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VOORVOORD
Het onderzoekprogramma dat hier wordt gepresenteerd is een geïntegreerd
overzicht van hetgeen op de Proefstations in Naaldwijk en Aalsmeer en de
samenwerkende ROC's gepland is voor 1992.
De basis van dit programma wordt gevormd door een.geheel nieuw opgezette,
gezamenlijke projectstructuur over alle deelnemende onderzoekinstellingen
heen.
Deze projectstructuur is in de loop van 1991 ontwikkeld, en ter onder
steuning hiervan is inmiddels ook een eigen nieuwe projectadministratie
opgezet.
Deze geautomatiseerde projectadministratie biedt de mogelijkheid om de
planning van projecten en proeven intern te vergemakkelijken en naar buiten
toe het planningsproces helder te maken.
Het onderzoekprogramma 1992 biedt, anders dan het programma van 1991, meer
inzicht in de spreiding van de voor het komende jaar geplande proeven over
de diverse onderzoeklokaties en over de diverse gewassen of -categorieën in
de glasgroente en bloemisterij.
In het onderzoekprogramma blijven de vraagstukken die samenhangen met de
relatie tuinbouw - milieu de nodige aandacht vragen. Een belangrijk
programma voor onze sectoren is het door overheid en bedrijfsleven additio
neel gefinancierde onderzoekprogramma Gesloten Bedrijfssystemen Glas
tuinbouw, waar de beide proefstations het grootste deel voor hun rekening
nemen. Samen met de reeds lopende projecten op het gebied van de gesloten
bedrijfssystemen wordt zodoende een substantiële inzet gepleegd om de
bedrijfstakken te ondersteunen bij het streven naar veilige, concurrerende
en duurzame produktiesystemen.
Een punt van zorg is echter dat er een lacune dreigt te ontstaan door
capaciteitsgebrek op het gebied van de gewasbescherming, nu in de loop van
1991 duidelijker is geworden hoe het Meerjarenplan Gewasbescherming (met
name de Stoffenparagraaf) er uit gaat zien.
De consequentie van dit beleid is dat versneld (meer dan nu reeds het geval
is) naar alternatieve strategieën gezocht zal moet worden in de bestrijding
van een aantal belagers van onze teelten. Het onderzoekprogramma, dat
gekoppeld is aan het Meerjarenplan Gewasbescherming, biedt helaas voor de
glasgroente en bloemisterij onvoldoende perspectief en er zal dus aanvul
lende inspanning geleverd moeten worden.
Voor commentaar op en overleg over het hier weergegeven programma houden
wij ons te allen tijde aanbevolen.
ir. E. Kooistra
Directeur PTG

dr. Tj. Reitsma
Directeur PBN
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INLEIDING
Dit onderzoekprogramma geeft een overzicht van alle projecten en proeven
die op de onderzoeklokaties Aalsmeer, Naaldwijk en ROC's in uitvoering zijn
of voor 1992 zijn gepland.
Het onderzoek is onderverdeeld in taakvelden en thema's. Hierbinnen worden
de projecten en proeven gedefinieerd.
De betekenis van de begrippen is:
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).
Thema:
Samenhangend (deel)onderzoekgebied binnen een taakveld (voor een
langere periode).
Project:
Onderzoekactiviteit ter oplossing van een nauwkeurig omschreven
vraag (begrensd, maximaal vijf jaar, in de tijd).
Proef:
Eenmalige opstelling ten behoeve van de beantwoording van een
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:
Projectnummer: bestaande uit vier cijfers (Taakveld, thema, projectnr.)
Projectlocatie: is de plaats waar de projecthouder werkt.
Projecttitel: benoeming van het project.
Projectbeschrijving: korte beschrijving van de inhoud van het
project.
Projectleider: naam van de onderzoeker die het project begeleidt.
Medewerkers: onderzoek medewerkers binnen het project.
Looptijd: duur van het project.
Proefnummer: bestaande uit projectnummer (vier cijfers) en een volgnummer
(twee cijfers)
Proeflocatie(s): plaats(en) waar de proef wordt uitgevoerd.
Proeftitel: korte weergave van de inhoud van het onderzoek.
Proefleider : naam van de onderzoeker die belast is met de
uitvoering van de proef.
Verschillende projecten en proeven zijn reeds in voorgaande jaren begonnen.
Hieraan werd zowel op het PTG als op het PBN een eigen nummer toegekend. Met
ingang van het programma 1992 zijn die nummers vervallen. Bij de betreffende
proeven staan de oude nummers tussen haakjes vermeld.
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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 1992 geplande
proeven.
Daarna volgt een overzicht van de proeven, gerangschikt naar gewas. Hier is een
onderverdeling gemaakt in Glastuinbouw Algemeen, Glasgroentegewassen
Bloemisterij Snijbloemen, Bloemisterij Potplanten en Bloemisterij
Buitenbloemen. Als laatste is een overzicht opgenomen van de proeven per
locatie.
Coördinator Onderzoekprogrammering
J. Blauw
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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 afzonder
lijke gewassen of gewasgroepen. Het onderzoek is sterk gewasgericht en optimaliserend van karakter.

1101

Rij

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

1101.01

Rij

Invloed plantdichtheid en plantgrootte bij Astilbe op bloemproduktie (Krijger).

1102

Naa

Ontwikkeling van een (semi-) hoge draadsysteem bij
komkommer
Projectleider: Vegter
Medewerkers: Elzo Kraemer, Haghuis
De huidige teeltsystemen bij komkommer worden gekenmerkt door
een sub-optimale ruimtebenutting van de kas, een hoge inzet
van chemische middelen, o.a. door een discontinuïteit in het
evenwichtssysteem voor biologische bestrijding en hoge plantkosten. Nagegaan wordt wat de teeltkundige consequenties zijn
van een lange doorteelt aan een hoge draadsysteem.
Looptijd: 2 jaar (1992 - 1993)

1102.01

1103

Naa/Kla
Invloed van de plantbelasting van komkommer bij het hoge
draadsysteem en het traditionele systeem in een lange door
teelt (Vegter, Haghuis)
Naa

Mogelijkheden van het meerstengelsysteem in combi
natie met de plantdichtheid in de zomerteelt van
komkommer
Projectleider: Vegter
Medewerker: De Bruyn
In de herfstteelt blijken er goede mogelijkheden te bestaan
om op plantkosten te besparen door meer stengels per plant
aan te houden en ruimer te planten.
Voor de tweede planting (zomerteelt) zijn de teeltkundige

- 6 -

consequenties nooit onderzocht. Dit wordt nu in dit project
gedaan.
Looptijd: 1 jaar (1992)
1103.01

Bre

Invloed van de stengeldichtheid op de produktie van komkommer
in de zomerperiode (Vegter, De Bruyn)

1104

Naa

Vervroeging van de teelt van diverse meloentypen
Projectleider: Vegter
Medewerkers: Elzo Kraemer, De Bruyn, Haghuis
In teeltonderzoek van de afgelopen jaren is gebleken dat
vervroeging van de meloenenteelt op substraat en met insectenbestuiving tot half januari goed mogelijk is. Met het oog
op benutting van een potentiële markt in het vroege voorjaar
en de wens te komen tot een volwaardige meloenenteelt op
zware stookbedrijven wordt dit project uitgevoerd.
Looptijd: 3 jaar (1992-1994)

1104.01

Naa/ Invloed van de plantdichtheid en meloentype op produktie en
Bre/ kwaliteit in een zeer vroege stookteelt (Vegter)
Kla

1105

Wes

Mogelijkheden van jaarrondteelt van rozetvormige
veldsla
Projectleider: Tanis
Medewerkers: Heij, Janse
Jong geoogste veldsla van het brede donkergroene type lijkt
vanuit de markt kansrijk te kunnen zijn. In de teelt kan een
dergelijk produkt aantrekkelijk zijn omdat jaarrond meerdere
teelten kunnen worden uitgevoerd (vergelijk radijs). Meer
kennis over de juiste plantdichtheid, het juiste oogsttijdstip en de invloed van beide op de kwaliteit, o.a. houdbaar
heid, is gewenst.
Looptijd: 2 jaar (1992-1993)

1105.01

Wes

Invloed van de plantafstand en het oogsttijdstip op productie
en kwaliteit in verschillende teeltperioden (Tanis)

1106

Hor

Bloeispreiding van zomerbloemen met behulp van
kunststof tunnels
Projectleider: Van de Wiel
Medewerkers: Blaquière, 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 jaar (1991 - 1995)
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1106.01

Hor

Bloeispreiding van zomerbloemen onder andere Trachelium,
Campanula, Veronica met behulp van plastic tunnels
(Van de Wiel) (PBN 1701-17 en 1703-06)

1107

Rij

Bloeispreiding van zomerbloemen met behulp van
rolkassen
Projectleider: Krijger
Medewerkers: Blacquière, v.d. Wiel
Door gebruik te maken van rolkassen is het mogelijk de teelt
van zomerbloemen, die normaliter buiten worden geteeld zowel
te vervroegen als te verlaten. Binnen dit project worden deze
mogelijkheden nader onderzocht.
Looptijd: 5 jaar (1991 - 1995)

1107.01

Rij

Bloeispreiding van Phlox met behulp van rolkassen (Krijger)
(PBN 1705-19)

1107.02

Rij

Bloeispreiding zomerbloemen (Krijger) (PBN 1703-15)

1108

Naa

Invloed van het gebruik van de vital-aqua
installatie op de produktie, kwaliteit en het op
treden van ziekten
Projectleider: Tanis
Medewerkers: Van Noort, Vegter
Het 'verrijken van de voedingsoplossing met zuurstof' zou
volgens de leverancier van de Vital-aqua en ca. 100 telers
van groente- en bloemisterijgewassen tot produktie- en kwali
teitsverbetering leiden. Bovendien zou het gewas minder
gevoelig zijn voor ziekten. Op grond van theoretische overwe
gingen moet echter aan de waarde van deze vermeende voordelen
worden getwijfeld. Onderzoek zal moeten uitwijzen of genoemde
voordelen echt reëel zijn.
Looptijd: 2 jaar (1992-1993)

1108.01

12

Vle/Wes
Invloed van het gebruik van de Vital-aqua installatie op
produktie, kwaliteit, en gevoeligheid voor planteziekten bij
komkommer (van Noort, Tanis).
THEMA: TEELTHANDELINGEN
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 metho
den, bijv. het behandelen met groeiregulatoren. Het onderzoek
is gewasgericht.
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1201 Naa Mogelijkheden van de bestuiving van zeer
vroeg geteelde meloenen met hommels
Projectleider: Van Ravenstijn
Medewerker
: Engelaan
In een in 1991 uitgevoerd onderzoek is gebleken dat bij een
plantdatum van 15 januari bestuiving van meloenen met hommels
goed mogelijk is.
In verband met het feit dat honingbijen in december en
januari weinig actief zijn, hangt een verdere vervroeging van
de teelt af van de bestuivingsmogelijkheden.
Looptijd: 2 jaar (1991 - 1992)
1201.01

Naa

Vergelijking van bestuiving van vroege meloenen door bijen en
hommels (V. Ravenstijn)

1202

Aal

Invloed groeiregulatoren op de morfologie en bloei
van bloemisterijgevassen
Projectleider: Blacquière
Medewerkers:
De Graaf-Van der Zande, Van Os,
Krijger, Van 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 jaar (1992-1996)

1202.01

Aal

Invloed van gibberellinen op de bloei van Spathiphyllum
(Blacquière)

1202.02

Aal

Invloed van gibberellinen op de gelijkheid in bloei van
Hortensia uit weefselkweek (Blacquière)

1202.03

Aal

Mogelijkheden van nieuwe remstoffen voor pot- en perkplanten
(De Graaf-Van der Zande)

1202.04

Aal

Bloeibevordering van Phalaenopsis, Cymbidium en Paphiopedilum
met plantehormonen (Van Os) (PBN 1704-9)

1202.05

Rij

Mogelijkheden van gibberellinen bij de groeiregulatie van
Matricaria (Krijger) (PBN 1704-10)

1202.06

Rij

Mogelijkheden van gibberellinen, plantleeftijd, plantgrootte
en daglengte voor bloeivervroeging van Campanula (Krijger)
(PBN 1705-11)

1202.07

Rij

Invloed van gibberellinen en daglengte op de bloei van
Boltonia (Krijger) (PBN 1705-12)
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1203

Aal

Invloed behandeling moerplanten en/of plantmaterlaal op de ontwikkeling en bloei, o.a. bloeitijdstip, van bloemisterij gewassen
Projectleider: Blacquière
Medewerkers: Krijger, 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 jaar (1992-1994)

1203.01

Aal

Invloed behandeling moerplanten op de teeltresultaten van
Aster ericoïdes (Blacquière)

1203.02

Rij

Relatie plantleeftijd bloeitijdstip en kwaliteit bij
Trachelium (Krijger) (PBN 1705-8)

1203.03

Rij

Invloed van de plantleeftijd in voorjaars- en in najaarsplan
ting op het teeltresultaat van Aster ericoïdes (Krijger) (PBN
1705-20)

1203.04

Rij

Bloeibeïnvloeding Ranunculus, onder andere door daglengte
(Krijger) (PBN 1703-14)

1203.05

Aal

Stadiumonderzoek groeipunten bij Begonia (Verberkt)

1204

Naa

Verbetering van de regelmaat in vruchtzetting en
plantbelasting bij paprika
Projectleider: Esmeyer
Medewerkers: Heij, De Bruyn, Van Gurp, Haghuis,
Van Noort, Elzo Kraemer
Door de grote mate van onregelmatigheid in zetting worden
zowel de produktiecapaciteit als de kwaliteit van paprika
negatief beïnvloed. Een meer gerichte sturing van de plantbe
lasting op basis van de beschikbaarheid van assimilaten wordt
onderzocht o.a. middels vruchtdunning.
Looptijd: 3 jaar (1992-1994)

1204.01

Naa/Bre/Hor/Kla/Vle
Invloed van de temperatuur, het aantal vruchten per plant en
bladsnoei op de regelmaat in produktie en kwaliteit (o.a.
neusrot) bij rode en gele paprika (Heij, De Bruyn, Van Gurp,
Haghuis, Van Noort)

1205

Naa

Optimalisering
afstemming van
Projectleider:
Medewerker :

van de produktie van aubergine via
vraag en aanbod van assimilaten.
Buitelaar
Engelaan

Bij aubergine is het moeilijk om een op het aanbod (bladoppervlakte en lichtsterkte) afgestemde vraag (belasting met
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vruchten) te realiseren. Een beter evenwicht tussen vraag en
aanbod kan de produktie en mogelijk ook de kwaliteit positief
beïnvloeden
Looptijd: 2 jaar (1992-1993)
1205.01

Naa

Invloed van de plantbelasting op de produktie en kwaliteit
van aubergine in de stookteelt (Buitelaar)

1206

Naa

Optimalisering teelt van tomaat via afstemming van
vraag en aanbod van assimilaten
Projectleider: Buitelaar
Medewerkers: De Koning, Engelaan, Van Noort, Tanis,
Van Gurp, De Bruyn
Sturing van de assimilatenverdeling tussen vegetatieve en
generatieve delen bij tomaat draagt bij tot een verdere opti
malisering van de produktiemogelijkheden. Invloed van de
plantbelasting (sink) en het bladoppervlakte (source) worden
bestudeerd door het aanpassen van teeltsystemen en teelthan
delingen.
Looptijd: 3 jaar (1992-1994)

1206.01

Vle/Wes/Hor/Bre/Kla/Praktijk
Realisatie van een optimale plantbelasting middels de plantafstand en het aanhouden van een extra kop op de groei en
produktie van tomaat (Buitelaar, Van Noort, Tanis, Van Gurp,
De Bruyn, Haghuis)

13

THEMA: SORTIMENTSONDERZOEK
Het Sortiments- ook wel rassen- of gebruikswaarde-onderzoek
genoemd, heeft tot doel het leveren van betrouwbare informa
tie 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
aanbod van nieuwe rassen een drempel - de z.g. referentietoets - ingesteld, waaraan rassen moeten voldoen alvorens in
het onderzoek te worden opgenomen.
Voor groenten bestaat het onderzoek uit twee fasen van ieder
één jaar: Eerste jaar: het vooronderzoek, de z.g. eerste
beoordeling.
Tweede jaar: het voortgezet onderzoek, de z.g. tweede beoor
deling.
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 aanbevelende rassenlijst voor glasgroenten.

1301

Aal

Methodiekontwikkeling gebruikswaarde-onderzoek
bloemisterijgewassen
Projectleider: De Gelder
Medewerkers:
Ten Hoope, Hazendonk, Van der Wurff,
Ettema
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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, o.a. voor
inwendige kwaliteit en, met het oog op vermindering van het
gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, toetsen op
tolerantie tegen ziekten en plagen.
Looptijd: 5 jaar (1992-1996)
1301.01

Aal

Ontwikkeling referentietoets roos (Hazendonk)

1301.02

Aal

Ontwikkeling referentietoets freesia (Hazendonk)

1301.03

Naa

Ontwikkeling referentietoets

1301.04

Aal

Mogelijkheid van toepassing van resistentietoetsen
(De Gelder)

1302

Naa

Methodiekontwikkeling gebruikswaarde-onderzoek
groentegewassen
Projectleider: Van Uffelen
Medewerkers: Gewasonderzoekersteam glasgroenten,
Stolk, Van der Kaay

chrysant (Ettema)

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, o.a. voor
inwendige kwaliteit en, met het oog op vermindering van het
gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, toetsen op
tolerantie tegen ziekten en plagen.
Looptijd: 5 jaar (1992-1996)
1302.01

Pra

Nagaan van de onderlinge beïnvloeding van proefvelden, als
mede de optimale veldgrootte in relatie tot het aantal herha
lingen bij rassenproeven van paprika en aubergine (Stolk)

1302.02

Naa

Vaststellen van het minimaal aantal benodigde waarnemingen
betreffende de kwaliteit van vruchtgroenten (Van Uffelen)

1302.03

Naa

Ontwikkeling van een toetsmethode voor het aantonen van tolerantieverschillen voor Fusarium bij radijs (van Uffelen)

1303

Aal

Gebruikswaarde-onderzoek potplanten
Projectleider: De Gelder
Medewerkers: De Beer, Verberkt, Brandts, Ten Hoope,
Van der Wurff, Ettema
In het gebruikswaarde-onderzoek potplanten worden de
verschillen tussen de rassen vastgesteld aan de hand van
objectieve toetsmethoden.
Looptijd: 5 jaar (1992-1996)
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1303.01

Aal/Pra
Sortimentsvergelijking Spathiphyllum (Verberkt)

1303.02

Aal/Pra
Sortimentsvergelijking Saintpaulia (Verberkt)

1303.03

Len

1303.04

Aal/Pra
Sortimentsvergelijking Poinsettia (Brandts)

1303.05

Aal/Pra
Sortimentsvergelijking Potchrysant (Verberkt)

1303.06

Aal/Pra
Sortimentsvergelijking Cyclaam (Verberkt)

1304

Naa

Sortimentsvergelijking Senecio (De Beer)

Gebruikswaarde-onderzoek bij op kleine schaal
geteelde groentegewassen
Projectleider: Van Uffelen
Medewerkers:
Van Dijk, Elgersma, Heij, Vegter,
Buitelaar, Haghuis, Tanis,
Van de Broek
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 jaar (1992-1996)

1304.01

Naa/Kla/Wes
Gebruikswaarde-onderzoek andijvie in de winter- en voorjaarsteelt (Van Dijk, Haghuis, Tanis)

1304.02

Naa/Wes
Gebruikswaarde-onderzoek knolvenkel in de late voorjaarsteelt
(Elgersma, Tanis)

1304.03

Pra/Bre/Hor/Zwa
Gebruikswaarde-onderzoek ijsbergsla in de voorjaarsteelt
(Van Dijk, De Bruyn, Van de Broek)

1305

Naa

Rassenonderzoek broccoli voor de eenmalige oogst
Projectleider: Tanis
Medewerker :
Heij
Nieuwe rassen met een sterke apicale dominantie maken het
theoretisch mogelijk om bij een verhoogde plantdichtheid te
komen tot een kortere teeltduur met bovendien een eenmalige
oogst. In het verre oosten lijken deze rassen nu voorhanden
te zijn.
Looptijd: 1 jaar (1992)
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1305.01

Wes

Rassenonderzoek broccoli ten behoeve van een eenmalige oogst,
voorjaarsteelt (Tanis)

1306

Naa

Rassenonderzoek gele courgette
Projectleider: Vegter
Medewerker :
Tanis
In de praktijk worden een aantal verschillende rassen
geteeld, waarvan de indruk bestaat dat ze verschillen in
produktie en kwaliteit. Ook is er aanbod van nieuwe rassen
o.a uit de V.S.
Looptijd: 1 jaar (1992)

1306.01

Wes

Rassenonderzoek gele courgette in de voorjaarsteelt (Vegter,
Tanis)

1307

Naa

Gebruikswaarde-onderzoek komkommer
Projectleider: Hogendonk
Medewerkers:
Steenbergen, De Bruyn, Van Gurp, Haghuis,
Van Noort, 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 jaar (1992-1996)

1307.01

Naa/Bre/Kla/Vle/Wes/Hor/Pra
Gebruikswaarde-onderzoek komkommer, winter-, zomer- en
herfstteelt (Hogendonk, De Bruyn, Haghuis, Van Noort, Tanis,
Van Gurp)

1308

Naa

Gebruikswaarde-onderzoek botersla
Projectleider: Van Dijk
Medewerkers:
Vacature, De Bruyn, Van Gurp, Haghuis, Tanis,
Van de Broek
Onderzoek naar de gebruikswaarde van nieuwe rassen, met als
vergelijking standaardrassen. Onderzoek in alle teeltperioden
(vroege herfst, herfst, winter, voorjaar, late voorjaar en
zomerteelt)
Looptijd: 5 jaar (1992-1996)

1308.01

Naa/Bre/Hor/Kla/Wes/Zwa/Pra
Gebruikswaarde-onderzoek botersla in verschillende teelt
perioden (Van Dijk, De Bruyn, Van Gurp, Haghuis, Tanis,
Van de Broek)

1309

Naa

Gebruikswaarde-onderzoek paprika
Projectleider: Hogendonk
Medewerkers:
Steenbergen, De Bruyn, Haghuis, Van Noort,
Tanis, Van Gurp
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Onderzoek naar de gebruikswaarde van nieuwe rassen, met als
vergelijking standaardrassen. Onderzoek aan alle vruchtkleuren in de winter- en herfstteelt.
Gebruikswaarde-eigenschappen hebben zowel op het gewas
betrekking als op het produkt (produktie en kwaliteit).
Looptijd: 5 jaar (1992-1996)
1309.01

Naa/Bre/Kla/Vle/Hor/Wes/Pra
Gebruikswaarde-onderzoek rode, gele en witte paprika
(Hogendonk)

1310

Naa

Gebruikswaarde-onderzoek radijs
Projectleider: Hogendonk
Medewerkers:
Elgersma, Steenbergen
Onderzoek naar de gebruikswaarde van nieuwe rassen in de
verschillende teeltperioden, met als vergelijking de gangbare
standaardrassen.
Looptijd: 5 jaar (1992-1996)

1310.01

Pra

Gebruikswaarde-onderzoek radijs in de winter-, voorjaars-,
zomer-, en herfstperiode (Hogendonk)

1311

Naa

Gebruikswaarde-onderzoek ronde tomaat
Projectleider: Van Dijk
Medewerkers: Vacature, De Bruyn, Haghuis, Tanis
Onderzoek naar de gebruikswaarde van nieuwe rassen met als
vergelijking de standaardrassen. Gebruikswaarde-eigenschappen
hebben zowel op het gewas betrekking als op het produkt
(produktie en kwaliteit)
Looptijd: 5 jaar (1992-1996)

1311.01

Pra/Bre/Kla/Wes
Gebruikswaarde-onderzoek ronde tomaat in de stookteelt
(Van Dijk, De Bruyn, Haghuis, Tanis)

1312

Naa

Gebruikswaarde-onderzoek vlezige tomaat
Projectleider: Van Dijk
Medewerkers:
Vacature, Van Gurp, Van Noort
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 (produktie en kwaliteit)
Looptijd: 5 jaar (1992-1996)

1312.01

Pra/Hor/Vle
Gebruikswaarde-onderzoek vlezige tomaat 1992 (Van Dijk,
Van Gurp, Van Noort)

1313

Naa

Gebruikswaarde-onderzoek tussentype tomaat
Projectleider: Van Dijk
Medewerkers: Vacature
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Onderzoek riaar 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: 1 jaar (1992)
1313.01

Pra

Gebruikswaarde-onderzoek tussentype tomaat (van Dijk)

1314

Naa

Bijdrage aan de rassenlijst glasgroenten
Projectleider: Van Uffelen
Medewerker :
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 jaar (1992-1996)

1314.01

Naa

Samenstellen van de rassenlijst op basis van proefgegevens
(Van Uffelen)

1315

Aal

Gebruikswaarde-onderzoek snijbloemen
Projectleider: De Gelder
Medewerkers: Van Os, Nijssen, Doorduin, De Hoog, Krijger,
Van der Wurff, Ettema, Van de Hoeven
In het gebruikswaarde-onderzoek snijbloemen worden de ver
schillen tussen de rassen vastgesteld aan de hand van objec
tieve toetsmethoden.
Looptijd: 5 jaar (1992-1996)

1315.01

Aal/Pra
Gebruikswaarde-onderzoek Alstroemeria (Van Os)

1315.02

Aal/Pra
Gebruikswaarde-onderzoek anjer (Nijssen) (PBN 2703-7)

1315.03

Naa/Pra
Gebruikswaarde-onderzoek Amaryllis (Ettema, Doorduin)

1315.04

Aal/Pra
Gebruikswaarde-onderzoek Anthurium (Nijssen) (PBN 2704-3)

1315.05

Naa

1315.06

Naa/Pra
Gebruikswaarde-onderzoek Freesia in verschillende teeltperio• den (Ettema, Doorduin)

1315.07

Aal

Gebruikswaarde-onderzoek chrysant voor jaarrondteelt
(Ettema, Van de Hoeven)

Jaarlijkse opplantingen voor gebruikswaarde-onderzoek roos
(De Hoog)
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1315.08

Rij

Gebruikswaarde-onderzoek aster (Krijger)

1315.09

Aal

Gebruikswaarde-onderzoek Gerbera volgens de referentietoets
(De Gelder)

14

THEMA: SORTIMENTSVERBREDING
Het onderzoek binnen dit thema richt zich op de verbreding
van het in Nederland geteelde sortiment, met name door het
toevoegen van nieuwe, nog niet eerder of nauwelijks in Neder
land geteelde bloemisterij- en groentegewassen.

