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TEN GELEIDE
In dit document zijn onder de acht programma's alleen de projecten opgenomen. Een
consequentie hiervan is, dat het onderzoek per gewas minder gedetailleerd wordt weerge
geven.
Betekenis van de gebruikte begrippen:
Programma : Verzameling van op elkaar afgestemde projecten, gericht op het realise
ren van een welomschreven onderzoekprestatie binnen een bepaalde tijd
met overeengekomen middelen.
Project
Kortlopend onderzoek ter oplossing van een nauwkeurig omschreven
vraagstelling, waarbij onderdelen uitgewerkt worden in proeven.
Proef
Een deel van een onderzoekproject ter beantwoording van een concrete
vraagstelling.
Nummering
De programma's zijn genummerd van 1 tot en met 8. In verband met een binnenkort in
gebruik te nemen boekhoud- en projectbeheerssysteem is de nummering
aangepast. De programma's worden vermeld als 001, 002 enz.
De notatie van de projecten is als volgt: 001-1234-01.
De eerste drie cijfers hebben betrekking op het programma, de middelste vier cijfers op
het project en de laatste twee cijfers vormen het deelprojectnummer.
Zie voor verklaring de lijst van onderzoekgebieden.
Alle doorlopende projecten en proeven hebben een nieuw nummer gekregen. In de be
schrijving van de programma's staan de oude nummers tussen haakjes vermeld.
Zie tevens de omnummeringslijst van oude naar nieuwe nummers.
In dit onderzoekprogramma voor 1997 worden een aantal overzichten gegeven:
- Beschrijving van de programma's met de voor 1997 geplande projecten;
- In het 'Overzicht van onderzoek per gewas' zijn de projecten gerangschikt naar gewas.
Hierin is een onderverdeling gemaakt in Glastuinbouw algemeen, Glasgroentegewas
sen, Snijbloemen, Potplanten en Buitenbloemen;
Achterin is een Verklaring van de gebruikte afkortingen en een lijst met adressen van het
Bloemisterij- en Glasgroenteonderzoek opgenomen.
J. Blauw
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Programma 1
Ontwikkeling van duurzame en emissiearme teeltmethoden los van de
grond
Duur
Programmaleider
Samenwerking

: 1996 - 2001
: J. Kipp
: IMAG-DLO

Inhoud
Teeltsystemen los van de ondergrond bieden goede mogelijkheden tot een efficiënt
mineralengebruik door middel van hergebruik van drainwater. Tevens kan hierdoor de
uitstoot van residuen van gewasbeschermingsmiddelen via het wortelmileu tot een mini
mum worden beperkt. Het telen in dergelijke systemen vraagt een nauwkeurige regeling
van de toediening van voedingsstoffen, stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het gietwater en dient nauwkeurig te worden beveiligd tegen verspreiding van wortelpathogenen.

Ontwikkeling en toetsing van de technische uitrusting voor gesloten teeltsystemen
Ontwikkeling en technische inrichting van systemen die zich lenen voor het telen van
gewassen in substraat met hergebruik van het drainwater of met een zodanige wijze van
watergeven dat de afvoer van drainwater tot een minimum wordt beperkt.
001 - 2404 Gesloten teeltsystemen bij anjer (7401.27) K. Schouten
001 - 2405 Gesloten teeltsystemen bij Alstroemeria (7401.28) K. Uitermark
001 - 2406 Gesloten teeltsystemen bij Alstroemeria (7401.29) F. v. Noort

De bruikbaarheid van verschillende substraten in gesloten teeltsystemen
Onderzoek naar de geschiktheid van substraten voor gesloten teeltsystemen en de wijze
waarop ze gebruikt moeten worden. Doel is het opstellen van kwaliteitseisen die aan de
substraten gesteld moeten worden en het vastleggen daarvan in parameters.
001 - 1401 Ontwikkeling van een groeitest (6302.15) G. Wever
001 - 1402 Beschikbaarheid van zuurstof voor de wortel (6312.01) G. Wever
001 - 1403 Zuurstofgebrek in het wortelmilieu bij snijbloemen en potplanten (6312.02)
R. Baas
001 - 1801 Kwaliteitsborging fysisch lab (6302.12) G. Wever
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PROGRAMMA 1 : GESLOTEN TEELTSYSTEMEN
001 - 2001 Continue EC-vochtmeting bij potplanten (6117.03) R. Baas.
001 - 2201 Voorspellen van de fysische eigenschappen van wortelmedia aan de hand
van computermodellen (6302.14) G. Wever
001 - 2202 Klei in potgrond (6302.16) C. de Kreij
001 - 2203 Lijmstoffen voor persgrond (6302.17) C. de Kreij
001 - 2204 Structuur potgronden (6311) J. Verhagen
001 - 2205 Karakterisering substraten (6313) J. Verhagen
001 - 2206 Ondersteunend onderzoek aan substraten (6314) G. Wever
001 - 2301 FD sensoren (6117.02) R. Baas
001 - 2302 Ontwikkeling van een methode om de onverzadigde waterdoorlatendheid van
substraten te bepalen (6302.13) G. Wever
001 - 2801 Watermanagement steen wol (6310) C. Blok

Onderzoek naar de watervoorziening en waterkwaliteit bij gesloten teeltsystemen en de
effecten daarvan op het wortelmilieu
Onderzoek naar effecten van de wijze van watergeven, de intensiteit waarmee dit gebeurt
en de effecten daarvan op het vochtgehalte in het wortelmileu. Randvoorwaarden voor de
relatie tussen gewas, substraat, waterkwaliteit, zoutverdeling, bemesting en watertoedie
ning. Het optreden van verzouting en mogelijkheden om dit te voorkomen. Effecten van
te hoge osmotische druk in het wortelmilieu. Evenwichten tussen toevoer van zouten in
het wortelmilieu en opname door het gewas.
001 - 2303 Algengroei in bassins (6201.05) N. v. d. Burg
001 - 2802 Organische verontreiniging druppelsystemen (6201.06) N. v. d. Burg
Het regelen van de minerale voeding in substraatsystemen met hergebruik van drainwater
Bij hergebruik van drainwater ontregelt de minerale samenstelling van de voedingsoplos
sing snel. Toevoer en opname van mineralen dienen daarom goed in evenwicht met elkaar
te zijn.
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PROGRAMMA 1 : GESLOTEN TEELTSYSTEMEN
Onderzoek naar de optimale voedingstoestand in het wortelmilieu bij substraatsystemen
en ontwikkeling van modellen voor het sturen van de mineralentoevoer in gesloten
teeltsystemen.
001 - 2002 Effect ongelijke pH-verdeling in wortelmilieu (6104.13) W. Voogt
001 - 2003 pH-effecten bij teelten in substraat (6104.14) W. Voogt
001 - 2004 Het effect van ureum op Cymbidium (6113.37) C. Uitermark
001 - 2005 Schadedrempels van Zu en Cu bij tomaat en komkommer (8141) W. Voogt

Aanwezigheid van wortelexudaten en organische stoffen in gesloten teeltsystemen en het
effect daarvan op de groei van de gewassen
Worteluitscheidingen en andere organische stoffen kunnen zich snel ophopen in gesloten
teeltsytemen. Effecten daarvan zijn wetenschappelijk nooit duidelijk aangetoond, maar
ook onvoldoende bestudeerd. Toch blijven hierover vragen bestaan. Bij recirculatie van
drainwater via de onderliggende kasgrond worden bijvoorbeeld nogal wat humuszuren in
het teeltsysteeem gebracht. Effecten daarvan dienen te worden bestudeerd.
001 - 1404 Wortelexudaten in gesloten bedrijfssystemen (6112) C. de Kreij
001 - 1405 Wortelverdikking bij komkommer (6112) J. Kipp

