreerde bestrijding van plagen in chrysant; evaluatie van
natuurlijke vijanden
Lab.-onderzoek naar de effectiviteit van de insektenpathogene schimmel
Paecilomyces op Californische trips en Florida-mot
Vergelijking toedieningstechnieken i.v.m. effectiviteit en (mogelijk)
verlaging van de dosering in laagblijvend gewas
Emissie van gewasbeschermingsmiddelen via condenswater in een laag
blijvend gewas (chrysant)
Met behulp van schermen bij chrysant mogelijk de dosering verlagen en
de emissie beperken
Toetsen van (experimentele) middelen ter bestrijding van witte vlieg
(kaswittevlieg en tabakswittevlieg)
Evaluatie van (experimentele) middelen ter bestrijding van Califor
nische trips
Evaluatie van (selectieve) middelen ter bestrijding van (katoen)luis
Invloed van NaCl-overmaat in substraat en substraatloze recirculerende
teeltsystemen bij chrysant
Zouteffecten in gesloten teeltsystemen II
Mineralenbalans bij radijs en chrysant geteeld in grond
Verbetering waterverdeling van gietsystemen voor grondgebonden teelten
Fysische aspecten van venige substraten
Telen van chrysant op veensubstraat in gesloten teeltsysteem
Meting van volumetrisch lucht- en watergehalte van minerale substraten
bij verschillende omstandigheden
Ontwikkeling van watergehalte- en concentratiemetingen in substraten
Ontwikkeling van toetsmethodiek zuurstofgebrek
Interactie van worteltemperatuur en substraat bij chrysant
Ontwikkeling van extractiemethode voor Fe-bepaling in veensubstraat
Onderzoek naar mogelijkheden van teelt met wortelberegening bij
chrysant
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten substraatbed en
waterige teeltsystemen bij chrysant
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij chrysant
Arbeidskundig onderzoek voor diverse gewassen in gesloten bedrijfs
systemen

Cymbidium
6104.03 Effecten pH bij Cynbidium
Delphinium
3405.05 Meeldauwbestrijding in buitengeteelde snijbloemen
Euphorbia
2204.16 Invloed temperatuur en teeltwijze op groei en ontwikkeling van
Euphorbia fulgens
Eustorna
2202.22

Invloed van belichten op bloei van Eustoma

- 100 -

Onderzoekprogramma Glasgroente en Bloemisterij 1994

Freesia

1209.02
1315.19
4303.02
4303.03
4303.04
4303.05
7401.12
7401.13
Gerbera
1301.05

3201.02
3201.04
3201.05
3308.02
3406.10
3406.13
5102.08
6304.12
6304.13
6304.20

Teeltkundige aspecten van het vermeerderen van knol-Freesia op
substraat
Gebruikswaarde-onderzoek Freesia in verschillende teeltperioden
gedurende 1993-1994
Koolhydraathuishouding van Freesiaknoppen
Bepaling stoffen of processen die invloed hebben op de bloemknopope
ning bij Freesia
Koolhydraathuishouding van Freesiaknoppen (2)
Bepaling stoffen of processen die invloed hebben op de bloem
knopopening bij Freesia (2)
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen bij
Freesia
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij Freesia
Methodiekontwikkeling voor het aantonen van vatverstoppingsgevoe
ligheid van siergewassen
Modelvorming ontwikkeling en verspreiding Botrytis cinerea in Gerbera
en roos (PBN 3701-4).
Gebruik van 'RAPID's in het onderzoek naar de epidemiologie van
Botryris cinerea in Gerbera en roos in kasteelten
Relatie tussen de waterhuishouding en gevoeligheid van de gerberabloem
voor Botrytis in de naoogstfase
Biologische bestrijding Botrytis cinerea in de naoogst-fase
Toetsen van (experimentele) middelen ter bestrijding van luis (katoenluis en perzikluis)
Evaluatie van (selectieve) middelen ter bestrijding van Bemisia tabaci
Opkweek van uitgangsmateriaal Gerbera
Kleikorrels als substraat in een gesloten teeltsysteem bij Gerbera I
Kleikorrels als substraat in een gesloten teeltsysteem bij Gerbera II
Invloed van de kolomhoogte van het substraat bij Gerbera

Gypsophila

3303.08
6304.15

Mineervliegbestrijding met insektengaas en met sluipwespen in
Gypsophila
Invloed van watergift en substraten op de groei en ontwikkeling van
Gypsophila

Limonium

3408.05

Onkruidbestrijding in buitenbloemen met gebruikmaking van afdekmate
rialen II: Phlox en Limonium

Matricaria

2202.23

Invloed tijdstip nachtonderbreking en lamptype op bloei van planten
met een 'Light-dominant Response'

Orchidee
3211.09 De werking van melk om verspreiding van virus in orchidee tegen te
gaan
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Phlox
3405.05
3408.05
6115.01
6304.18

Meeldauwbestrijding in buitengeteelde snijbloemen
Onkruidbestrijding in buitenbloemen met gebruikmaking van afdekmate
rialen II: Phlox en Limonium
Stikstofbemesting bij zomerbloemen: Phlox en Veronica
Groei en bloei van 2e jaars aanplant Phlox op een gesloten teelt
systeem

Ranunculus
6304.17 Groei en bloei van ranonkel op een gesloten teeltsysteem
Roos
1207.03
1301.05
1301.15
1315.15
1315.20
2213.01
2213.02
2301.03
3102.05
3201.02
3201.04
3202.02
3203.02
3310.02
3404.03
3404.11
3408.04
4301.01
4306.02
5101.03
5101.04
5202.01
5302.04
5304.01
6202.02
6203.21
7204.01

Teeltoptimalisering trosroos: trosvorming
Methodiekontwikkeling voor het aantonen van vatverstoppingsgevoeligheid van siergewassen
Ontwikkeling referentietoets roos 3
Gebruikswaarde-onderzoek roos 1993-1994
Gebruikswaarde-onderzoek roos 1994-1995
Toetsing van twee schermen op klimaatbeïnvloeding, gewasschade en
produktie-effecten
Toepassing van schermen in combinatie met assimilatiebelichting
Invloed van buistemperaturen en natuurlijk licht op de gewastranspira
tie van roos
Evaluatie elektroforetische detectie van phytophthora spp. in roos
Modelvorming ontwikkeling en verspreiding Botrytis cinerea in Gerbera
en roos (PBN 3701-4).
Gebruik van 'RAPID's in het onderzoek naar de epidemiologie van
Botryris cinerea in Gerbera en roos in kasteelten
Geleide bestrijding van echte meeldauw (S.pannosa) op roos in de
praktijk
Epidemologie (detectie, waardplantgeschiktheid en gevoeligheid) en
bestrijding van Phytophthora sp. bij roos in bakken
Het testen van roofmijten en parasitaire sluipwespen ter onderdrukking
van Californische trips in roos
Chemische bestrijding van Gnomonia radicicola en Phytophthora sp. bij
roos
Evaluatie van fungiciden ter bestrijding van Phytophthora sp. bij roos
in steenwol
Bestrijding van varens bij de teelt van rozen op substraat
De rol van koolhydraten en osmoregulatie voor knopopening
Analyse van celwandveranderingen bij rozen
Vermeerdering rozenonderstammen uit zomerstek en opkweek
in pluggen op eb/vloed (buiten)
Beoordeling nieuwe onderstamklonen uit het tweede Stur-project op
vemeerderbaarheid door stenten
Invloed hormoontype en -hoeveelheid op het uitlopen van okselknoppen
van roos in vitro
Verbeteren stentresultaten door gebruik van weefselkweek-moerplanten
Invloed stekbehandeling op beworteling
Water- en mineralenbalans bij roos en anjer in recirculatie
Effecten van NaCl bij roos II
Toetsing en uitbreiding model vervanging meerjarige gewassen
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Sering
5103.02