1401

Naa

Introductie en verbetering van nieuwe vruchtgroen
ten
Projectleider: Esmeyer
Medewerkers: Heij, Vegter, Buitelaar, Engelaan,
Elzo-Kraemer
Gelet op de sterke specialisatie van de bedrijven, mede onder
invloed van de teelt op substraat, neemt het aantal rendabel
te telen bladgewassen af, hetgeen leidt tot vernauwing van
het sortiment. Door variaties van bestaande vruchtgroenten of
door geheel nieuwe vruchtgroenten te introduceren kan de
markt voor hoofdprodukten worden ontlast.
Looptijd: 5 jaar (1991-1995)

1401.01

Naa

Rassenonderzoek en onderzoek naar de smaak bij pepino
(Buitelaar)

1402

Aal

Onderzoek naar de teeltmogelijkheden van nieuwe
bloeiende potplanten
Projectleider: Verberkt
Medewerker:
De Beer
Binnen dit project vindt oriënterend teeltonderzoek plaats
naar de teeltmogelijkheden van 'nieuwe' bloeiende potplanten
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 jaar (1992 - 1996)

1402.01

Len

Demonstratieteelt oude/nieuwe potplanten (De Beer)

1402.02

Aal

Oriënterend teeltonderzoek bij Crossandra en Dipladenia
(Verberkt)
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1403

Aal

Onderzoek naar de teeltmogelijkheden onder glas van
enige zomerbloemen (buitenbloemen)
Projectleider: Nijssen
Medewerker :
Krijger
Binnen dit project vindt oriënterend teeltonderzoek plaats
naar de teeltmogelijkheden onder glas van potentieel interes
sante zomerbloemen. Doel is het verbreden van het sortiment
in Nederland onder glas geteelde snijbloemen.
Looptijd: 5 jaar (1992 - 1996)

1403.01

Aal

Onderzoek naar de teeltmogelijkheden van kleinbloemige Aster
typen en rassen (Nijssen) (PBN 2701-1)
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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 verde
ling en het verloop van de kasklimaatfactoren: licht, tempe
ratuur, luchtvochtigheid en C0_, als gevolg van de inzet van
technische hulpmiddelen in de Ras, die er op gericht zijn de
energie-efficiëntie te verhogen en het microklimaat te opti
maliseren.
Het type verwarmingssysteem, het type en de methode van
ventileren, 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

Naa

Beschrijving en modellering van ruimtelijke verde
ling van de luchttemperatuur en luchtvochtigheid
Projectleider: (Kempkes, IMAG)
Medewerkers: Vogelezang, Buitelaar, Knies (IMAG)
Kwantificering van de temperatuur- en vochtpatronen in
kassen, zowel in horizontale als in verticale richting, als
functie van de wijze van inzetten van technische hulpmiddelen
(verwarming, schermen). Vaststellen van de relatie tussen de
gevonden temperatuurpatronen en teeltkundige aspecten bij
tomaat (PTG) en potplanten (PBN).
Looptijd: 4 jaar (1991 - 1994)

2101.01

Naa

Invloed van de buisligging op de verticale temperatuurverdeling en produktie van stooktomaten (Kempkes).

2102

Naa

Klimaatregeling in een kas met gesloten dek en
luchtbehandelingssysteem.
Projectleider: Bakker
Medewerkers: Van Holsteijn, Bergman
Beschrijving van het klimaat (onder andere horizontale en
vertikale temperatuur- en vochtverdeling) in een kas zonder
luchtramen en met geforceerde ventilatie. Optimalisering van
de ventilatie en de bevochtigingskoeling vanuit het oogpunt
van teeltomstandigheden (vruchtgroenten), energieverbruik en
C0„-emissie.
Looptijd: 4 jaar (1990 - 1993)
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2102.01

Naa

Beschrijving van het klimaat en inventarisatie van teeltkundige gevolgen van het telen van tomaten met geforceerde
ventilatie en toepassing van filtering tegen insekten
(Bakker).

2103

Naa

Effect van insektengaas op het kasklimaat
Projectleider: Van Holsteyn
Medewerker: Bergman, Van Gurp
Nagaan in welke mate het kasklimaat wordt beïnvloed door het
gaastype (maaswijdte), wijze van aanbrengen en de verhouding
van het gaasoppervlak en raamopening. Verrichten van metingen
in de praktijk en op onderzoekinstellingen.
Looptijd: 3 jaar (1991 - 1993)

2103.01

Hor

Invloed van de wijze van aanbrengen van insektengaas op het
kasklimaat bij de teelt van verschillende gewassen
(Van Holsteijn)

2103.02

Hor

Invloed van insektengaas op kasklimaat (Van Gurp)

2104

Naa

Effecten van de regeling van schermen op de
produktie en kwaliteit van tomaat
Projectleider: Van Holsteyn
Medewerker: Bergman
Het verrichten van onderzoek naar een uit energie- en
teeltkundig oogpunt optimale regeling van schermen.
Looptijd: 4 jaar (1992 - 1995)

2104.01

Naa

Verslaglegging van onderzoek uit de afgelopen jaren en
voorbereiding optimaliseringsonderzoek 1993 (Van Holsteyn)

2105

Aal

Verbetering van het kasklimaat door middel van
bevochtiging van de kaslucht
Projectleider: Vogelezang
Medewerkers: Van Holsteijn, Van Gurp, De Beer,
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 luchtbevochtiging en schermen,
met name tijdens de zomerperiode.
Looptijd: 5 jaar (1990 - 1994)

2105.01

Naa

Invloed van bevochtiging van de kaslucht en/of schermen in de
zomerperiode op het klimaat en de groei van paprika
(Van Holsteijn, Van Gurp).

2105.02

Hor

Invloed van bevochtiging van de kaslucht tijdens de zomer
periode op de produktie en kwaliteit van komkommer
(Van Gurp).
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2105.03

Len

Schermen en hogedruk-verneveling bij potplanten (De Beer)

2105.04

Aal

Zomerklimaat bladplanten (Mulderij) (PBN 1406-7)
THEMA: EFFECTEN VAN DE KASKLIMAATFACTOREN OP DE GEWASONTWIK
KELING

22

Kennis van de effecten van de kasklimaatfactoren: licht,
temperatuur, luchtvochtigheid en CO^ 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 achtergrondsgericht onderzoek naar de
processen 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 wisselwer
king tussen de kasklimaatfactoren onderling en tussen de
kasklimaatfactoren en ondergrondse factoren. Ook de gevolgen
hiervan voor groei, kwaliteit en produktie van de gewassen
vragen nader onderzoek.
2201

Aal

Kwantitatieve effecten van assimilatiebelichting
Projectleider: Vogelezang
Medewerkers: De Beer, Van de Wiel, Verberkt, Van Leeuwen
Kwantificering van de effecten van de duur en intensiteit van
belichting tijdens de teelt op groei, produktie en kwaliteit
van potplanten en kasrozen.
Looptijd: 3 jaar (1991 - 1993)

2201.01

Hor Invloed lichtintensiteit en belichtingsduur bij roos
Kla (Van de Wiel, Van Leeuwen) (PBN 1403-12)

2201.02

Aal

Belichtingsstrategieën bij potplanten (Begonia, potroos,
Saintpaulia, Nephrolepis, Hydrangea) (Verberkt) (PBN 1403-13)

2201.03

Len

Belichting Begonia en potroos op lichtsom (De Beer)
(PBN 1403-16)

2201.04

Aal

Optimaliseren assimilatiebelichting en temperatuur potplanten
(Verberkt)

2202

Aal

Kwalitatieve effecten van kunstlicht
Projectleider: Blacquière
Medewerkers: De Graaf-Van der Zande, Bakker (PBN)
Effect van de daglengte en lichtsamenstelling op de ontwikke
ling en morfologie van snijbloemgewassen en groentegewassen
Looptijd: 4 jaar (1992 - 1995)
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2202.01

Aal

Zittenblijvers en stuurlicht bij Gypsophila: Optimale licht
spectrum en belichtingsduur voor bloei
(De Graaf-Van der Zande) (PBN 1705-15)

2202.02

Aal

Invloed lichtspectrum en belichtingsintensiteit op bloei en
kwaliteit van Gypsohila en Matricaria
(De Graaf-Van der Zande) (PBN 1705-16)

2202.03

Aal

Daglengtegevoeligheid Eustoma (Blacquière)

2202.04

Aal

Bloeibeïnvloeding Ranunculus asiaticus met behulp van dag
lengte. (De Graaf-Van der Zande) (PBN 1705-21)

2202.05

Aal

Vergelijking lamptypen voor fotoperiodische belichting van
Callistephus chinensis (zomeraster) en Poinsettia
(De Graaf-Van der Zande) (PBN 1705-22)

2202.06

Aal

Kwalitatieve neveneffecten van belichtingsregimes (Bakker)
(PBN 1707-2)

2202.07

Aal

Effect buurmanlicht bij assimilatiebelichting op enkele sier
teelt- en groentegewassen (Blacquière, Bakker) (PBN 1707-3)

2202.08

Aal

Invloed lichtspectrum en belichtingsintensiteit op groei en
kwaliteit van kortedaggewassen (De Graaf-Van der Zande)

2203

Naa

Effect van de kasluchttemperatuur tijdens de teelt
op groei, ontwikkeling, produktie en kwaliteit
Projectleider: De Koning
Medewerkers: Cuypers, Vogelezang, De Hoog,
Van de Wiel, Van Leeuwen, De Beer
Kwantificering van de invloed van het temperatuurniveau op
groei, ontwikkeling en produktie van groente en van
siergewassen.
Onderzoek naar de effecten van temperatuur-amplitude en
mogelijkheden van integratie van temperatuur op groei,
ontwikkeling en produktie.
Vastleggen van de temperatuurinvloed op onderscheiden deel
processen en het totale produktie- c.q. groeiproces.
Looptijd: 4 jaar (1992 - 1995)

2203.01

Aal

Invloed temperatuur en daglengte op de produktie van
Bouvardia (De Hoog)

2204

Aal

Effect van het temperatuurregime op de morfologie
en ontwikkeling van snijbloemen, pot- en perkplanten
Projectleider: Vogelezang
Medewerkers: Van Os, Van de Hoeven, Verberkt,
De Beer, Cuypers, Van Leeuwen
Uit eerder uitgevoerd onderzoek in binnen- en buitenland
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blijkt dat de uiterlijke vorm van zowel pot- als perkplanten
sterk kan worden beïnvloed door de verhouding en de hoogte
van de dag- en nachttemperatuur. Bij een aantal economisch
belangrijke gewassen zullen de effecten van het temperatuurregime worden nagegaan. Tijdens de opkweek kan de temperatuur
een belangrijke invloed uitoefenen op de ontwikkeling (bloei)
van snijbloemen. Deze effecten worden nader gekwantificeerd.
Looptijd: 4 jaar (1991 - 1994)
2204.01

Naa

Invloed van de opkweektemperatuur op de bloemontwikkeling van
Trachelium (Van de Hoeven)

2204.02

Aal

Optimalisering kouval als alternatieve groeiregulator bij
bloeiende potplanten (Vogelezang) (PBN 1405-10)

2204.03

Len

Invloed DIF, licht en toepassing remstoffen bij Begonia
(De Beer) (PBN 1405-11)

2204.04

Aal

Dif/kouval bij potchrysant en Poinsettia (Vogelezang)

2204.05

Aal

Groeiregulatie potplanten d.m.v. temperatuurbehandeling moerplanten (Cuypers)

2204.06

Kla

Invloed DIF en toepassing remstoffen bij Hortensia
(Van Leeuwen)

2204.07

Aal

Invloed temperatuur op de groei en bloei van Spathiphyllum en
Kalanchoë (Verberkt)

2205

Aal

Effect van de substraat op groei, ontwikkeling,
produktle en kwaliteit van snijbloemen en
potplanten
Projectleider: Vogelezang
Medewerkers : Van de Wiel, Van Leeuwen, Doorduin,
Berghoef (LUW)
Kwantificering van de effecten van een verlaagde
substraattemperatuur tijdens de verschillende groeifasen van
snijbloemen en potplanten.
Looptijd: 2 jaar (1991 - 1992)

2205.01

Hor/ Effect van wortel- en kasluchttemperatuur op bloeispreiding
Kla bij Alstroemeria (Van de Wiel, Van Leeuwen)

2205.02

Hor

Invloed grondtemperatuur op het optreden van duimen bij twee
plantdata en twee preparatieduren van freesiacultivars (v.d.
Wiel)

2206

Naa

Effect van de CO^-concentratie op de gewasfoto
synthese, groei en produktie van vruchtgroentege
wassen
Projectleider: Nederhoff
Medewerkers : -
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Effect van de COg-concentratie op de gewasfotosynthese, groei
en produktie van vruchtgroentegewassen tomaat, komkommer en
paprika. Validatie van ontwikkelde simulatiemodellen.
Looptijd: 2 jaar (1991 - 1992)
2206.01

Naa

Afronding van het onderzoek, verwerking en verslaglegging van
de resultaten (Nederhoff).

2206.02

Aal

Literatuurstudie C02-opname bij Kalanchoë (Verberkt).

2207

Naa

Kwalitatieve effecten van CO^-dosering bij
aubergine en komkommers
Projectleider: Rijsdijk
Medewerkers: Nederhoff, Buitelaar, Vegter, Verberkt
Een verhoogde C^-concentratie leidt bij een aantal groente
gewassen tot lange termijnaanpassingen van het gewas. Voor
een nadere begrenzing van de
-waarden, waarbinnen optima
lisering kan plaatsvinden, zijn meer kwantitatieve gegevens
nodig over deze gewasaanpassingen in relatie tot de C0„-con
centratie. Bij aubergine speelt het probleem bladvergeling;
de relatie met produktie dient te worden gekwantificeerd.
Looptijd: 3 jaar (1991 - 1993)

2207.01

Naa

Uitwerking van de C02- gegevens, verkregen bij aubergine en
komkommer in 1991 en voorbereiding voor een nieuw experiment
met aubergine in 1993.

2208

Naa

Integratie van de effecten van de kasklimaatfacto
ren op de groei, ontwikkeling en produktie van
tomaat
Projectleider: De Koning
Medewerkers: De Ruiter, Buitelaar
Ontwikkeling van een simulatiemodel, waarin de kennis met
betrekking tot de kwantitatieve effecten van de kasklimaatfactoren licht, temperatuur en CX^, wordt geïntegreerd. Het
gehalte en verdeling van droge stof in relatie tot teeltsy
steem en seizoen wordt hierbij gekwantificeerd.
Looptijd: 2 jaar (1992 - 1993)

2208.01

Naa

Verdere uitwerking en validatie van het groeimodel (De
Koning).
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2209

Naa

Onderhoud en toepassing van het Energie-, CO.- en
Produktie-model (ECF)
Projectleider: Rijsdijk
Medewerkers: De Ruiter, 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 door middel van
case-studies. Tevens kunnen onvolkomenheden in het model
worden aangevuld, bijvoorbeeld de effecten van schermen en
luchtvochtigheid. Om het gewasmodel verder te verbeteren zijn
ook aanvullende gegevens over drogestof-produktie, bladopper
vlakte en groei nodig gedurende het gehele jaar. Van het
gewas aubergine zullen specifieke gewasparameters verzameld
dienen te worden, evenals van belangrijke siergewassen.
Looptijd: 3 jaar (1992-1994)

2209.01

Naa

Verzamelen van data over de groei, produktie- en drogestofverdeling bij o.a. tomaat (De Ruiter)

2210

Aal

Ontwikkelingsmodel groene potplanten
Projectleider: Dijkshoorn-Dekker
Medewerkers:
Vogelezang, Van Weel, Eveleens
Dit project is er op gericht om te komen tot een jaarrondteelt van groene potplanten van een gedefinieerde kwaliteit.
Om dit te bereiken 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 de potplant Ficus benjamina als pilotgewas.
(Een deel van het onderzoek vindt plaats binnen het taakveld
Kasklimaat).
Looptijd: 4 jaar (1990-1993)

2210.01

23

Aal

Ontwikkeling van Ficus benjamina (Dijkshoorn-Dekker)
(PBN 4301-3)
THEMA: WATER- EN ENERGIEHUISHOUDING
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 vergeleken. Nagegaan zal worden of
en zo ja, welk verband er bestaat tussen de hoeveelheid
verdamping van een gewas en de produktie.
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2301

Naa

Effecten van de kasklimaatfactoren op de gewastranspiratie
van fcasrozen
Projectleider: De Graaf
Medewerkers : De Hoog, Kool (LUW), 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 transpiratie.
Ontwikkeling van beschrijvende modellen voor de transpiratie
als input voor de kasklimaatregeling.
Looptijd: 4 jaar (1992 - 1996)

2301.01

Naa

Invloed van het lichtniveau en de bladoppervlakte op de
gewastranspiratie van roos (De Graaf).

- 26 -

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 (detec
teren) van ziekteverwekkers in plantmateriaal.

3101

Aal

Toetsen op resistentie tegen ziekten en plagen
Projectleider: Rattink
Medewerkers: Rast, Stijger, Van Houwelingen
Ontwikkelen van toetsen voor onderzoek naar resistentie tegen
ziekten en plagen. Leverantie van inoculatiemateriaal voor
veredelingsdoeleinden. Toetsen van cultivars, met name anjers
en Freesia, op resistentie tegen ziekten. Onderzoek naar het
optreden van nieuwe fysio's.
Looptijd: 5 jaar (1992 - 1996)

3101.01

Aal

Toetsen van anjercultivars op resistentie voor Fusarium
oxysporum en Phialophora cinerescens (Van Houwelingen (NAKS))
(PBN 2302-5)

3101.02

Aal

Toetsen van Freesia-cultivars op resistentie voor Fusarium
oxysporum (Van Houwelingen) (PBN 2301-6).

3101.03

Naa

Instandhouden en leverantie van Tobamo-virussen van paprika
en tomaat (Rast, Stijger)

3102

Aal

Elektroforetische identificatie en detectie van
plantpathogene organismen
Projectleider: Kerssies
Medewerker:
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, zodat met gezond materiaal de teelt kan
worden gestart.
Looptijd: 5 jaar (1992 - 1996)
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3102.01

Aal

Ontwikkelen van een electroforetische detectiemethode voor
F.oxysporum f.spp. (Kerssies) (PBN 2302-2).

3102.02

Aal

Evaluatie van elektroforetische detectie van F.oxysporum
f.spp. en andere schimmels (Kerssies) (PBN 2302-3).

32

THEMA: INTERACTIE TUSSEN PLANT. BELAGER EN OMSTANDIGHEDEN
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 virus
sen.
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 cen
traal: gedrag van een belager in de kas of in het substraat,
ontwikkelingssnelheid van een plaagpopulatie bij verschillen
de klimatologische omstandigheden, verspreiding van inoculum
en uitbreiding van een pathogeen en tenslotte de relatie
tussen de populatiedichtheid van een belager en de mate van
aantasting van een gewas.

3201

Aal

Epidemiologie van Botrytis cinerea
Projectleider: Kerssies
Medewerker: Dil
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: 5 jaar (1989 - 1994)

3201.01

Aal

Invloed van verschillende factoren op ontwikkeling en
verspreiding van Botrytis cinerea in snijbloemgewassen
(Kerssies) (PBN 3701-3).

3201.02

Aal

Modelvorming ontwikkeling en verspreiding Botrytis cinerea in
Gerbera en roos (Kerssies) (PBN 3702-4).

3201.03

Aal

Epidemiologie van Botrytis cinerea in roos (Kerssies) (PBN
3702-5).
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3202

Aal

Epidemiologie van echte meeldauw (Sphaerotheca
paimosa) in roos
Projectleider: Kerssies
Medewerker: Dil
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.
Looptijd: 5 jaar (1992 - 1996)

3202.01

Aal

Epidemiologie van meeldauw (Sphaerotheca pannosa) in roos
(Kerssies) (PBN 3710-1).

3203

Aal

Epidemiologie van wortelrot (Phytophthora spp.) bij
roos
Projectleider: Kerssies
Medewerker: Amsing
Onderzoek naar de veroorzaker(s) van wortelrot en de herkomst
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: 3,5 jaar (1990 - 1993)

3203.01

Aal

Invloed van inocolum, plaats van inoculatie en substraat op
het optreden van Gnomonia- en Phytophthora-aantasting bij
roos (Amsing).

3204

Naa

Epidemiologie van Pythium spp. in gesloten teeltsystemen
Projectleider: Paternotte
Medewerker:
De Bruyn, Van Gurp
De verspreiding van Pythium bij chrysant en komkommer in
gesloten teeltsystemen nagaan. Bestudering van de factoren
die een aantasting bevorderen dan wel tegengaan.
Looptijd: 4 jaar (1990 - 1994)

3204.01

Naa

Ontwikkelen van detectiemethoden voor Pythium bij chrysant en
komkommer in teelten los van de ondergrond (Paternotte).

3204.02

Naa

Invloed van substraat op Pythium-aantasting bij chrysant in
teelten los van de ondergrond (Paternotte).

3204.03

Naa

Invloed van de teeltomstandigheden (temperatuur, EC en hoe
veelheid water) voor het uitplanten op Pythium-aantasting bij
komkommer (Paternotte).

3204.04

Naa/ Invloed van de teeltomstandigheden (temperatuur, EC en
Bre/ hoeveelheid water) na het uitplanten op Pythium-aantasting
Hor bij komkommer (Paternotte, De Bruyn, Van Gurp).
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3204.05

Naa

Invloed van Ca-Si-huishouding in het wortelmilieu op
Pythium-aantasting bij komkommer (Paternotte).

3204.06

Naa

Invloed van veenexudaten waaronder humuszuren op Pythiumisolaten in-vitro proeven (Paternotte).

3205

Naa

Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw bij
komkommer
Projectleider: vacature
Medewerker
: vacature
De afhankelijkheid en de inzet van chemische middelen vermin
deren door integratie van resistentieniveaus bij rassen,
kasklimaat, voeding en biologische bestrijdingsmethoden.
Looptijd: 4 jaar (1992 - 1995)

3206

Aal

Populatie-dynamische aspecten van Califomische
trips (Frankliniella occidentales)
Projectleider: Fransen
Medewerker
: Tolsma
Bemonsteringsmethoden ontwikkelen en schadedrempels vaststel
len van Califomische trips bij roos en Gerbera. De invloed
van de temperatuur op de ontwikkeling van de populatie bestu
deren.
Looptijd: 4 jaar (1989 - 1992)

3206.01

Aal

Ontwikkelingssnelheid van Califomische trips op roos en
Gerbera (Fransen).

3207

Aal

Populatie-dynamische aspecten van kaswittevlieg
(Trialeurodes vaporariorum)
Projectleider: Fransen
Medewerkers : Tolsma, Sütterlin
Bestudering van factoren die van invloed zijn op de versprei
ding en ontwikkeling van kaswittevlieg in diverse bloemiste
rijgewassen die onder glas worden geteeld.
Looptijd: 5 jaar (1989 - 1993)

3208

Aal/ Geleide bestrijding van plagen in chrysant onder
IPO glas
Projectleider: Fransen
Medewerker
: 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 jaar (1991 - 1995)
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3209

Aal

Schadegevoeligheid voor vortellesie-aaltjes (Pratylenchus spp.)
Projectleider: Amsing
Medewerker
: Verkrijgen van informatie over de relatie tussen populatie
dichtheid van het aaltje en de schade bij de teelt van roos
op kunstmatig substraat en van Alstroemeria.
Looptijd: 3 jaar (1990 - 1992)

3209.01

Aal

Schadegevoeligheid van Alstroemeria voor Pratylenchus
bolivianus (Amsing) (PBN 3705-3)

3210

Naa

Virusziekten overgebracht door de schimmelvector
Olpidium
Projectleider: Rast
Medewerker
: Stijger
Bestudering van de specificiteit en de ecologische factoren
die van invloed zijn op de Olpidimn/plant-relaties en de
virusoverdracht in het bijzonder bij de gewassen paprika, sla
en Freesia.
Looptijd: 4 jaar (1989 - 1992)

3210.01

Naa

Interacties tussen vectoren en niet-vectoren van Olpidium
brassicae in verband met overdracht van paprikageelnervigheid
en slabobbelblad (Rast, Stijger)

3210.02

Naa

Tussenwaardplant voor bladnecrose van Freesia in verband met
mogelijke overdracht door Olpidium brassicae (Stijger).

3211

Naa

Incidenteel optredende ziekten en plagen
Projectleider: Van Steekelenburg
Medewerkers : Amsing, Boogaard, Fransen, Kerssies,
Paternotte, Stijger, Van der Linden,
Van der 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 jaar (1992 - 1996)

3211.01

Naa

Verspreiding van tomatebronsvlekkenvirus via besmette matten
bij tomaat en paprika (Stijger)

3212

Aal

Ziekten in Gerbera geteeld in gesloten teeltsyste
men
Projectleider: Kerssies
Medewerker: Kerssies
Pathogeniteit, ziekteontwikkeling en -verspreiding van
Fusarium oxysporum nagaan in teeltsystemen met recirculatie
van het voedingswater
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Looptijd: 1,5 jaar (1992 - 1993)
3212.01

Aal

33

Pathogeniteit en verspreiding van Fusarium in Gerbera,
geteeld op een kunstmatig substraat in een systeem met recirculerend drainwater (Kerssies)
THEMA: BIOLOGISCHE BESTRIJDING
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
onderzoek plaats een 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.

3301

Aal/Naa
Biologische bestrijding van bodemschimmelziekten in
gesloten teeltsystemen
Projectleider: Rattink
Medewerkers : Dil, Van der Sar
De mogelijkheden onderzoeken van het toepassen van antagonis
tische schimmels en bacteriën en van niet-pathogene
Fusarium-stammen voor de bestrijding van met name Fusariumverwelkingsziekte bij anjers en Fusarium-voetziekte bij to
maat.
Looptijd: 5 jaar (1989 - 1993)

3301.01

Naa

Gedrag antagonisten tijdens opkweekfase in verband met biolo
gische bestrijding Fusarium-voetziekte bij tomaat (Rattink,
Van der Sar).

3301.02

Naa

Epidemiologie Fusarium-voetziekte bij tomaat in eb/vloed
systeem (Rattink, Van der Sar)

3301.03

Naa

Vergelijking gedrag antagonisten ter bestrijding van
Fusarium-voetziekte bij tomaat in eb/vloed-systemen ten
opzichte van 'normale' recirculatiesystemen (Rattink, Van der
Sar).

3301.04

Naa

Interacties tussen antagonisten en de verwekker van voetziek
te bij tomaat na toepassing op verschillende tijdstippen en
manieren in een 'normaal' recirculatiesysteem (Rattink, Van
der Sar).
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3301.05

Naa

Effecten van antagonisten ter bestrijding van Fusarium-voet
ziekte bij tomaat op semi-praktijkschaal. (Rattink, Van der
Sar).

3301.06

Naa

Effecten Trichoderma op praktijkschaal bij tomaat, ter ver
krijging van gegevens ter ondersteuning van een aanvraag voor
toelating (Rattink)

3301.07

Aal

Verspreiding en populatieverloop van gemerkte niet-pathogene
Fusarium-isolaten in recirculatiesystemen bij anjer (Rattink,
Dil).

3302

Naa

Biologische bestrijding van Califomische trips
(.Frankliniella occidentalis)
Projectleider: Ramakers
Medewerkers : Fransen, Cools, Boogaard, Tolsma,
Van de Meiracker
Ontwikkelen van de biologische bestrijding van Californische
trips met behulp van roofmijten (Amblyseius spp.), roofwantsen (Orius spp.) en entomopathogene schimmels in de
gewassen paprika, komkommer, roos, chrysant en saintpaulia.
Looptijd: 5 jaar (1989 - 1993)

3302.01

Naa

Bestrijding van Californische trips op komkommer met de roofwants Orius insidiosus (Ramakers/Cools).

3302.02

Naa

Ontwikkeling van populaties van een aantal 'nieuwe' op trips
prederende roofmijten (Amblyseius limonicus, Iphiseius
degenerans, Amblyseius hibisci, standaard Amblyseius
cucumeris) op komkommer (Ramakers/Cools).

3302.03

Naa

Kweken van nieuwe roofmijten (soort afhankelijk van bevindin
gen in proef 2) op meelmijten (Ramakers/Cools)

3302.04

Naa

Meten van de output van open kweken van Amblyseius cucumeris
op verschillende meelmijtsoorten (Acarus siro, Tyrophagus
putrescentiae) (Ramakers/Cools).

3302.05

Aal

Biologische bestrijding van Californische trips in Saint
paulia met de roofwants Orius insidiosus (Boogaard)

3302.06

Aal

Waardplantgeschiktheid van diverse siergewassen voor de roof
wants Orius insidiosus (Fransen)

3303

Naa

Biologische bestrijding van mineervlieg (.Liriomyza
spp.)
Projectleider: Van der Linden
Medewerkers : 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 duur-
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zame bestrijdingsmethode.
Looptijd: 5 jaar (1990 - 1994)
3303.01

Naa

Biologische bestrijding van nerfmineervlieg in bladgroenten
met behulp van een open kweeksysteem van de parasitoïden op
een vervangende gastheer (Van der Linden)

3303.02

Naa

Praktijkproeven in sla met biologische mineervliegbestrijding.