Het optreden van worteiziekten en de mogelijkheden om deze te voorkomen bij gesloten
teeltsystemen
Als gevolg van recirculatie kunnen pathogene organismen zich snel ophopen en ver
spreiden in het systeem. Ook is het denkbaar dat zich als gevolg van veranderingen in het
wortelmilieu bij gesloten teeltsystemen problemen voordoen die zich in andere sytemen
niet manifesteren. Ophoping van uitscheidingsstoffen van planten of een hoger vochtge
halte zouden bijvoorbeeld kunnen bijdragen tot een grotere druk van bepaalde pathogene
organismen. Ontsmetting van het drainwater dat wordt hergebruikt en van het uitgangs
water kunnen mogelijk een deel van de problematiek ondervangen.
001 - 1601 Pythium bij chrysant (3226) P. Paternotte
001 - 1602 Chemische bestrijding worteiziekten (3404) W. Runia
001 - 1637 Phytophthora bij potplanten (3224) A. Kerssies
001 - 2207 Biologische buffering substraatsystemen (8318) H. Rattink
001 - 2304 Langzame zandfiltratie (8319) W. Runia
001 - 2804 Ontsmetting voedingswater (3402.06) W. Runia
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Programma 2
Ontwikkeling van economisch rendabele, milieuvriendelijke en duurza
me methoden voor teelten in de kasgrond en voor bloemgewassen in
de open grond
Duur
Programmaleider
Samenwerking

: 1996 - 2001
: C. Sonneveld
: DENAR, NMI/LUW, AB-DLO, IMAG-DLO

Inhoud
De uitstoot van mineralen en residuen van gewasbeschermingmiddelen vormen steeds
meer een probleem. Het doel van dit programma is door middel van aanpassingen in de
toediening van mineralen en water te komen tot belangrijke verminderingen in de uitstoot
van mineralen. Een aangepaste watertoediening kan tevens bijdragen tot vermindering
van de uitstoot van residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Vermindering van de
uitstoot door aanpassing in de toedieningen wordt onder programma 3 bestudeerd.

Optimaliseren van de voedingstoestand van de grond
In de glastuinbouw is veelal niet sterk gelet op het minimaliseren van de bemesting,
omdat de meststofkosten relatief gering waren en meer gelet werd op het safe stellen
van de opbrengst dan op het minimaliseren van de verliezen. Door een nauwkeuriger
regeling van het toedienen van de bemesting door deze zoveel ais mogelijk af te stellen
op de behoefte van het gewas, moet worden getracht met zo weinig mogelijk meststof
fen opbrengst en kwaliteit van de producten te garanderen. Het verzamelen van para
meters voor het bijstellen en uitbreiden van de bemestingsadviesbasis zal, evenals het
implementeren van de onderzoekresultaten, de nodige aandacht vragen om de verworven
kennis en inzichten voor de tuinder goed toepasbaar te maken.
002 - 1406 Het voorkomen van kurkstip bij Freesiaknollen (6120) J. Doorduin
002 - 2006 Minimalisering van fosfaatbemesting (6119) A. v.d. Bos
002 - 2007 Invloed van ongelijke verdeling van voedingsstoffen (6214) C. de Kreij
002 - 2008 Ontwikkelen van bemestingsadvisering via EC bodemvocht (6216)
A. v.d. Bos

Het verbeteren van gietsystemen en het optimaliseren van de watervoorziening bij teelten
in kasgrond
In de glastuinbouw wordt al het water kunstmatig toegediend. Veelal gebeurt dit weinig
gecontroleerd, omdat voor teelten in kasgrond gietwater op ruime schaal voor een lage
kostprijs beschikbaar is. Door een goede afstemming van de watergift op de behoefte van
het gewas kan tot aanzienlijke besparingen op de watergift en daarmee op de uitspoeling
van mineralen worden gekomen.
Onderzoekprogramma PBG 1997
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PROGRAMMA 2: OPTIMALISATIE TEELTEN IN GROND
Methoden om de vochtigheid van de grond in situ te kunnen meten kunnen daarbij goede
diensten verlenen. Ook is gebleken dat de gietsystemen een grote ongelijkmatigheid in de
waterverdeling hebben. Dit draagt bij tot een groot waterverbruik omdat zoveel moet
worden gegoten dat de gewassen op de droogste plaatsen toch voldoende water krijgen.
Het ontwikkelen van gietsystemen met een egale waterverdeling is daarom van groot
belang. De wijze waarop een intensieve begeleiding van de tuinder tot stand kan komen
om het watergeven te optimaliseren aan de hand van gevonden modellen zal veel aan
dacht vragen. Een goede mogelijkheid om tot besparing van het watergebruik te komen is
het hergebruiken van drainwater. Mogelijkheden daarvoor dienen te worden bestudeerd,
waarbij o.a. aandacht besteed moet worden aan de waterkwaliteit en de effecten van
humuszuren en andere componenten die in het drainwater voorkomen.
002 - 2009 Optimalisatie van bemesting en watergeven (6211) J. Kipp
002 - 2010 Toetsing fertigatiemodel praktijk (6212) W. Voogt
002 - 2805 Metingen waterverbruik in de praktijk (2303) R. de Graaf
002 - 2806 Waterverbruik van grondgebonden gewassen (6209) A. v.d. Burg

Ontwikkelen en evalueren van water- en stoffenbalansen in kasgrond
Een water- en stoffenbalans geeft een goed inzicht in de handelingen die op het gebied
van water, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen plaatsvinden op een bedrijf. In
onderzoek kon nog niet tot goed sluitende balansen worden gekomen. Nader onderzoek is
gewenst uit het oogpunt van het gebruik van deze balansen in de toekomst en uit het
oogpunt van het goed kunnen schatten van de belasting van mineralen en andere voor
het milieu belastende stoffen. Speciale aandacht zal besteed moeten worden aan het
ontwikkelen van een meetsysteem voor gronden met een diepe grondwaterspiegel.
Momenteel is er nog duidelijk onvoldoende inzicht in de effecten van mineralisatie en
denitrificatie van stikstof in kasgronden. Onderzoek daarnaar is dus nodig.
002 - 2901 Beperking van de emmissie van mineralen bij teelten in de grond (6208)
W. Voogt

Het stomen van kasgronden
Door de monocultuur in kassen is het voor veel teelten nodig van tijd tot tijd de grond te
stomen. Bij veel teelten is dit in de praktijk een normale teelthandeling geworden. Bij
andere teelten is dit voorheen met chemische middelen gedaan en moet nu naar stomen
worden overgeschakeld. Nagegaan dient te worden in hoeverre dit mogelijk is.
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PROGRAMMA 2: OPTIMALISATIE TEELTEN IN GROND
Ook in die gevallen als het drainwater wordt hergebruikt, zal bekeken moeten worden of
dit mogelijk is kort na stomen als veel humuszuren in het bodemvocht en dus ook in het
dainwater aanwezig zijn. Andere chemische neveneffecten dienen zo nodig nader te
worden bestudeerd.
002 - 2305 Het stomen van kasgronden(oriëntatie) F. Tak

Optimaliseren van het bemesten en watergeven bij buitenbloemen in relatie tot een
minimale uitstoot aan milieubelastende stoffen
De hierboven omschreven aanpak in diverse projecten heeft vooral betrekking op teelten
in kasgronden. De problemen bij bloemen in de open grond is voor een deel daarvan
afwijkend, vooral voor het watergeven en bemesten. Het feit dat de natuurlijke regenval
niet wordt uitgesloten, maakt dat het geheel wat minder stuurbaar is en er een duidelijke
strategie moet worden ontwikkeld waarin de natuurlijke regenval in het programma voor
watergeven en bemesten wordt ingebouwd. Andere maatregelen, zoals het gebruik van
langzaamwerkende meststoffen, kunnen daarom nodig zijn om voldoende effect te
bereiken.