Vergelijking seringenonderstammen (PBN 2211)

Trachelium
2204.22 Invloed van temperatuur, tijdens opkweek, op gelijkheid groei
Trachelium, geteeld in gesloten teeltsysteem
6304.19 Groei en bloei van Trachelium op een gesloten teeltsysteem
Veronica
3405.05 Meeldauwbestrijding in buitengeteelde snijbloemen
6115.01 Stikstofbemesting bij zomerbloemen: Phlox en Veronica

OVERZICHT VAN PROEVEN: BLOEMISTERIJ POTPLANTEN
Algemeen
1301.07
1402.04
2105.08
2211.02

potplanten
Ontwikkelen Botrytistoets voor diverse bloemisterijgewassen
Teeltonderzoek nieuwe gewassen
Voorjaarsklimaat potplanten
Verbetering van de energie-efficiêntie bij toepassing van assimilatie
belichting, fase 2
2212.01 Toetsing outillage voor C02-onderzoek bij potplanten
2212.02 Invloed C02 op groei en bloei van potplanten
4403.04 Teeltfactoren die de kwaliteit van potplanten beïnvloeden
4403.07 Invloed voorjaarsklimaat op houdbaarheid potplanten
4403.08 Relatie tussen plantparameters en houdbaarheid potplanten
5102.05 Uitgangsmateriaal Azalea
6113.25 P-bemestingstrappen
6113.28 Bemestingsonderzoek potplanten: spoorelementen
7108.01 Rekenmodel voor arbeidsbesparende investeringen in de potplantenteelt
7204.03 Detaillering informatiemodel glastuinbouw, cluster kostprijsberekenin
gen
7301.02 Uitbouwen bewerkingenschema's potplanten
Acalypha
4503.03 Effecten van mechanische stress tijdens transport op de houdbaarheid
van potplanten II
Asplenium
6113.26 EC-trappen bij Asplenium
6305.08 Invloed substraat op de teelt van Asplenium op eb/vloed
Azalea
1207.02 Teeltoptimalisering bij Azalea
4403.04 Teeltfactoren die de kwaliteit van potplanten beïnvloeden
5102.05 Uitgangsmateriaal Azalea
7109.01 Prijsbepalende kenmerken en houdbaarheid bij Azalea
Begonia
1301.09 Ontwikkeling referentietoets Begonia
1303.09 Sortimentsvergelijking Begonia
1303.14 Gebruikswaarde-onderzoek Begonia 1994
1303.18 Gebruikswaarde-onderzoek Begonia 1994
2204.17 Toepassing belichtingsstrategie in combinatie met kouval/DIF bij pot103
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2204.20

en perkplanten
Invloed tijdstip van toepassing kouval op strekkingsgroei van Begonia

Bromelia
6113.11 Optimalisering samenstelling standaardvoedingsoplossing Aechmea
Cyclamen
1303.15 Sortimentsvergelijking mini Cyclamen
2204.19
3102.03
6113.30

Oriëntatie invloed assimilatiebelichting en DIF op groei en kwaliteit
van Cyclamen
Elektroforetische detectie van Fusarium oxysporum f.sp. cyclaminis in
uit praktijk afkomstige Cyclamen
Bemestingsonderzoek Cyclamen: EC-trappen en samenstelling voedingsop
lossing

Draceana

3307.04
Ficus
2210.03

Biologische bestrijding van Opogona sacchari in Yucca- en Dracaenastammen met insektenparasitaire aaltjes
Het effect van wijderzetten op de ontwikkeling en kwaliteit van Ficus
benjamina 'Exotica'

Hortensia (Hydrangea)
5102.07 Invloed uitgangsmateriaal op groei en ontwikkeling Hydrangea
6114.07 Beïnvloeding morfologie Hydrangea middels bemesting zowel buiten als
in de kas

Impatiens
2204.17 Toepassing belichtingsstrategie in combinatie met kouval/DIF bij pot
en perkplanten
Kalanchoe
1207.01 Invloed toppen op groei en ontwikkeling van potplanten: Kalanchoe en
potchrysant
6113.29 Bemestingsonderzoek Kalanchoe: EC-trappen
Palmen
6113.27

Fe-bemesting bij palmen

Pelargonium
6113.32 Toetsing van streefwaarde voor pH in het wortelmilieu bij Pelargonium
Poinsettia (Euphorbia pulcherrima)
1301.14 Ontwikkeling referentietoets Poinsettia
1303.13 Sortimentsvergelijking Euphorbia pulcherrima (nov'93-nov'94)
3314.01 Toepassing van Encarsia formosa en entomopathogene schimmels tegen
kas- en katoenwittevlieg in Poinsettia
Potchrysant

1207.01
1303.11

Invloed toppen op groei en ontwikkeling van potplanten: Kalanchoe en
potchrysant
Sortimentsvergelijking potchrysant (1992/1993)
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1303.17
6113.31

Sortimentsvergelijking potchrysant (1993/1994)
Toetsing van streefwaarde voor pH in het wortelmilieu bij potchrysant

Saintpaulia
1301.18 Ontwikkeling toetsmethode voor referentietoets Saintpaulia
1303.12 Sortimentsvergelijking Saintpaulia (1992/1993)
3310.07 Lab.-onderzoek naar de acceptatie door Orius van stuifmeel van
verschillende bloemisterijgewassen
3312.01 Epidemiologie van Phytophthora bij Saintpaulia op eb/vloed-systeem
3312.02 Biologische bestrijding van Phytophthora bij Saintpaulia op eb/vloed
systeem
3404.10 Chemische bestrijding van Phytophthora sp. in Saintpaulia en
Spathiphyllum geteeld in eb/vloedsystemen
Spathiphyllum
1303.16 Sortimentsvergelijking Spathiphyllum (1993/1994)
2204.14 Invloed temperatuur op groei en bloei van Spathiphyllum II
2204.21 Temperatuuronderzoek Spathiphyllum
2204.23 Invloed temperatuur op groei en bloei van Spathiphyllum III
3102.06 Evaluatie elektroforetische detectie van Phytophthora spp. in
potplanten
3404.10 Chemische bestrijding van Phytophthora sp. in Saintpaulia en
Spathiphyllum geteeld in eb/vloedsystemen
Yucca
3307.04
3310.05
3310.06