3303.03

Naa

Ontwikkeling van een kweekmethode voor prederende vliegen
(Coenosia spp.) (Van der Linden).

3303.04

Aal

Biologische bestrijding van de nerfmineervlieg in chrysant
met de sluipwespen Dacnusa siberica en Diglyphus isaea
(Boogaard).

3304

Naa

Biologische bestrijding van katoenluis (Aphis
gossypii)
Projectleider: Van Steenis
Medewerkers : Boogaard, Ramakers
Onderzoek naar de mogelijkheden van de biologische bestrij
ding van katoenluis, in het bijzonder in de gewassen komkom
mer, paprika, chrysant en Ficus benjamina. Uitbreiding van
het aantal plaagorganismen dat milieu-vriendelijk wordt
bestreden en veilig stellen van de biologische bestrijding
van andere plagen.
Looptijd: 4 jaar (1990 - 1994)

3304.01

Naa

Gastheerpreferentie bij verschillende kweeklijnen van de
sluipwesp Aphidius matricariae (Van Steenis)

3304.02

Naa

Ontwikkelingsduur, onvolwassen mortaliteit, reproduktie^en
levensduur van Aphis gossypii op komkommer bij 20 en 25 C
(Van Steenis)

3304.03

Naa

Zoekefficiëntie van Aphidius matricariae en Lysiphlebus
testaceipes in een komkommergewas.

3304.04

Naa

Bestrijding van katoenluis met de sluipwesp Aphidius
matricariae in een komkommergewas. (Van Steenis)

3304.05

Aal

Biologische bestrijding van katoenluis in chrysant, Ficus
benjamina en andere gewassen met de galmug Aphidoletes
aphidimyza en de sluipwesp Aphidius matricariae (Boogaard).
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3305

Aal

Biologische bestrijding van kasvittevlieg
(Trialeurodes vaporariorum)
Projectleider: Fransen
Medewerkers : Sütterlin, Tolsma, Van Noort
Vaststellen onder welke omstandigheden biologische bestrij
ding 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: 5 jaar (1989 - 1993)

3305.01

Aal

Toepassing van Encarsia formosa en entomopathogene schimmels
tegen kas- en katoenwittevlieg in Poinsettia (Fransen).

3305.02

Aal/ Parasiteringsefficiency van Encarsia formosa in twee
Vie gerberagewassen (Sütterlin, Fransen, Tolsma, Van Noort).

3305.03

Aal

Biologische bestrijding van kaswittevlieg in Gerbera
(Sütterlin, Fransen, Tolsma, Van Noort)

3306

Naa

Effect van pesticiden op natuurlijke vijanden
Projectleider: Van der Staay
Medewerkers : Ramakers, Cools
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 jaar (1992 - 1996)

3306.01

Naa

3306.02

Toetsing van pesticiden op hun neveneffecten op roofmijten,
roofwantsen en sluipwespen onder semi-laboratorium omstandig
heden (Van der Staay)
Effect van een aantal selectieve insekticiden op kaspopulaties van Orius insidiosus (Ramakers, Cools)

3307

Aal

Biologische bestrijding van plagen met insektenparasitaire aaltjes
Projectleider: Boogaard
Medewerker
: Onderzoek naar de mogelijkheden van biologische bestrijding
van plagen met insektenparasitaire aaltjes, in het bijzonder
chemische bestrijding is zeer moeilijk en milieu-onvriende
lijk is.
Looptijd: 3 jaar (1992 - 1995)

3307.01

Aal

Biologische bestrijding van de bananenboorder in Dracaena- en
Yuccastammen met insektenparasitaire aaltjes (Boogaard).
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3308

Aal

Biologische bestrijding van Botrytis cinerea in
bloemisterijgewassen
Projectleider: Kerssies
Medewerker
: Doel: Het vinden van één 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: 2 jaar (1991-1993)

3308.01

Aal

34

Evaluatie van een vijftal micro-organismen als mogelijke
biologische bestrijders van Botrytis cinerea op Gerbera in de
naoogstfase (Kerssies).
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 toepas
sen speelt hierbij een essentiële rol. Tevens wordt bijzonde
re aandacht geschonken aan de milieu- en arbeidshygiënische
aspecten van de chemische gewasbescherming.
Om verspreiding van ziekten via het voedingswater te voorko
men, worden bij teeltsystemen met recirculatie van de
voedingsoplossing 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.

3401

Aal

Fysische beheersing van verspreiding van schimmel
ziekten in eb/vloedsystemen
Projectleider: Steider
Medewerker
: Bestudering van de epidemiologie van pathogene wortelschim
mels bij bloemisterijgewassen in eb/vloedsystemen om te komen
tot met name fysische beheersing van het optreden van
ziekten.
Looptijd: 4 jaar (1989 - 1993)

3401.01

Aal

Geïnfecteerde planten als inoculumbron voor de verspreiding
van Fusarium oxysporum bij Cyclamen in een eb/vloedsysteem
(Steider) (PBN 4403-4).
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3401.02

Aal

Populatie-ontwikkeling van Fusarium oxysporum in het wortelmilieu van Cyclamen en uitspoeling van schimmeldeeltjes als
gevolg van watergift volgens het eb/vloedsysteem (Steider)
(PBN 4403-5/6).

3401.03

Aal

De relatie tussen de concentratie van Fusarium oxysporum
sporen in de voedingsoplossing en ziekte-ontwikkeling bij
Cyclamen (Steider) (PBN 4403-7).

3401.04

Aal

Invloed concentratie inoculum en plaats van de pomp op de
verspreiding van F.oxysporum f.sp. cyclaminis in het eb/vloedsysteem (Steider).

3401.05

Aal

Groei en ontwikkeling van F.oxysporum in de potkluit van
Cyclamen (Steider).

3401.06

Aal

Verspreiding Cylindrocladium spatiphyllii bij Spathiphyllum
in eb/vloedsysteem (Steider) (PBN 4403-8).

3402

Naa

Ontsmetting van voedingswater
Projectleider: Runia
Medewerkers : Onderzoek naar voor de praktijk bruikbare ontsmettingsmetho
den van uitgangs- en drainwater. Uitschakelen van uitgangswater als potentiële infectiebron. Verspreiding van ziekten
via recirculatie van drainwater tegengaan.
Looptijd: 4 jaar (1992 - 1995)

3402.01

Naa

Toetsen van de ontsmettingsmethoden ^2°2~' ^ + °3* en
jodiumbehandeling voor het voedingswater in teeltsystemen los
van de ondergrond (toetsgewas aubergine) (Runia).

3403

Naa

Optimalisering van de toepassing van gewasbescher
mingsmiddelen in de glastuinbouv
Projectleider: Van der Staay
Medewerker
: Douwes
Door vergelijking van bestaande en nieuw te ontwikkelen tech
nieken een onderbouwing geven van de meest gewenste methode
uit oogpunt van effectiviteit, milieu-effecten en arbeidsom
standigheden.
Looptijd: 4 jaar (1991 - 1995)

3403.01

Naa

Vergelijking van gewas- en ruimtebehandelingen in verband met
effectiviteit en (mogelijk) verlaging van de dosering (Van
der Staay, Douwes).

3403.02

Naa

Emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de buitenlucht
(samenwerking met IMW-TNO en SC) (Van der Staay, Douwes).

3403.03

Naa

Emissie van bewasbeschermingsmiddelen via condenswater
(samenwerking met SC) (Van der Staay/Douwes).
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3403.04

Naa

Beperking emissie door middel van schermen (samenwerking SC)
(Van der Staay/Douwes).

3403.05

Naa

Beperking van de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen en van de
emissie door toevoeging van verdampingsremmers (Van der
Staay/Douwes).

3404

Aal

Chemische bestrijding van wortelziekten in gesloten
teeltsystemen
Projectleider: Runia
Medewerker
: Amsing
Het gedrag, de emissie en de effectiviteit van bestrijdings
middelen die in het wortelmilieu worden toegediend bestuderen
om tot een zo minimaal mogelijke inzet van chemische middelen
te komen.
Looptijd: 5 jaar (1991 - 1995)

3404.01

Naa

Effectiviteit van oxamyl (Vydate L) tegen witte vlieg bij
tomaat (Runia).

3404.02

Naa

Invloed van de pH op de werking van propamocarb (Previcur-N)
tegen Pythium bij komkommer (Runia).

3404.03

Aal

Chemische bestrijding van Gnomonia radicicola en Phytophthora
sp. bij roos (Amsing).

3404.04

Aal

Bestrijding van de schimmel Nectria radicicola (imperfecte
stadium: Cylindrocarpon desCructans) bij Cyclamen (Amsing).

3405

Aal

Chemische bestrijding van bovengrondse ziekten
Projectleider: Amsing
Medewerker
: Van der Staay
Onderzoek naar een verantwoorde chemische bestrijding van
plagen, waarvoor geen of onvoldoende mogelijkheden en
middelen beschikbaar zijn.
Looptijd: 5 jaar (1991 - 1996)

3406

Aal

Chemische bestrijding van plagen
Projectleider: Boogaard
Medewerkers : Amsing, Tolsma, Van der Staay, Ramakers, Cools
Onderzoek naar een verantwoorde chemische bestrijding van
plagen, waarvoor geen of onvoldoende mogelijkheden en midde
len beschikbaar zijn.
Looptijd: 5 jaar (1991 - 1996)

3406.01

Aal

Evaluatie van (selectieve) bestrijdingsmiddelen ter bestrij
ding van de nerfmineervlieg in Gerbera (Boogaard).

3406.02

Naa

Toetsen van (experimentele) middelen ter bestrijding van
mineervlieg in sla (Van der Staay).
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3406.03

Naa

Toetsen van (experimentele) middelen ter bestrijding van
(katoen)luis (Van der Staay).

3406.04

Naa

Bestrijding van Californische trips op komkommer door gebruik
van bodemfolie met insekticidecoating.

3406.05

Aal

Chemische bestrijding van Pratylenchus vulnus bij roos,
geteeld in steenwol in een recirculatiesysteem (Amsing).

3407

Naa

Residu-onderzoek bij groentegewassen
Projectleider: Van der Staay
Medewerkers : Runia
Het residuverloop van bestrijdingsmiddelen in consumptiege
wassen nagaan om bij toepassing van een middel volgens goed
landbouwkundig gebruik tot een zo laag mogelijk en ook voor
de volksgezondheid aanvaardbaar residu in het eindprodukt te
komen.
Looptijd: 5 jaar (1992 - 1996)

3407.01

Naa

Bepalen van het residuverloop van pesticiden op bladgroenten
(Van der Staay)

3407.02

Naa

Bepalen van het residuverloop van pesticiden op vruchtgroen
ten in het kader van 'gecontroleerde teelt' (Van der Staay)

3407.03

Naa

Bepalen van het residu van pesticiden op consumptiegewassen
bij verschillende toedieningstechnieken van bestrijdingsmid
delen (Van der Staay)

3408

Rij

Onkruidbestrijding in buitenbloemen
Projectleider: Krijger
Medewerker
: Van de Wiel
De mogelijkheden van niet-chemische bestrijding van onkruiden
in buitenbloemen nagaan. Onderzoek naar een verantwoorde
chemische bestrijding van onkruiden waarvoor geen of onvol
doende mogelijkheden en middelen beschikbaar zijn.
Looptijd: 5 jaar (1991 - 1996)

3408.01

Rij/ Onkruidbestrijding met gebruikmaking van afdekmaterialen
Hor (Krijger, Van de Wiel)

3408.02

Rij

Mechanische onkruidbestrijding bij buitenbloemen (Krijger)

3408.03

Rij

Chemische onkruidbestrijding bij buitenbloemen (Krijger)

3409

Naa

Effect van afgazen van luchtramen op insektenpopulaties in kassen
Projectleider: Van der Linden
Medewerker
Nagaan in hoeverre insektengaas, met verschillende maasope
ningen, aangebracht in de luchtramen een bijdrage levert aan
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het weren van insekten uit kassen tijdens de opkweek en de
teelt van gewassen.
Looptijd: 3 jaar (1991 - 1994)
3409.01

Naa

Effect van het afgazen van luchtramen op insektenpopulaties
in kassen (Van der Linden).

3410

Naa

Ontsmetten van vortelmedia in geisloten teeltsyste
men door middel van stoom
Projectleider: Runia
Medewerkers : Nagaan of diverse wortelmedia die meermalig worden gebruikt
in gesloten teeltsystemen zijn te onsmetten door ze te
verhitten door middel van stoom.
Looptijd: 4 jaar (1992 - 1995)

3410.01

Naa

Temperatuurmetingen tijdens het stomen van vaste wortelmedia
los van de ondergrond (Runia).
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4

TAAKVELD: KWALITEIT GEOOGST PRODUKT
Taakveldhouder: Dr. ir. C. Vonk Noordegraaf

41

THEMA: BESCHRIJVEN VAN KWALITEIT EN BEPALING CRITERIA
De kwaliteit van een produkt kan op verschillende manieren
aangegeven 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
daarentegen kunnen kwantitatief te bepalen kenmerken worden
gehanteerd.
Ethyleengevoeligheid bij snijbloemen en potplanten
Projectleider: Slootweg
Medewerkers : Jansen

4101

Teeltwijze, cultivar en seizoen kunnen de gevoeligheid voor
ethyleen beïnvloeden. Om de gevoeligheid op de juiste wijze
te toetsen is het nodig te weten met welke factoren men reke
ning moet houden en op welke wijze ethyleenschade zich mani
festeert.
Looptijd: 5 jaar (1990 - 1994)
4101.01

Aal

Ethyleengevoeligheid bij Hibiscus (Slootweg)

4102

Naa

Ontwikkeling van criteria voor smaak van vruchtgroenten
Projectleider: Janse
Medewerkers : Gielesen
Met behulp van expert-panels consument-relevante smaakparameters benoemen en correleren met de algehele aangenaamheidswaardering via het consumentenpanel.
Looptijd: 5 jaar (1990 - 1994)

4102.01

Naa

Bepaling van relevante smaakeigenschappen van tomaat (Janse)

4102.02

Naa

Bepaling van relevante smaakeigenschappen van paprika (Janse)

4102.03

Naa

Bepaling van relevante smaakeigenschappen van meloentypen
(Janse)

4103

Naa

Ontwikkeling van criteria voor de houdbaarheid van
kleine en nieuwe gewassen
Projectleider: Janse
Medewerkers : Gielesen
Bij nieuwe produkten is meestal niet bekend hoe de houdbaar
heid moet worden beoordeeld, terwijl bij reeds geïntroduceer
de produkten vaak nog onvoldoende bekend is welke houdbaarheidskenmerken van belang zijn. De bedoeling is deze criteria
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te beschrijven voor veredeling, rassenonderzoek, teelt en
afzet.
Looptijd: 2 jaar (1991 - 1993)
4103.01

Naa

Bepaling van criteria voor de houdhaarheid van pepino (Janse)

4103.02

Naa

Bepaling van criteria voor de houdhaarheid van veldsla
(Janse)

4103.03

Naa

Bepaling van criteria voor de houdhaarheid van broccoli
(Janse)

4104

Naa

Beschrijven van uit- en inwendige kvaliteitsafvijkingen
Projectleider: Verkerke
Medewerkers : Gielesen
Belangrijke uit- en inwendige kwaliteitsafwijkingen worden
beschreven en gedocumenteerd.
Looptijd: 5 jaar (1990 - 1994)

4104.01

Naa

Beschrijving van drukplekken bij aubergine en opsporen van
mogelijke oorzaken van het probleem (Verkerke)

4104.02

Naa

Beschrijving van zilvervlekken bij paprika en opsporen van
mogelijke oorzaken van het probleem (Verkerke)

4104.03

Naa

Beschrijven van kopscheuren bij gele paprika en opsporen van
mogelijke oorzaken van het probleem (Verkerke)

42

THEMA: ONTWIKKELEN MEETMETHODEN EN KWALITEITSTOETSEN
Wanneer aangegeven is welke kwaliteitskenmerken belangrijk
zijn om te meten, is het vervolgens zaak om een methodiek te
ontwikkelen 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

Aal

Forceren van houdbaarheidsverschlllen
Projectleider: Marissen
Medewerkers : Bulle, 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: 3 jaar (1991 - 1994)

4201.01

Aal

Invloed van temperatuur tijdens uitbloei op houdbaarheidsverschillen (Marissen)
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4201.02

Aal

Invloed tetoperatuur en luchtvochtigheid op uitbloei potplan
ten (Bulle)

4202

Aal

'Inhoudstoffen' als parameters voor inwendige kwa
liteit bij snijbloemen
Projectleider: Slootweg
Medewerkers : Jansen
Binnen dit project wordt gezocht naar parameters die kunnen
worden gebruikt om inwendige kwaliteit te meten.
Looptijd: 5 jaar (1991 - 1996)

4202.01

Aal

Relatie tussen zetmeelgehalte en knopopening bij lelie
(Slootweg)

4203

Naa

Optimaliseren van de meetmethode voor vruchtstevig
heid
Projectleider: Verkerke
Medewerker
: Gielesen
Ontwikkelen van een niet-destructieve, reproduceerbare
methode voor de bepaling van de stevigheid van tomaten en
paprika's. Een verdere optimalisering van de meetmethode kan
leiden tot een betere beschrijving, c.q. voorspelling van de
houdbaarheid van beide produkten.
Looptijd: 4 jaar (1990 - 1992)

4203.01

Naa

Optimaliseren van de meetmethode voor stevigheid van tomaten
(Verkerke)

4203.02

Naa

Optimaliseren van de meetmethode voor stevigheid van paprika
(Verkerke)

4204

Naa

Objectivering van meligheid bij vleestomaat
Projectleider: Welles
Medewerker
: Disco
Op basis van literatuurgegevens worden in samenwerking met
ATO en RIKILT proeven opgezet om een snelle, objectieve en
reproduceerbare methode te vinden voor de bepaling van melig
heid. Fysische, chemische en biochemische parameters worden
gerelateerd aan sensorische verschillen in meligheid.
Looptijd: 2 jaar (1991 - 1992)

4204.01

Naa

Ontwikkelen van een objectieve, reproduceerbare referentietoets voor meligheid met behulp van de cell-count toets in
vergelijking met sensorisch onderzoek (Disco).

4204.02

Naa

Optimaliseren van de kleurstoftoets (Disco)

4204.03

Naa

Bepaling meligheid m.b.v. de Instronmeting (Disco)
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4205

Naa

Optimalisering van de monstemame ten behoeve van
het smaakonderzoek
Projectleider: Janse
Medewerker
: Gielesen
Bij het smaakonderzoek treedt er bij een zelfde herkomst een
grote variatie op binnen en tussen monsters. Bij vergelijking
van experimentele behandelingen kunnen hierdoor foutieve
beoordelingen ontstaan.
Inventarisatie van factoren die leiden tot variatie (positie
aan de plant, tijd etc.) en kwantificering van hun effecten
op de variatie in smaak is belangrijk voor een goede inter
pretatie van de gegevens.
Looptijd: 3 jaar (1991 - 1993)

4205.01

Naa

Invloed van vruchtpositie, fysiologische leeftijd, deel van
de vrucht en seizoen op de smaak van paprika's (Janse)

4206

Aal

Voorspellende toets op bloemknopopening door NIRmetingen
Projectleider: Van der Pluym
Medewerker
: Jansen, Frankhuizen (RIKILT/DLO)
Ontwikkeling van een toetsmethode waarmee via snelle, objec
tieve (NIR-)metingen de knopopening van Freesia en roos
'Madeion' te voorspellen is. Er wordt gezocht naar een corre
latie tussen de bloeipercentages van geoogste bloemen en hun
NIR-spectra.
Looptijd: 1,5 jaar (1991 - 1992)

4206.01

Aal

Ontwikkeling van een toetsmethode waarmee bloemknopopening
bij Freesia te voorspellen is (Van der Pluym).

4206.02

Aal

Nagaan of er correlaties bestaan tussen NIR-spectra en bloem
knopopening van de roos 'Madeion' (Van der Pluym).

43

THEMA: KWALITEITSBEPALENDE 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 voorko
men.

4301

Aal

Processen bij bloemknopopening roos
Projectleider: Marissen
Medewerker
: 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
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de knopopening van rozen. (Regelmatige afstemming met de op
het CABO-DLO lopende project 'Bloemknopopening Madeion' zal
plaatsvinden.)
Looptijd: 4 jaar (1990 - 1993)
4301.01

Aal

De rol van koolhydraten en osmoregulatie voor knopopening
(Marissen)

4301.02

Aal

Waterhuishouding tijdens knopopening (Marissen)

4302

Aal

Waterhuishouding roos
Projectleider: Slootweg
Medewerker
: Jansen
Onderzoek naar de oorzaak van verschillen in naoogstgedrag
van rozen, veroorzaakt door bijbelichting.
Looptijd: 3 jaar (1991 - 1993)

4303

Aal

Factoren die de bloemknopopening beïnvloeden bij
Freesia
Projectleider: Sytsema-Kalkman
Medewerker
: Jansen
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 jaar (1991 - 1995)

4303.01

Aal

Onderlinge concurrentie tussen bloemknoppen (Sytsema-Kalkman)

4304

Aal

Waterbalans bij diverse snijbloemen
Projectleider: Sytsema-Kalkman
Medewerker
: Jansen
Onderzoek naar de oorzaak van vatverstopping bij snijbloemen
en de mogelijkheden om dit te voorkomen of op te heffen.
Looptijd: 5 jaar (1990 - 1994)

4304.01

Aal

Vatverstopping bij sering (LUW/PBN) (Sytsema-Kalkman)

4304.02

Aal

Waterbalans bij Bouvardia (Sytsema-Kalkman)

4304.03

Aal

Verbeteren waterbalans bij zomerbloemen (Sytsema-Kalkman)

4305

Naa

Opbouw van de vruchtstevigheid bij tomaat tijdens
de teelt
Projectleider: Verkerke
Medewerker
: Gielesen
Meer kennis over de processen en factoren die leiden tot een
stevige vrucht, verhogen het inzicht om de stevigheid tijdens
de teelt gerichter te beïnvloeden. In een samenwerkingspro-
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ject met het ATO worden anatomische, morfologische en bioche
mische aspecten onderzocht in relatie tot stevigheidsopbouw
(PTG) en afbraak van stevigheid (ATO).
Looptijd: 4 jaar (1990 - 1993)
4305.01

Naa

Invloed van de Na en totaal-zoutconcentratie op de opbouw van
vruchtstevigheid van tomaat (Verkerke)

4306

Aal

Celvandveranderingen tijdens de bloemveroudering en
bij bloemknopopening
Projectleider: Van Gorsel
Medewerker
: Jansen
Onderzoeken wat de rol is van de celwand bij de processen die
de kwaliteit van de bloem bepalen. Bloemopening is voor een
groot deel celstrekking en bloemverweIking is een samenspel
van celwand-elasticiteit en turgor. Om bloemknopopening en
bloemverweIking beter te begrijpen zullen door middel van
chemische analyses deze veranderingen worden gekarakteri
seerd.
Looptijd: 5 jaar (1992 - 1996)

4306.01

Aal

Analyse van optredende celwandveranderingen (Van Gorsel)

4307

Aal

Ademhaling als maatstaf voor kwaliteit van bloemisterijprodukten
Projectleider: van Gorsel
Medewerkers : Slootweg, Jansen
Het gebruiken van ademhalingsintensiteit voor het karakteri
seren van processen die de kwaliteit van bloemisterijprodukten bepalen. Na ontwikkeling van de vereiste apparatuur zal
deze kunnen worden gebruikt voor onder meer Q1_ en Respira
toir Quotiënt-bepalingen ten behoeve van bloemknopopening,
bewaring onder gemodificeerde atmosfeer, en onderzoek naar de
effecten van temperatuurschommelingen.
Looptijd: 5 jaar (1992 - 1997)

4307.01

Aal

44

Relatie tussen ademhaling en uitbloeisnelheid (Van Gorsel)
THEMA: INVLOED PRODUCTIEWIJZE (TEELT) OP KWALITEIT)
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

Naa

Relatie teeltfactoren en smaak van tomaten
Projectleider: Janse
Medewerkers : Gielesen, Buitelaar, Van Gurp
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Uit het CIVO en eigen onderzoek komen meer gegevens over de
smaakaspecten die bij tomaat van belang zijn. 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
smaakbeleving verbeterd kan worden.
Looptijd: 3 jaar (1991 - 1993)
4401.01

Pra

Invloed van bladplukken en plantafstand op de smaak van
cherrytomaat (Janse)

4401.02

Pra

Invloed van de plantafstand en extra stengels op de smaak van
ronde en vlezige tomaat (Janse)

4401.03

Hor

Invloed van de kastemperatuur in combinatie met voedingscon
centratie en ras op de smaak van tomaat (Van Gurp)

4401.04

Naa

Invloed van het vochtdeficiet (verdamping) op de smaak van
tomaat (Janse)

4402

Naa/Ves
Relatie teeltfactoren en het ontstaan van voosheid
en glazigheid bij radijs
Projectleider: Heij
Medewerkers : Elzo-Kraemer, Tanis, Van Gurp
In samenwerking met het CABO wordt gezocht naar de oorzaken
van het ontstaan van voosheid en glazigheid tijdens de teelt.
Op het PTG worden verkennende proeven opgezet, die door het
CABO worden voortgezet.
Looptijd: 1 jaar (1992)

4402.01

Naa

Invloed van de temperatuur, lichtintensiteit en voedingscon
centratie op het ontstaan van voosheid bij radijs (Heij)

4402.02

Wes/ Invloed van de watergift op het optreden van wratten en zwart
Hor op de knol van radijs (Tanis, Van Gurp)

4403

Aal

Adaptatie van potplanten aan naoogstcondities
Projectleider: Bulle
Medewerkers : Van Gorsel, Jansen
In dit project wordt de invloed van de teeltomstandigheden
gedurende de laatste fase van de teelt nagegaan op transport
gevoeligheid en uitbloei. Hierbij dient gedacht te worden aan
de invloed van bemesting, temperatuur, luchtvochtigheid en
licht.
Looptijd: 5 jaar (1991 -1995)

4403.01

Aal

Invloed teelt op houdbaarheid Azalea II (Bulle)

4403.02

Aal

Teeltfactoren die kwaliteit van potplanten beïnvloeden
(Bulle)
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4404 Aal Identificatie van parameters voor de
inwendige kwaliteit van potplanten
Projectleider: Van Gorsel
Medewerkers : Bulle, Jansen
De kwaliteit van potplanten is voor een groot deel niet
zichtbaar op het moment van afleveren aan de handel. De
achtergronden van deze inwendige kwaliteitsverschillen zijn
nog onduidelijk. In het voorgestelde onderzoekprogramma wordt
er naar gestreefd de parameters voor de inwendige kwaliteit
te identificeren. Mogelijke toetsgewassen zijn Cyclamen,
Begonia en Saintpaulia.
Looptijd: 3 jaar (1992 - 1994)
4404.01

Aal

45

Relatie tussen plantparameters en houdbaarheid potplanten
(Van Gorsel, Bulle)
THEMA: KWALITEITSBEÎNVLOEDING NA DE OOGST
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 getranspor
teerd 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.