002 - 2011 Optimalisering bemesting buitenbloemen (6115) D. Krijger
002 - 2012 Mineralenopname van buitenbloemen (6121) D. Krijger
002 - 2013 Organische bemesting zomerbloemen (6122) D. Krijger
002 - 2807

Watergeefsysteem bij buitenbloemen (6123) A. v.d. Wiel
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Programma 3
De ontwikkeling en optimalisering van biologische, geïntegreerde en
chemische bestrijding van ziekten en plagen
Duur
Programmaleider
Samenwerking

1996 - 2001
N.A.M. van Steekelenburg
IPO-DLO, SC-DLO, IMAG-DLO, CPRO-DLO, LUW, UvA, LBO, DLV,
ARO Volcani Center Israël, Université Laval Québec Canada, Uni
versity of Bath Verenigd Koninkrijk, University of Athens Grieken
land, Centro Studei Eytofarmacie Bologna Italië, Industrie, Tuinbouwtoeleveringsbedrijven

Inhoud
De bestrijdingsmogelijkheden van schimmels, insecten, mijten, aaltjes, virussen en bacte
riën worden onderzocht. Om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van chemische middelen
ligt de nadruk op de ontwikkeling van geïntegreerde bestrijding. Allerlei bestrijdingsmoge
lijkheden, waaronder biologische bestrijding, worden daarbij geïntegreerd met het verant
woord inzetten van chemische middelen.

Geïntegreerde bestrijding van bovengrondse ziekten
De mogelijkheden van bestrijding van ziekten die bovengrondse plantdelen - zoals steng
els, bladeren, bloemen en vruchten - aantasten, worden onderzocht. De doelstelling is om
de afhankelijkheid van chemische middelen te verminderen door integratie van biologische
bestrijdingsmethoden, kasklimaat, voeding en resistentieniveaus bij rassen.
003 - 1603 Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw bij komkommer (3205) A. Dik
003 - 1604 Integratie van biologische bestrijding en kasklimaat tegen Botrytis cinerea in
glasgroenten (3215) A. Dik
003 - 1605 Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw in roos (3219) A. Dik
003 - 1606 Geïntegreerde bestrijding van Botrytis cinerea in tomaat (3221) A. Dik
003 - 1607 Biologische bestrijding van Botrytis cinerea in bloemisterijgewassen (3318)
A. Dik
003 - 1608 Biologische bestrijding van Botrytis cinerea bij snijbloemen tijdens de na
oogstfase (DIARP) (3322) A. Dik
003 - 1609 Biologische bestrijding van Botrytis cinerea in de sierteelt (3323) J. Amsing
003 - 1610 Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw in vruchtgroentegewassen
(8301) A. Dik
003 - 1611 Het voorkomen van bloem- en vruchtrot bij aubergine (8306) S. Paternotte
Onderzoekprogramma PBG 1997
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Geïntegreerde bestrijding van wortelziekten
Het onderzoekterrein omvat de overleving, verspreiding en omstandigheden waaronder
wortels door schimmels, bacteriën en aaltjes worden aangetast. De bestrijding door
cultuurmaatregelen en biologische en chemische middelen wordt onderzocht, (zie ook
programma 1 )

003 - 1612 Invloed van vruchtwisseling op aaltjes in buitengeteelde snijbloemen (3216)
D. Krijger

Bestrijdingsmogelijkheden van virusziekten
Factoren die van invloed zijn op het optreden en de verspreiding van virusziekten worden
bestudeerd om aan te kunnen geven hoe deze ziekten kunnen worden tegengegaan. In
het bijzonder gaat de aandacht uit naar vectoren, zoals de schimmel Olpidium en diverse
insecten, die virussen kunnen overbrengen.
003 - 1613 Bestrijdingsmogelijkheden van virusziekten (3229) C. Stijger

Geïntegreerde bestrijding van plagen met micro-organismen en nematoden
De nadruk ligt op de ontwikkeling en toepassing van schimmels, virussen, bacteriën en
aaltjes die schadelijke insecten parasiteren. De mogelijkheden van integratie van deze
insectenparasitaire organismen met andere middelen en methoden worden nagegaan.

003 - 1614 Biologische bestrijding van plagen met insectenparasitaire aaltjes (3307)
J. Fransen
003 - 1615 Entomopathogene schimmels ter bestrijding van trips en bladluis (3317)
E. Beerling
003 - 1616 Biologische bestrijding van kas- en tabakswittevlieg met entomopathogene
schimmels van het geslacht Aschersonia (3319) E. Meekes

Geïntegreerde bestrijding van plagen met predatoren en parasitoïden
De biologische bestrijding van schadelijke insecten en mijten met predatoren (roofvijanden) en parasitoïden (sluipwespen e.d.) wordt verder ontwikkeld. De inpasbaarheid van
deze natuurlijke vijanden in het totale bestrijdingsysteem wordt nagegaan.

003 - 1617 De invloed van het kasklimaat op de biologische bestrijding van Californische
trips op komkommer met verschillende roofmijtsoorten (3220) Y. v. Houten
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003 - 1618 Geïntegreerde bestrijding van plagen in de teelt van bladgroenten onder glas
(3311) A. v.d. Linden
003 - 1619 Biologische bestrijding van rupsenplagen (Lepidoptera: nuctuidae) onder glas
(3320) A. v.d. Linden
003 - 1620 Ontwikkeling en demonstratie van geïntegreerde bestrijdingssysteem voor
bladluizen (3321) M. v. Dijken
003 - 1621 Praktijk-introductie geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen in bloe
misterijgewassen (3325) J. Fransen
003 - 1622 Tripsbestrijding met Orius spp. (8307) P. Ramakers
003 - 1623 Geïntegreerde bestrijding in komkommer en aubergine in het kader van de
Milieu Bewuste Teelt (MBT) (8308) P. Ramakers
003 - 1624 Effect van pesticiden op natuurlijke vijanden (8309) M. v.d. Staay
003 - 1625 Teelt wisseling zonder dichloosvos in kasteelten (8310) P. Ramakers
003 - 1626 Ontwikkeling van een gebruikersvriendelijk multipurpose computermodel
voor het simuleren van de interactie tussen een plaag en een natuurlijke
vijand (8311) P. Ramakers
003 - 1627 Handhaving van roofmijtpopulaties in perioden van tripsschaarste (8312)
Y. v. Houten

Chemische en fysische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden
Chemische middelen kunnen op verschillende manieren worden toegediend. De meest
gewenste methode uit oogpunt van effectiviteit, milieu-effecten en arbeidsomstandig
heden dient te worden aangegeven. Hiervoor dienen ook nieuwe technieken te worden
ontwikkeld. Oplossingen voor de zogenaamde 'kleine toepassingen' dienen te worden
aangedragen.

003 - 1628 Relatie tussen (verbeterde) toedieningstechnieken en biologische effectiviteit
van chemische gewasbeschermingsmiddelen (3414) A. Kerssies
003 - 1629 Inventarisatie en vinden van mogelijke oplossingen voor taksterfteproblemen
in de Forsythiateelt (3415) J. Amsing
003 - 1630 Toetsing van chemische bestrijdingsmiddelen voor schimmels en bacteriën in
het kader van kleine toepassingen problematiek (8313) A. Kerssies
003 - 1631 Toetsing van chemische bestrijdingsmiddelen voor plagen in het kader van
kleine toepassingen-problematiek (8314) A. Kerssies
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PROGRAMMA 3: GEWASBESCHERMING
003 - 1632 Toetsing van chemische bestrijdingsmiddelen voor onkruiden in het kader
van kleine toepassingen-problematiek (8315) A. Kerssies
003 - 1633 Suikerrot in Gerbera (8316) J. Amsing
003 - 1634

Zwavel tegen echte meeldauw in tomaat, komkommer en paprika (8317)
A. Kerssies
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Programma 4
Ontwikkeling van energiezuinige teeltmethoden
Duur
Programmaleider
Samenwerking

1996 - 2001
G.A. van den Berg
IMAG-DLO, DLV

Inhoud
Minimaliseren van het energiegebruik en van de emissie van koolzuurgas door aanpassing
van de huidige teeltmethoden en het ontwikkelen van nieuwe, energiezuinige teeltmetho
den.