Biologische bestrijding van Opogona sacchari in Yucca- en Dracaenastammen met insektenparasitaire aaltjes
Biologische bestrijding van Californische trips in Yucca met de insektenpathogene schimmel Verticillium lecanii
Lab.-onderzoek naar de effectiviteit van de insektenpathogene
schimmel Paecilomyces op Californische trips en Florida-mot

OVERZICHT VAN PROEVEN: BLOEMISTERIJ BUITENGEWASSEN
1106.05
1106.06
1107.03
1107.04
1203.13
2204.17
3408.05
3408.06
3408.07
6115.01
6115.03

Bloeispreiding bij Lysimachia met plantmateriaal, topdata
gibberelline, roltunnel en belichting.
Bloeispreiding Lysimachia II
Containerteelt van zomerbloemen buiten voor bloeivervroeging
onder glas
Dianthus barbatus bloeivervroeging van buiten in containers
geteelde planten.
Bloeispreiding van buitengeteelde Lysimachia door toppen en
plantdata
Toepassing belichtingsstrategie in combinatie met kouval/DIF
bij pot- en perkplanten
Onkruidbestrijding in buitenbloemen met gebruikmaking van
afdekmaterialen II: Phlox en Limonium
Chemische onkruidbestrijding in buitengeteelde snijbloemen
in 1994
Onkruidbestrijding met afdekmaterialen bij Agapanthus
Stikstofbemesting bij zomerbloemen: Phlox en Veronica
Bepalen hoeveelheid geloosde nutriënten bij de teelt van
buitenbloemen
- 105 -

Onderzoekprogramma Glasgroente en Bloemisterij 1994

6115.04

Bemestingstrappen bij enige zomerbloemen: vast gewas Chelone
en zaaigewas Carthamus.
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OVERZICHT VAN PROEVEN PER LOCATIE
Aalsmeer
1207.01 Invloed toppen op groei en ontwikkeling van potplanten: Kalanchoë en
potchrysant
1207.02 Teeltoptimalisering bij Azalea
1207.03 Teeltoptimalisering trosroos: trosvorming
1301.03 Ontwikkeling referentietoets chrysant
1301.05 Methodiekontwikkeling voor het aantonen van vatverstoppingsgevoeligheid van siergewassen
1301.07 Ontwikkelen Botrytistoets voor diverse bloemisterijgewassen
1301.09 Ontwikkeling referentietoets Begonia
1301.10 Resistentietoetsen bij bloemisterijgewassen
1301.14 Ontwikkeling referentietoets Poinsettia
1301.15 Ontwikkeling referentietoets roos 3
1301.16 Ontwikkeling toetsmethode voor referentietoets anjer
1301.17 Ontwikkeling toetsmethode voor spat-resistentie bij anjer
1301.18 Ontwikkeling toetsmethode voor referentietoets Saintpaulia
1303.11 Sortimentsvergelijking potchrysant (1992/1993)
1303.12 Sortimentsvergelijking Saintpaulia (1992/1993)
1303.13 Sortimentsvergelijking Euphorbia pulcherrima (nov'93-nov'94)
1303.14 Gebruikswaarde-onderzoek Begonia 1994
1303.17 Sortimentsvergelijking potchrysant (1993/1994)
1303.18 Gebruikswaarde-onderzoek Begonia 1994
1315.04 Gebruikswaarde-onderzoek Anthurium (PBN 2704-3)
1315.15 Gebruikswaarde-onderzoek roos 1993-1994
1315.16 Gebruikswaarde onderzoek Alstroemeria 1993/1994
1315.20 Gebruikswaarde-onderzoek roos 1994-1995
1315.21 Sortimentsopplanting Bouvardia
1403.01 Onderzoek naar de teeltmogelijkheden van kleinbloemige Aster-typen en
-rassen (PBN 2701-1)
2105.06 Zomerklimaat Anthurium andreanum
2105.08 Voorjaarsklimaat potplanten
2202.23 Invloed tijdstip nachtonderbreking en lamptype op bloei van planten
met een 'Light-dominant Response'
2202.24 Tijdstip en niveau fotoperiodische belichting bij chrysant en Aster
2204.14 Invloed temperatuur op groei en bloei van Spathiphyllum II
2204.16 Invloed temperatuur en teeltwijze op groei en ontwikkeling van
Euphorbia fulgens
2204.17 Toepassing belichtingsstrategie in combinatie met kouval/DIF bij pot
en perkplanten
2204.23 Invloed temperatuur op groei en bloei van Spathiphyllum III
2205.05 Invloed rhizoomtemperatuur op reactietijd Alstroemeria
2210.03 Het effect van wijderzetten op de ontwikkeling en kwaliteit van Ficus
benjamina 'Exotica'
2211.02 Verbetering van de energie-efficiëntie bij toepassing van assimilatie
belichting, fase 2.
2212.01 Toetsing outillage voor C02-onderzoek bij potplanten
2212.02 Invloed C02 op groei en bloei van potplanten
2212.03 Effect van C02 op groei en produktie van Alstroemeria
3201.02 Modelvorming ontwikkeling en verspreiding Botrytis cinerea
in Gerbera en roos (PBN 3701-4)
3102.03 Elektroforetische detectie van Fusarium oxysporum f.sp. cyclaminis in
uit praktijk afkomstige Cyclamen.
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3102.04
3102.05
3102.06
3201.04
3201.05
3202.02
3203.02
3208.01
3307.03
3307.04
3308.02
3310.01
3310.02
3310.03
3310.05
3310.06
3310.07
3312.01
3312.02
3314.01
3402.02
3404.03
3404.10
3404.11
3405.01
3406.09
3406.10
3406.11
3406.12
3406.13
4301.01
4303.02