4501

ATO/Aal

Milieubelasting en effectiviteit van uitvloeiers
als voorbehandelingsmiddel voor snijbloemen
Projectleider: Sytsema-Kalkman
Medewerker
: Jansen
Vinden van uitvloeiers die niet toxisch zijn voor snijbloe
men, maar wel de wateropname bevorderen, goed biologisch
afbreekbaar en niet duur zijn.
Looptijd: 4 jaar (1991 - 1994)

4501.01

4502

Aal

Toetsen van uitvloeiers als voorbehandelingsmiddel
(Sytsema-Kalkman)

ATO/Aal

Milieubelasting en effectiviteit van anti-ethyleen
middelen als voorbehandelingsmiddel voor snijbloe
men
Projectleider: Sytsema-Kalkman
Medewerker
: De bijdrage van het Proefstation betreft het toetsen van
milieuvriendelijke STS-vervangers.
Looptijd: 4 jaar (1991 - 1994)

4502.01

Aal

Toetsen van anti-ethyleen middelen als voorbehandelingsmidden
(Sytsema-Kalkman)
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4503 Aal Invloed transportcondities op houdbaarheid
potplanten
Projectleider: A. Bulle
Medewerker
: 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, tempera
tuur, (lucht)vochtigheid en trillingen
Looptijd: 5 jaar (1992-1996)
4503.01

Aal

Invloed van transportsimulatie op uitstalleven van potplanten
(Bulle)
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5

TAAKVELD: UITGANGSMATERIAAL
Taakveldhouder: Dr. ir. C. Vonk Noordegraaf

51

THEMA: VERBETERING UNIFORMITEIT
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
nagenoeg eenzelfde produktie.

5101

Aal

Selectie rozenonderstammen voor de kasrozenteelt
(STUR/PBN)
Projectleider: Kromwijk
Medewerkers : Rademaker (STUR), Van Leeuwen
Op een praktijkbedrijf worden onderstamklonen op basis van
produktie en kwaliteit geselecteerd voor de kasrozenteelt.
Looptijd: 4 jaar (1991 - 1994)

5101.01

Aal

Selectie rozenonderstammen (STUR2) STUR/PBN (Kromwijk) (PBN
2205-02)

5101.02

Kla

Toets enige rozenonderstammen op substraat (Van Leeuwen)

5102

Aal

Selectiecriteria voor uniformiteit potplanten
Projectleider: Kromwijk
Medewerker
: Ten Hoope, Verberkt
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: 4 jaar (1988 - 1992)

5102.01

Aal

Invloed uitgangsmateriaal op plantvorm Saintpaulia (Kromwijk)
(PBN 2206-18)

5102.02

Aal

Yucca-kopstek in de praktijk (Kromwijk) (PBN 2210-3)

5102.03

Aal

Uitgangsmateriaal Hydrangea (Verberkt)

5103

Aal

Vergelijking seringenonderstammen
Projectleider: Sytsema
Medewerkers : 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
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goed voldeden, vergeleken met nieuwe zaailingen. Dit vindt
plaats met de cv 'Madame Stepman' en er wordt gelet op
produktie, groei en trekbaarheid.
Looptijd: 12 jaar (1990 - 2002)
5103.01

Aal

Uitgangsmateriaal sering (Sytsema) (PBN 2211)

5103.02

Aal

Vergelijking seringenonderstammen (Sytsema) (PBN 2211-2)

5104

Naa

Ontwikkeling van een toetsmethode voor de voorspel
ling van het percentage verspeenbare tomateplanten
Projectleider: Buitelaar
Medewerker
: Engelaan
Plantenkweekbedrijven zijn ten behoeve van een betere
planning van de grootte van de afleverbare partijen plantmateriaal geïnteresseerd in de ontwikkeling van een toetsmetho
de voor de voorspelling van het percentage verspeenbare plan
ten. In samenwerking met het CPRO wordt getracht na te gaan
in hoeverre verschillen in zaadkwaliteit en vigeur van kiemplanten van verschillende zaadpartijen vroegtijdig zichtbaar
zijn te maken.
Looptijd: 2 jaar (1992 - 1993)

5104.01

Naa

Invloed van de zaadherkomst en de klimaatomstandigheden op de
kieming en uniformiteit bij het verspenen van tomaat (Buite
laar)

5105

Naa

Invloed bolpreparatie de habitus van Amaryllis als
potplant
Projectleider: Doorduin
Medewerkers : Zwinkels
Het gelijktijdig bloeien van de stelen van pot-Amaryllis is
voor de consument een belangrijk kwaliteitsaspect. Het temperatuurregime tijdens de preparatiefase kan hierop een grote
invloed uitoefenen. In een afsluitende proef wordt voortge
bouwd op de resultaten van de afgelopen twee jaar.
Looptijd: 3 jaar (1990 - 1992)

5105.01
52

Naa

Invloed van de temperatuur tijdens de preparatiefase op het
aantal bloemstelen bij Amaryllis (Doorduin)
THEMA: IN VITRO VERMEERDERING
Het in vitro vermeerderen is voor een aantal bloemisterij gewassen nagenoeg de enige vorm van vermeerderen die gebruikt
wordt. Er zijn ook gewassen waar men het graag zou willen
toepassen, maar waarbij het nog stuit: vermeerderingsfactor
te laag, geen uniform uitgangsmateriaal. Binnen dit thema
vindt onderzoek plaats naar vermeerderingsmogelijkheden bij
tot nu toe moeilijke gewassen, versnellen en optimaliseren
van vermeerderingsmethoden en het snel onderkennen van
mutaties.
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5201

Àal

Methodiekontwikkeling Cyclamen
Projectleider: Van Mil
Medewerker
: Van Telgen
Doel van dit project vormt het ontwikkelen van een betrouwba
re vegetatieve vermeerderingsmethode voor de instandhouding
van geselecteerde ouderlijnen van Cyclamen. Het onderzoek
richt zich op een procedure om in vitro gevormde adventiefplantjes via een okselknopmethode door te vermeerderen. De
rol van diverse groeiregulatoren zal hierbij centraal staan.
Looptijd: 2 jaar (1992 - 1993)

5202

Aal

Beheersing van groei van top- en okselknoppen
Projectleider: Van Telgen
Medewerkers : Van Mil, Paffen (COWT)
Bij de huidige, meest gebruikte methode van in vitro vermeer
dering via axillaire spruitvorming, vormen lage vermeerde
ringsfactoren een probleem. Waar dit een gevolg is van het
niet of nauwelijks uitlopen van top- of okselmeristemen,
spelen ongewenste ontwikkelingsprocessen een rol.
In dit project wordt geprobeerd die factoren te identifice
ren, die betrokken zijn bij inductie, instandhouding en
breking van rust en/of apicale dominantie.
Looptijd: 4 jaar (1991 - 1995)

53

THEMA: IN VIVO VERMEERDERING
De belangrijk bloemisterijgewassen worden vegetatief vermeer
derd. Het optimaliseren van deze vermeerderingswijze richt
zich vooral op het verkrijgen van uniform, gezond en goedkoop
uitgangsmateriaal. Hierbij vragen drie zaken met name de
aandacht: moerplanten, stekkwaliteit en vermeerderingswijze.

5301

Aal

Vermeerdering roos
Projectleider: Sytsema
Medewerkers : Binnen dit project vindt onderzoek plaats naar de factoren
die de beworteling van de rozenonderstam R. canina 'Inermis'
beïnvloeden. Hierbij wordt nagegaan wat de invloed is van
licht, temperatuur, ethyleen, groeistoffen, stekbehandeling
en moerplantbehandeling.
Looptijd: 5 jaar (1988 - 1992)

5301.01

Aal

Invloed stekbehandelingen op beworteling (Sytsema)

5301.02

Aal

Invloed moerplantbehandelingen op beworteling (Sytsema)

5302

Aal

Optimaliseren stenten bij roos
Projectleider: Kromwijk
Medewerkers : Ten Hoope, Rademaker (STUR)
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Doel van dit project is het verbeteren van het slagingsper
centage bij het stenten van R. canina 'Inermis' klonen.
Goede, geselecteerde onderstamklonen kunnen dan via boven
gronds gegroeid hout vegetatief vermeerderd worden. De kans
op besmetting met schadelijke organismen als aaltjes en
Phytophthora via het uitgangsmateriaal wordt hierdoor
vermeden.
Looptijd: 5 jaar (1989 - 1993)
5302.01

Aal

Stenten van rozen (Kromwijk) (PBN 2205-6)

5303

Naa

Mogelijkheden van een meer optimale ruimtebenutting
van gaashallen voor de vermeerdering van Freesiaknollen
Projectleider: Doorduin
Medewerker
: Zwinkels
Het virusvrij vermeerderen van Freesiaknollen in gaashallen
neemt qua omvang in de praktijk toe. Een meer economisch
gebruik van dergelijke constructies is mogelijk als door
afdekken in het vroege voorjaar een vervroeging en daarmee
een verlenging van de teeltperiode kan worden verkregen.
Looptijd: 5 jaar (1989 - 1993)

5303.01

Naa

54

Invloed van het planttijdstip en het afdekken met folie op de
vroegheid van Freesia, geteeld in gaashallen (Doorduin)
THEMA: BEWARING
Bij het bewaaronderzoek gaat het enerzijds om het handhaven
van de plant(stek)kwaliteit in de periode tussen produktie en
uitplanten en anderzijds om behandelingen die tijdens de
bewaring worden gegeven om plantmateriaal te optimaliseren,
bijvoorbeeld preparatie.

5401

Naa

Ontwikkeling van een praktijkregime voor de bewa
ring van plantmateriaal van tomaat
Projectleider: Buitelaar
Medewerkers : Engelaan
In voorgaand onderzoek op het PTG en de Rijks Universiteit in
Groningen is aangetoond dat het mogelijk is om tomateplanten
gedurende acht weken bij 8 C op te slaan en opnieuw in de
kas uit te planten.
Afgezien van kwaliteitsverlies van de eerste vruchten is het
echter economisch niet aantrekkelijk om grote planten te
bewaren. Ter afsluiting van het onderzoek aan tomaat wordt in
experimenten op het PTG en de RUG nagegaan of bewaring van
zaailingen en stekmateriaal meer mogelijkheden biedt.
Looptijd: 1 jaar (1992)

5401.01

Naa

Invloed van de plantleeftijd van tomaat op de bewaarbaarheid
bij 8°C (Buitelaar)
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TAAKVELD: PLANTENVOEDING, WORTELMEDIA EN WATERVOORZIENING
Taakveldhouder: Ir. C. Sonneveld
THEMA: OPTIMALISERING PLANTEVOEDING

61

Onderzoek onder dit thema samengevat is gericht op het
optimaliseren 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.
6101

Naa

Interactie tussen kationen bij teelten in substraat
Projectleider: Voogt
Medewerker
: Voorthuizen
Bestudering van de onderlinge effecten van K, Ca en Mg op de
opname van deze elementen en op de groei, produktie en kwali
teitsaspecten bij teelten in substraat. Antagonistische
effecten tussen de elementen onderling.
Looptijd: 7 jaar (1986 - 1992)

6102

Naa

De invloed van stikstof op de groei en de kwaliteit
van vruchtgewassen
Projectleider: Voogt
Medewerker:
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 jaar (1992 - 1994)

6102.01

Naa

De invloed van stikstof op de opbrengst en kwaliteit van
tomaten (Voogt)

6103

Naa

Interactie tussen Mn, Fe en Zn bij teelten in
substraat
Projectleider: Voogt
Medewerker:
Voorthuizen
Onderzoek naar de onderlinge effecten van metaalspoorelemen
ten op de opname van deze elementen en op de groei, produktie
en kwaliteitsaspecten bij teelten in substraat. Speciale
aandacht zal worden besteed aan gebreks- en overmaatsver
schijnselen en de gehalten in het wortelmilieu waarbij deze
optreden.
Looptijd: 4 jaar (1992 - 1995)
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6103.01

Naa

Interactie bij de opname van mangaan en zink (Voogt)

6104

Naa

pH-effecten bij teelten in substraat
Projectleider: Voogt
Medewerker:
Voorthuizen
Onderzoek naar de effecten van de pH op de groei, de produktie en kwaliteitsaspecten bij teelten in substraat. Bestude
ring 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 jaar (1991 - 1995)

6104.01

Naa

Boriumopname bij paprika in relatie met de pH en de plantbelasting (Bloemhard)

6104.02

Naa

pH-effecten bij roos in steenwol (Voogt)

6104.03

Aal

Effecten pH bij Cymbidium (Van Os)

6105

Naa

De siliciumvoorziening van teelten in substraten
Projectleider: Voogt
Medewerker: Bloemhard
Onderzoek naar de effecten van Si op de groei, de produktie
en de kwaliteitsaspecten bij teelten in substraat. Speciale
aandacht zal worden gegeven aan het effect van Si op
schimmelziekten. Onderzoek zal plaatsvinden naar de beste
toedieningsmethode, het effect van toedieningsperiode en de
concentratie.
Looptijd: 4 jaar (1991 - 1994)

6106

Naa

De fosfaatvoorziening van teelten in substraten
Projectleider: Voogt
Medewerker: Bloemhard
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 jaar (1991 - 1994)

6107

Naa

Verlaging van het nitraatgehalte in blad-, knol- en
wortelgewassen
Projectleider: Post
Medewerkers: Post, Van den Bos, Buitendijk,
De Bruyn, Tanis
Onderzoek naar de mogelijkheden om door regulatie van het
stikstofaanbod bij blad- en knolgewassen te komen tot Produk
ten van een goede kwaliteit met een laag nitraatgehalte.
Invloed van verschillende stikstofvormen daarop. Mogelijkhe
den om door middel van de anionensamenstelling in het wortel
milieu de opname van nitraat tegen te gaan.
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Looptijd: 5 jaar (1991 - 1995)
6107.01

Naa

Verlaging van het nitraatgehalte bij sla (Post)

6107.02

Naa

Verlaging van het nitraatgehalte bij knolgewassen (Van den
Bos)

6107.03

Bre/ Invloed KCl en CaC^ op nitraat bij sla (Van den Bos,
Wes De Bruyn, Tanis)

6108

Naa

De minerale voeding in afhankelijkheid van het
substraat
Projectleider: Van den Bos
Medewerkers: Voorthuizen, 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 jaar (1990 - 1994)

6108.01

Naa

De invloed van het EC-niveau bij Freesia in substraten (V.d.
Bos)

6108.02

Aal

EC-trappen bij Eustoma en Statice op substraat (Nijssen)

6109

Naa

Praktijkonderzoek als ondersteuning voor de bemestingsadvisering bij teelten op substraat
Projectleider: Bloemhard
Medewerkers : Ontwikkeling en toetsing van adviezen voor bemestingsadvisering bij teelten in substraten. Onderzoekingen in verband met
ad hoe-praktijkproblemen die daarbij optreden.
Looptijd: 10 jaar (1986 - 1995)

6109.01

Naa

Toetsing adviesbasis tomaat in gesloten teeltsystemen
(Bloemhard)

6109.02

Naa

Adviesbasis komkommer en roos in gesloten teeltsystemen
(Bloemhard)

6109.03

Naa

Oriëntatie over de voedingsoplossing voor Gypsophila,
Alstroemeria en anemoon (Bloemhard)

6110

Naa

Praktijkonderzoek als ondersteuning voor de bemestingsadvisering bij teelten in grond
Projectleider: Van den Bos
Medewerker
: 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 hoc-praktijkproblemen die daarbij optreden.
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Looptijd: 10 jaar (1986 - 1995)
6110.01

Naa

Toetsing bemestingsadvies radijs (Van den Bos)

6111

Naa

Invloed van verdamping en minerale voeding op
verdeling van voedingselementen in de plant
Projectleider: De Kreij
Medewerker: Huijs
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 interacties
te bestuderen en combinaties te zoeken die de hoogste produk
tie en kwaliteit opleveren.
Looptijd: 5 jaar (1990 - 1994)

6111.01

Naa

De invloed van luchtvochtigheid, chloride en sulfaat op neusrot bij paprika (De Kreij)

6112

Naa

Invloed van organische stoffen in het wortelmilieu
op de ontwikkeling van het gewas
Projectleider: De Kreij
Medewerkers: Van Elderen, Huijs
Allerlei organische verbindingen komen in het wortelmilieu
voor. Deze stoffen hebben soms 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 jaar (1991 - 1995)

6112.01

Naa

Invloed van organische stoffen op groei van chrysant
(De Kreij)

6112.02

Naa

Invloed van organische stoffen op groei van Gerbera
(De Kreij)

6112.03

Naa

Bepalingen voor kwantificering en kwalificering van wortelexudaten in substraatsystemen (Van Elderen)

6113

Aal

Bemestingonderzoek potplanten in het kader van
bemestingsadviessysteem
Projectleider: Straver
Medewerkers: Van Leeuwen, De Hoog, Verberkt,
Mulderij, Van Noort
In de 'Bemestingsadviesbasis Glastuinbouw', opgesteld door de
Commissie Standaardisatie Bemestingsadvies Glastuinbouw
worden streefwaarden gegeven. Experimenten dienen uitgevoerd
te worden om na te gaan of
1) deze streefwaarden kunnen worden gerealiseerd;
2) deze streefwaarden het beste teeltresultaat geven.
Looptijd: 5 jaar (1991 - 1996)
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6113.01

Aal

Verwezenlijken/beheersen voedingstoestand in potgrond (1)
(Straver) (PBN 1508-22)

6113.02

Aal

Verwezenlijken/beheersen voedingstoestand in potgrond (2)
(Straver) (PBN 1508)

6113.03

Aal

EC-trappen bij Begonia-cultivar (Straver) (1508-19)

6113.04

Aal

EC-trappen bij Asplenium (Straver) (PBN 1508)

6113.05

Aal

K/Ca bemesting bij Saintpaulia-cultivars (Straver) (PBN 1508)

6113.06

Aal

Si-bemesting bij Kalanchoë (Straver) (PBN 1508-21)

6113.07

Aal

Invloed EC op plantmateriaal en watergift op scheutvorming
bij Euphorbia fulgens (De Hoog) (PBN 1508)

6113.08

Aal

EC-trappen bij bloeiende potplanten (Verberkt)

6113.09

Kla

EC-trappen bij Bromelia op eb/vloed (Van Leeuwen) (PBN 1508)

6113.10

Kla

EC, bemesting bij Ficus cultivars (Van Leeuwen)

6113.11

Kla

Bemesting van Bromeliaceae (Van Leeuwen)

6113.12

Kla

Interactie voorraadbemesting en overbemesting bij Saintpaulia
(Van Leeuwen)

6113.13

Aal

Bemestingsonderzoek nieuwe bloeiende potplanten (Verberkt)

6114

Aal

Beïnvloeding morfologie pot- en perkplanten door
verminderde fosfaatbemesting
Projectleider: Baas
Medewerkers : Brandts, Van Leeuwen
Door middel van verminderde fosfaatbemesting het zodanig
beïnvloeden van de plantmorfologie, dat het gebruik van
groeiregulatoren verminderd kan worden. In eerste instantie
zal het onderzoek met perkplanten worden uitgevoerd.
Looptijd: 3 jaar (1991 - 1993)

6114.01

Kla

Groeiregulatie potchrysant middels P-beperking bij perkplan
ten (Van Leeuwen)

6114.02

Aal

Groeiregulatie middels P-beperking bij perkplanten (Brandts)
(PBN 1508)

6114.03

Aal

Groeiregulatie middels P-beperking en droogte bij Poinsettia
(Brandts) (PBN 1508)

6114.04

Aal

Groeiregulatie bij stekpelargonium middels EC (Van Leeuwen)
(PBN 1508)

58 -

6115

Rij

Optimalisering bemesting buitenbloemen
Projectleider: Krijger
Medewerkers : Onderzoek naar optimalisatie van de bemesting bij zomerbloe
men in de volle grond. Bepaling van de meststoffen efficiency
bij deze teelten.
Looptijd: 3 jaar (1992 - 1994)

6115.01

Rij

62

Stikstofbemesting bij zomerbloemen (Krijger)
THEMA: WATERVOORZIENING EN WATERKWALITEIT
Hoge zoutgehalten, met name Na en Cl, vormen een belemmering
voor een efficiënt watergebruik door het gewas. Onderzoek op
het gebied van waterkwaliteit is daarom sterk gericht op
effecten van deze ionen, omdat een efficiënt watergebruik ook
noodzakelijk is om de mineralenafvoer naar het milieu te
minimaliseren. Normen voor Na en Cl in het wortelmilieu
worden vastgesteld in relatie met de EC-waarden en concentra
ties aan voedingselementen.

6201

Naa

Watervoorziening bij teelten in substraat
Projectleider: Van der Burg
Medewerkers : 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: 9 jaar (1986 - 1994)

6201.01

Naa

Het voorkomen van verstopping van druppeldoppen (Van der
Burg)

6202

Naa

Water- en mineralenbalans bij substraatteelten
Projectleider: Van der Burg
Medewerkers : Kwantitatief vaststellen van water- en mineralentoevoer,
opname door gewas en afvoer naar het milieu. Kwantificeren
van demineralisatie van stikstof.
Looptijd: 10 jaar (1986 - 1995)

6202.01

Naa

Water- en mineralenbalans bij roos in gesloten teeltsystemen
(Van der Burg)

6203

Aal

Zouteffecten in gesloten teeltsystemen
Projectleider: Baas
Medewerkers:
Buwalda, Post, Van der Burg, Nijssen,
De Hoog, Van Leeuwen
Het vaststellen van kwantitatieve effecten van verzouting in
het wortelmilieu. Grenzen waarbij schade optreedt. Opname van
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zouten en de eisen die moeten worden gesteld aan gietwater.
Aanpassing van de bemesting om de nadelige invloed van
verzouting te ontgaan.
Looptijd: 5 jaar (1991 - 1995)
6203.01

Naa

Zouteffecten bij Gerbera in een gesloten teeltsysteem
(Van der Burg)

6203.02

Naa

Interactie tussen calcium en natrium bij paprika (Post)

6203.03

Aal

Effect NaCl op Gerbera in eb/vloed-systeem (Baas) (PBN
1509-2)

6203.04

Aal

NaCl-tolerantie anjer op eb/vloed (Nijssen)(PBN 1509-3)

6203.05

Aal

NaCl-tolerantie roos op eb/vloed (De Hoog) (PBN 1509-6)

6203.06

Aal

Interactie zuurstofgebrek en NaCl bij chrysant (Buwalda)
(PBN 1509)

6203.07

Aal

Effecten NaCl en Ca op Gerbera in eb/vloed-systeem (Baas)
(PBN 1509)

6203.08

Kla

Effecten NaCl bij Azalea (Van Leeuwen)

6204

Naa

Effecten van de zoutverdeling in het wortelmilieu
bij substraatteelten
Projectleider: Post
Medewerker: Buitendijk
De minerale zouten zijn in het wortelmilieu vaak zeer onge
lijkmatig verdeeld. De effecten daarvan op de groei, produktie en kwaliteit van gewassen is onbekend. Doel van dit
project is om daarover geïnformeerd te worden en op deze wij
ze te komen tot een betere waardering van zout- en voedingstoestand in het wortelmilieu.
Looptijd: 5 jaar (1992 - 1996)

6204.01

Naa

Effecten van ongelijke zoutverdeling in het wortelmilieu van
komkommer (Post)

6205

Aal

Dynamiek van water en nutriënten in potplanten met
een eb/vloedfertigatiesysteem
Projectleider: Otten
Medewerker
: Het project is gericht op het formuleren en valideren van een
simulatiemodel voor de water- en nutriëntenhuishouding in
teelten gebaseerd op het eb/vloedfertigatiesysteem. Het uit
eindelijke doel is te komen tot een teeltsysteem, waarmee
gestuurd kan worden richting minimale input van grondstoffen
en minimale overlast voor het milieu.
Looptijd: 4 jaar (1990 - 1993)

- 60 -

6205.01

Aal

Invloed van EC en watergeeffrequenties bij Ficus (Otten) (PBN
1507)

6206

Naa

Dynamiek van water en nutriënten in zandbedden in
gesloten bedrijfssystemen
Projectleider: Heijnen
Medewerkers: De Kreij, vacature
Het formuleren en valideren van een simulatiemodel voor
water-, nutriënten- en gashuishouding in gesloten teeltsyste
men. In het teeltsysteem wordt zand als substraat gebruikt.
Looptijd: 3 jaar (1992 - 1994)

6206.01

Naa

Water- en voedingshuishouding in zandbedden in gesloten
teeltsystemen (Heijnen)

6207

Naa

Water- en mineralenbalans bij teelten in grond
Projectleider: Sonneveld
Medewerker
: 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 en uitspoelen van water en mineralen,
mineralisatie en nitrificatie, adsorptie en desorptie.
Looptijd: 3 jaar (1992 - 1995)

6207.01

Naa

63

Water en mineralenbalans in grondteelten.
THEMA: FYSISCHE ASPECTEN VAN SUBSTRAAT
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
belangrijke interacties bestaan wat betreft de interpretatie
van fysische eigenschappen.
De wortelontwikkeling wordt sterk beïnvloed door de boven
grondse ontwikkeling van het gewas, maar ook door de omstan
digheden in het wortelmilieu. Factoren in het wortelmilieu,
zoals de aard van het substraat (wortelweerstand) en de
vocht- en zuurstofvoorziening dienen duidelijk te worden
gescheiden van de periodiciteit van de wortelontwikkeling
samenhangend met de bovengrondse ontwikkeling.