Technische aspecten van het kasklimaat gericht op energiebesparing.
Dit hoofdproject richt zich op technische aspecten van het opwekken en optimaal benut
ten van warmte, C02 en elektriciteit, en het verminderen van warmteverliezen door een
beter warmtemanagement en isolatie van onder andere de kasomhulling.
004 - 1301 Mogelijkheden van warmtepompen voor tuinbouwbedrijven (8401) F. Tak
004 - 1302 Mogelijkheden van micro-WKK voor tuinbouwbedrijven (8402) F. Tak
004 - 1303 Ontwikkelen van een C02-verdeelsysteem met een laag energieverbruik
(8403) F. Tak
Fysische aspecten van het kasklimaat gericht op energiebesparing
Dit hoofdproject richt zich op de fysische aspecten van het kasklimaat, nl. temperatuur,
luchtvochtigheid, koolzuurgasconcentratie en straling en de verdeling in zowel het hori
zontale als het vertikale vlak. Een homogeen kasklimaat is van groot belang voor een
energiezuinig stookregime.

004 - 1304 Verhoging energie-efficiëntie door verbeterde schermregeling (2115)
C. Bloemhard
004 - 1701 Realisatie van gewenste vertikale temperatuur- en vochtprofielen in kassen
(2101) C. Bloemhard
004 - 1702 Ontwikkelen en introduceren van een methodiek ter oplossing van klimaat
verschillen in kassen (2110) L. Nijs
004 - 1703 Kasventilatie bij grote ventilatiedebieten (2118) A. Rijsdijk
004 - 1704 Oplossen van horizontale temperatuurverschillen op praktijkbedrijven (2119)
L. Nijs
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Gewaskundige aspecten van energiebesparing
Het hoofdproject omvat het aangeven van teeltkundige mogelijkheden en beperkingen,
die de begrenzingen vormen voor het toepassen van nieuwe energiezuinige teeltmetho
den, alsmede het optimaliseren van de teelt gericht op energiebesparing.
004 - 1305 Toepassing energiebesparende klimaatregeling in de rozenteelt (2213)
J. Vogelezang
004 - 1306 Mogelijkheden van energiebesparing door temperatuurintegratie bij sierge
wassen (fase B) (2214) F. Buwalda
004 - 1307 Toepassing energiebesparende teeltmethode gebaseerd op temperatuurinte
gratie binnen een etmaal ('Econaut') (2219) J. Vogelezang
004 - 1308 Minimale transpiratiebehoefte in relatie tot energieverbruik, productie en
kwaliteit van glastuinbouwgewassen (2302) M. Esmeijer
004 - 1705 Effecten van kasklimaatfactoren op de gewastranspiratie van kasrozen
(2301) R. de Graaf
Kasklimaatsimulatie en regelstrategieën
Dit hoofdproject integreert fysische en gewaskundige kennis in nieuwe energiezuinige
klimaatregelprogramma's, alsmede het ontwikkelen van rekenmodellen waarmee bedrijfsuitrusting en regelstrategieën op productie en energetische aspecten geëvalueerd kunnen
worden.
004 - 1309 Een energie-effectief kasklimaatbesturingssysteem (2117) A. Rijsdijk
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Programma 5
Productkwaliteit in de keten en verhoging ervan via sturing in het
productieproces
Duur
Programmaleider

: 1996 - 2001
: L.C. Davidse

Inhoud
Factoren die bepalend zijn voor productkwaliteit en maatregelen die de productkwaliteit
kunnen verhogen of beïnvloeden zullen worden geïdentificeerd en economisch gewaar
deerd in de verschillende schakels van de keten. Aandacht zal worden besteed aan het
aangeven van mogelijkheden voor aanpassing van de genetische kwaliteit van het uit
gangsmateriaal. Binnen aan te geven grenswaarden ten aanzien van een minimaal ver
bruik van energie en water, en minimale emissie van mineralen, licht, en C02 naar het
milieu, zal worden gezocht naar mogelijkheden het productieproces zodanig te sturen dat
producten van een hoogwaardige kwaliteit worden verkregen. Mogelijkheden om de
productkwaliteit te handhaven in de fase na de oogst zullen eveneens worden onder
zocht. Een bijdrage zal worden geleverd aan het ontwikkelen van kwaliteitszorgsystemen
en de implementatie ervan op teeltbedrijven en in de keten.

Identificatie en economische evaluatie van mogelijkheden tot kwaliteitsverhoging
De markt bepaalt in zeer belangrijke mate het al dan niet rendabel zijn van een product en
dus ook de productiewijze. Het prijsmechanisme is daarbij een belangrijke toetssteen voor
kwaliteit op korte, maar zeker op langere termijn. De relatie tussen kwaliteitskenmerken
en productwaardering is belangrijk voor het proces van kwaliteitsbeïnvloeding. Daarbij
dient onderscheid gemaakt te worden naar uitwendige kwaliteit (geheel van uitwendige
productkenmerken) en inwendige kwaliteit (uitmondend in houdbaarheid, uitbloeiresultaat
of smaak). Voordat nieuwe producten of variaties in habites van bestaande producten
worden geïntroduceerd, is het van belang te inventariseren hoe de markt hierop zal
reageren. Achteraf kan met behulp van een bekende relatie tussen productkenmerken en
proefgegevens bepaald worden wat de economische consequenties zijn van proeven
gericht op het beïnvloeden van kwaliteit.
005 - 1802 Uitwendige productkwaliteit en prijswaardering, roos (8501) J. Benninga
005 - 1803 Plantkenmerken en plantwaardering, poinsettia (8502) J. Benninga

Kwaliteit van het uitgangsmateriaal.
Ontwikkelen van objectieve criteria voor uitgangsmateriaal van hoge genetische, fysieke,
fysiologische uniformiteit en kwaliteit. Ontwikkeling toetsen voor gezondheid van jong
plantmateriaal. Identificeren van de factoren die de uniformiteit in het vermeerderings
proces en de daarop volgende teelt kunnen beïnvloeden.
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Sturing van kwaliteit van uitgangsmateriaal door sturing van groei en ontwikkeling van de
moerplant. Het verbreden van de genetische basis van het sierteeltsortiment door toepas
sing van celbiologische en moleculair-biologische technieken.
005 - 1804 Kwaliteitsbeïnvloeding van stek (5304) H.J. van Telgen
005 - 2601 Vergelijking uitgangsmateriaal Hydrangea (5102) G. v. Leeuwen
005 - 2602 Vergelijking seringenonderstammen (5103) J. de Hoog
005 - 2603 Vergelijking uitgangsmateriaal Azalea (8554) G. v. Leeuwen

Sturing van plantengroei en - ontwikkeling
Het doel van dit hoofdproject is de verbetering van de productiewijze van planten en
plantproducten, binnen de grenswaarden van teeltsystemen en techniek enerzijds, en van
de mogelijkheden van de plant anderzijds. Dit betekent dat vanuit de mogelijkheden van
de plant eisen worden gesteld aan de techniek, de systemen, maar omgekeerd ook de
techniek en de automatisering eisen stellen waaraan de planten moeten voldoen.
Binnen deze randvoorwaarden zal het onderzoek gericht worden op een doelgerichte
sturing van de groei van planten, via de inzet van licht, C02, temperatuur, nutriënten en
water, en op een doelgerichte sturing van de ontwikkeling van planten. Deze gerichte
sturing kan worden bereikt door gemanipuleerde informatie aan de planten aan te bieden,
informatie waarop planten van nature blijken te reageren (zoals daglengte, koudeperiodes), of door het ingrijpen in regulerende processen in de plant.
Doelgerichte sturing is sturing naar een gedefinieerd product, zowel wat betreft kwaliteit
als niveau en tijdplanning. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van modelvorming. Voor
beelden zijn de sturing van de generatieve en vegetatieve ontwikkeling, waaronder
compactheid, pigmentering, vertakking).
Waar grenzen en sturingsfactoren in conflict komen, of wanneer buiten de tolerantie
grenzen van planten terecht wordt gekomen, zal ook onderzoek naar vermijding/ minimali
sering van stress worden gedaan.