Evaluatie elektroforetische detectie van Fusarium oxysporium f.sp.
gladioli in gladiolen.
Evaluatie elektroforetische detectie van Phytophora spp. in roos.
Evaluatie elektroforetische detectie van Phytophthora spp. in
potplanten. (Spathiphillum)
Gebruik van 'RAPID's in het onderzoek naar de epidemiologie van
Botryris cinerea in Gerbera en roos in kasteelten
Relatie tussen de waterhuishouding en gevoeligheid van gerberabloemen
voor Botrytis in de naoogstfase
Geleide bestrijding van echte meeldauw (S.pannosa) op roos in de
praktijk
Epidemiologie (detectie, waardplantgeschiktheid en gevoeligheid) en
bestrijding van Phytophthora sp. bij roos in bakken
Populatiedynamica en bemonstering van insekten in chrysant
Biologische bestrijding van sciaridae met insektenparasitaire aaltjes
Biologische bestrijding van Opogona sacchari in Yucca- en Dracaenastammen met insektenparasitaire aaltjes.
Biologische bestrijding Botrytis cinerea in de naoogst-fase
Waardplantgeschiktheid van diverse siergewassen voor de roofwants
Orius laevigatus
Het testen van roofmijten en parasitaire sluipwespen ter onderdrukking
van Californische trips in roos
Geïntegreerde bestrijding van plagen in chrysant; evaluatie van
natuurlijke vijanden
Biologische bestrijding van Californische trips in Yucca met de
insektenpathogene schimmel Verticillium lecanii
Lab.-onderzoek naar de effectiviteit van de insektenpathogene schimmel
Paecilomyces op Californische trips en Florida-mot
Lab.-onderzoek naar de acceptatie door Orius van stuifmeel van
verschillende bloemisterijgewassen
Epidemiologie van Phytophthora bij Saintpaulia op eb/vloedsysteem
Biologische bestrijding van Phytophthora bij Saintpaulia op eb/vloed
systeem
Toepassing van Encarsia formosa en entomopathogene schimmels tegen
kas- en katoenwittevlieg in Euphorbia pulcherrima (Poinsetta)
Onderzoek naar de effectiviteit van ontsmetting van voedingswater (UV,
Jodium, 03 en H202) tegen wortelaaltjes
Chemische bestrijding van Gnomonia radicicola en Phytophthora sp. bij
roos
Chemische bestrijding van Phytophthora sp. in Saintpaulia en
Spathiphyllum geteeld in eb/vloedsystemen
Evaluatie van fungiciden ter bestrijding van Phytophthora sp. bij roos
in steenwol
Evaluatie van fungiciden ter bestrijding van Myrothecium roridum
Toetsen van (experimentele) middelen ter bestrijding van witte vlieg
(kaswittevlieg en tabakswittevlieg)
Toetsen van (experimentele) middelen ter bestrijding van luis (katoenluis en perzikluis)
Evaluatie van (experimentele) middelen ter bestrijding van Califor
nische trips.
Evaluatie van (selectieve) middelen ter bestrijding van (katoen)luis
Evaluatie van (selectieve) middelen ter bestrijding van Bemisia tabaci
De rol van koolhydraten en osmoregulatie voor knopopening
Koolhydraathuishouding van Freesiaknoppen
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4303.03
4303.04
4303.05
4304.04
4306.01
4306.02
4307.01
4403.04
4403.07
4403.08
4503.03
4505.02
5101.03
5101.04
5102.05
5102.07
5103.02
5202.01
5302.04
5304.01
6104.03
6109.05
6113.25
6113.26
6113.27
6113.28
6113.29
6113.30
6203.12
6203.17
6203.18
6203.20
6203.21
6302.07
6304.12
6304.13
6304.20
6306.03
6306.07
6306.10
6306.11
6306.12
7108.01

Bepaling stoffen of processen die invloed hebben op de bloemknopope
ning bij Freesia
Koolhydraathuishouding van Freesiaknoppen (2)
Bepaling stoffen of processen die invloed hebben op de bloemknopope
ning bij Freesia (2)
Waterbalans Bouvardia II
Analyse van celwandveranderingen bij anjer. Methodiekontwikkeling.
Analyse van celwandveranderingen bij rozen
Relatie tussen ademhaling en uitbloeisnelheid
Teeltfactoren die de kwaliteit van potplanten beïnvloeden
Invloed voorjaarsklimaat op houdbaarheid potplanten
Relatie tussen plantparameters en houdbaarheid potplanten
Effecten van mechanische stress tijdens transport op de houdbaarheid
van potplanten II
Invloed van de watertemperatuur in verschillende schakels van de keten
op de houdbaarheid van diverse snijbloemen
Vermeerdering rozenonderstammen uit zomerstek en opkweek in pluggen op
eb/vloed (buiten)
Beoordeling nieuwe onderstamklonen uit het tweede Stur-project op
vermeerderbaarheid door stenten
Uitgangsmateriaal Azalea
Invloed uitgangsmateriaal op groei en ontwikkeling Hydrangea
Vergelijking seringenonderstammen (PBN 2211)
Invloed hormoontype en -hoeveelheid op het uitlopen van okselknoppen
van roos in vitro
Verbeteren stentresultaten door gebruik van weefselkweekmoerplanten
Invloed stekbehandeling op beworteling
Effecten pH bij Cymbidium
Groeiregulering bij Alstroemeria met stikstof en kali
P-bemestingstrappen
EC-trappen bij Asplenium
Fe-bemesting bij palmen
Bemestingstingsonderzoek potplanten: spoorelementen
Bemestingsonderzoek Kalanchoe: EC-trappen
Bemestingsonderzoek Cyclamen: EC-trappen en samenstelling voedingsop
lossing
Effecten van NaCl bij Bouvardia in gesloten teeltsystemen
Invloed van NaCl-overmaat in substraat en substraatloze recirculerende
teeltsystemen bij chrysant
Effecten van chloride en natrium bij Bouvardia
Zouteffecten in gesloten teeltsystemen II
Effecten van NaCl bij roos II
Meting van volumetrisch lucht- en watergehalte van minerale substraten
bij verschillende omstandigheden
Kleikorrels als substraat in een gesloten teeltsysteem bij Gerbera I
Kleikorrels als substraat in een gesloten teeltsysteem bij Gerbera II
Invloed van de kolomhoogte van het substraat bij Gerbera
Invloed lucht-waterhuishouding substraat en watergeefregime bij
Alstroemeria (PBN 1506-21)
Invloed worteltemperatuur, zuurstofvoorziening en EC(NaCl) op anjer
Invloed substraat en watergeefregime op kwaliteit Anemone
Ontwikkeling van toetsmethodiek zuurstofgebrek
Interactie van worteltemperatuur en substraat bij chrysant
Rekenmodel voor arbeidsbesparende investeringen in de potplantenteelt
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7109.01
7204.01
7204.02
7204.03
7401.19
7401.20
Breda
4107.02

Prijsbepalende kenmerken en houdbaarheid bij Azalea
Toetsing en uitbreiding model vervanging meerjarige gewassen
Model standaardkostprijsberekening voor het vegetatief vermeerderen op
produktiebedrijven
Detaillering informatiemodel glastuinbouw, cluster kostprijsberekenin
gen
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen bij
anjer I
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen bij
Alstroemeria
Invloed van de nachttemperatuur en voedingsconcentratie op het
optreden van scheuren en watervlekken bij oranje paprika

Diversen (Instituten e.d.)
7301.02 Uitbouwen bewerkingenschema's potplanten
Horst
1106.05
1106.06
1204.08
1308.12
1308.13
1312.05
1313.03
1313.04
1401.10
2205.03
2213.01
2213.02
3408.05
3408.07
4104.11
4107.01
5102.08
6110.02
6115.04
6304.21
7401.04
7401.06
7401.13
7401.26
7401.27