6301

Naa

Veensubstraten in gesloten teeltsystemen voor snij
bloemen en groentegewassen
Projectleider: Verhagen
Medewerkers : Dit onderzoek, dat wordt gefinancierd door de potgrondin
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dustrie, heeft tot doel methoden te ontwikkelen voor de toe
passing van veen als substraat voor gewassen met een grote
plantdichtheid. De nadruk valt daarbij op de teelt van snij
bloemen. De voorwaarde is dat het veen wordt toegepast in
gesloten teeltsystemen.
Looptijd: 3 jaar (1991 - 1993)
6301.01

Naa

Chrysanten in venige substraten in gesloten systemen
(Verhagen)

6302

Naa

Ontwikkeling van methoden ter bepaling van fysische
eigenschappen om de geschiktheid van substraten te
toetsen
Projectleider: Wever
Medewerkers : Pon
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 teeltmedium.
Looptijd: 5 jaar (1992 - 1996)

6302.01

Naa

Fysische eigenschappen van substraten in relatie tot de groei
van chrysanten (Wever)

6302.02

Naa

Internationale standaardisatie van fysische en chemische
eigenschappen van substraten (Wever)

6302.03

Naa

Ontwikkeling van bepalingsmethoden voor fysische eigenschap
pen van substraten (Wever)

6303

Naa

De invloed van de groeicondities op wortelactivi
teit en het effect daarvan op groei en produktie
Projectleider: Vacature
Medewerker: Wubben
Nagegaan moet worden wat de invloed is van verschillen in het
wortelmilieu en de 'bovengrondse' omstandigheden op de acti
viteit 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: 5 jaar (1988 - 1992)

6304

Naa

Gebruiksmogelijkheden van substraten in teeltsyste
men voor groentegewassen en snijbloemen
Projectleider: Vacature
Medewerker:
Wubben, De Bruyn, Van Gurp, Haghuis,
Van Noort
Het doel van het onderzoek is bouwstenen aan te dragen voor
het samenstellen van bedrijfssystemen, voor de teelt van
groentegewassen en snijbloemen op substraat. De nadruk valt
hierbij op teelten met een grotere plantdichtheid dan voor
komt bij het rijensysteem zoals dat onder andere bij de teelt
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van tomaten in gebruik is.
Looptijd: 5 jaar (1991 - 1995)
6304.01

Naa

Vergelijking substraten bij chrysant (vacature)

6304.02

Bre/Hor/Kla/Vle
Alternatieve substraten bij komkommer (De Bruyn, Van Gurp,
Haghuis, Van Noort)

6304.03

Hor

Alternatieve substraten bij augurk (Van Gurp)

6304.04

Aal

Vergelijking gesloten teeltsystemen bij anjer (Nijssen)
(Project 125)

6305

Aal

Substraatonderzoek potplanten
Projectleider: Baas
Medewerkers: Wever, Van Leeuwen
In het kader van een toetsing van een voorgestelde klassificatie voor venige substraten wordt onderzoek uitgevoerd.
Fysische bepalingen worden op het PTG uitgevoerd. De gevolgen
van de substraateigenschappen voor de gewasgroei worden in
teeltproeven onderzocht.
Looptijd: 5 jaar (1991 - 1996)

6305.01

Kla

Vergelijking substraten bij palmen (Van Leeuwen)

6305.02

Aal

Vergelijking substraten bij Codiaeum (Baas)

6306

Aal

Voorkomen van zuurstofgebrek in het wortelmilieu
bij snijbloemen en potplanten
Projectleider: Baas
Medewerkers: Warmenhoven, De Hoog, Van Os,
Van Noort
Onderzoek naar de effecten van zuurstofgebrek in het wortelmilieu bij zowel snijbloemen als potplanten. Nagaan van
interactiefactoren zoals worteltemperatuur en EC op het voor
komen van zuurstofgebrek.
Looptijd: 6 jaar (1991 - 1996)

6306.01

Aal

Invloed zuurstofvoorziening en worteltemperatuur op anjer
(Baas) (PBN 1506-17)

6306.02

Aal

Invloed zuurstofvoorziening op groei en substraat bij roos op
eb/vloed systeem (De Hoog) (PBN 1506-18)

6306.03

Aal

Invloed lucht-waterhuishouding substraat en watergeefregime
bij alstroemeria (V. Os) (PBN 1506-21)

6306.04

Aal

Invloed worteltemperatuur op zuurstofgebrek bij snijbloemen
(chrysant en anjer) (Warmenhoven) (PBN 1506)
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6306.05

Vie

Invloed lucht- eri waterhuishouding , substraat en watergeefregime bij Bouvardia (V. Noort)

6306.06

Vie

Invloed substraat en watergeefregime bij Gypsophila
(Van Noort)

6306.07

Vie

Invloed substraathoogte bij Alstroemeria (Van Noort)

6307

Aal

Ontwikkeling van een substraatloos eb/vloedsysteem
voor snijbloemen
Projectleider: Buwalda
Medewerker
: De Vos
Doel van het project is varianten van eb/vloed-recirculatie systemen te ontwikkelen en te toetsen, waarbij een minimale
input van substraat en energie gebruikt
wordt bij een kwalitatief en kwantitatief hoge produktie van
snijbloemen.
Looptijd: 4 jaar (1990 - 1993)

6307.01

Aal

Optimaliseren van substraatloos eb/vloedsysteem bij chrysant
(Buwalda) (PBN 4402)

6308

Naa

Glaswol als substraat in gesloten bedrijfssystemen
Projectleider: vacature
Medewerker
: vacature
Onderzoek naar de bruikbaarheid van glaswol als substraat in
de glastuinbouw. Variatie in vezeldikte en vezeldichtheid
bieden 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: 2 jaar (1992 - 1993)

6308.01

Naa

Glaswol als substraat in gesloten teeltsystemen (vacature)

6308.02

Naa

Glaswol als teeltsubstraat voor komkommer (vacature)

64

THEMA: CHEMISCH ONDERZOEK VAN GROND EN GEWAS
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

Naa

Gewasonderzoek voor het vaststellen van de voe
dingstoestand van de plant
Projectleider: De Kreij
Medewerkers: Post, Van Elderen
Het doel is een goede en snelle methode te ontwikkelen voor
gewasbemonstering en analyse van gewassen om de voedingstoestand van de plant te bepalen. Onderdelen van het onderzoek
zijn: tijdstip van bemonstering, keuze gewasdeel, soort
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extractie en dergelijke.
Looptijd: 5 jaar (1991 - 1995)
6401.01

Naa

De relatie tussen de voedingstoestand in het wortelmilieu en
mineralengehalten in het gewas (De Kreij)

6401.02

Naa

Sneltestmethode voor NO^-bepaling in gewassen (Post)

6401.03

Naa

Extractiemethoden voor Fe en Mn in gewas (Van Elderen)

6402

Naa

Verbetering van de extractiemethode bij het
chemisch onderzoek van venige substraten
Projectleider: Van Elderen
Medewerkers: De Kreij, vacature
De ontwikkeling van een analysemethode voor routinematig
onderzoek voor chemische parameters in venige substraten die
beter aansluit op de huidige teeltmethoden. Tevens de opzet
van een internationaal aanvaardbare referentiemethode voor
chemische parameters, waaraan afwijkende extractiemethoden
gerelateerd kunnen worden.
Looptijd: 5 jaar (1988 - 1992)

6402.01

Naa

Verbetering van de extractiemethode voor het chemische routineonderzoek van venige substraten (Van Elderen)

6402.02

Naa

Extractiemiddel voor de ijzerbepaling in venige substraten
(De Kreij)

6403

Naa

Chemisch onderzoek als ondersteuning van toegepast
onderzoek
Projectleider: Van Elderen
Medewerker: Binda, vacature
Het verrichten van chemisch onderzoek naar voorbewerkingen,
extractie- of analysemethoden om zo snel mogelijk uitsluitsel
te geven omtrent de minerale voedingstoestand van het gewas,
het voorkomen van voor de menselijke gezondheid schadelijke
stoffen of voor de consumptiekwaliteit essentiële stoffen in
consumptiegewassen.
Looptijd: 5 jaar (1992 - 1995)

6403.01

Naa

Verbeteren Al-bepaling in gewas (Van Elderen)

6403.02

Naa

Verbeteren Mo-bepaling in gewas en voedingsoplossing
(Van Elderen)

6403.03

Naa

Bepalingsmethode organische zuren en suikers in vruchten
(Van Elderen)

6403.04

Naa

Kwaliteitsborging laboratorium (Van Elderen)

6403.05

Naa

Bepalingsmethode voor phenolachtige verbindingen in substraat
en gewas (Van Elderen)
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6403.06

Naa

Zetmeelbepaling in vers gewas (Van Elderen)

6404

Naa

Ontwikkeling van extractiemethoden voor chemisch
onderzoek van kunstmatige substraten
Projectleider: Van Elderen
Medewerkers: Binda, vacature
Kunstmatige substraten kunnen minerale elementen bevatten,
die min of meer beschikbaar zijn voor de plant. Het voorkomen
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: 3 jaar (1992 - 1994)

6404.01

Naa

Uitwisselbare en wateroplosbare elementen in kunstmatige
substraten (Van Elderen)
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TAAKVELD: BEDRIJFSKUNDE

7

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

Aal

Bedrijfsvergelijkend onderzoek potplantenbedrijven
(PBN 3501-1)
Projectleider: Benninga
Medewerkers: Uitermark, Brandts
Het bepalen van de belangrijkste factoren en de mate waarin
deze bijdragen in de verschillen in het bedrijfsresultaat van
potplantenbedrijven.
Looptijd: 5 jaar (1989 - 1993)

7101.01

Aal

Bedrijfsvergelijkend onderzoek Azaleabedrijven (Benninga)

7101.02

Aal

Bedrijfsvergelijkend onderzoek kortlopende teelten van bloei
ende potplanten (Benninga)

7102

Naa

Simulatie, documentatie en evaluatie van gesloten
bedrijfssystemen (PTG 415, GBS 178)
Projectleider: Ruijs
Medewerkers: PTG: Nienhuis, Van de Houwen; PBN:
Van Weel; LEI: Verhaegh, Vernooy, Ploeger, Bol, Vac
GBS Doc; IMAG: Van Os, 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 jaar (1991 - 1993)

7102.01

Naa

Documentatie bedrijfsgegevens rozen en potplanten (Ruijs)

7102.02

Naa

Simulatie van gesloten bedrijfssystemen potplanten (Ruijs)
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7103

Naa/ Economisch onderzoek naar de teelt en afzet van
LEI glasgroenten bij verschillende niveaus van inzet
van chemische bestrijdingsmiddelen (PTG 417,
GBS 176)
Projectleider: Nienhuis, De Kleijn (LEI)
Medewerker: Van der Houwen
Nagaan
a) in hoeverre het technisch en bedrijfseconomisch mogelijk
is bepaalde groenten te telen bij verschillende (lage)
niveaus van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en
b) aan welke voorwaarden de produkten en de marketing moeten
voldoen om (aparte) markten te doen ontstaan.
Looptijd: 2 jaar (1991 - 1993)

7103.01

Naa

Inventarisatie en analyse van relevante bedrijfseconomische
gegevens (Nienhuis)

7103.02

Naa

Marktkundige verkenningen/onderzoek milieubewust geteelde
glasgroenten (De Kleijn)

7104

Naa

Bedrijfseconomische gevolgen van milieudoelstellin
gen voor energie en C02-uitstoot
Projectleider: Vermeulen
Medewerkers: Van de Beek, Rijsdijk
Aanreiken van informatie aan de tuinders om per bedrijfstype
de juiste keuze te kunnen maken met betrekking tot verminde
ring van energieverbruik, C02-verbruik en emmissie.
Looptijd: 1.7 jaar (1992 - 1993)

7104.01

Naa

Uitvoering inventarisaties en berekeningen (Vermeulen)

7105

Naa

Milieu-balansen voor bedrijfssystemen in de glas
tuinbouw
Projectleider: Nienhuis
Medewerkers: Middelbaar onderzoeker economie, deskundigen op
diverse terreinen
Opstelling van milieu-balansen, voor bestaande en nieuwe
bedrijfssystemen binnen de glastuinbouw, mogelijk maken door
het in kaart brengen en waarderen van de relevante milieu
aspecten.
Looptijd: 2 jaar (1992 - 1993)

7105.01

Naa

Ontwikkeling van een model voor de milieubalans (Nienhuis)

7106

LEI

Perspectieven van de glastuinbouw bij een sterk
verminderde milieubelasting (PTG 416, GBS 177)
Projectleider: Verhaegh (LEI)
Medewerkers: LEI: Bouwman, Mulder, Ploeger, Vernooy/Vac;
PTG: Ruijs
Inzicht verschaffen in de inkomenspositie en de continuï
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teitskansen van de Nederlandse glastuinbouw, de omvang van de
produktie en sortimentsbreedte.
Looptijd: 3 jaar (1992 - 1994)
7106.01

Naa

72

Het aanleveren van kennis en informatie (Ruijs)
THEMA: MANAGEMENTONDERZOEK
Het management-onderzoek bevat de volgende taakelementen:
1. Analyserend management-onderzoek
Analyse van het besluitvormingsproces en de informatiebe
hoefte van de ondernemer en onderzoek ten behoeve van het
opsporen van knelpunten in het management.
2. Onderzoek t.b.v. begeleidingssystemen
a. Adviseringssytemen: Ontwikkeling van (geautomatiseerde)
management-adviseringssystemen ter verbetering/versnel
ling van de advisering door voorlichters, adviseurs en
begeleiders.
b. Informatiesystemen: Ontwikkeling en/of begeleiding bij
de ontwikkeling van (geautomatiseerde) informatiesyste
men ter verbetering van de besluitvorming door de onder
nemers.
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).

7201

Naa

Milieu-management binnen het glastuinbouwbedrijf
(PTG 418, GBS 19)
Projectleider: Van der Maas
Medewerkers: Schokker; deskundigen op diverse
terreinen
Het tot ontwikkeling brengen van milieu-managementsystemen
voor het (gesloten) glastuinbouwbedrijf ter ondersteuning van
de besluitvorming op tactisch en operationeel niveau.
Looptijd: 3 jaar (1991 - 1993)

7201.01

Naa

Milieu-managementmodel paprika en komkommer (Van der Maas)

7201.02

Naa

Milieu-managementmodel glastuinbouw (Van der Maas)

7202

Naa

Teeltbegeleidingssysteem gewasbescherming paprika
(PTG 419)
Projectleider: Van der Maas
Medewerkers: middelbaar onderzoeker management;
informatica-deskundige (extern); bedrijfs-, teelt- en gewas
beschermingsdeskundigen van PTG/IPO, IKC, DLV, leveranciers
biologische bestrijding
Looptijd: 3 jaar (1991 - 1994)

7202.01

Naa

Ontwikkelen van een prototype van een teeltbegeleidingsysteem
voor gewasbescherming (Van der Maas)
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7203

Naa

Integratie van geautomatiseerde Beslissings Onder
steunende Systemen (BOSsen) gericht op het opera
tioneel beheer
Projectleider:
Fase 1: Annevelink (IMAG)
Fase 2/3 : Wetenschappelijk onderzoeker management
Medewerkers:
Fase 1
: Van der Maas (PTG); Van Uffelen (stag.-LU)
Fase 2/3 : Onderzoekers van IMAG, PTG en PBN
Onderzoek naar een methode voor de integratie van geautomati
seerde Beslissings Ondersteunende Systemen (BOSsen), die
gericht zijn op het operationeel beheer in de tuinbouw.
Looptijd: 5 jaar (1991 - 1995)

7203.01

Naa

Evaluatie vooronderzoek (Annevelink)

7204

Aal

Integratie en uitbouw van de modellen voor het
opstellen, uitvoeren en evalueren van teeltplannen
Projectleider: Van Rijssel
Medewerkers: programmeercapaciteit (bouwen prototype)
Opstellen en toetsen van een model dat het planmatig handelen
op het glastuinbouwbedrijf beschrijft, als basis voor het
bouwen van een begeleidingssysteem.
Looptijd: 2 jaar (1992 - 1993)

7204.01

Aal

7205

GIBO Management Adviessysteem (PTG 421)
Projectleider: Lammers (GIBO-Groep)
Medewerkers: Uitvoeringsteam: PTG: Nienhuis; OVTO: Van Schie;
ABTB: Van Acht; GIBO: Temmers

Ontwikkelen prototype teeltplanningssysteem (V. Rijssel)

Het tot ontwikkeling brengen van een systeem ten behoeve van
de managementadvisering in de glastuinbouw.
Looptijd: 0,7 jaar (1992)
7205.01
73

GIBO Uitvoering van het project 'Management Adviessysteem'
(Lammers)
THEMA: ARBEIDSKUNDIG ONDERZOEK
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.
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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 beverkingssystemen potplanten
(Hendrix, IMAG)
Projectleider: Hendrix
Medewerkers: Van Rijssel, Verberkt, Oprei (IKC)
Ontwikkeling van een bewerkingssysteem voor de potplanten
teelt en eht verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve
van het functioneren van een dergelijk systeem.
Looptijd 5 jaar (1991 - 1995)

7301.01

Aal

7301.02

IMAG Uitbouwen bewerkingenschema's (Hendrix)

74

Gebruiksmogelijkheden van bedrijfsregistratiegegevens
(Van Rijssel)

THEMA: TECHNISCH 0NDER20EK
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-efficiency), 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, gewasbescherraingsapparatuur, waterbehandelingsapparatuur en bedrijfsgebouwen.

7401

Naa

Ontwikkeling en toetsing van gesloten bedrijfs
systemen (PTG 425.2, GBS 125)
Projectleider: Ruijs
Medewerkers:
PBN: Nijssen, Van Os, Van Weel, Benninga, Uitermark, Vac MOT
PTG: Vegter, Doorduin, Hey, Van de Hoeven, Vermeulen, Van
Doorne, Koning, Vac MOT
IMAG: Hendrix
R0C's:De Bruyn, De Beer, Van Gurp, Van de Wiel, Van Noort,
Haghuis, Van Leeuwen, Krijger
Ontwikkelen en toetsen van gesloten bedrijfssystemen voor
gewassen die nu nog in de grond worden geteeld.
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Looptijd: 5 jaar (1991 - 1995)
7401.01

Naa

Onderzoek naar mogelijkheden van teelt met wortelberegening
bij chrysant (Van den Hoeven)

7401.02

Naa

Watertoedieningstechnieken bij wortelbesproeiing van chrysant
(Koning)

7401.03

Naa/Aal
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten substraatbed
en waterige teeltsystemen bij chrysant (Werkgroep chrysant:
(Ruijs, Van den Hoeven, Hendrix, Van Doorne, Van Weel,
Koning, Vermeulen)

7401.04

Hor

7401.05

Naa/Aal
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten substraatbed
en mobiele gootsystemen bij kropsla (Werkgroep Kropsla:
Ruijs, Vegter, Van Weel, Hendrix, Van Doorne, Vermeulen)

7401.06

Hor/ Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen
Bre op semi-praktijkschaal bij kropsla (Van Gurp, De Bruyn)

7401.07

Bre

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen
op semi-praktijkschaal bij kropsla (De Bruyn)

7401.08

Naa

Onderzoek naar de mogelijkheden van gesloten teeltsystemen
bij radijs (Heij)

7401.09

Naa/ Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen
Aal op semi-praktijkschaal bij radijs (Werkgroep Radijs: Ruijs,
Heij, Van Weel, Hendrix, Van Doorne, Vermeulen)

7401.10

Naa

Ontwikkeling van substraatbedsystemen voor bol- en knolgewas
sen, zoals Freesia (Doorduin)

7401.11

Naa

Technisch onderzoek in gesloten systemen met natuurlijk
substraat bij Freesia (Koning)

7401.12

Naa/ Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen
Aal bij freesia (Werkgroep Freesia: Ruijs, Doorduin, Van Weel,
Hendrix, Van Doorne, Vermeulen)

7401.13

Hor

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen
op semi-praktijkschaal bij Freesia (Van de Wiel)

7401.14

Aal

Invloed zuurstofvoorziening en worteltemperatuur op anjer
(Nijssen)

7401.15

Vie

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen
bij anjer (Van Noort)

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen
op semi-praktijkschaal bij chrysant (Van de Wiel)
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7401.16

Aal

7401.17

Hor/ Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten
Kla bedrijfsystemen bij Alstroemeria (Van de Wiel, Van Leeuwen)

7402

Naa

Lucht- en waterhuishouding Alstroemeria (Van Os)

Aanpassen en ontwikkelen van toedieningstechnieken
van bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouw
(PTG 424, EATT 2)
Projectleider: Koning
Medewerker: Van de Knaap
Minimaliseren van emissie van bestrijdingsmiddelen
in de glastuinbouw door aanpassen en ontwikkelen van toedie
ningstechnieken
Looptijd: 4 jaar (1991 - 1994)

7402.01

Naa

Gereedmaken van apparatuur en bepalen van klimaatcondities
ten behoeve van uitvoering meetprogramma's (Koning)

7403

Aal

Toets van de mechanische, fysische en milieube
lastende eigenschappen van waterdichte scheidings
lagen, bestemd voor de teelt op substraatlagen
gescheiden van de ondergrond
Projectleider: Van Weel
Medewerkers: Koning, Waayenberg (IMAG)
Aangeven aan welke eisen waterkeringen (inclusief verbin
dingsnaden) van kunststof, metaal en toekomstige onvoorziene
materialen moeten voldoen om te komen tot een meer verant
woorde keuze wat betreft de aspecten lekdichtheid en milieu
effecten tijdens en na gebruik.
Looptijd: 1.2 jaar (1991 - 1992)

7403.01

Aal

Ontwikkeling materiaaltoets (Van Weel)

7404

Aal

Ontwikkeling van een ontwerpmethode voor bedrijfs
systemen
Projectleider: Van Weel
Het ontwikkelen van een hulpmiddel voor het testen van de
uitvoerbaarheid van teeltplannen binnen een bepaalde
bedrijfsopzet.
Looptijd: 3 jaar (1992 - 1994)

7404.01

Aal

Ontwerp mobiel teeltsysteem rozen (Van Weel)
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8. OVERZICHTEN VAN PROEVEN PER GEWAS
OVERZICHT VAN PROEVEN: GLASTUINBOUW ALGEMEEN
2102.01
2103.01
2103.02
2104.01
2202.06
2202.07
3102.01
3102.02
3204.06
3302.03
3302.04
3303.03
3304.01
3306.01
3401.04
3402.01
3403.01
3403.02
3403.03
3403.04
3403.05
3406.03
3409.01
3410.01
6112.03
6201.01

Beschrijving van het klimaat en inventarisatie van teeltkundige
gevolgen van het telen van tomaten met geforceerde
Invloed van de wijze van aanbrengen van insektengaas op het kasklimaat
bij de teelt van verschillende gewassen
Invloed van insectengaas op kasklimaat (V.Gurp)
Verslaglegging van onderzoek uit de afgelopen jaren en voorbereiding
van optimaliseringsonderzoek 1993 (V.Holsteijn)
Kwalitatieve neveneffecten van belichtingsregimes (Bakker)
(PBN 1707-2)
Effect buurmanlicht bij assimilatiebelichting op enkele sierteelt- en
groentegewassen (Blacquiere, Bakker) (PBN 1707-3)
Ontwikkelen van een electroforetische detectiemethode voor F.oxysporum
f.spp. (Kerssies) (PBN 2302-2).
Evaluatie van elektroforetische detectie van F.oxysporum f.spp. en
andere schimmels (Kerssies) (PBN 2302-3).
Invloed van veenexudaten waaronder humuszuren op Pythium-isolaten
in-vitro proeven (Paternotte).
Kweken van nieuwe roofmijten (soort afhankelijk van bevindingen in
proef 2) op meelmijten (Ramakers/Cools)
Meten van de output van open kweken van Amblyseius cucumeris op
verschillende meelmijtsoorten
Ontwikkeling van een kweekmethode voor prederende vliegen (Coenosia
spp.) (Van der Linden).
Gastheerpreferentie bij verschillende kweeklijnen van de sluipwesp
Aphidius matricariae (Van Steenis)
Toetsing van pesticiden op hun neveneffecten op roofmijten,
roofwantsen en sluipwespen
Invloed concentratie inoculum en plaats van de pomp op de verspreiding
van F.oxysporum f.sp. cyclaminis
Toetsen van de ontsmettingsmethoden H202-, UV + 03- en
jodiumbehandeling voor het voedingswater
Vergelijking van gewas- en ruimtebehandelingen in verband met
effectiviteit en (mogelijk) verlaging van de dosering
Emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de buitenlucht
(samenwerking met IMW-TN0 en SC) (Van der Staay, Douwes)
Emissie van bewasbeschermingsmiddelen via condenswater (samenwerking
met SC) (Van der Staay/Douwes).
Beperking emissie door middel van schermen (samenwerking SC) (Van der
Staay/Douwes).
Beperking van de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen en van de emissie
door toevoeging van verdampingsremmers
Toetsen van (experimentele) middelen ter bestrijding van (katoen)luis
(Van der Staay).
Effect van het afgazen van luchtramen op insektenpopulaties in kassen
(Van der Linden).
Temperatuurmetingen tijdens het stomen van vaste wortelmedia los van
de ondergrond (Runia).
Bepalingen voor kwantificering en kwalificering van wortel- exudaten
in substraatsystemen (Van Elderen)
Het voorkomen van verstopping van druppeldoppen (Van der Burg)
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6206.01
6207.01
6302.02
6302.03
6308.01
6401.01
6401.02
6401.03
6402.01
6402.02
6403.01
6403.02
6403.03
6403.04
6403.05
6403.06
6404.01
7103.01
7104.01
7105.01
7106.01
7201.02
7203.01
7204.01
7205.01
7402.01
7403.01

Water- en voedingshuishouding in zandbedden in gesloten teeltsystemen
(Heijnen)
Water en mineralenbalans in grondteelten
Internationale standaardisatie van fysische en chemische eigenschappen
van substraten (Wever)
Ontwikkeling van bepalingsmethoden voor fysische eigenschappen van
substraten (Wever)
Glaswol als substraat in gesloten teeltsystemen (vacature)
De relatie tussen de voedingstoestand in het wortelmilieu en
mineralengehalten in het gewas (De Kreij)
Sneltestmethode voor N03-bepaling in gewassen (Post)
Extractiemethoden voor Fe en Mn in gewas (Van Elderen)
Verbetering van de extractiemethode voor het chemische routineonderzoek van venige substraten (Van Elderen)
Extractiemiddel voor de ijzerbepaling in venige substraten (De Krey)
Verbeteren Al-bepaling in gewas (Van Elderen)
Verbeteren Mo-bepaling in gewas en voedingsoplossing (Van Elderen)
Bepalingsmethode organische zuren en suikers in vruchten (Van Elderen)
Kwaliteitsborging laboratorium (Van Elderen)
Bepalingsmethode voor phenolachtige verbindingen in substraat en gewas
(Van Elderen)
Zetmeelbepaling in vers gewas (Van Elderen)
Uitwisselbare en wateroplosbare elementen in kunstmatige substraten
(Van Elderen)
Inventarisatie en analyse van relevante bedrijfseconomische gegevens
(Nienhuis)
Uitvoering inventarisaties en berekeningen (Vermeulen)
Ontwikkeling van een model voor de milieubalans (Nienhuis)
Het aanleveren van kennis en informatie (Ruijs)
Milieu-managementmodel glastuinbouw (Van der Maas)
Evaluatie vooronderzoek (Annevelink)
Ontwikkelen prototype teeltplanningssysteem (V. Rijssel)
Uitvoering van het project 'Management Adviessysteem' (Lammers)
Gereedmaken van apparatuur en bepalen van klimaatcondities ten behoeve
van uitvoering meetprogramma's (Koning)
Ontwikkeling materiaaltoets (Van Weel)
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OVERZICHT VAN PROEVEN: GLASGROENTEGEWASSEN
Algemeen
1302.02 Vaststellen van het minimaal aantal benodigde waarnemingen betreffende
de kwaliteit van vruchtgroenten (Van Uffelen)
1314.01 Samenstellen van de rassenlijst op basis van proefgegevens
2206.01 Afronding van het onderzoek, verwerking en verslaglegging van de
resultaten (Nederhof)
3303.01 Biologische bestrijding van nerfmineervlieg in bladgroenten met behulp
van een open kweeksysteem
3407.01 Bepalen van het residuverloop van pesticiden op bladgroenten (Van der
Staay)
3407.02 Bepalen van het residuverloop van pesticiden op vruchtgroenten in het
kader van 'gecontroleerde teelt'
3407.03 Bepalen van het residu van pesticiden op consumptiegewassen bij
verschillende toedieningstechnieken
6103.01 Interactie bij de opname van mangaan en zink (Voogt)
6107.02 Verlaging van het nitraatgehalte bij knolgewassen (Van den Bos)
7103.02 Marktkundige verkenningen/onderzoek milieubewust geteelde glasgroenten
(De Kleijn)
Andijvie
1304.01 Gebruikswaarde-onderzoek andijvie in de winter- en voorjaarsteelt (Van
Dijk)
Aubergine
1205.01 Invloed van de plantbelasting op de produktie en kwaliteit van
aubergine in de stookteelt (Buitelaar)
1302.01 Nagaan van de onderlinge beinvloeding van proefvelden, alsmede de
optimale veldgrootte
2207.01 Uitwerking van de gegevens, verkregen bij aubergine en komkommer in
1991 en voorbereiding voor een nieuw experiment
3402.01 Toetsen van de ontsmettingsmethoden H202-, UV + 03- en
jodiumbehandeling voor het voedingswater
4104.01 Beschrijving van drukplekken bij aubergine en opsporen van mogelijke
oorzaken van het probleem (Verkerke)
Augurk
6304.03

Alternatieve substraten bij augurk (vacature)

Broccoli
1305.01 Rassenonderzoek broccoli ten behoeve van een eenmalige oogst
voorjaarsteelt (Tanis)
4103.03 Bepaling van criteria voor de houdhaarheid van broccoli (Janse)
Courgette
1306.01 Rassenonderzoek gele courgette in de voorjaarsteelt (Vegter)
Ijssla
1304.03

Gebruikswaarde-onderzoek ijsbergsla in de voorjaarsteelt (Van Dijk)