005 - 1407 De rol van GA bij bloei-inductie (1501) T. Blacquière
005 - 1408 Sturing bloemontwikkeling aster (DIARP) (2216) T. Blacquière
005 - 1409 Fotoperiodische belichting bij chrysant (8519) T. Blacquière
005 - 1410 Daglengte-onderzoek Eustoma (8520) T. Blacquière
005 - 1411 Invloed teeltsystemen en temperatuurstrategie op fotosynthese (8524)
J. Vogelezang
005 - 1412 Transportprocessen door xyleem en phloeem (8553) W. Verkerke
005 - 1706 Bloeiinductie Alstroemeria met behulp van bodemkoeling (2205) L. Stapel
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005 - 1707 Sturing van de plantvorm met DIF (8523) J. Vogelezang
005 - 1708 Koudebehoefte van Gypsophila paniculata (8527) H. Nijssen
005 - 1805 Infomanagementsysteem uitwendige kwaliteit potplanten, fase 1 (2218)
M. Dekker
005 - 1813 Teeltmogelijkheden voor het handhaven van de kwaliteit van perkplanten
(transport en houdbaarheid) (8558) A. Brandts
005 - 2401 Objectieve meting van de plantkwaliteit met behulp van beeldverwerking
(7409) P. v. Weel
005 - 2402 Ongelijkmatige bloei azalea (8559) G. v. Leeuwen
005 - 2501 Chemische en biochemische analysemethoden (8529) C. de Kreij.

Kwaliteitsbeïnvloedende processen na de oogst
Doel van dit hoofdproject is om door middel van de bestudering van de fysiologische
processen die aan productkwaliteit ten grondslag liggen te kunnen adviseren over maatre
gelen waarmee kwaliteitsverlies kan worden voorkomen.
Tot de processen waarvan de invloed op de kwaliteitsaspecten wordt bestudeerd beho
ren:
1) ademhaling om o.a. de fysiologische staat van een product, het adaptatievermogen, en
de reactie op extreme omstandigheden te meten in relatie tot temperatuur, licht en
luchtsamenstelling;
2) veranderingen in de drogestof-samenstelling, met name celwandmateriaal;
3) hormonale regulatie van vruchtrijping en van blad- en bloemveroudering.
Voortvloeiend daaruit wordt ook nagegaan op welke wijze men producten kan behandelen
om een goede kwaliteit op de afzetmarkten en bij de consument te waarborgen. Tot deze
behandelingen kunnen bijvoorbeeld worden gerekend kwaliteitsbeschermende
quarantaine-behandelingen en ingrepen in de hormonale regulatie van rijping of veroude
ring. Het beoogde resultaat van het project is het aangeven van kwaliteits-beschermende
maatregelen en methoden.
005 - 1809 Insectenvrije export van glastuinbouwproducten, fase 1 (8533) R. v. Gorsel
005 - 1810 Insectenvrije export van glastuinbouwproducten, fase 2 (8534) R. v. Gorsel

Verhoging en handhaving van de productkwaliteit van snijbloemen en potplanten
Het onderzoek zal zich richten op de vraag welke planteigenschappen (bijv. inhoudstoffen, regulatie, morfologie) bepalend zijn voor de uitwendige (sierwaarde) en inwen
dige (houdbaarheid en stressbestendigheid) productkwaliteit. Kennis over de verandering
en van deze planteigenschappen tijdens de keten van teler tot en met consument is
noodzakelijk om de kwaliteit van het sierteeltproduct bij de consument zo lang mogelijk te
behouden.
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Doel is deze eigenschappen te kwantificeren en op te helderen hoe ze door teeltmaatrege
len worden beïnvloed, om zo tijdens de teelt reeds te kunnen sturen richting optimale
houdbaarheid.

005 - 1413 Invloed van Ca-translocatie op kwaliteit roos (6118) R. Baas
005 - 1806 Adaptatie van potplanten aan naoogstcondities (4403) A. Bulle
005 - 1807 Invloed van teeltfactoren op de waterhuishouding van snijbloemen, chrysant
(4407) C. Slootweg
005 - 1808 Invloed van klimaatomstandigheden op houdbaarheid potplanten (8530)
A. Bulle
005 - 1811 Invloed van teeltfactoren op de waterhuishouding van snijbloemen,
Bouvardia (8549) C. Slootweg
005 - 1812 Kwaliteitsproblemen bij snijbloemen en potplanten (8550) N. Marissen
005 - 1814 Invloed teeltwijze op koolhydraathuishouding en houdbaarheid van roos
(4408) N. Marissen

Verhoging en handhaving van de productkwaliteit van glasgroenten.
Bij glasgroenten wordt het kwaliteitsniveau voornamelijk tijdens de teelt bepaald. Deze
kwaliteit moet een voldoende periode na de oogst gehandhaafd blijven. Onder kwaliteit
wordt verstaan zowel de uitwendige kwaliteit, zoals kleur, houdbaarheid en fysiogene
afwijkingen, als de inwendige kwaliteit (o.a. smaak en gezondheidsbevorderende inhoudstoffen). Binnen dit hoofdproject zal onderzocht worden welke en in welke mate teeltmaat
regelen de kwaliteit kunnen verhogen. Door het nemen van de juiste maatregelen tijdens
de oogst, het sorteren en inpakken moet schade door handelingen zoveel mogelijk wor
den voorkomen. Via onderzoek wordt nagegaan waar de belangrijkste knelpunten liggen,
gezocht naar praktische oplossingen en worden passende maatregelen aangedragen.
Om in de naoogstfase tot een zo goed mogelijk kwaliteitsbehoud te komen wordt onder
zoek verricht naar optimale bewaaromstandigheden op het teeltbedrijf middels verpakking
of klimaatomstandigheden. Binnen dit hoofdproject valt eveneens de karakterisering van
de smaak van producten, behorend tot verschillende segmenten binnen een aantal pro
ductgroepen.
005 - 1815 Kwaliteitsproblemen bij glasgroenten (4107) J. Janse
005 - 1816 Smaak van vruchtgroenten (4108) J. Janse
005 - 1817 Effecten van ras, teeltomstandigheden en naoogst-behandelingen op de
kwaliteit van glasgroenteproducten (8531) W. Verkerke
005 - 1818 Voorkomen van scheuren bij tros- en cherrytomaten Knopaanlegdifferentiatie
(8532) W. Verkerke
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005 - 1820 Verhoging van het gehalte gezondheidbeschermende stoffen door rassenkeuze, teeltmaatregelen en naoogst-behandelingen (8540) J. Janse
005 - 2502 Analyse methoden voor vrucht- en bladgroenten (8541) C. v. Elderen