Bloeispreiding bij Lysimachia met plantmateriaal, topdata,
gibberelline, roltunnel en belichting.
Bloeispreiding Lysimachia II
Invloed van grondkoeling op zetting van paprika
Gebruikswaarde-onderzoek winterteelt 'zware' sla
Gebruikswaarde-onderzoek voorjaarsteelt sla
Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt vleestomaat
Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt tussentypen tomaat
Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt tussentypen trostomaat
Teeltmogelijkheden van Romatomaat
Effect van worteltemperatuur op bloeispreiding bij Alstroemeria
Toetsing van twee schermen op klimaatbeïnvloeding, gewasschade en
produktie-effecten
Toepassing van schermen in combinatie met assimilatie-belichting
Onkruidbestrijding in buitenbloemen met gebruikmaking van afdekmate
rialen II: Phlox en Limonium
Onkruidbestrijding met afdekmaterialen bij Agapanthus
Voorkomen van 'zwarte' vruchten bij komkommer
Invloed van grondkoeling en rassen op het optreden van scheuren en
watervlekken bij oranje paprika
Opkweek van uitgangsmateriaal Gerbera
Fosfaatbemesting bij kasteelten
Bemestingstrappen bij enige zomerbloemen: vast gewas Chelone en zaaigewas Carthamus
Optimalisering van substraatmaterialen bij komkommer
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij chrysant
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij kropsla
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij Freesia
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij Alstroemeria
Teelt en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semie-praktijkschaal bij anjer
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Klazienaveen
1102.06 Teeltmogelijkheden in de winter- en zomerperiode
1209.01 Effect vergelijking van oude/gestoomde en nieuwe matten bij start van
zomerteelt komkommer
1304.09 Gebruikswaarde-onderzoek Chinese kool voorjaarsteelt
1307.05 Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt komkommer
1307.06 Gebruikswaarde-onderzoek zomerplanting komkommer
1308.16 Gebruikswaarde-onderzoek winterteelt sla 'normaal' gewicht
1308.17 Gebruikswaarde-onderzoek voorjaarsteelt sla
1309.04 Gebruikswaarde-onderzoek paprika stookteelt
1309.05 Gebruikswaarde-onderzoek paprika heteluchtteelt
1401.07 Oriënterend rassenonderzoek Lollo Rossa
2205.03 Effect van worteltemperatuur op bloeispreiding bij Alstroemeria
2205.04 Effect van wortel- en kasluchttemperatuur op bloeispreiding bij
Alstroemeria
2213.01 Toetsing van twee schermen op klimaatbeïnvloeding, gewasschade en
produktie-effecten
4401.06 Invloed van plantafstand op smaak bij tomaat
6113.11 Optimalisering samenstelling standaardvoedingsoplossing Aechmea
6113.31 Toetsing van streefwaarde voor pH in het wortelmilieu bij potchrysant
6113.32 Toetsing van streefwaarde voor pH in het wortelmilieu bij Pelargonium
6114.07 Beïnvloeding morfologie Hydrangea middels bemesting zowel buiten als
in de kas
6304.22 Optimalisering van substraatmaterialen bij komkommer
6304.23 Invloed van substraat en watergiftfrequentie op bladvergeling bij
aubergine
7401.17 Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij Alstroemeria
7401.25 Toetsing en aanpassing rekenmodel temperatuurgedrag bij koeling van
substraatbedden
Lent
1303.09
1303.14
1303.15
1402.04
2204.19
2204.20
2204.21
6305.08

Sortimentsvergelijking Begonia
Gebruikswaarde-onderzoek Begonia 1994
Sortimentsvergelijking mini Cyclamen
Teeltonderzoek nieuwe gewassen
Oriëntatie invloed assimilatiebelichting en DIF op groei en kwaliteit
van Cyclamen
Invloed tijdstip van toepassing kouval op strekkingsgroei van Begonia
Temperatuuronderzoek Spathiphyllum
Invloed substraat op de teelt van Asplenium op eb/vloed

Naaldwijk
1102.07 Teeltmogelijkheden van een hoge draadteelt in de winterperiode
1204.09 Gevolgen van vruchtsnoei op de regelmaat van paprika
1205.03 Oorzaak van onregelmatige stengelgroei bij aubergine
1208.01 Invloed van snoei op produktie en kwaliteit bij ogenmeloen
1209.02 Teeltkundige aspecten van het vermeerderen van knol-Freesia
op substraat
1209.03 Teeltkundige aspecten van de Amaryllisbollenteelt op diverse minerale
substraten
1209.05 Effect van ouderdom van voedingsoplossing op het optreden van wortelrot bij chrysant in een waterig teeltsysteem
1302.05 Ontwikkeling toetsmethode echte meeldauw bij tomaat
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1304.11
1304.13
1308.18
1308.20
1308.21
1309.07
1315.17
1315.18
1315.19
1404.01
2101.03
2107.01
2108.01
2109.01
2111.01
2204.22
2209.05
2301.03
2302.02
3204.05
3204.07
3204.10
3205.07
3205.08
3211.01
3211.03
3211.04
3211.08
3211.09
3211.10
3211.11
3213.02
3214.03
3214.04

Gebruikswaarde-onderzoek Chinese kool voorjaarsteelt
Gebruikswaarde-onderzoek courgette
Gebruikswaarde-onderzoek winterteelt sla
Gebruikswaarde-onderzoek voorjaarsteelt sla
Gebruikswaarde-onderzoek late voorjaarsteelt sla
Gebruikswaarde-onderzoek paprika stookteelt
Gebruikswaarde-onderzoek Amaryllis
Gebruikswaarde-onderzoek chrysant voor jaarrondteelt
Gebruikswaarde-onderzoek Freesia in verschillende teeltperioden
gedurende 1993-1994
Late herfstteelt van zomer- en herfstframboos
Invloed buisligging en -temperatuur op verticale temperatuuropbouw van
de kaslucht en het gewas
Eerste verkenning naar de mogelijkheden van flexibele regelprioriteiten in de kasklimaatregeling
Beheersing van de luchtvochtigheid met het energiescherm in de
overgangsfase van nacht naar dag
Invloed van het aantal en de ligging van C02-darmen op de C02-verdeling
Ontwerp en validatie van beslisboom t.a.v. waarschuwing voor acute
schade door luchtverontreinigingscomponenten
Invloed van temperatuur, tijdens opkweek, op gelijkheid groei
Trachelium, geteeld in gesloten teeltsysteem
Doorrekenen van minimumbuis-regelingen op de produktie en het energie
verbruik
Invloed van buistemperaturen en natuurlijk licht op de gewastranspira
tie van roos
Relatie waterverbruik, groei en produktie bij tomaat
Invloed van Ca-Si-huishouding in het wortelmilieu op Pythium-aantas
ting bij komkommer
Invloed van inoculatiemethodieken op aantasting bij chrysant
Invloed van eb/vloed met en zonder substraat op Pythium-aantasting bij
chrysant
Invloed van klimaat op echte meeldauw bij komkommer en op biologische
bestrijding van echte meeldauw
Vaststellen van schadedrempels voor echte meeldauw bij komkommer
Verspreiding van tomatenbronsvlekkenvirus via besmette matten bij
tomaat en paprika
Werking van ontsmettingsmiddelen tegen virussen
Besmetting van waterbassins met virussen
Werking van ontsmettingsmiddelen, volgens de korte inwerkmethode,
tegen virussen
De werking van melk om verspreiding van virus in orchidee tegen te
gaan
Overdracht van meloene-necrosevirus bij komkommer al dan niet door
Olpidium
Beproeving van de mogelijkheid van zaadovergang van geelnervigheid bij
paprika
De respons van tripsen op geurstoffen, in afwezigheid van een kleur,
wordt onderzocht m.b.v. een olfactormeter
De invloed van de temperatuur op de ontwikkeling van roofmijten onder
geconditioneerde omstandigheden
De invloed van de luchtvochtigheid op de ontwikkeling van roofmijten
onder geconditioneerde omstandigheden
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3214.05
3215.01
3215.02
3302.17
3302.19
3302.20
3302.21
3302.22
3303.09
3304.12
3304.13
3304.14
3304.15
3304.16
3304.17
3304.18
3306.04
3306.05
3306.06
3309.01
3309.02
3313.01
3313.02
3313.03
3313.04
3402.02
3402.04
3402.05
3403.09