Knolvenkel
1304.02 Gebruikswaarde-onderzoek knolvenkel in de late voorjaarsteelt
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(Elgersma)
Komkommer
1102.01 Invloed van de plantbelasting van komkommer bij het hoge draadsysteem
en het traditionele systeem
1103.01 Invloed van de stengeldichtheid op de produktie van komkommer in de
zomerperiode (De Bruyn)
1108.01 Invloed van het gebruik van de Vital-aqua installatie op produktie,
kwaliteit, en gevoeligheid voor planteziekten
1307.01 Gebruikswaarde-onderzoek komkommer, winter-, zomer- en herfstteelt
(Hogendonk)
2105.02 Invloed van bevochtiging van de kaslucht tijdens de zomerperiode op de
produktie en kwaliteit van komkommer
2207.01 Uitwerking van de gegevens, verkregen bij aubergine en komkommer in
1991 en voorbereiding voor een nieuw experiment
3204.01 Ontwikkelen van detectiemethoden voor Pythium bij chrysant en
komkommer in teelten los van de ondergrond (Paternotte).
3204.03 Invloed van de teeltomstandigheden (temperatuur, EC en hoeveelheid
water) voor het uitplanten op Pythium-aantasting
3204.04 Invloed van de teeltomstandigheden (temperatuur, EC en hoeveelheid
water) na het uitplanten op Pythium-aantasting
3204.05 Invloed van Ca-Si-huishouding in het wortelmilieu op
Pythium-aantasting bij komkommer (Paternotte).
3302.01 Bestrijding van Californische trips op komkommer met de roofwants
Orius insidiosus (Ramakers/Cools).
3302.02 Ontwikkeling van populaties van een aantal 'nieuwe' op trips
prederende roofmijten
3304.02 Ontwikkelingsduur, onvolwassen mortaliteit, reproduktie en levensduur
van Aphis gossypii op komkommer bij 20 en 25 C
3304.03 Zoekefficientie van Aphidius matricariae en Lysiphlebus testaceipes in
een komkommergewas.
3304.04 Bestrijding van katoenluis met de sluipwesp Aphidius matricariae in
een komkommergewas. (Van Steenis)
3404.02 Invloed van de pH op de werking van propamocarb (Previcur-N) tegen
Pythium bij komkommer (Runia).
3406.04 Bestrijding van Californische trips op komkommer door gebruik van
bodemfolie met insekticidecoating.
6109.02 Adviesbasis komkommer en roos in gesloten teeltsystemen (Bloemhard)
6204.01 Effecten van ongelijke zoutverdeling in het wortelmilieu van komkommer
(Post)
6304.02 Alternatieve substraten bij komkommer (vacature)
6308.02 Glaswol als teeltsubstraat voor komkommer (vacature)
7201.01 Milieu-managementmodel paprika en komkommer (Van der Maas)
Kropsla
1308.01
3303.02
3406.02
6107.01
6107.03
7401.05

Gebruikswaarde-onderzoek botersla in verschillende teeltperioden (Van
Dijk).
Praktijkproeven in sla met biologische mineervliegbestrijding.
Toetsen van (experimentele) middelen ter bestrijding van mineervlieg
in sla (Van der Staay).
Verlaging van het nitraatgehalte bij sla (Post)
Invloed KCl en CaC12 op nitraat bij sla (Van den Bos, De Bruyn, Tanis)
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten substraatbed en
mobiele gootsystemen bij kropsla (Werkgroep Kropsla)
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Meloen
1104.01
1201.01
4102.03
Paprika
1204.01
1302.01
1309.01
2105.01
3101.03
3210.01
3211.01
4102.02
4104.02
4104.03
4203.02
4205.01
6104.01
6111.01
6203.02
7201.01
7202.01
Pepino
1401.01
4103.01
Radijs
1302.03
1310.01
4402.01
4402.02
6110.01

Invloed van de plantdichtheid en meloentype op produktie en kwaliteit
in een zeer vroege stookteelt (Vegter)
Vergelijking van bestuiving van vroege meloenen door bijen en hommels
(V. Ravenstijn)
Bepaling van relevante smaakeigenschappen van meloentypen (Janse)
Invloed van de temperatuur, het aantal vruchten per plant en bladsnoei
op de regelmaat in produktie en kwaliteit
Nagaan van de onderlinge beinvloeding van proefvelden, alsmede de
optimale veldgrootte
Gebruikswaarde-onderzoek rode, gele en witte paprika (Hogendonk)
Invloed van bevochtiging van de kaslucht en/of schermen in de
zomerperiode op het klimaat en de groei van paprika
Instandhouden en leverantie van Tobamo-virussen van paprika en tomaat
(Rast, Stijger)
Interacties tussen vectoren en niet-vectoren van Olpidium brassicae in
verband met overdracht van paprikageelnervigheid
Verspreiding van tomatebronsvlekkenvirus via besmette matten bij
tomaat en paprika (Stijger)
Bepaling van relevante smaakeigenschappen van paprika (Janse
Beschrijving van zilvervlekken bij paprika en opsporen van mogelijke
oorzaken van het probleem (Verkerke)
Beschrijven van kopscheuren bij gele paprika en opsporen van mogelijke
oorzaken van het probleem (Verkerke)
Optimaliseren van de meetmethode voor stevigheid van paprika
(Verkerke)
Invloed van vruchtpositie, fysiologische leeftijd, deel van de vrucht
en seizoen op de smaak van paprika's (Janse)
Boriumopname bij paprika in relatie met de pH en de plantbelasting
(Bloemhard)
De invloed van luchtvochtigheid, chloride en sulfaat op neusrot bij
paprika (De Kreij)
Interactie tussen calcium en natrium bij paprika (Post)
Milieu-managementmodel paprika en komkommer (Van der Maas)
Ontwikkelen van een prototype van een teeltbegeleidingsysteem voor
bescherming (Van der Maas)
Rassenonderzoeken onderzoek naar de smaak bij pepino (Buitelaar)
Bepaling van criteria voor de houdhaarheid van pepino (Janse)
Ontwikkeling van een toetsmethode voor het aantonen van
tolerantieverschillen voor Fusarium bij radijs (van Uffelen)
Gebruikswaarde-onderzoek radijs in de winter-, voorjaars-, zomer-, en
herfstperiode (Hogendonk)
Invloed van de temperatuur, lichtintensiteit en voedingsconcentratie
op het ontstaan van voosheid bij radijs (Heij)
Invloed van de watergift op het optreden van wratten en zwart op de
knol van radijs (Tanis, V.Gurp)
Toetsing bemestingsadvies radijs (Van den Bos)
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7401.08
Tomaat
1206.01
1311.01
1312.01
1313.01
2101.01
2208.01
2209.01
3101.03
3211.01
3301.01
3301.02
3301.03
3301.04
3301.05
3301.06
3404.01
4102.01
4203.01
4204.01
4204.02
4204.03
4305.01
4401.01
4401.02
4401.03
5104.01
5401.01
6102.01
6109.01

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij radijs (Werkgroep Radijs)
Realisatie van een optimale plantbelasting middels de plantafstand en
het aanhouden van een extra kop.
Gebruikswaarde-onderzoek ronde tomaat iade stookteelt (Van Dijk)
Gebruikswaarde-onderzoek vlezige tomaat 1992 (Van Dijk)
Gebruikswaarde-onderzoek tussentype tomaat (van Dijk)
Invloed van de buisligging op de verticale temperatuurverdeling en
produktie van stooktomaten (Kempkes).
Verdere uitwerking en validatie van het groeimodel (De Koning)
Verzamelen van data over de groei, produktie- en drogestofverdeling
bij o.a. tomaat (De Ruiter)
Instandhouden en leverantie van Tobamo-virussen van paprika en tomaat
(Rast, Stijger)
Verspreiding van tomatebronsvlekkenvirus via besmette matten bij
tomaat en paprika (Stijger)
Gedrag antagonisten tijdens opkweekfase in verband met biologische
bestrijding Fusarium-voetziekte bij tomaat
Epidemiologie Fusarium-voetziekte bij tomaat in eb/vloed- systeem
(Rattink, Van der Sar)
Vergelijking gedrag antagonisten ter bestrijding van
Fusarium-voetziekte bij tomaat in eb/vloed-systemen
Interacties tussen antagonisten en de verwekker van voetziekte bij
tomaat na toepassing op verschillende tijdstippen
Effecten van antagonisten ter bestrijding van Fusarium-voetziekte bij
tomaat op semi-praktijkschaal.
Effecten Trichoderma op praktijkschaal bij tomaat, ter verkrijging van
gegevens ter ondersteuning van een aanvraag
Effectiviteit van oxamyl (Vydate L) tegen witte vlieg bij tomaat
(Runia).
Bepaling van relevante smaakeigenschappen van tomaat (Janse)
Optimaliseren van de meetmethode voor stevigheid van tomaten
(Verkerke)
Ontwikkelen van een objectieve, reproduceerbare referentietoets voor
meligheid met behulp van de cell-count toets
Optimaliseren van de kleurstoftoets (Disco)
Bepaling meligheid m.b.v. de Instronmeting (Disco)
Invloed van de Na en totaal-zoutconcentratie op de opbouw van
vruchtstevigheid van tomaat (Verkerke)
Invloed van bladplukken en plantafstand op de smaak van cherrytomaat
(Janse)
Invloed van de kastemperatuur in combinatie met voedingsconcentratie
en ras op de smaak van tomaat (Van Gurp)
Invloed van het vochtdeficiet (verdamping) op de smaak van tomaat
(Janse)
Invloed van de zaadherkomst en de klimaatomstandigheden op de kieming
en uniformiteit bij het verspenen van tomaat
Invloed van de plantleeftijd van tomaat op de bewaarbaarheid bij 8 C
(Buitelaar)
De invloed van stikstof op de opbrengst en kwaliteit van tomaten
(Voogt)
Toetsing adviesbasis tomaat in gesloten teeltsystemen (Bloemhard)
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Veldsla
1105.01' Invloed van de plantafstand en het oogsttijdstip op productie en
kwaliteit in verschillende teeltperioden (Tanis)
4103.02 Bepaling van criteria voor de houdhaarheid van veldsla (Janse)
OVERZICHT VAN PROEVEN: SNIJBLOEMEN
Algemeen
1301.04 Mogelijkheid van toepassing van resistentie toetsen (De Gelder)
2202.08 Invloed lichtspectrum en belichtingsintensiteit op groei en kwaliteit
van kortedaggewassen (De Graaf-Van der Zande)
3201.01 Invloed van verschillende factoren op ontwikkeling en verspreiding van
Botrytis cinerea in snijbloemgewassen
3302.06 Waardplantgeschiktheid van diverse siergewassen voor de roofwants
Orius insidiosus (Fransen)
3408.01 Onkruidbestrijding met gebruikmaking van afdekmaterialen (Krijger, Van
de Wiel)
4201.01 Invloed van temperatuur tijdens uitbloei op houdbaarheidsverschillen
(Marissen)
4306.01 Analyse van optredende celwandveranderingen (Van Gorsel)
4307.01 Relatie tussen ademhaling en uitbloeisnelheid (Van Gorsel)
4501.01 Toetsen van uitvloeiers als voorbehandelingsmiddel (Sytsema-Kalkman)
4502.01 Toetsen van anti-ethyleen middelen als voorbehandelingsmiddel
(Sytsema-Kalkman)
Alstroemeria
1315.01 Gebruikswaarde-onderzoek Alstroemeria (Van Os)
2205.01 Effect van wortel- en kasluchttemperatuur op bloeispreiding bij
Alstroemeria (Van de Wiel, Van Leeuwen)
3209.01 Schadegevoeligheid van Alstroemeria voor Pratylenchus bolivianus
(Amsing) (PBN 3705-3)
6109.03 Oriëntatie over de voedingsoplossing voor Gypsophila, Alstroemeria en
anemoon (Bloemhard)
6306.03 Invloed lucht-waterhuishouding substraat en watergeefregime bij
alstroemeria (V. Os) (PBN 1506-21)
6306.07 Invloed substraathoogte bij Alstroemeria (Van Noort)
7401.16 Lucht- en waterhuishouding Alstroemeria (Van Os)
7401.17 Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten bedrijfssytemen bij
Alstroemeria (V.d.wiel, V.Leeuwen)
Amaryllis
1315.03 Gebruikswaarde-onderzoek Amaryllis (Ettema, Doorduin)
5105.01 Invloed van de temperatuur tijdens de preparatiefase op het aantal
bloemstelen bij Amaryllis (Doorduin)
Anjer
1315.02
3101.01
3301.07

Gebruikswaarde-onderzoek anjer (Nijssen) (PBN 2703-7)
Toetsen van anjercultivars op resistentie voor Fusarium oxysporum en
Phialophora cinerescens (Van Houwelingen (NAKS)
Verspreiding en populatieverloop van gemerkte niet-pathogene
Fusarium-isolaten in recirculatiesystemen bij anjer
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6203.04
6304.04
6306.01

NaCl-tolerantie anjer op eb/vloed (Nijssen)(PBN 1509-3)
Vergelijking gesloten teeltsystemen bij anjer (Nijssen) (Project 125)
Invloed zuurstofvoorziening en worteltemperatuur op anjer (Baas)
(PBN 1506-17)
6306.04 Invloed worteltemperatuur op zuurstofgebrek bij snijbloemen (chrysant
en anjer) (Warmenhoven) (PBN 1506)
7401.14 Invloed zuurstofvoorziening en worteltemperatuur op anjer (Nijssen)
7401.15 Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsysteme bij anjer
(V.Noort)

Anemoon
6109.03

Oriëntatie over de voedingsoplossing voor Gypsophila, Alstroemeria en
anemoon (Bloemhard)

Anthurium
1315.04 Gebruikswaarde-onderzoek Anthurium (Nijssen) (PBN 2704-3)
Aster
1203.01
1203.03
1315.08
1403.01
Astilbe
1101.01

Invloed behandeling moerplanten op de teeltresultaten van Aster
ericoides (Blacquiere)
Invloed van de plantleeftijd in voorjaars- en in najaarsplanting op
het teeltresultaat van Aster ericoides (Krijger)
Gebruikswaarde-onderzoek aster (Krijger)
Onderzoek naar de teeltmogelijkheden van kleinbloemige Astertypen en
rassen (Nijssen) (PBN 2701-1)
Invloed plantdichtheid en plantgrootte bij Astilbe op bloemproduktie
(Krijger).

Bouvardia
2203.01 Invloed temperatuur en daglengte op de produktie van Bouvardia (De
Hoog)
4304.02 Waterbalans bij Bouvardia (Sytsema-Kalkman)
6306.05 Invloed lucht- en waterhuishouding , substraat en watergeefregime bij
Bouvardia (V. Noort)
Callistephus
2202.05 Vergelijking lamptypen voor fotoperiodische belichting van
Callistephus chinensis (zomeraster) en Poinsettia
Campanula
1106.01 Bloeispreiding van zomerbloemen o.a. Trachelium, Campanula, Veronica
met behulp van plastic tunnels (Van de Wiel)
1202.06 Mogelijkheden van gibberellinen, plantleeftijd, plantgrootte en
daglengte voor bloeivervroeging van Campanula (Krijger)
Chrysant
1301.03 Ontwikkeling referentietoets chrysant (Ettema)
1315.05 Gebruikswaarde-onderzoek chrysant voor jaarrondteelt (Ettema,
V.d.Hoeven)
3204.01 Ontwikkelen van detectiemethoden voor Pythium bij chrysant en
komkommer in teelten los van de ondergrond (Paternotte).
3204.02 Invloed van substraat op Pythium-aantasting bij chrysant in teelten
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los van de ondergrond (Paternotte).
Biologische bestrijding van de nerfmineervlieg in chrysant met de
sluipwespen Dacnusa siberica en Diglyphus isaea
3304.05 Biologische bestrijding van katoenluis in chrysant, Ficus benjamina en
andere gewassen met de galmug Aphidoletes
6112.01 Invloed van organische stoffen op groei van chrysant (De Kreij)
6203.06 Interactie zuurstofgebrek en NaCl bij chrysant (Buwalda) (PBN 1509)
6301.01 Chrysanten in venige substraten in gesloten systemen (Verhagen)
6302.01 Fysische eigenschappen van substraten in relatie tot de groei van
chrysanten (Wever)
6304.01 Vergelijking substraten bij chrysant (vacature)
6306.04 Invloed worteltemperatuur op zuurstofgebrek bij snijbloemen (chrysant
en anjer) (Warmenhoven) (PBN 1506)
6307.01 Optimaliseren van substraatloos eb/vloedsysteem bij chrysant (Buwalda)
(PBN 4402)
7401.01 Onderzoek naar mogelijkheden van teelt met wortelberegening bij
chrysant (Van den Hoeven)
7401.02 Watertoedieningstechnieken bij wortelbesproeiing van chrysant (Koning)
7401.03 Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten substraatbed en
waterige teeltsystemen bij chrysant (Werkgroep chrysant)
7401.04 Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij chrysant (V.d.Wiel)
3303.04

Cymbidium
1202.04 Bloeibevordering van Phalaenopsis, Cymbidium en Paphiopedilum met
plantehormonen (Van Os) (PBN 1704-9)
6104.03 Effecten pH bij Cymbidium (Van Os)
Euphorbia fulgens
6113.07 Invloed EC op plantmateriaal en watergift op scheutvorming bij
Euphorbia fulgens (De Hoog) (PBN 1508)
Eustoma
2202.03
6108.02

Daglengtegevoeligheid Eustoma (Blacquiere)
EC-trappen bij Eustoma en Statice op substraat (Nijssen)

Freesia
1301.02
1315.06

Ontwikkeling referentietoets freesia (Hazendonk)
Gebruikswaarde-onderzoek Freesia in verschillende teeltperioden
(Ettema, Doorduin)
2205.02 Invloed grondtemperatuur op het optreden van duimen bij twee
plantdata, preparatieduren en Freesiacultivars
3101.02 Toetsen van Freesia-cultivars op resistentie voor Fusarium oxysporum
(Van Houwelingen) (PBN 2301-6).
3210.02 Tussenwaardplant voor bladnecrose van Freesia in verband met mogelijke
overdracht door Olpidium brassicae (Stijger).
4206.01 Ontwikkeling van een toetsmethode waarmee bloemknopopening bij Freesia
te voorspellen is (Van der Pluym).
4303.01 Onderlinge concurrentie tussen bloemknoppen (Sytsema-Kalkman)
5303.01 Invloed van het planttijdstip en het afdekken met folie op de
vroegheid van Freesia, geteeld in gaashallen (Doorduin)
6108.01 De invloed van het EC-niveau bij Freesia in substraten (V.d. Bos)
7401.10 Onderzoek naar de mogelijkheden van gesloten teeltsystemen bij knol en
bolgewassen met name Freesia en Amaryllis (Doorduin)
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7401.11
7401.12
7401.13

Technisch onderzoek in gesloten systemen met natuurlijk substraat bij
Freesia (Koning)
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsysteme bij
freesia (Werkgroep Freesia)
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij Freesia (V.d.Wiel)

Gerbera
1315.09

Gebruikswaarde-onderzoek Gerbera volgens de referentietoets (De
Gelder)
3201.02 Modelvorming ontwikkeling en verspreiding Botrytis cinerea in Gerbera
en roos (Kerssies) (PBN 3702-4).
3206.01 Ontwikkelingssnelheid van Californische trips op roos en Gerbera
(Fransen).
3212.01 Pathogeniteit en verspreiding van Fusarium in Gerbera, geteeld op een
kunstmatig substraat
3305.02 Parasiteringsefficiency van Encarsia formosa in twee gerberagewassen
(Sütterlin, Fransen, Tolsma).
3305.03 Biologische bestrijding van kaswittevlieg in Gerbera (Sütterlin,
Fransen, Tolsma)
3308.01 Evaluatie van een vijftal micro-organismen als mogelijke biologische
bestrijders van Botrytis cinerea op Gerbera
3406.01 Evaluatie van (selectieve) bestrijdingsmiddelen ter bestrijding van de
nerfmineervlieg in Gerbera (Boogaard).
6112.02 Invloed van organische stoffen op groei van Gerbera (De Kreij)
6203.01 Zouteffecten bij Gerbera in een gesloten teeltsysteem (Van der Burg)
6203.03 Effect NaCl op Gerbera in eb/vloed-systeem (Baas) (PBN 1509-2)
6203.07 Effecten NaCl en Ca op Gerbera in eb/vloed-systeem (Baas) (PBN 1509)
Gypsophila
2202.01 Zittenblijvers en stuurlicht bij Gypsophila: Optimale lichtspectrum en
belichtingsduur voor bloei
2202.02 Invloed lichtspectrum en belichtingsintensiteit op bloei en kwaliteit
van Gypsohila en Matricaria
6109.03 Oriëntatie over de voedingsoplossing voor Gypsophila, Alstroemeria en
anemoon (Bloemhard)
6306.06 Invloed substraat en watergeefregime bij Gypsophila (Van Noort)
Lelie
4202.01

Relatie tussen zetmeelgehalte en knopopening bij lelie (Slootweg)

Matricaria
1202.05 Mogelijkheden van gibberellinen bij de groeiregulatie van Matricaria
(Krijger) (PBN 1704-10)
2202.02 Invloed lichtspectrum en belichtingsintensiteit op bloei en kwaliteit
van Gypsohila en Matricaria
Paphiopedilum
1202.04 Bloeibevordering van Phalaenopsis, Cymbidium en Paphiopedilum met
plantehormonen (Van Os) (PBN 1704-9)
Phalaenopsis
1202.04 Bloeibevordering van Phalaenopsis, Cymbidium en Paphiopedilu met
plantehormonen (Van Os) (PBN 1704-9)

83 -

Phlox
1107.01

Bloeispreiding van Phlox met behulp van rolkassen (Krijger) (PBN
1705-19)

Ranunculus
1203.04 Bloeibeinvloeding Ranunculus, onder andere door daglengte (Krijger)
(PBN 1703-14)
2202.04 Bloeibeinvloeding Ranunculus asiaticus met behulp van daglengte. (De
Graaf-Van der Zande) (PBN 1705-21)
Roos
1301.01
1315.07
2201.01

Ontwikkeling referentietoets roos (Hazendonk)
Jaarlijkse opplantingen voor gebruikswaarde-onderzoek roos (De Hoog)
Invloed lichtintensiteit en belichtingsduur bij roos (Van de Wiel, Van
Leeuwen) (PBN 1403-12)
2301.01 Invloed van het lichtniveau en de bladoppervlakte op de
gewastranspiratie van roos (De Graaf).
3201.02 Modelvorming ontwikkeling en verspreiding Botrytis cinerea in Gerbera
en roos (Kerssies) (PBN 3702-4).
3201.03 Epidemiologie van Botrytis cinerea in roos (Kerssies) (PBN 3702-5).
3202.01 Epidemiologie van meeldauw (Sphaerotheca pannosa) in roos (Kerssies)
(PBN 3710-1).
3203.01 Invloed van inocolum, plaats van inoculatie en substraat op het
optreden van Gnomonia- en Phytophthora-aantasting
3206.01 Ontwikkelingssnelheid van Californische trips op roos en Gerbera
(Fransen).
3404.03 Chemische bestrijding van Gnomonia radicicola en Phytophthor sp. bij
roos (Amsing).
3406.05 Chemische bestrijding van Pratylenchus vulnus bij roos, geteeld in
steenwol in een recirculatiesysteem (Amsing).
4206.02 Nagaan of er correlaties bestaan tussen NIR-spectra en
bloemknopopening van de roos 'Madeion' (Van der Pluym).
4301.01 De rol van koolhydraten en osmoregulatie voor knopopening (Marissen)
4301.02 Waterhuishouding tijdens knopopening (Marissen)
5101.01 Selectie rozenonderstammen (STUR2) STUR/PBN (Kromwijk) (PBN 2205-02)
5101.02 Toets enige rozenonderstammen op substraat (Van Leeuwen)
5301.01 Invloed stekbehandelingen op beworteling (Sytsema)
5301.02 Invloed moerplantbehandelingen op beworteling (Sytsema)
5302.01 Stenten van rozen (Kromwijk) (PBN 2205-6)
6104.02 pH-effecten bij roos in steenwol (Voogt)
6109.02 Adviesbasis komkommer en roos in gesloten teeltsystemen (Bloemhard)
6202.01 Water- en mineralenbalans bij roos in gesloten teeltsystemen (Van der
Burg)
6203.05 NaCl-tolerantie roos op eb/vloed (De Hoog) (PBN 1509-6)
6306.02 Invloed zuurstofvoorziening op groei en substraat bij roos op eb/vloed
systeem (De Hoog) (PBN 1506-18)
7102.01 Documentatie bedrijfsgegevens rozen en potplanten (Ruijs)
7404.01 Ontwerp mobiel teeltsysteem rozen (Van Rijssel)
Sering
4304.01
5103.01
5103.02

Vatverstopping bij sering (LUW/PBN) (Sytsema-Kalkman)
Uitgangsmateriaal sering (Sytsema) (PBN 2211)
Vergelijking seringenonderstammen (Sytsema) (PBN 2211-2)
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Statice
6108.02

EC-trappen bij Eustoma en Statice op substraat (Nijssen)

Trachelium
1203.02 Relatie plantleeftijd bloeitijdstip en kwaliteit bij Trachelium
(Krijger) (PBN 1705-8)
2204.01 Invloed van de opkweektemperatuur op de bloemontwikkeling van
Trachelium (Van de Hoeven)
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OVERZICHT VAN PROEVEN: BLOEMISTERIJ POTPLANTEN
Algemeen
1402.01
1402.02
2105.03
2105.04
2201.02

Demonstratieteelt oude/nieuwe potplanten (De Beer)
Oriënterend teeltonderzoek bij Crossandra en Dipladenia (Verberkt)
Schermen en hogedruk-verneveling bij potplanten (De Beer)
Zomerklimaat bladplanten (Mulderij) (PBN 1406-7)
Belichtingsstrategieen bij potplanten (Begonia, potroos, Saintpaulia,
Nephrolepis, Hydrangea) (Verberkt) (PBN 1403-13)
2201.04 Optimaliseren assimilatiebelichting en temperatuur potplanten
(Verberkt)
2204.02 Optimalisering kouval als alternatieve groeiregulator bij bloeiende
potplanten (Vogelezang) (PBN 1405-10)
2204.05 Groeiregulatie potplanten d.m.v. temperatuurbehandeling moerplanten
(Cuypers)
2210.01 Ontwikkeling van Ficus benjamina (Dijkshoorn-Dekker) (PBN 4301-3)
4201.02 Invloed temperatuur en luchtvochtigheid op uitbloei potplanten (Bulle)
4403.02 Teeltfactoren die kwaliteit van potplanten beinvloeden (Bulle)
4404.01 Relatie tussen plantparameters en houdbaarheid potplanten (Van Gorsel,
Bulle)
4503.01 Invloed van transportsimulatie op uitstalleven van potplanten (Bulle)
6113.13 Bemestingsonderzoek nieuwe bloeiende potplanten (Verberkt)
6113.01 Verwezenlijken/beheersen voedingstoestand in potgrond (1) (Straver)
(PBN 1508-22)
6113.02 Verwezenlijken/beheersen voedingstoestand in potgrond (2) (Straver)
(PBN 1508)
6113.08 EC-trappen bij bloeiende potplanten (Verberkt)
7101.02 Bedrijfsvergelijkend onderzoek kortlopende teelten van bloeiende
potplanten (Benninga)
7102.01 Documentatie bedrijfsgegevens rozen en potplanten (Ruijs)
7102.02 Simulatie van gesloten bedrijfssystemen potplanten (Ruijs)
7301.01 Gebruiksmogelijkheden van bedrijfsregistratiegegevens (Van Rijssel)
7301.02 Uitbouwen bewerkingenschema's (Hendrix)
2201.03 Belichting Begonia en potroos op lichtsom (De Beer) (PBN 1403-16)
Asplenium
6113.04 EC-trappen bij Asplenium (Straver) (PBN 1508)
Azalea
4403.01
6203.08
7101.01
Begonia
1203.05
2201.02
2204.03
6113.03