Systeeminnovatie in de glastuinbouw
Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van nieuwe concepten en systemen voor de
glastuinbouw. Kenmerkend voor het onderzoek binnen dit hoofdproject is de 'back to the
basics'-aanpak: nieuwe concepten en systemen worden zo veel mogelijk vanaf de geneti
sche, fysiologische en technologische basis gedefinieerd en opgebouwd. Plant en tech
niek worden op elkaar afgestemd zonder op voorhand rekening te houden met bestaande
beperkingen en conventies. Uitgangspunten voor het onderzoek worden gevormd door
strategische analyses van de markt, het maatschappelijk kader waarbinnen de tuinbouw
opereert en de kostenopbouw van het product. Concepten worden nader gedefinieerd in
de vorm van een programma van eisen, dat de basis vormt voor een technisch en een
plantkundig ontwerp. Met betrekking tot de meest perspectiefvolle ideeën kunnen kriti
sche succesfactoren worden getest in de vorm van kortlopende pilotprojecten. De uit
komsten hiervan worden, in samenhang met de resultaten van een haalbaarheidsstudie,
vertaald in een ontwikkelingsplan. Dit plan, dat modulair wordt opgebouwd uit toetsbare
onderzoeks- en beslissingselementen, kan dienen als uitgangspunt voor contacten met
potentiële financiers en samenwerkingspartners.
De volgende fase in het ontwikkelingsproces bestaat uit het bouwen van een prototype
en het uitvoeren van experimenten, literatuurstudies en simulaties. In deze fase wordt de
onderlinge samenhang van de bepalende technische en plantkundige processen in kaart
gebracht en een risico-analyse uitgevoerd met betrekking tot bestuurbaarheid, stabiliteit
en flexibiliteit van het systeem. Uitkomst is een definitief programma van eisen, dat moet
leiden tot een systeem dat in (samenwerking met) de praktijk kan worden getoest.
005 - 1821 Beheersing van het nitraatgehalte in bladgroenten, met name sla, fase 1
(8547) F. Buwalda
005 - 2407 Ontwikkeling van innovatieve teelt- en systeemconcepten algemeen (8542)
G. v.d. Berg
005 - 2408 Ontwikkeling van innovatieve teelt- en systeemconcepten roos (8543)
G. v.d. Berg
005 - 2409 Ontwikkeling van innovatieve teelt- en systeemconcepten, bio-economische
modellen (8544) J. Benninga
005 - 2410 Testen kritische succesfactoren in kortlopende pilot projecten (8546)
F. Buwalda
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Programma 6
Ontwikkeling van methodieken en kwaiiteitstoetsen
Duur
Programmaleider

: 1996 - 2002
: L.C. Davidse

Inhoud
Dit programma richt zich op methodiekontwikkeling ten behoeve van het totale PBGonderzoek of voor een externe opdrachtgever. Kwaiiteitstoetsen en analysemethoden
zullen worden ontwikkeld waarmee in het gebruikswaardeonderzoek het assortiment kan
worden beoordeeld op geschiktheid voor de teelt en de handel en het voldoen aan de
eisen van de consument. Tevens zal methodiekontwikkeling plaatsvinden gericht op
vermeerdering, selectie en aanpassing van het uitgangsmateriaal en detectie en identifica
tie van plantpathogene organismen. Ook de ontwikkeling van methoden gericht op het
meten van het niveau en de kwaliteit van processen in de plant (o.a. fotosynthese,
watertransport) behoort tot dit programma.

Vermeerdering, selectie en aanpassing van uitgangsmateriaal.
Optimalisering van het vermeerderingsproces (o.a. temperatuur, licht, gasatmosfeer,
keuze groeiregulatoren) tijdens vermeerderings-, bewortelings- en opkweekfase. Onder
zoek naar de correlatie tussen de aard van het uitgangsmateriaal en het geteelde eindpro
duct. Ontwikkeling van genotypische, fysieke of fysiologische sorterings- of selectiecrite
ria vanuit de wens om tot een gedefinieerd eindproduct te komen. Aanpassing van
uitgangsmateriaal door ontwikkeling van methoden om uitgangsmateriaal ziektevrij te
maken en ontwikkeling van regeneratie-, transformatie- en selectieprocedures. Het
toepassingsgereed maken van celbiologische en moleculair biologische technieken.

006 - 1822 Ziektenvrije vermeerdering bloemisterijgewassen in vitro (5204)
H.J. v. Telgen
006 - 1823 Regeneratie en transformatie bloemisterijgewassen (5205) H.J. v. Telgen
006 - 2701 Vermeerdering in vloeibare media (5206) H.J. v. Telgen

Kwaiiteitstoetsen voor sortimentsbeoordeling
De komende jaren zal in onderzoek en praktijk veel aandacht geschonken worden aan
kwaliteit van het product en de beïnvloeding daarvan. Een belangrijk basiselement van
kwaliteit vormen de genetische eigenschappen van cultivars. Deze zijn van belang tijdens
teelt en afzet.

Voor een goede en snelle toetsing van kwaliteit is het nodig om over methoden te be
schikken, die de kwaliteit op een objectieve manier meten.
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Naast de wijze van kwaliteitsmeting aan het eindproduct is de manier van meting van
kwaliteit als geschiktheid van cultivars voor het productieproces onderwerp van onder
zoek.
Het hoofdproject zal zich in het bijzonder richten op snelle meting van houdbaarheid van
cultivars en op toetsing op ziekteresistenties.

006 - 1635 Gevoeligheid van snijbloemen en potplanten voor B.cinerea (8513)
A. de Gelder
006 - 1824 Gevoeligheid van vruchtgroenten voor neusrot (8552) C. de Kreij
006 - 2503 Ontwikkeling en uitvoering referentietoets, roos (8503) A. Hazendonk
006 - 2504 Ontwikkeling en uitvoering referentietoets. chrysant (8504) A. Hazendonk
006 - 2505 Ontwikkeling en uitvoering referentietoets. anjer (8505) A. Hazendonk
006 - 2506 Ontwikkeling en uitvoering referentietoets, Saintpaulia (8507) A. de Gelder
006 - 2507 Ontwikkeling en uitvoering referentietoets, Begonia (8508) A. de Gelder
006 - 2508 Ontwikkeling en uitvoering referentietoets. poinsettia (8509) A. de Gelder
006 - 2509 Ontwikkeling en uitvoering referentietoets, Ficus (8510) A. de Gelder
006 - 2510 Ontwikkeling en uitvoering referentietoets, Gerbera (8511) A. de Gelder
006 - 2511 Ontwikkeling en uitvoering referentietoets. algemeen (8512) A. de Gelder

Detectie en identificatie van plantpathogene organismen
Plantpathogene organismen (schimmels, bacteriën, virussen) kunnen in de glastuinbouw
grote problemen veroorzaken. De aanwezigheid van deze organismen is meestal moeilijk
met klassieke methoden (visuele waarneming, uitplaten op voedingbodems) duidelijk en
betrouwbaar aan te tonen en te identificeren.
Vanuit besmette planten kunnen plantpathogene organismen gezonde planten aantasten
en in het ergste geval een heel gewas vernietigen. Veel plantpathogene organismen
geven pas uitwendige symptomen nadat ze al een periode in de productiefase zijn. De
verspreiding van deze organismen kan dan al verder zijn dan de in eerste instantie aangestaste planten. Vooral met de huidige ontwikkeling naar gesloten teeltsystemen met
hergebruik van voedingsoplossing kan het aanwezig zijn van plantpathogene organismen
in jong plantmateriaal desastreuze gevolgen hebben. Daarnaast bestaat er het streven om
minder afhankelijk te zijn van chemische bestrijdingsmiddelen tijdens de productiefase.
Het is hierbij een eerste vereiste dat het uitgangsmateriaal vrij is van plantpathogene
organismen.