De invloed van de luchtvochtigheid op de ontwikkeling van roofmijten
in kassen
Invloed van kasklimaat op Botrytis cinerea in komkommer
Invloed van temperatuur en luchtvochtigheid op latentietijd,
lesiegroei en sporulatie van Botrytis cinerea
Massakweek Amblyseius degenerans op geschikte waardplant
Vroege introductie van Amblyseius degenerans in paprika met behulp van
stuifmeel
Vestiging van kolonies van Amblyseius cucumeris, Amblyseius
degenerans en Amblyseius limonicus met behulp van pollen
Effect van stuifmeelvervangend preparaat op ontwikkeling en
reproduktie van Amblyseius spp. in het laboratorium
Bestrijding Californische trips op komkommer met combinatie van blad
en bodembewonende roofmijten
Vaststellen of sluipwespen van mineerders een voorkeur hebben voor een
bepaalde hoogte in een tomatengewas
Reproduktie en ontwikkeling van de sluipwesp Aphelinus varipes bij
verschillende temperaturen
Bestrijding van katoenluis met de sluipwesp Aphelinus varipes
Bestrijding van katoenluis met de sluipwesp Aphidius colemani via open
kweken
Geschiktheid van verschillende stadia van katoenluis voor de sluipwesp
Aphelinus gossypii
Functionele respons van Aphelinus gossypii in petri-schaaltjes
Reproduktie en ontwikkeling van de sluipwesp Aphelinus gossypii bij
verschillende temperaturen
Zoekgedrag van Aphidius colemani bij keuze tussen verschillende
stimuli
Toetsing pesticiden op neveneffecten op Amblyseius cucumeris en
Amblyseius degenerans onder semi-lab.-omstandigheden
Toetsing pesticiden op neveneffecten op Orius insidiosus onder semiveld-omstandigheden
Toetsing pesticiden op neveneffecten op sluipwespen van mineervlieg
onder semi-veld-omstandigheden
Effect van het systemisch aphicide NTN 33893 op natuurlijke vijanden
in de komkommerteelt
Effect van de Insect Growth Regulator SBO 8810 op een trips Amblyseius orius-complex
Screening van antagonisten ter bestrijding van Pythium bij komkommers
in de opkweekfase
Screening van antagonisten ter bestrijding van Pythium bij komkommer
in de produktiefase
Toepassen van geselecteerde antagonisten ter bestrijding van Pythium
bij komkommer in de opkweekfase
Toepassen van geselecteerde antagonist(en) ter bestrijding van Pythium
bij komkommers in de produktiefase
Onderzoek naar de effectiviteit van ontsmetting van voedingswater (UV,
Jodium, 03 en H202) tegen wortelaaltjes
Onderzoek naar de effectiviteit van de Hydronic vlamontsmetter tegen
Fusarium oxysporum en tomaatmozaïekvirus
Onderzoek naar de effectiviteit van geactiveerde H202 tegen Fusarium
oxysporum
Beperking van de hoeveelheid bestrijdingsmiddel en van de emissie door
toevoeging van verdampingsremmers
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3403.11
3403.12
3403.13
3403.14
3404.09
3404.14
3406.09
3406.10
3407.07
3407.08
4104.10
4104.14
4105.01
4106.01
4207.01
4405.01
5104.03
5105.02
5402.01
6103.01
6103.03
6104.06
6104.08
6105.03
6107.02
6107.12
6107.22
6107.23
6107.24
6108.06
6110.01
6111.05
6112.03
6112.05

Vergelijk toedieningstechnieken i.v.m. effectiviteit en (mogelijk)
verlaging van de dosering in een hoog opgaand gewas
Vergelijking toedieningstechnieken i.v.m. effectiviteit en (mogelijk)
verlaging van de dosering in laagblijvend gewas
Emissie van gewasbeschermingsmiddelen via condenswater in een
laagblijvend gewas (chrysant).
Met behulp van schermen bij chrysant mogelijk de dosering verlagen en
de emissie beperken
Effectiviteit van fosethyl-aluminium (Aliette) tegen Olpidium
(- vector meloene-necrosevirus) bij komkommer
Effectiviteit van hymexazool (Tachigaren) tegen Pythium bij komkommer
Toetsen van (experimentele) middelen ter bestrijding van witte vlieg
(kaswittevlieg en tabakswittevlieg)
Toetsen van (experimentele) middelen ter bestrijding van luis (katoenluis en perzikluis)
Bepalen van het residuverloop van pesticiden op vruchtgroenten in het
kader van 'milieubewuste teelt'
Bepalen van residu van pesticiden op consumptiegewassen bij verschil
lende toedieningstechnieken
Het effect van temperatuur op dofheid en ingezonken plekken bij
aubergine
Effect van teelthandelingen op het ontstaan van varkensstaartjes
Beschrijving verloop smaakgevende stoffen bij verschillende tomatety
pen
Nagaan van relaties tussen fysische vruchtparameters en smaakeigenschappen bij tomaat
Vergelijk van drie stevigheidsmeters op nauwkeurigheid en relatie met
houdbaarheid
Het effect van groeisnelheid van gewas en vrucht op de kwaliteit van
tomaat
Effect van het sorteren van tomateplanten op groei en produktie
Evaluatie van de gegevens en voorbereiding van een experiment in 1994
Testen van een reeks bewaartemperaturen op het Amaryllisras Rilona
Interactie bij de opname van mangaan en zink bij komkommer
Stabiliteit van Fe-complexen
pH-effecten door NH4 en door zuurdosering bij roos
Onderzoek naar relaties tussen teeltstadia en het verloop van de pH en
K-concentraties bij komkommer.
Invloed van Si op groei, produktie en kwaliteit bij meloen
Verlagen van het nitraatgehalte bij knolgewassen
Verlagen van het nitraatgehalte bij koolrabi
Verlagen van het nitraatgehalte van sla; invloed van VITANAL op de
bodemactiviteit in een grondpottenproef
Verlagen van het nitraatgehalte van sla: toepassing van organische
eiwitten zoals bloedmeel
Verlagen van het nitraatgehalte van sla op NFT
EC-niveau bij Amaryllis in substraat
Toetsing bemestingsadvies radijs
Invloed N03/C1 op produktie en kwaliteit van paprika, tevens toepas
sing van plantsapanalyse
Bepalingen voor kwantificering en kwalificering van wortelexudaten in
substraatsystemen
Interactie organische stof Fe en pH voedingsoplossing
van natrium en overige kationen op kwaliteit en produktie
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6203.22