Invloed teelt op houdbaarheid Azalea II (Bulle)
Effecten NaCl bij Azalea (Van Leeuwen)
Bedrijfsvergelijkend onderzoek Azaleabedrijven (Benninga)
Stadiumonderzoek groeipunten bij Begonia (Verberkt)
Belichtingsstrategieen bij potplanten (Begonia, potroos, Saintpaulia,
Nephrolepis, Hydrangea) (Verberkt) (PBN 1403-13)
Invloed DIF, licht en toepassing remstoffen bij Begonia (De Beer) (PBN
1405-11)
EC-trappen bij Begonia-cultivar (Straver) (1508-19)

Boltonia
1202.07 Invloed van gibberellinen en daglengte op de bloei van Boltonia
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(Krijger) (PBN 1705-12)
Bromelia
6113.09 EC-trappen bij Bromelia op eb/vloed (Van Leeuwen) (PBN 1508)
6113.11 Bemesting van Bromeliaceae (Van Leeuwen)
Codiaeum
6305.02 Vergelijking substraten bij Codiaeum (Baas)
Cyclamen
1303.06 Sortimentsvergelijking Cyclaam (Verberkt)
3401.01 Geinfecteerde planten als inoculumbron voor de verspreiding van
Fusarium oxysporum bij Cyclamen in een eb/vloedsysteem
3401.02 Populatie-ontwikkeling van Fusarium oxysporum in het wortelmilieu van
Cyclamen en uitspoeling van schimmeldeeltjes
3401.03 De relatie tussen de concentratie van Fusarium oxysporum sporen in de
voedingsoplossing en ziekte-ontwikkeling
3401.05 Groei en ontwikkeling van F.oxysporum in de potkluit van Cyclamen
(Steider).
3404.04 Bestrijding van de schimmel Nectria radicicola (imperfecte stadium:
Cylindrocarpon destructans) bij Cyclamen (Amsing).
Dracaena
3307.01 Biologische bestrijding van de bananenboorder in Dracaena- en
Yuccastammen met insektenparasitaire aaltjes (Boogaard).
Ficus
2210.01
3304.05
6113.10
6205.01

Ontwikkeling van Ficus benjamina (Dijkshoorn-Dekker) (PBN 4301-3)
Biologische bestrijding van katoenluis in chrysant, Ficus benjamina en
andere gewassen met de galmug Aphidoletes
EC, bemesting bij Ficus cultivars (Van Leeuwen)
Invloed van EC en watergeeffrequenties bij Ficus (Otten) (PB 1507)

Hibiscus
4101.01 Ethyleengevoeligheid bij Hibiscus (Slootweg)
Hortensia
1202.02 Invloed van gibberellinen op de gelijkheid in bloei van Hortensia uit
weefselkweek (Blacquiere)
2204.06 Invloed DIF en toepassing remstoffen bij Hortensia (Van Leeuwen)
Hydrangea
2201.02 Belichtingsstrategieen bij potplanten (Begonia, potroos, Saintpaulia,
Nephrolepis, Hydrangea) (Verberkt) (PBN 1403-13)
5102.03 Uitgangsmateriaal Hydrangea (Verberkt)
Kalanchoë
2204.07 Invloed temperatuur op de groei en bloei van Spathiphyllum en Kalancho"
(Verberkt)
2206.02 Literatuurstudie C02-opname bij Kalanchoë (Verberkt).
6113.06 Si-bemesting bij Kalanchoë (Straver) (PBN 1508-21)
Nephrolepis
2201.02 Belichtingsstrategieen bij potplanten (Begonia, potroos, Saintpaulia,
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Nephrolepis, Hydrangea) (Verberkt) (PBN 1403-13
Palmen
6305.01

Vergelijking substraten bij palmen (Van Leeuwen)

Pelargonium
6114.04 Groeiregulatie bij stekpelargonium middels EC (Van Leeuwen) (PBN 1508)
Poinsettia
1303.04 Sortimentsvergelijking Poinsettia (Brandts)
2202.05 Vergelijking lamptypen voor fotoperiodische belichting van
Callistephus chinensis (zomeraster) en Poinsettia
2204.04 Dif/kouval bij potchrysant en Poinsettia (Vogelezang)
3305.01 Toepassing van Encarsia formosa en entomopathogene schimmels tegen
kas- en katoenwittevlieg in Poinsettia (Fransen).
6114.03 Groeiregulatie middels P-beperking en droogte bij Poinsettia (Brandts)
(PBN 1508)
Potchrysant
1303.05 Sortimentsvergelijking Potchrysant (Verberkt)
2204.04 Dif/kouval bij potchrysant en Poinsettia (Vogelezang)
6114.01 Groeiregulatie potchrysant middels P-beperking bij perkplanten (Van
Leeuwen)
Potroos
1202.03
2201.02

Mogelijkheden van nieuwe remstoffen voor pot- en perkplanten (De
Graaf-Van der Zande)
Belichtingsstrategieen bij potplanten (Begonia, potroos, Saintpaulia,
Nephrolepis, Hydrangea) (Verberkt) (PBN 1403-13)

Saintpaulia
1303.02 Sortimentsvergelijking Saintpaulia (Verberkt)
2201.02 Belichtingsstrategieen bij potplanten (Begonia, potroos, Saintpaulia,
Nephrolepis, Hydrangea) (Verberkt) (PBN 1403-13)
3302.05 Biologische bestrijding van Californische trips in Saintpaulia met de
roofwants Orius insidiosus (Boogaard)
5102.01 Invloed uitgangsmateriaal op plantvorm Saintpaulia (Kromwijk (PBN
2206-18)
6113.05 K/Ca bemesting bij Saintpaulia-cultivars (Straver) (PBN 1508
6113.12 Interactie voorraadbemesting en overbemesting bij Saintpaulia (Van
Leeuwen)
Senecio
1303.03

Sortimentsvergelijking Senecio (De Beer)

Spathiphyllum
1202.01 Invloed van gibberellinen op de bloei van Spathiphyllum (Blacquiere)
1303.01 Sortimentsvergelijking Spathiphyllum (Verberkt)
2204.07 Invloed temperatuur op de groei en bloei van Spathiphyllum en
Kalanchoë (Verberkt)
3401.06 Verspreiding Cylindrocladium spathiphylli bij Spathiphyllum in
eb/vloedsysteem (Steider)
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Yucca
3307.01
5102.02

Biologische bestrijding van de bananenboorder in Dracaena- en
Yuccastammen met insektenparasitaire aaltjes (Boogaard).
Yucca-kopstek in de praktijk (Kromwijk) (PBN 2210-3)

OVERZICHT VAN PROEVEN: BLOEMISTERIJ BUITENGEWASSEN
Perkplanten
6114.01 Groeiregulatie potchrysant middels P-beperking bij perkplanten (Van
Leeuwen)
6114.02 Groeiregulatie middels P-beperking bij perkplanten (Brandts) (PBN
1508)
Zomerbloemen
1106.01 Bloeispreiding van zomerbloemen onder andere Trachelium, Campanula,
Veronica met behulp van plastic tunnels
1107.01 Bloeispreiding van Phlox met behulp van rolkassen (Krijger) (PBN
1705-19)
1107.02 Bloeispreiding zomerbloemen (Krijger) (PBN 1703-15)
3408.01 Onkruidbestrijding met gebruikmaking van afdekmaterialen (Krijger, Van
de Wiel)
3408.02 Mechanische onkruidbestrijding bij buitenbloemen (Krijger)
3408.03 Chemische onkruidbestrijding bij buitenbloemen (Krijger)
4304.03 Verbeteren waterbalans bij zomerbloemen (Sytsema-Kalkman)
6115.01 Stikstofbemesting bij zomerbloemen (Krijger)
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9. OVERZICHT VAN PROEVEN PER LOCATIE
Aalsmeer
1202.01 Invloed van gibberellinen op de bloei van Spathiphyllum (Blacquiere)
1202.02 Invloed van gibberellinen op de gelijkheid in bloei van Hortensia uit
weefselkweek (Blacquiere)
1202.03 Mogelijkheden van nieuwe remstoffen voor pot- en perkplanten (De
Graaf-Van der Zande)
1202.04 Bloeibevordering van Phalaenopsis, Cymbidium en Paphiopedilu met
plantehormonen (Van Os) (PBN 1704-9)
1203.01 Invloed behandeling moerplanten op de teeltresultaten van Aster
ericoides (Blacquiere)
1203.05 Stadiumonderzoek groeipunten bij Begonia (Verberkt)
1301.01 Ontwikkeling referentietoets roos (Hazendonk)
1301.02 Ontwikkeling referentietoets freesia (Hazendonk)
1301.04 Mogelijkheid van toepassing van resistentie toetsen (De Gelder)
1303.01 Sortimentsvergelijking Spathiphyllum (Verberkt)
1303.02 Sortimentsvergelijking Saintpaulia (Verberkt)
1303.04 Sortimentsvergelijking Poinsettia (Brandts)
1303.05 Sortimentsvergelijking Potchrysant (Verberkt)
1303.06 Sortimentsvergelijking Cyclaam (Verberkt)
1315.01 Gebruikswaarde-onderzoek Alstroemeria (Van Os)
1315.02 Gebruikswaarde-onderzoek anjer (Nijssen) (PBN 2703-7)
1315.04 Gebruikswaarde-onderzoek Anthurium (Nijssen) (PBN 2704-3)
1315.07 Jaarlijkse opplantingen voor gebruikswaarde-onderzoek roos (De Hoog)
1315.09 Gebruikswaarde-onderzoek Gerbera volgens de referentietoets (De
Gelder)
1402.02 Oriënterend teeltonderzoek bij Crossandra en Dipladenia (Verberkt)
1403.01 Onderzoek naar de teeltmogelijkheden van kleinbloemige Aster typen en
rassen (Nijssen) (PBN 2701-1)
2105.04 Zomerklimaat bladplanten (Mulderij) (PBN 1406-7)
2201.02 Belichtingsstrategieen bij potplanten (Begonia, potroos, Saintpaulia,
Nephrolepis, Hydrangea) (Verberkt) (PBN 1403-13)
2201.04 Optimaliseren assimilatiebelichting en temperatuur potplanten
(Verberkt)
2202.01 Zittenblijvers en stuurlicht bij Gypsophila: Optimale licht- spectrum
en belichtingsduur voor bloei
2202.02 Invloed lichtspectrum en belichtingsintensiteit op bloei en kwaliteit
van Gypsohila en Matricaria
2202.03 Daglengtegevoeligheid Eustoma (Blacquiere)
2202.04 Bloeibeinvloeding Ranunculus asiaticus met behulp van dag- lengte. (De
Graaf-Van der Zande) (PBN 1705-21)
2202.05 Vergelijking lamptypen voor fotoperiodische belichting van
Callistephus chinensis (zomeraster) en Poinsettia
2202.06 Kwalitatieve neveneffecten van belichtingsregimes (Bakker) (PBN
1707-2)
2202.07 Effect buurmanlicht bij assimilatiebelichting op enkele sierteelt- en
groentegewassen (Blacquiere, Bakker) (PBN 1707-3)
2202.08 Invloed lichtspectrum en belichtingsintensiteit op groei en kwaliteit
van kortedaggewassen (De Graaf-Van der Zande)
2203.01 Invloed temperatuur en daglengte op de produktie van Bouvardia (De
Hoog)
2204.02 Optimalisering kouval als alternatieve groeiregulator bij bloeiende
potplanten (Vogelezang) (PBN 1405-10)
2204.04 Dif/kouval bij potchrysant en Poinsettia (Vogelezang)
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2204.05
2204.07
2206.02
2210.01
3101.01
3101.02
3102.01
3102.02
3201.01
3201.02
3201.03
3202.01
3203.01
3206.01
3209.01
3212.01
3301.07
3302.05
3302.06
3303.04
3304.05
3305.01
3305.02
3305.03
3307.01
3308.01
3401.01
3401.02
3401.03

Groeiregulatie potplanten d.m.v. temperatuurbehandeling moerplanten
(Cuypers)
Invloed temperatuur op de groei en bloei van Spathiphyllum en
Kalanchoë (Verberkt)
Literatuurstudie C02-opname bij Kalanchoë (Verberkt).
Ontwikkeling van Ficus benjamina (Dijkshoorn-Dekker) (PBN 4301-3)
Toetsen van anjercultivars op resistentie voor Fusarium oxysporum en
Phialophora cinerescens (Van Houwelingen (NAKS)
Toetsen van Freesia-cultivars op resistentie voor Fusarium oxysporum
(Van Houwelingen) (PBN 2301-6).
Ontwikkelen van een electroforetische detectiemethode voor F.oxysporum
f.spp. (Kerssies) (PBN 2302-2).
Evaluatie van elektroforetische detectie van F.oxysporum f.spp. en
andere schimmels (Kerssies) (PBN 2302-3).
Invloed van verschillende factoren op ontwikkeling en verspreiding van
Botrytis cinerea in snijbloemgewassen
Modelvorming ontwikkeling en verspreiding Botrytis cinerea in Gerbera
en roos (Kerssies) (PBN 3702-4).
Epidemiologie van Botrytis cinerea in roos (Kerssies) (PBN 3702-5)
Epidemiologie van meeldauw (Sphaerotheca pannosa) in roos (Kerssies)
(PBN 3710-1).
Invloed van inocolum, plaats van inoculatie en substraat op het
optreden van Gnomonia- en Phytophthora-aantasting
Ontwikkelingssnelheid van Californische trips op roos en Gerbera
(Fransen).
Schadegevoeligheid van Alstroemeria voor Pratylenchus bolivianus
(Amsing) (PBN 3705-3)
Pathogeniteit en verspreiding van Fusarium in Gerbera, geteeld op een
kunstmatig substraat in een systeem
Verspreiding en populatieverloop van gemerkte niet-pathogene
Fusarium-isolaten in recirculatiesystemen bij anjer (Rattink
Biologische bestrijding van Californische trips in Saintpaulia met de
roofwants Orius insidiosus (Boogaard)
Waardplantgeschiktheid van diverse siergewassen voor de roofwants
Orius insidiosus (Fransen)
Biologische bestrijding van de nerfmineervlieg in chrysant met de
sluipwespen Dacnusa siberica en Diglyphus isaea
Biologische bestrijding van katoenluis in chrysant, Ficus benjamina en
andere gewassen met de galmug Aphidoletes
Toepassing van Encarsia formosa en entomopathogene schimmels tegen
kas- en katoenwittevlieg in Poinsettia (Fransen).
Parasiteringsefficiency van Encarsia formosa in twee gerberagewassen
(Sütterlin, Fransen, Tolsma).
Biologische bestrijding van kaswittevlieg in Gerbera (Sütterlin,
Fransen, Tolsma)
Biologische bestrijding van de bananenboorder in Dracaena- en
Yuccastammen met insektenparasitaire aaltjes (Boogaard)
Evaluatie van een vijftal micro-organismen als mogelijke biologische
bestrijders van Botrytis cinerea op Gerbera
Geinfecteerde planten als inoculumbron voor de verspreiding van
Fusarium oxysporum bij Cyclamen in een eb/vloedsysteem
Populatie-ontwikkeling van Fusarium oxysporum in het wortelmilieu van
Cyclamen en uitspoeling van schimmeldeeltjes
De relatie tussen de concentratie van Fusarium oxysporum sporen in de
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3401.04
3401.05
3401.06
3404.03
3404.04
3406.01
3406.05
4101.01
4201.01
4201.02
4202.01
4206.01
4206.02
4301.01
4301.02
4303.01
4304.01
4304.02
4304.03
4306.01
4307.01
4403.01
4403.02
4404.01
4501.01
4502.01
4503.01
5101.01
5102.01

voedingsoplossing en ziekte-ontwikkeling
Invloed concentratie inoculum en plaats van de pomp op de verspreiding
van F.oxysporum f.sp. cyclaminis in het eb/vloedsysteem
Groei en ontwikkeling van F.oxysporum in de potkluit van Cyclamen
(Steider).
Verspreiding Cylindrocladium spathiphylli bij Spathiphyllum in
eb/vloedsysteem (Steider)
Chemische bestrijding van Gnomonia radicicola en Phytophthora sp. bij
roos (Amsing).
Bestrijding van de schimmel Nectria radicicola (imperfecte stadium:
Cylindrocarpon destructans) bij Cyclamen (Amsing).
Evaluatie van (selectieve) bestrijdingsmiddelen ter bestrijding van de
nerfmineervlieg in Gerbera (Boogaard).
Chemische bestrijding van Pratylenchus vulnus bij roos, geteeld in
steenwol in een recirculatiesysteem (Amsing).
Ethyleengevoeligheid bij Hibiscus (Slootweg)
Invloed van temperatuur tijdens uitbloei op houdbaarheidsverschillen
(Marissen)
Invloed temperatuur en luchtvochtigheid op uitbloei potplanten (Bulle)
Relatie tussen zetmeelgehalte en knopopening bij lelie (Slootweg)
Ontwikkeling van een toetsmethode waarmee bloemknopopening bij Freesia
te voorspellen is (Van der Pluym).
Nagaan of er correlaties bestaan tussen NIR-spectra en
bloemknopopening van de roos 'Madeion' (Van der Pluym)
De rol van koolhydraten en osmoregulatie voor knopopening (Marissen)
Waterhuishouding tijdens knopopening (Marissen)
Onderlinge concurrentie tussen bloemknoppen (Sytsema-Kalkman
Vatverstopping bij sering (LUW/PBN) (Sytsema-Kalkman)
Waterbalans bij Bouvardia (Sytsema-Kalkman)
Verbeteren waterbalans bij zomerbloemen (Sytsema-Kalkman)
Analyse van optredende celwandveranderingen (Van Gorsel)
Relatie tussen ademhaling en uitbloeisnelheid (Van Gorsel)
Invloed teelt op houdbaarheid Azalea II (Bulle)
Teeltfactoren die kwaliteit van potplanten beinvloeden (Bulle)
Relatie tussen plantparameters en houdbaarheid potplanten (Van Gorsel,
Bulle)
Toetsen van uitvloeiers als voorbehandelingsmiddel (Sytsema-Kalkman)
Toetsen van anti-ethyleen middelen als voorbehandelingsmiddel
(Sytsema-Kalkman)
Invloed van transportsimulatie op uitstalleven van potplante (Bulle)
Selectie rozenonderstammen (STUR2) STUR/PBN (Kromwijk) (PBN 2205-02)
Invloed uitgangsmateriaal op plantvorm Saintpaulia (Kromwijk (PBN
2206-18)

5102.02
5102.03
5103.01
5103.02
5301.01
5301.02
5302.01
6104.03
6108.02
6113.01

Yucca-kopstek in de praktijk (Kromwijk) (PBN 2210-3)
Uitgangsmateriaal Hydrangea (Verberkt)
Uitgangsmateriaal sering (Sytsema) (PBN 2211)
Vergelijking seringenonderstammen (Sytsema) (PBN 2211-2)
Invloed stekbehandelingen op beworteling (Sytsema)
Invloed moerplantbehandelingen op beworteling (Sytsema)
Stenten van rozen (Kromwijk) (PBN 2205-6)
Effecten pH bij Cymbidium (Van Os)
EC-trappen bij Eustoma en Statice op substraat (Nijssen)
Verwezenlijken/beheersen voedingstoestand in potgrond (1) (Straver)
(PBN 1508-22)
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6113.02
6113.03
6113.04
6113.05
6113.06
6113.07
6113.08
6113.13
6114.02
6114.03
6114.04
6203.03
6203.04
6203.05
6203.06
6203.07
6205.01
6304.04
6305.02
6306.01
6306.02
6306.03
6306.04
6307.01
7101.01
7101.02
7204.01
7301.01
7401.03
7401.05
7401.09
7401.12
7401.14
7401.16
7403.01
Breda
1103.01
1104.01

Verwezenlijken/beheersen voedingstoestand in potgrond (2) (Straver)
(PBN 1508)
EC-trappen bij Begonia-cultivar (Straver) (1508-19)
EC-trappen bij Asplenium (Straver) (PBN 1508)
K/Ca bemesting bij Saintpaulia-cultivars (Straver) (PBN 1508
Si-bemesting bij Kalanchoë (Straver) (PBN 1508-21)
Invloed EC op plantmateriaal en watergift op scheutvorming bij
Euphorbia fulgens (De Hoog) (PBN 1508)
EC-trappen bij bloeiende potplanten (Verberkt)
Bernestingsonderzoek nieuwe bloeiende potplanten (Verberkt)
Groeiregulatie middels P-beperking bij perkplanten (Brandts) (PBN
1508)
Groeiregulatie middels P-beperking en droogte bij Poinsettia (Brandts)
(PBN 1508)
Groeiregulatie bij stekpelargonium middels EC (Van Leeuwen) (PBN 1508)
Effect NaCl op Gerbera in eb/vloed-systeem (Baas) (PBN 1509-2)
NaCl-tolerantie anjer op eb/vloed (Nijssen)(PBN 1509-3)
NaCl-tolerantie roos op eb/vloed (De Hoog) (PBN 1509-6)
Interactie zuurstofgebrek en NaCl bij chrysant (Buwalda) (PBN 1509)
Effecten NaCl en Ca op Gerbera in eb/vloed-systeem (Baas) (PBN 1509)
Invloed van EC en watergeeffrequenties bij Ficus (Otten) (PB 1507)
Vergelijking gesloten teeltsystemen bij anjer (Nijssen) (Project 125)
Vergelijking substraten bij Codiaeum (Baas)
Invloed zuurstofvoorziening en worteltemperatuur op anjer (Baas) (PBN
1506-17)
Invloed zuurstofvoorziening op groei en substraat bij roos op eb/vloed
systeem (De Hoog) (PBN 1506-18)
Invloed lucht-waterhuishouding substraat en watergeefregime bij
alstroemeria (V. Os) (PBN 1506-21)
Invloed worteltemperatuur op zuurstofgebrek bij snijbloemen (chrysant
en anjer) (Warmenhoven) (PBN 1506)
Optimaliseren van substraatloos eb/vloedsysteem bij chrysant (Buwalda)
(PBN 4402)
Bedrijfsvergelijkend onderzoek Azaleabedrijven (Benninga)
Bedrijfsvergelijkend onderzoek kortlopende teelten van bloeiende
potplanten (Benninga)
Ontwikkelen prototype teeltplanningssysteem (V. Rijssel)
Gebruiksmogelijkheden van bedrijfsregistratiegegevens (Van Rijssel
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten substraatbed en
waterige teeltsystemen bij chrysant (Werkgroep chrysant:
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten substraatbed en
mobiele gootsystemen bij kropsla (Werkgroep Kropsla:
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsysteme op
semi-praktijkschaal bij radijs (Werkgroep Radijs: Ruijs,
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen bij
freesia (Werkgroep Freesia: Ruijs, Doorduin, Van Weel,
Invloed zuurstofvoorziening en worteltemperatuur op anjer (Nijssen)
Lucht- en waterhuishouding Alstroemeria (Van Os)
Ontwikkeling materiaaltoets (Van Weel)

Invloed van de stengeldichtheid op de produktie van komkommer in de
zomerperiode (De Bruyn)
Invloed van de plantdichtheid en meloentype op produktie en kwaliteit
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1204.01
1206.01
1304.03
1307.01
1308.01
1309.01
1311.01
3204.04
6107.03
6304.02
7401.06
7401.07
Horst
1106.01
1204.01
1206.01
1307.01
1308.01
1309.01
1312.01
2103.01
2103.02
2105.02
2201.01
2203.01
2205.01
2205.02
3204.04
3408.01
4401.03
6304.02

in een zeer vroege stookteelt (Vegter)
Invloed van de temperatuur, het aantal vruchten per plant en bladsnoei
op de regelmaat in produktie en kwaliteit
Realisatie van een optimale plantbelasting middels de plantafstand en
het aanhouden van een extra kop op de groei
Gebruikswaarde-onderzoek ijsbergsla in de voorjaarsteelt (Van Dijk)
Gebruikswaarde-onderzoek komkommer, winter-, zomer- en herfstteelt
(Hogendonk)
Gebruikswaarde-onderzoek botersla in verschillende teeltperioden (Van
Dijk).
Gebruikswaarde-onderzoek rode, gele en witte paprika (Hogendonk)
Gebruikswaarde-onderzoek ronde tomaat in de stookteelt (Van Dijk)
Invloed van de teeltomstandigheden (temperatuur, EC en hoeveelheid
water) na het uitplanten op Pythium-aantasting
Invloed KCl en CaC12 op nitraat bij sla (Van den Bos)
Alternatieve substraten bij komkommer (vacature)
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij kropsla (ROC-onderzoeker)
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij kropsla (ROC-onderzoeker)
Bloeispreiding van zomerbloemen onder andere Trachelium, Campanula,
Veronica met behulp van plastic tunnels
Invloed van de temperatuur, het aantal vruchten per plant en bladsnoei
op de regelmaat in produktie en kwaliteit
Realisatie van een optimale plantbelasting middels de plantafstand en
het aanhouden van een extra kop op de groei
Gebruikswaarde-onderzoek komkommer, winter-, zomer- en herfstteelt
(Hogendonk)
Gebruikswaarde-onderzoek botersla in verschillende teeltperioden (Van
Dijk).
Gebruikswaarde-onderzoek rode, gele en witte paprika (Hogendonk)
Gebruikswaarde-onderzoek vlezige tomaat 1992 (Van Dijk)
Invloed van de wijze van aanbrengen van insektengaas op het kasklimaat
bij de teelt van verschillende gewassen
Invloed van insectengaas op kasklimaat (Van Gurp)
Invloed van bevochtiging van de kaslucht tijdens de zomerperiode op de
produktie en kwaliteit van komkommer
Invloed lichtintensiteit en belichtingsduur bij roos (Van de Wiel, Van
Leeuwen) (PBN 1403-12)
Invloed temperatuur en daglengte op de produktie van Bouvardia (De
Hoog)
Effect van wortel- en kasluchttemperatuur op bloeispreiding bij
Alstroemeria (Van de Wiel, Van Leeuwen)
Invloed grondtemperatuur op het optreden van duimen bij twee
plantdata, preparatieduren en Freesiacultivars
Invloed van de teeltomstandigheden (temperatuur, EC en hoeveelheid
water) na het uitplanten op Pythium-aantasting
Onkruidbestrijding met gebruikmaking van afdekmaterialen (Krijger, Van
de Wiel)
Invloed van de kastemperatuur in combinatie met voedingsconcentratie
en ras op de smaak van tomaat (Van Gurp)
Alternatieve substraten bij komkommer (vacature)
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6304.03
7401.04
7401.06
7401.13
7401.17