Onderzoekprogramma PBG 1997

22

PROGRAMMA 6: METHODIEK ONTWIKKELING
In dit project worden biochemische en moleculair biologische technieken ontwikkeld en
praktijkklaar gemaakt voor het betrouwbaar en snel identificeren en detecteren van
plantpathogene organismen in plantmateriaal. Het doel hiervan is om teelten te beginnen
met gezond uitgangsmateriaal en zodoende het bestrijdingsmiddelengebruik te verminde
ren en het risico in gesloten teeltsystemen van snelle en ongecontroleerde verspreiding
van plantpathogene organismen zoveel mogelijk uit te sluiten.

006 - 2513 Elektroforetische identificatie en detectie van plantpathogene organismen
(3104) A. Kerssies

Meetmethodieken voor productkwaliteit
Kwaliteitsproblemen hebben meestal een complexe achtergrond. Kwaliteit is de resultante
van verschillende teeltmaatregelen. Voor een goede fijnafstelling in de teelt is zowel een
analyse van de achterliggende fysiologische processen als kennis van mogelijke bottle
necks in alle schakels van de keten noodzakelijk. De producten dienen in verschillende
schakels van de keten aan zeer uiteenlopende eisen te voldoen.
Zo moeten trostomaten niet van de tros vallen, in het handelskanaal een gewaarborgde
stevigheid houden, puntgaaf en vers in de winkel liggen, maar vooral op het bord bij de
consument lekker smaken. Ook de afzonderlijke kwaliteitscriteria hebben een complexe
achtergrond. De smaak van tomaat wordt bijvoorbeeld behalve door het gehalte aan
suikers en aromatische verbindingen ook in hoge mate door textuuraspecten zoals de
meligheid van het vruchtvlees bepaald. Aan alle producten worden steeds strengere
eisen gesteld ten aanzien van de gaafheid, vorm, geur, smaak, aanwezigheid van posi
tieve inhoudstoffen als vitamines en de afwezigheid van ongewenste stoffen zoals
nitraat. In samenhang met programma 5 zullen methoden en protocollen worden ontwik
keld om bij afgeleverde partijen bloemen en planten van dezelfde cultivar en verschillende
herkomst, verschillen aan te tonen die gerelateerd kunnen worden aan optredende houdbaarheidsverschillen.
Het doel van dit hoofdproject is door analyse van de achtergronden een richting aan te
geven waar de meeste kansen liggen voor kwaliteitsverbetering. Hierbij wordt tevens het
gereedschap aangereikt waarmee de problemen kunnen worden opgelost.

006 - 1819 Karakterisering en bewaking van de smaak van glasgroenteproducten in
relatie tot het marktsegment (8539) J. Janse
006 - 1825 Meten van inwendige kwaliteit van potplanten (8516) C. Vonk Noordegraaf
006 - 1827 Kwaliteitstoets stekmateriaal (8549) H.J. van Telgen
006 - 2512 Meetmethoden voor kwaliteitsbepaling van glasgroenten (8517)
W. Verkerke
006 - 2514 Biochemische/biofysische kwaliteitstoets voor snijbloemen en potplanten
(8537) R. van Gorsel
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Programma 7
Optimalisering en sturing van gewaskwaliteit
Duur
Programmaleider
Samenwerking

1996 - 2002
G.W.H. Welles
DLV, Veilingen, NTS, Toeleveringsbedrijven

Inhoud
Het onderzoekprogramma omvat zowel de ontwikkeling, toetsing en implementatie van
geheel nieuwe teeltstrategieën, -methoden en -systemen als een verdere optimalisatie van
meer traditionele systemen en methoden. Randvoorwaarden vanuit de markt stellen
daarbij eisen aan het productieproces en het product. Op basis van verschillende teeltstra
tegieën zijn verschillende markt-productconcepten te ontwikkelen. Objectief gebruikswaardeonderzoek is noodzakelijk om mogelijkheden van nieuwe rassen in de markt
optimaal te kunnen benutten.

Ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen
Op basis van nieuwe en technische kennis en/of gewijzigde omstandigheden in de markt
kunnen geheel nieuwe teeltsystemen en -methoden interessant worden, omdat daarmee
de kostprijs per eenheid product belangrijk kan dalen of geheel nieuwe markten kunnen
worden bediend. Op basis van gerichte sturing van groei en ontwikkeling en technische
kennis zullen systemen ontwikkeld worden, welke een meer planmatige en grotendeels te
mechaniseren teeltwijze mogelijk maken.

007 - 2403 Ontwikkeling teeltsysteem hogedraad komkommer (1102) A. Berents
007 - 2411 Ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem bij Anthurium andreanum (8701)
H. Nijssen
007 - 2412 Haalbaarheidsstudie ontwikkeling van een substraatloos teeltsysteem bij
potplanten, pilot Bromelia (8702) B. Mulderij

Optimaliseren van het teeltproces van glasgroenten
Vanuit de overheid en de markt worden in toenemende mate eisen gesteld aan het
productieproces. Het productieproces moet duurzaam en milieuvriendelijk zijn, maar
bovenal economisch rendabel. Op basis van kennis van de gewasfysiologie en productfysiologie dienen de groei, ontwikkelings- en kwaliteitsprocessen zo effectief en efficiënt
mogelijk aangestuurd te worden.
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Marktkundige randvoorwaarden vormen hierbij belangrijke kaders waarbinnen optimalise
ring dient te worden nagestreefd.
Het ontwikkelen van teeltstrategieën waarin bestaande kennis optimaal wordt samenge
bracht en getoetst onder praktijkomstandigheden dient per gewas uitgewerkt te worden.
Deze kennis dient als basis voor te ontwikkelen kwaliteitszorgsystemen voor het produc
tieproces.
007 - 1001 Advisering NTS en gewasgroepen DLV Glasgroenten (8747) A. de Koning
007 - 1709 Effect van C02 bij courgette (8711) A. Berents
007 - 1828 Mogelijkheden van de teelt van aubergine op onderstam (8706) W. Verkerke
007 - 1829 Ontwikkeling teeltregime ter voorkoming van voosheid en glazigheid bij radijs
(8710) G. Heij
007 - 2413 Optimaliseren van de teelt van zware sla in de grond (1111) A. Berents
007 - 2414 Regulering plantbelasting cherrytomaat (8705) H. v. Gurp
007 - 241 5 Plantmatige teelt van trostomaat (8707) K. Buitelaar
007 - 2416 Ontwikkeling nieuw teeltsysteem bij paprika (8709) P. Haghuis
007 - 2417 Optimaliseren teeltmogelijkheden van kasasperge (8714) H. v. Gurp

Optimaliseren van het teeltproces van snijbloemen en buitenbloemen
Sturing van groei en bloei is bij snijbloemen een uiterst belangrijke voorwaarde om een
planmatige aanvoer van een gedefinieerde kwaliteit te kunnen realiseren. Een optimale
afstemming van met name de klimaatfactoren in combinatie met cultivarkeuze en teelt
systeem is nodig om dit te bereiken. De ontwikkeling van economisch rendabele teeltstra
tegieën en -methoden waarin bestaande en nieuwe kennis optimaal wordt samengebracht
en getoetst onder praktijkomstandigheden dient per gewas (groep) uitgewerkt te worden.
Kennis uit dit hoofdproject dient als basis voor te ontwikkelen kwaliteitszorgsystemen.