Het effect van een hoge concentratie in de voedingsoplossing van
natrium en overige kationen op kwaliteit en produktie
6204.05 Effecten van ongelijke zoutverdeling in het wortelmilieu van komkommer
(5)
6204.06 Effecten van ongelijke zoutverdeling in het wortelmilieu van komkommer
(6)

6207.01
6209.01
6301.02
6301.04
6301.05
6302.02
6302.03
6302.04
6302.06
6302.08
6303.01
6308.04
6308.06
6403.04
6403.06
6403.08
6403.10
6403.11
6403.12
6403.13
6404.01
6404.02
6404.03
7104.03
7105.02
7106.01
7206.03
7206.04
7206.05
7206.06
7206.07
7210.01

Water en mineralenbalans bij radijs geteeld in grond
Waterverbruik bij radijs, paksoi, Chinese kool, koolrabi, Alstroemeria
en Hippeastrum
Fysische aspecten van venige substraten
Telen van chrysant op veensubstraat in gesloten teeltsysteem
Onderzoek naar de structuurstabiliteit van diverse veentypen
Internationale standaardisatie van fysische en chemische bepalings
methoden van en normen voor substraten
Ontwikkeling van bepalingsmethoden voor fysische eigenschappen van
substraten
Invloed van teelt en wortelgroei op de fysische eigenschappen van
substraten
Invloed van molecuulgrootte van humuszuren op de wortelontwikkeling
van komkommer
Ontwikkeling van een groeitest voor substraatmaterialen
Ontwikkeling van watergehalte- en concentratiemetingen in substraten
Glaswol als substraat voor kasteelten
De lucht- en waterverdeling in verschillende glaswolsubstraten en de
invloed op de wortelverdeling en de opbrengst
Kwaliteitsborging laboratorium
Zetmeelbepaling in vers gewas
Verbetering destructiemethode voor de B-bepaling in gewas
Ontwikkeling analysemethoden voor de bepaling van zware metalen in
gewas en waterige extracten
.Onderzoek gedrag Cu onder invloed van diverse substraten
Onderzoek naar vervanging ammonium-bepaling via destillatiemethode
naar een autoanalyse-methode
Ontwikkeling analysemethode voor de bepaling van totaalstikstof in
voedingsoplossingen en waterige extracten
Uitwisselbare en wateroplosbare elementen in kunstmatige substraten
Ontwikkeling van extractiemethode voor Fe-bepaling in veensubstraat
Bepalingsmethode voor de zuur/base-capaciteit van substraten
Enquête C02-gebruik
Invulling van het model voor verschillende gewassen en bedrijfssyste
men
Het aanleveren van kennis en informatie over gesloten bedrijfssystemen
Selecteren en toetsen van milieubewuste oplossingen t.b.v. opstellen
richtlijnen
Toetsen van milieugerichte maatregelen in bedrijfsverband in de
praktijk voor tomaat
Toetsen van milieugerichte maatregelen in bedrijfsverband in de
praktijk voor paprika
Toetsen voor milieugerichte maatregelen in bedrijfsverband in de
praktijk voor komkommer
Ontwikkelen van een puntensysteem voor de classificatie van milieu
maatregelen op bedrijfsniveau
Verzamelen en modelleren kennis van gewasbescherming bij vruchtgroen
ten
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Ontwikkelen programma voor gewasbescherming bij vruchtgroenten
Toetsen van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssyteem voor gewas
bescherming op praktijkbedrijven
7401.01 Onderzoek naar mogelijkheden van teelt met wortelberegening bij
chrysant
7401.03 Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten substraatbed en
waterige teeltsystemen bij chrysant
7401.05 Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten substraatbed en
mobiele gootsystemen bij kropsla
7401.09 Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij radijs
7401.12 Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen bij
Freesia
7401.23 Arbeidskundig onderzoek voor diverse gewassen in gesloten bedrijfs
systemen
7401.24 Bovenlangs stomen van substraatbedden in gesloten produktie-systemen
7402.03 Meten van depositie in een kas met verscheidene spuitapparaten
7210.02
7210.03

Praktijk
1303.11
1303.12
1303.16
1303.17
1304.10
1304.13
1304.14
1307.11
1307.12
1308.19
1309.06
1309.08
1311.05
1312.07
1313.05
1315.04
1315.17
1315.19
2106.02
2110.01

2202.25
3302.18
3311.01
5402.02
6109.04
6201.03
6202.02
6208.01

Sortimentsvergelijking potchrysant (1992/1993)
Sortimentsvergelijking Saintpaulia (1992/1993)
Sortimentsvergelijking Spathiphyllum (1993/1994)
Sortimentsvergelijking potchrysant (1993/1994)
Gebruikswaarde-onderzoek Chinese kool voorjaarsteelt
Gebruikswaarde-onderzoek courgette
Gebruikswaarde-onderzoek aubergine stookteelt
Gebruikswaarde-onderzoek vroege stookteelt komkommer
Gebruikswaarde-onderzoek zomerteelt komkommer
Gebruikswaarde-onderzoek winterteelt 'zware' sla
Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt paprika, vruchtkleuren: groen,
geel en rood
Gebruikswaarde-onderzoek heteluchtteelt paprika
Onderzoek ronde tomaat stookteelt
Onderzoek stookteelt vleestomaat
Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt tussentype tomaat
Gebruikswaarde-onderzoek Anthurium (PBN 2704-3)
Gebruikswaarde-onderzoek Amaryllis
Gebruikswaarde-onderzoek Freesia in verschillende teeltperioden gedu
rende 1993-1994
Verzameling van gegevens over schermgebruik, energieverbruik en
produktie in de praktijk (tweede jaar)
Metingen aan buis- en luchttemperatuur en vastleggen van groei- en
produktieverschillen binnen tomatenbedrijven
Effect van assimilatiebelichting bij teelt Bouvardia
Praktijkproef bestrijding Californische trips met Amblyseius
degenerans op paprika
Praktijkproef met biologische bestrijding en selectieve chemische
middelen tegen plagen en ziekten in sla
Mogelijkheid van verdere verkorting van de bewaarduur van het
Amaryllisras 'Red Lion'
Adviesbasis paprika in gesloten teeltsystemen
Voorkomen algengroei in regenwaterbassins
Water- en mineralenbalans bij roos en anjer in recirculatie
Mineralenbalans bij radijs en chrysant geteeld in grond
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6208.02
6208.03

Verbetering waterverdeling van gietsystemen voor grondgebonden teelten
Mineralenbalans bij teelten in veen en bij teelten op hoge zandgronden
(voor combiteelten en chrysant/Freesia/roos)