Alternatieve substraten bij augurk (vacature)
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten
semi-praktijkschaal bij chrysant (V.d.Wiel)
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten
semi-praktijkschaal bij kropsla (V.Gurp)
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten
semi-praktijkschaal bij Freesia (V.d.Wiel)
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten
Alstroemeria (V.d.wiel, V.Leeuwen)

teeltsystemen op
teeltsystemen op
teeltsystemen op
bedrijfssytemen bij

Klazienaveen
1102.01 Invloed van de plantbelasting van komkommer bij het hoge draadsysteem
en het traditionele systeem in een lange door1104.01 Invloed van de plantdichtheid en meloentype op produktie en kwaliteit
in een zeer vroege stookteelt (Vegter)
1204.01 Invloed van de temperatuur, het aantal vruchten per plant en bladsnoei
op de regelmaat in produktie en kwaliteit
1206.01 Realisatie van een optimale plantbelasting middels de plantafstand en
het aanhouden van een extra kop.
1304.01 Gebruikswaarde-onderzoek andijvie in de winter- en voorjaars teelt
(Van Dijk)
1307.01 Gebruikswaarde-onderzoek komkommer, winter-, zomer- en herfstteelt
(Hogendonk)
1308.01 Gebruikswaarde-onderzoek botersla in verschillende teeltperioden (Van
Dijk).
1309.01 Gebruikswaarde-onderzoek rode, gele en witte paprika (Hogendonk)
1311.01 Gebruikswaarde-onderzoek ronde tomaat in de stookteelt (Van Dijk)
2201.01 Invloed lichtintensiteit en belichtingsduur bij roos (Van de Wiel, Van
Leeuwen) (PBN 1403-12)
2204.06 Invloed DIF en toepassing remstoffen bij Hortensia (Van Leeuwen)
2205.01 Effect van wortel- en kasluchttemperatuur op bloeispreiding bij
Alstroemeria (Van de Wiel, Van Leeuwen)
5101.02 Toets enige rozenonderstammen op substraat (Van Leeuwen)
6113.09 EC-trappen bij Bromelia op eb/vloed (Van Leeuwen) (PBN 1508)
6113.10 EC, bemesting bij Ficus cultivars (Van Leeuwen)
6113.11 Bemesting van Bromeliaceae (Van Leeuwen)
6113.12 Interactie voorraadbemesting en overbemesting bij Saintpauli (Van
Leeuwen)
6114.01 Groeiregulatie potchrysant middels P-beperking bij perkplanten (Van
Leeuwen)
6203.08 Effecten NaCl bij Azalea (Van Leeuwen)
6304.02 Alternatieve substraten bij komkommer (vacature)
6305.01 Vergelijking substraten bij palmen (Van Leeuwen)
7401.17 Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten bedrijfssytemen bij
Alstroemeria (V.d.wiel, V.Leeuwen)
Lent
1303.03
1402.01
2105.03
2201.03
2204.03

Sortimentsvergelijking Senecio (De Beer)
Demonstratieteelt oude/nieuwe potplanten (De Beer)
Schermen en hogedruk-verneveling bij potplanten (De Beer)
Belichting Begonia en potroos op lichtsom (De Beer) (PBN 1403-16)
Invloed DIF, licht en toepassing remstoffen bij Begonia (De Beer) (PBN
1405-11)
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Naaldwijk
1102.01 Invloed van de plantbelasting van komkommer bij het hoge draadsysteem
en het traditionele systeem in een lange door1104.01 Invloed van de plantdichtheid en meloentype op produktie en kwaliteit
in een zeer vroege stookteelt (Vegter)
1201.01 Vergelijking van bestuiving van vroege meloenen door bijen en hommels
(V. Ravenstijn)
1204.01 Invloed van de temperatuur, het aantal vruchten per plant en bladsnoei
op de regelmaat in produktie en kwaliteit
1205.01 Invloed van de plantbelasting op de produktie en kwaliteit van
aubergine in de stookteelt (Buitelaar)
1301.03 Ontwikkeling referentietoets chrysant (Ettema)
1302.02 Vaststellen van het minimaal aantal benodigde waarnemingen betreffende
de kwaliteit van vruchtgroenten (Van Uffelen)
1302.03 Ontwikkeling van een toetsmethode voor het aantonen van
tolerantieverschillen voor Fusarium bij radijs (van Uffelen)
1304.01 Gebruikswaarde-onderzoek andijvie in de winter- en voorjaars teelt
(Van Dijk)
1304.02 Gebruikswaarde-onderzoek knolvenkel in de late voorjaarsteelt
(Elgersma)
1307.01 Gebruikswaarde-onderzoek komkommer, winter-, zomer- en herfstteelt
(Hogendonk)
1308.01 Gebruikswaarde-onderzoek botersla in verschillende teeltperioden (Van
Dijk).
1309.01 Gebruikswaarde-onderzoek rode, gele en witte paprika (Hogendonk)
1314.01 Samenstellen van de rassenlijst op basis van proefgegevens (Van
Uffelen)
1315.03 Gebruikswaarde-onderzoek Amaryllis (Ettema, Doorduin)
1315.05 Gebruikswaarde-onderzoek chrysant voor jaarrondteelt (Ettema,
V.d.Hoeven)
1315.06 Gebruikswaarde-onderzoek Freesia in verschillende teeltperioden
(Ettema, Doorduin)
1401.01 Rassenonderzoeken onderzoek naar de smaak bij pepino (Buitelaar)
2101.01 Invloed van de buisligging op de verticale temperatuurverdeling en
produktie van stooktomaten (Kempkes).
2102.01 Beschrijving van het klimaat en inventarisatie van teeltkundige
gevolgen van het telen van tomaten met geforceerde
2104.01 Verslaglegging van onderzoek uit de afgelopen jaren en voorbereiding
van optimaliseringsonderzoek 1993 (V.Holsteijn)
2105.01 Invloed van bevochtiging van de kaslucht en/of schermen in de
zomerperiode op het klimaat en de groei van paprika
2204.01 Invloed van de opkweektemperatuur op de bloemontwikkeling van
Trachelium (Van de Hoeven)
2206.01 Afronding van het onderzoek, verwerking en verslaglegging van de
resultaten (Nederhoff).
2207.01 Uitwerking van de gegevens, verkregen bij aubergine en komkommer in
1991 en voorbereiding voor een nieuw experiment
2208.01 Verdere uitwerking en validatie van het groeimodel (De Koning)
2209.01 Verzamelen van data over de groei, produktie- en drogestof- verdeling
bij o.a. tomaat (De Ruiter)
2301.01 Invloed van de lichtintensiteit en de bladoppervlakte op de
gewastranspiratie van roos (De Graaf).
3101.03 Instandhouden en leverantie van Tobamo-virussen van paprika en tomaat
(Rast, Stijger)
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3204.01
3204.02
3204.03
3204.04
3204.05
3204.06
3210.01
3210.02
3211.01
3301.01
3301.02
3301.03
3301.04
3301.05
3301.06
3302.01
3302.02
3302.03
3302.04
3303.01
3303.02
3303.03
3304.01
3304.02
3304.03
3304.04
3306.01
3402.01

Ontwikkelen van detectiemethoden voor Pythium bij chrysant en
komkommer in teelten los van de ondergrond (Paternotte).
Invloed van substraat op Pythium-aantasting bij chrysant in teelten
los van de ondergrond (Paternotte).
Invloed van de teeltomstandigheden (temperatuur, EC en hoeveelheid
water) voor het uitplanten op Pythium-aantasting
Invloed van de teeltomstandigheden (temperatuur, EC en hoeveelheid
water) na het uitplanten op Pythium-aantasting bij
Invloed van Ca-Si-huishouding in het wortelmilieu op
Pythium-aantasting bij komkommer (Paternotte).
Invloed van veenexudaten waaronder humuszuren op Pythium-isolaten
in-vitro proeven (Paternotte).
Interacties tussen vectoren en niet-vectoren van Olpidium brassicae in
verband met overdracht van paprikageelnervigheid
Tussenwaardplant voor bladnecrose van Freesia in verband met mogelijke
overdracht door Olpidium brassicae (Stijger).
Verspreiding van tomatebronsvlekkenvirus via besmette matten bij
tomaat en paprika (Stijger)
Gedrag antagonisten tijdens opkweekfase in verband met biologische
bestrijding Fusarium-voetziekte bij tomaat (Rattink,
Epidemiologie Fusarium-voetziekte bij tomaat in eb/vloedsysteem
(Rattink, Van der Sar)
Vergelijking gedrag antagonisten ter bestrijding van
Fusarium-voetziekte bij tomaat in eb/vloed-systemen
Interacties tussen antagonisten en de verwekker van voetziek te bij
tomaat na toepassing op verschillende tijdstippen
Effecten van antagonisten ter bestrijding van Fusarium-voetziekte bij
tomaat op semi-praktijkschaal. (Rattink, Van der
Effecten Trichoderma op praktijkschaal bij tomaat, ter verkrijging van
gegevens ter ondersteuning van een aanvraag
Bestrijding van Californische trips op komkommer met de roofwants
Orius insidiosus (Ramakers/Cools).
Ontwikkeling van populaties van een aantal 'nieuwe' op trips
prederende roofmijten (Amblyseius limonicus, Iphiseius
Kweken van nieuwe roofmijten (soort afhankelijk van bevindingen in
proef 2) op meelmijten (Ramakers/Cools)
Meten van de output van open kweken van Amblyseius cucumeris op
verschillende meelmijtsoorten (Acarus siro, Tyrophagus
Biologische bestrijding van nerfmineervlieg in bladgroenten met behulp
van een open kweeksysteem van de parasitoiden op
Praktijkproeven in sla met biologische mineervliegbestrijding.
Ontwikkeling van een kweekmethode voor prederende vliegen (Coenosia
spp.) (Van der Linden).
Gastheerpreferentie bij verschillende kweeklijnen van de sluipwesp
Aphidius matricariae (Van Steenis)
Ontwikkelingsduur, onvolwassen mortaliteit, reproduktie en levensduur
van Aphis gossypii op komkommer bij 20 en 25 C
Zoekefficientie van Aphidius matricariae en Lyslphlebus testaceipes in
een komkommergewas.
Bestrijding van katoenluis met de sluipwesp Aphidius matricariae in
een komkommergewas. (Van Steenis)
Toetsing van pesticiden op hun neveneffecten op roofmijten,
roofwantsen en sluipwespen onder semi-laboratorium omstandigheden
Toetsen van de ontsmettingsmethoden H202-, UV + 03- en
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3403.01
3403.02
3403.03
3403.04
3403.05
3404.01
3404.02
3406.02
3406.03
3406.04
3407.01
3407.02
3407.03
3409.01
3410.01
4102.01
4102.02
4102.03
4103.01
4103.02
4103.03
4104.01
4104.02
4104.03
4203.01
4203.02
4204.01
4204.02
4204.03
4205.01
4305.01

jodiumbehandeling voor het voedingswater in teeltsystemen
Vergelijking van gewas- en ruimtebehandelingen in verband met
effectiviteit en (mogelijk) verlaging van de dosering
Emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de buitenlucht
(samenwerking met IMW-TNO en SC) (Van der Staay, Douwes).
Emissie van bewasbeschermingsmiddelen via condenswater (samenwerking
met SC) (Van der Staay/Douwes).
Beperking emissie door middel van schermen (samenwerking SC) (Van der
Staay/Douwes).
Beperking van de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen en van de emissie
door toevoeging van verdampingsremmers
Effectiviteit van oxamyl (Vydate L) tegen witte vlieg bij tomaat
(Runia).
Invloed van de pH op de werking van propamocarb (Previcur-N) tegen
Pythium bij komkommer (Runia).
Toetsen van (experimentele) middelen ter bestrijding van mineervlieg
in sla (Van der Staay).
Toetsen van (experimentele) middelen ter bestrijding van (katoen)luis
(Van der Staay).
Bestrijding van Californische trips op komkommer door gebruik van
bodemfolie met insekticidecoating.
Bepalen van het residuverloop van pesticiden op bladgroenten (Van der
Staay)
Bepalen van het residuverloop van pesticiden op vruchtgroenten in het
kader van 'gecontroleerde teelt' (Van der Staay)
Bepalen van het residu van pesticiden op consumptiegewassen bij
verschillende toedieningstechnieken van bestrijdingsmiddelen
Effect van het afgazen van luchtramen op insektenpopulaties in kassen
(Van der Linden).
Temperatuurmetingen tijdens het stomen van vaste wortelmedia los van
de ondergrond (Runia).
Bepaling van relevante smaakeigenschappen van tomaat (Janse)
Bepaling van relevante smaakeigenschappen van paprika (Janse
Bepaling van relevante smaakeigenschappen van meloentypen (Janse)
Bepaling van criteria voor de houdhaarheid van pepino (Janse
Bepaling van criteria voor de houdhaarheid van veldsla (Janse)
Bepaling van criteria voor de houdhaarheid van broccoli (Janse)
Beschrijving van drukplekken bij aubergine en opsporen van mogelijke
oorzaken van het probleem (Verkerke)
Beschrijving van zilvervlekken bij paprika en opsporen van mogelijke
oorzaken van het probleem (Verkerke)
Beschrijven van kopscheuren bij gele paprika en opsporen van mogelijke
oorzaken van het probleem (Verkerke)
Optimaliseren van de meetmethode voor stevigheid van tomaten
(Verkerke)
Optimaliseren van de meetmethode voor stevigheid van paprika
(Verkerke)
Ontwikkelen van een objectieve, reproduceerbare referentietoets voor
meligheid met behulp van de cell-count toets
Optimaliseren van de kleurstoftoets (Disco)
Bepaling meligheid m.b.v. de Instronmeting (Disco)
Invloed van vruchtpositie, fysiologische leeftijd, deel van de vrucht
en seizoen op de smaak van paprika's (Janse)
Invloed van de Na en totaal-zoutconcentratie op de opbouw van
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4401.04
4402.01
5104.01
5105.01
5303.01
5401.01
6102.01
6103.01
6104.01
6104.02
6107.01
6107.02
6108.01
6109.01
6109.02
6109.03
6110.01
6111.01
6112.01
6112.02
6112.03
6201.01
6202.01
6203.01
6203.02
6204.01
6206.01
6207.01
6301.01
6302.01
6302.02
6302.03
6304.01
6308.01
6308.02
6401.01

vruchtstevigheid van tomaat (Verkerke)
Invloed van het vochtdeficiet (verdamping) op de smaak van tomaat
(Janse)
Invloed van de temperatuur, lichtintensiteit en voedingsconcentratie
op het ontstaan van voosheid bij radijs (Heij)
Invloed van de zaadherkomst en de klimaatomstandigheden op de kieming
en uniformiteit bij het verspenen van tomaat (Buitelaar)
Invloed van de temperatuur tijdens de preparatiefase op het aantal
bloemstelen bij Amaryllis (Doorduin)
Invloed van het planttijdstip en het afdekken met folie op de
vroegheid van Freesia, geteeld in gaashallen (Doorduin)
Invloed van de plantleeftijd van tomaat op de bevaarbaarheid bij 8 C
(Buitelaar)
De invloed van stikstof op de opbrengst en kwaliteit van tomaten
(Voogt)
Interactie bij de opname van mangaan en zink (Voogt)
Boriumopname bij paprika in relatie met de pH en de plantbelasting
(Bloemhard)
pH-effecten bij roos in steenwol (Voogt)
Verlaging van het nitraatgehalte bij sla (Post)
Verlaging van het nitraatgehalte bij knolgewassen (Van den Bos)
De invloed van het EC-niveau bij Freesia in substraten (V.d. Bos)
Toetsing adviesbasis tomaat in gesloten teeltsystemen (Bloemhard)
Adviesbasis komkommer en roos in gesloten teeltsystemen (Bloemhard)
Oriëntatie over de voedingsoplossing voor Gypsophila, Alstroemeria en
anemoon (Bloemhard)
Toetsing bemestingsadvies radijs (Van den Bos)
De invloed van luchtvochtigheid, chloride en sulfaat op neusrot bij
paprika (De Kreij)
Invloed van organische stoffen op groei van chrysant (De Kreij)
Invloed van organische stoffen op groei van Gerbera (De Kreij)
Bepalingen voor kwantificering en kwalificering van wortelexudaten in
substraatsystemen (Van Elderen)
Het voorkomen van verstopping van druppeldoppen (Van der Burg)
Water- en mineralenbalans bij roos in gesloten teeltsystemen (Van der
Burg)
Zouteffecten bij Gerbera in een gesloten teeltsysteem (Van der Burg)
Interactie tussen calcium en natrium bij paprika (Post)
Effecten van ongelijke zoutverdeling in het wortelmilieu van komkommer
(Post)
Water- en voedingshuishouding in zandbedden in gesloten teeltsystemen
(Heijnen)
Water en mineralenbalans in grondteelten
Chrysanten in venige substraten in gesloten systemen (Verhagen)
Fysische eigenschappen van substraten in relatie tot de groei van
chrysanten (Wever)
Internationale standaardisatie van fysische en chemische eigenschappen
van substraten (Wever)
Ontwikkeling van bepalingsmethoden voor fysische eigenschappen van
substraten (Wever)
Vergelijking substraten bij chrysant (vacature)
Glaswol als substraat in gesloten teeltsystemen (vacature)
Glaswol als teeltsubstraat voor komkommer (vacature)
De relatie tussen de voedingstoestand in het wortelmilieu en
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6401.02
6401.03
6403.04
6403.05
6403.06
6404.01
7102.01
7102.02
7103.01
7103.02
7104.01
7105.01
7106.01
7201.01
7201.02
7202.01
7203.01
7401.01
7401.02
7401.03
7401.05
7401.08
7401.09
7401.10
7401.11
7401.12
7402.01

mineralengehalten in het gewas (De Kreij)
Sneltestmethode voor N03-bepaling in gewassen (Post)
Extractiemethoden voor Fe en Mn in gewas (Van Elderen)
Kwaliteitsborging laboratorium (Van Elderen)
Bepalingsmethode voor phenolachtige verbindingen in substraat en gewas
(Van Elderen)
Zetmeelbepaling in vers gewas (Van Elderen)
Uitwisselbare en wateroplosbare elementen in kunstmatige substraten
(Van Elderen)
Documentatie bedrijfsgegevens rozen en potplanten (Ruijs)
Simulatie van gesloten bedrijfssystemen potplanten (Ruijs)
Inventarisatie en analyse van relevante bedrijfseconomische gegevens
(Nienhuis)
Marktkundige verkenningen/onderzoek milieubewust geteelde glasgroenten
(De Kleijn)
Uitvoering inventarisaties en berekeningen (Vermeulen)
Ontwikkeling van een model voor de milieubalans (Nienhuis)
Het aanleveren van kennis en informatie (Ruijs)
Milieu-managementmodel paprika en komkommer (Van der Maas)
Milieu-managementmodel glastuinbouw (Van der Maas)
Ontwikkelen van een prototype van een teeltbegeleidingsystee voor
gewasbescherming (Van der Maas)
Evaluatie vooronderzoek (Annevelink)
Onderzoek naar mogelijkheden van teelt met wortelberegening bij
chrysant (Van den Hoeven)
Watertoedieningstechnieken bij wortelbesproeiing van chrysant (Koning)
Naaldwijk
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten substraatbed en
waterige teeltsystemen bij chrysant (Werkgroep chrysant:
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten substraatbed en
mobiele gootsystemen bij kropsla (Werkgroep Kropsla:
Onderzoek naar de mogelijkheden van gesloten teeltsystemen bij radijs
(Heij)
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij radijs (Werkgroep Radijs: Ruijs,
Ontwikkeling van substraatbedsystemen voor bol- en knolgewassen,
zoals Freesia (Doorduin)
Technisch onderzoek in gesloten systemen met natuurlijk substraat bij
Freesia (Koning)
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsysteme bij
freesia (Werkgroep Freesia: Ruijs, Doorduin, Van Weel,
Gereedmaken van apparatuur en bepalen van klimaatcondities ten behoeve
van uitvoering meetprogramma's (Koning)

Praktijk
1206.01 Realisatie van een optimale plantbelasting middels de plantafstand en
het aanhouden van een extra kop op de groei
1302.01 Nagaan van de onderlinge beinvloeding van proefvelden, alsmede de
optimale veldgrootte in relatie tot het aantal herhalingen
1303.01 Sortimentsvergelijking Spathiphyllum (Verberkt)
1303.02 Sortimentsvergelijking Saintpaulia (Verberkt)
1303.04 Sortimentsvergelijking Poinsettia (Brandts)
1303.05 Sortimentsvergelijking Potchrysant (Verberkt)
1303.06 Sortimentsvergelijking Cyclaam (Verberkt)
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1304.03
1307.01
1308.01
1309.01
1310.01
1311.01
1312.01
1313.01
1315.01
1315.02
1315.03
1315.04
1315.06
4401.01
4401.02

Gebruikswaarde-onderzoek ijsbergsla in de voorjaarsteelt (Van Dijk)
Gebruikswaarde-onderzoek komkommer, winter-, zomer- en herfstteelt
(Hogendonk)
Gebruikswaarde-onderzoek botersla in verschillende teeltperioden (Van
Dijk).
Gebruikswaarde-onderzoek rode, gele en witte paprika (Hogendonk)
Gebruikswaarde-onderzoek radijs in de winter-, voorjaars-, zomer-, en
herfstperiode (Hogendonk)
Gebruikswaarde-onderzoek ronde tomaat in de stookteelt (Van Dijk)
Gebruikswaarde-onderzoek vlezige tomaat 1992 (Van Dijk)
Gebruikswaarde-onderzoek tussentype tomaat (van Dijk)
Gebruikswaarde-onderzoek Alstroemeria (Van Os)
Gebruikswaarde-onderzoek anjer (Nijssen) (PBN 2703-7)
Gebruikswaarde-onderzoek Amaryllis (Ettema, Doorduin)
Gebruikswaarde-onderzoek Anthurium (Nijssen) (PBN 2704-3)
Gebruikswaarde-onderzoek Freesia in verschillende teeltperioden
(Ettema, Doorduin)
Invloed van bladplukken en plantafstand op de smaak van cherrytomaat
(Janse)
Invloed van de plantafstand en extra stengels op de smaak va ronde en
vlezige tomaat (Janse)

Rijnsburg
1101.01 Invloed plantdichtheid en plantgrootte bij Astilbe op bloemproduktie
(Krijger).
1107.01 Bloeispreiding van Phlox met behulp van rolkassen (Krijger) (PBN
1705-19)
1107.02 Bloeispreiding zomerbloemen (Krijger) (PBN 1703-15)
1202.05 Mogelijkheden van gibberellinen bij de groeiregulatie van Matricaria
(Krijger) (PBN 1704-10),
1202.06 Mogelijkheden van gibberellinen, plantleeftijd, plantgrootte en
daglengte voor bloeivervroeging van Campanula (Krijger)
1202.07 Invloed van gibberellinen en daglengte op de bloei van Boltonia
(Krijger) (PBN 1705-12)
1203.02 Relatie plantleeftijd bloeitijdstip en kwaliteit bij Trachelium
(Krijger) (PBN 1705-8)
1203.03 Invloed van de plantleeftijd in voorjaars- en in najaarsplanting op
het teeltresultaat van Aster ericoides (Krijger)
1203.04 Bloeibeinvloeding Ranunculus, onder andere door daglengte (Krijger)
(PBN 1703-14)
1315.08 Gebruikswaarde-onderzoek aster (Krijger)
3408.01 Onkruidbestrijding met gebruikmaking van afdekmaterialen (Krijger, Van
de Wiel)
3408.02 Mechanische onkruidbestrijding bij buitenbloemen (Krijger)
3408.03 Chemische onkruidbestrijding bij buitenbloemen (Krijger)
6115.01 Stikstofbemesting bij zomerbloemen (Krijger)
Vleuten
1108.01
1204.01
1206.01

Invloed van het gebruik van de Vital-aqua installatie op produktie,
kwaliteit, en gevoeligheid voor planteziekten
Invloed van de temperatuur, het aantal vruchten per plant en bladsnoei
op de regelmaat in produktie en kwaliteit
Realisatie van een optimale plantbelasting middels de plantafstand en
het aanhouden van een extra kop op de groei
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1307.01
1309.01
1312.01
3305.02
6304.02
6306.05
6306.06
6306.07
7401.15

Gebruikswaarde-onderzoek komkommer, winter-, zomer- en herfstteelt
(Hogendonk)
Gebruikswaarde-onderzoek rode, gele en witte paprika (Hogendonk)
Gebruikswaarde-onderzoek vlezige tomaat 1992 (Van Dijk)
Parasiteringsefficiency van Encarsia formosa in twee gerberagewassen
(Sütterlin, Fransen, Tolsma).
Alternatieve substraten bij komkommer (vacature)
Invloed lucht- en waterhuishouding , substraat en watergeefregime bij
Bouvardia (V. Noort)
Invloed substraat en watergeefregime bij Gypsophila (Van Noort)
Invloed substraathoogte bij Alstroemeria (Van Noort)
Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen bij
anjer (V.Noort)

Westmaas
1105.01 Invloed van de plantafstand en het oogsttijdstip op productie en
kwaliteit in verschillende teeltperioden (Tanis)
1108.01 Invloed van het gebruik van de Vital-aqua installatie op produktie,
kwaliteit, en gevoeligheid voor planteziekten
1206.01 Realisatie van een optimale plantbelasting middels de plantafstand en
het aanhouden van een extra kop op de groei
1304.01 Gebruikswaarde-onderzoek andijvie in de winter- en voorjaarsteelt (Van
Dijk)
1304.02 Gebruikswaarde-onderzoek knolvenkel in de late voorjaarsteelt
(Elgersma)
1305.01 Rassenonderzoek broccoli ten behoeve van een eenmalige oogst
voorjaarsteelt (Tanis)
1306.01 Rassenonderzoek gele courgette in de voorjaarsteelt (Vegter)
1307.01 Gebruikswaarde-onderzoek komkommer, winter-, zomer- en herfstteelt
(Hogendonk)
1308.01 Gebruikswaarde-onderzoek botersla in verschillende teeltperioden (Van
Dijk).
1309.01 Gebruikswaarde-onderzoek rode, gele en witte paprika (Hogendonk)
1311.01 Gebruikswaarde-onderzoek ronde tomaat in de stookteelt (Van Dijk)
4402.02 Invloed van de watergift op het optreden van wratten en zwart op de
knol van radijs (Tanis)
6107.03 Invloed KCl en CaC12 op nitraat bij sla (Van den Bos)
Zwaagdijk
1304.03 Gebruikswaarde-onderzoek ijsbergsla in de voorjaarsteelt (Van Dijk)
1308.01 Gebruikswaarde-onderzoek botersla in verschillende teeltperioden (Van
Dijk).
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Verklaring van gebruikte afkortingen:
Aal
ABTB
ATO
Bre
CABO
COWT

=

GBS
Hor
IKC
IMAG
IPO
Kla
LBO
LEI
Len
LUW
MBL/TNO
MLNV
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
Agro Technologie DLO
Locatie Regionaal Onderzoek Centrum Breda
Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek
Centraal Onderzoeklaboratorium voor Weefselkweek van
Tuinbouwgewassen
Gesloten Bedrijfssystemen
Locatie Regionaal Onderzoek Centrum Horst
Informatie- en Kennis Centrum
Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen
Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek
Locatie Regionaal Onderzoek Centrum Klazienaveen
Laboratorium voor Bloemenbollen Onderzoek
Landbouw-Economisch Instituut
Locatie Regionaal Onderzoek Centrum Lent
Landbouw Universiteit Wageningen
Medisch Biologisch Laboratorium TNO
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Locatie Proefstation Naaldwijk
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Siergewassen
Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu B.V.
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
Regionaal Onderzoek Centrum
Rijks Universiteit Groningen
Standaard-Bedrijfs-Eenheden
Staring Centrum
Stichting Informatieverwerking Tuinbouw
Locatie Regionaal Onderzoek Centrum Vleuten
Locatie Regionaal Onderzoek Centrum Westmaas
Locatie Regionaal Onderzoek Centrum Zwaagdijk
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Adressen groente- en bloemisterijonderzoek
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, Heilaarstraat 230, 4814 NR Breda, telefoon
076-144382
ROC Lent, Vossenpelsestraat 28, 6663 KC Lent, telefoon 080-221658; telefax
080-604102
Stichting Proeftuin Noord-Limburg, Dr. Droessenweg 11, Postbus 6077, 5960
AB Horst, telefoon: 04709-99494; telefax 04709-99425
ROC Noord-Nederland, Gantel 12, 7891 XA Klazienaveen, telefoon 05913-49191
ROC Rijnsburg en omstreken, Laan van Verhof 1, 2231 BZ Rijnsburg, telefoon
01718-21658
ROC Vleuten, Alendorperweg 73, 3451 GL Vleuten, telefoon 03406-61326
ROC Westmaas, Groeneweg 3, 3273 LP Westmaas, 01864-1211; telefax 01864-1466
ROC Zwaagdijk, Tolweg 11, 1681 ND Zwaagdijk, telefoon 02286-3164

[.]ozprog92b
28-11-1991