Rijnsburg
1101.03 Bloemproduktie van Astilbe in het tweede jaar na invriezen
1107.03 Containerteelt van zomerbloemen buiten voor bloeivervroeging onder
glas
1107.04 Dianthus barbatus: bloeivervroeging van buiten in containers geteelde
planten
1203.13 Bloeispreiding van buitengeteelde Lysimachia door toppen en plantdata
1203.14 Daglengtebehandeling Aster
1315.22 Sortimentsonderzoek Callistephus onder glas
2202.22 Invloed van belichten op bloei van Eustoma
3303.08 Mineervliegbestrijding met insektengaas en met sluipwespen in
Gypsophila
3405.05 Meeldauwbestrijding in buitengeteelde snijbloemen
3408.06 Chemische onkruidbestrijding in buitengeteelde snijbloemen in 1994
6115.01 Stikstofbemesting bij zomerbloemen: Phlox en Veronica
6115.03 Bepalen hoeveelheid geloosde nutriënten bij de teelt van buitenbloemen
6304.16 Groei en bloei van Celosia op een gesloten teeltsysteem
6304.17 Groei en bloei van ranonkel op een gesloten teeltsysteem
6304.18 Groei en bloei van 2e jaars aanplant Phlox op een gesloten teelt
systeem
6304.19 Groei en bloei van Trachelium op een gesloten teeltsysteem
Vleuten
1307.07 Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt komkommer
1307.08 Gebruikswaarde-onderzoek zomerteelt komkommer
1309.09 Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt paprika
1312.06 Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt vleestomaat
1401.09 Teeltmogelijkheden van Romatomaat
3408.04 Bestrijding van varens bij de teelt van rozen op substraat
4104.16 Voorkomen van 'zwarte' vruchten bij komkommer
6303.02 Invloed van hergebruik van drainwater met en zonder ontsmetting op
gewasontwikkeling bij tomaat
6304.15 Invloed van watergift en substraten op de groei en ontwikkeling van
Gypsophila
7401.15 Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen bij
anjer II
Vestmaas
1209.04 Onderzoek naar optimale onderstam bij cherrytomaat
1210.01 Invloed van plantbeheersing en plantverband op produktie en kwaliteit
bij snijboon
1304.12 Gebruikswaarde-onderzoek Chinese kool voorjaarsteelt
1307.09 Gebruikswaarde-onderzoek stookteelt komkommer
1307.10 Gebruikswaarde-onderzoek zomerplanting komkommer
1308.25 Gebruikswaarde-onderzoek winterteelt 'zware' sla
1401.08 Oriënterend rassenonderzoek Lollo Rossa en Lollo Bionda
4104.15 Voorkomen van 'zwarte' vruchten bij komkommer
4107.03 Verbetering van roodkleuring van de steeltjes bij postelein
4107.04 Beperken van bladbreukgevoeligheid bij paksoi
6105.04 Invloed van Si op groei, produktie en kwaliteit bij courgette
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6110.02
7401.06

Fosfaatbemesting bij kasteelten
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij kropsla
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•VERKLARING VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN:
Aal
ABTB
ATO
Bre
CABO
COWT
Denar
GBS
Hor
IKC
IMAG
IPO
Kla
LBO
LEI
Len
LUW
MBL/TNO
MBT
MLNV
MPS
Naa
NAKS
NOVEM
NTS
OVTO
PB
PBN
Pra
PTG
Rij
RIKILT
ROC
RUG
SBE
SC
SITU
Vie
Wes
Zwa

-

-

Locatie Proefstation Aalsmeer
Aartsdiocesane Boeren- en Tuinders Bond
Instituut voor Agro Technologie DLO
Locatie Regionaal Onderzoek Centrum Breda
Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek
Centraal Onderzoeklaboratorium voor Weefselkweek van Tuinbouwgewassen
Milieu demonstratie project Denarkas
Gesloten Bedrijfssystemen
Locatie Regionaal Onderzoek Centrum Horst
Informatie- en Kennis Centrum
Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen - DLO
Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek - DLO
Locatie Regionaal Onderzoek Centrum Klazienaveen
Laboratorium voor Bloemenbollen Onderzoek
Landbouw-Economisch Instituut - DLO
Locatie Regionaal Onderzoek Centrum Lent
Landbouw Universiteit Wageningen
Medisch Biologisch Laboratorium TNO
Milieu Bewuste Teelt
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Milieu Project Sierteelt
Locatie Proefstation Naaldwijk
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Siergewassen
Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V.
Federatie van Nederlandse Tuinbouwstudieclubs
Organisatie van Tuinbouwadviseurs en Onderzoekers
Proefstation voor de Boomkwekerij
Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland
Locatie Praktijkbedrijf
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas
Locatie Regionaal Onderzoek Centrum Rijnsburg
Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten - DLO
Regionaal Onderzoek Centrum
Rijks Universiteit Groningen
Standaard-Bedrijfs -Eenheden
Staring Centrum - DLO
Stichting Informatieverwerking Tuinbouw
Locatie Regionaal Onderzoek Centrum Vleuten
Locatie Regionaal Onderzoek Centrum Westmaas
Locatie Regionaal Onderzoek Centrum Zwaagdijk

- 119 Onderzoekprogramma Glasgroente en Bloemisterij 199b

ADRESSEN GROENTE- EM BLOEMISTERIJQNDER20EK

Proefstation voor de Bloemisterij,
Linnaeuslaan 2a, 1431 JV Aalsmeer
telefoon 02977-52525, telefax 02977-52270
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas,
Kruisbroekweg 5, Postbus 8, 2670 AA Naaldwijk
telefoon 01740-36700, telefax 01740-36835
Stichting ROC Noord-Brabant,
Heilaarsstraat 230, 4814 NR Breda
telefoon 076-144382
Onderzoeker(s) : J. de Bruijn (Glasgroente)
ROC Lent,
Vossenpelsestraat 28, 6663 KC Lent
telefoon 080-221658, telefax 080-604102
Onderzoeker(s) : C. de Beer (Bloemisterij)
Stichting Proeftuin Noord-Limburg,
Dr. Droessenweg 11, Postbus 6077, 5960 AB Horst,
telefoon: 04709-99494, telefax 04709-99425
Onderzoeker(s) : H. v.Gurp (Glasgroente)
C. Schröder (Bloemisterij)
A. v.d. Wiel (Bloemisterij)
ROC Noord-Nederland,
Gantel 12, 7891 XA Klazienaveen
telefoon 05913-49191, telefax 05913-49176
Onderzoeker(s) : G. v. Leeuwen (Bloemisterij)
P. Haghuis (Glasgroente)
ROC Rijnsburg en omstreken,
Laan van Verhof 1, 2231 BZ Rijnsburg
telefoon 01718-21658
Onderzoeker(s) : D. Krijger (Bloemisterij)
ROC Vleuten,
Alendorperweg 73, 3451 GL Vleuten
telefoon 03406-61326, telefax 03406-65659
Onderzoeker(s) : F. v. Noort (Bloemisterij en Glasgroente)
ROC Westmaas,
Groeneweg 3, 3273 LP Westmaas
telefoon 01864-1211, telefax 01864-1466
Onderzoeker(s) : J. v.d. Broek (Glasgroente)
ROC Zwaagdijk,
Tolweg 11, 1681 ND Zwaagdijk
telefoon 02286-3164
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