007 - 1002 Kwantificering van de glasvervuiling in de regio Aalsmeer (8749)
E. van Rijssel
007 - 1005 Advisering NTS en gewasgroepen DLV snijbloemen (8748) G. Welles
007 - 1414 Invloed van de boltemperatuur op de inductie van knopstrekking bij Amaryllis
(1211) J. Doorduin
007 - 1710 Zomerklimaat Anthurium (2105) H. Nijssen
007 - 1711 Invloed van de temperatuur bij Freesia geteeld onder assimilatiebelichting
(8718) J. Doorduin
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007 - 2418 Gewasdichtheid bij Bouvardia (1112) J. de Hoog
007 - 2419 Teeltsystemen en knipmethoden roos (1207) J. de Hoog
007 - 2420 Bedrijfsvergelijkend onderzoek bij snij-Anthurium (7112) J. Benninga
007 - 2421 Bedrijfsvergelijkend onderzoek roos (8715) E. van Rijssel
007 -2422 Bloeispreiding bij buitenbloemen (8717) D. Krijger
007 - 2423 Ontwikkeling van teeltmethoden voor de snij van diverse cultivars van de
heesters Ligustrum en Hypericum (8719) A. v.d. Wiel
007 - 2424 Ontwikkeling van een teeltstrategie voor optimale weggroei van chrysanten
(8720) R. Maaswinkel
007 - 2425 Gewasdichtheid bij Gerbera (8746) F. v. Noort

Optimaliseren van het teeltproces van potplanten
Sturing van plantkwaliteit, groei en bloei is bij potplanten van groot belang om de teelt
beheersbaar te maken en planmatig te kunnen uitvoeren Nieuwe kennis met betrekking
tot de teeltprocessen op het bedrijf (voeding, watergift, klimaat, gewasbescherming en
gewashandelingen) dienen in hun samenhang onderzocht te worden onder praktijkom
standigheden. Economisch rendabele en milieuvriendelijke teeltstrategieën zullen worden
geïmplementeerd op praktijkbedrijven. De te ontwikkelen kennis dient als basis voor te
ontwikkelen kwaliteitszorgsystemen.

007 - 1006 Advisering NTS en gewasgroepen DLV potplanten (8748) G. Welles
007 - 1201 Bedrijfsvergelijkend onderzoek Nephrolepis (8721) J. Benninga
007 - 1415 Oorzaken van ontstaan van bruine bladpunten bij palmen (8722) B. Mulderij
007 - 1416 Knoprot Hydrangea (8725) H. Verberkt
007 - 1417 Bloeisturing Begonia (8726) H. Verberkt
007 - 1418 Invloed remmiddelen op groei en ontwikkeling van pot-, perk- en kuipplanten
(8749) H. Verberkt
007 - 1712 Zomerklimaat potplanten (2105) B. Mulderij
007 - 1713 Invloed van belichting tijdens de inductiefase op de bloei bij Phalaenopsis
(2202) K. Uitermark
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007 - 1714 Effect C02-dosering potplanten (2212) C. de Beer
007 - 2426 Hulpmiddelen om het gebruik van groeiregulatoren bij potplanten te vermin
deren en een meer planmatige teelt te realiseren (8724) H. Verberkt

Assortimentsvernieuwing en -verbreding
Op basis van marktkundige, botanische en gewaskundige informatie komen tot verbre
ding van het assortiment. Hierbij kan het gaan om het introduceren van nieuwe gewas
sen, maar ook om door middel van productiedifferentiatie, bijvoorbeeld in smaak of kleur
bij geteelde gewassen, een meer specifiek marktsegment te bedienen. Ook het inventari
seren van knelpunten bij kleine gewassen met een grotere potentie behoort tot dit onder
zoek. Het streven is om door het samenbrengen van kennis van de markt, veredeling,
planten en teelt, 'potentiële producten' te screenen op hun potentie voor de markt en
daarvoor lijnen te ontwikkelen.

007 - 2101 Introductie van pepino (8731) K. Buitelaar
007 - 2102 Teeltmogelijkheden van niet-inheemse groenten voor afzet in Duitsland
(Etno-marketing groenteteelt) (8732) H. v. Gurp
007 - 2103 Productdifferentiatie bij paprika (8730) G. Hey
007 - 2515 Ontwikkeling van een methodiek voor de routing en het screenen van nieu
we pot- perk- en kuipplanten (8728) H. Verberkt

Uitvoering van het gebruikswaarde-onderzoek van nieuwe rassen.
De behoefte aan objectieve en betrouwbare gegevens van nieuwe rassen is gezien de
ontwikkelingen in de markt, de laatste jaren alleen maar toegenomen. Naast het werk dat
de verdelingsbedrijven zelf doen aan screenen van hun eigen rassen, zal er voorlopig
behoefte blijven aan onafhankelijk gebruikswaarde-onderzoek. Een sterke aansturing
vanuit de markt is daarbij noodzakelijk, aangezien hierdoor randvoorwaarden aan de ge
bruiksmogelijkheden van rassen in het teeltproces worden gesteld.

007 - 1501 Gebruikswaarde-onderzoek glasgroenten (8733) A. de Koning
007 - 1502 Gebruikswaarde-onderzoek snijbloemen (8734) G. Welles
007 - 1503 Gebruikswaarde-onderzoek potplanten (8735) G. Welles
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Ontwikkeling en onderhoud informatieproducten
Bestaande kennis uit het onderzoek kan op verschillende wijzen naar de doelgroepen
worden verspreid. In teeltbrochures wordt alle beschikbare, voor de teler relevante
informatie gebundeld, inclusief rassenlijsten voor diverse marktsegmenten. Naast teelt
brochures wordt een systeem opgezet waarbij tussentijdse informatie uit het onderzoek
aan verschillende klanten wordt toegezonden. Hierbij wordt ondermeer gedacht aan het
opstellen van teeltrecepten. Ook wordt gewerkt aan het structureel verstrekken van
informatie uit experimenten in de praktijk, in samenwerking met derden. Gezien de snelle
ontwikkelingen in het teeltproces dienen brochures up to date gehouden te worden.

007 - 1003 Onderzoekprogramma populaire versie (8739) L. Bloem
007 - 1004 Publicatie: Teelt van pepino onder glas (8742) K. Buitelaar
007 - 1636 Ziekten en plagen Cyclamen (8751) H. Verberkt
007 - 1715 Bloeibeïnvloeding bij Anjer, Gypsophila, Matricaria door stuurlicht (8737)
T. Blacquière
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Programma 8
Ontwikkeling van methoden en systemen voor een doelmatige en
efficiënte manier van bedrijfsvoering en -beheer
Duur
Programmaleider:
Samenwerking :

1996 - 2000
J.C.J. Ammerlaan
LEI-DLO, IMAG-DLO, DLV, IKC, LS, LTO, NTS, CBT, VBN,
PVS, PGF, veilingen, studieclubs, MBT, MPS, ATC, GROEINET,
STOAS, Plantconsult

Inhoud
De complexiteit van het bedrijfsbeheer en de bedrijfsvoering op de bedrijven binnen de
sectoren bloemisterij en glasgroente wekt in toenemende mate behoefte aan beslissings
ondersteuning op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.
Om zich nationaal en internationaal te kunnen handhaven ligt de nadruk bij deze sectoren
op het versterken van het ondernemerschap en het management ten aanzien van de
toepassing van (rendabele) duurzame bedrijfssystemen, de (her-)positionering in de markt
en de versterking van de (geïntegreerde) kwaliteitszorg op de bedrijven.

Ontwikkeling van methoden voor milieubewuste productie
De doelstelling van dit hoofdproject is, gegeven de gestelde eisen, het ontwikkelen van
toepasbare en door de praktijk geaccepteerde en controleerbare richtlijnen en normen, op
het gebied van milieu, ter ondersteuning van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering.
Het streven is bestaande kennis binnen verschillende vakgebieden te integreren in nieuwe
bedrijfskundige kennis over milieubewust produceren. Met het bedrijfsleven worden
afspraken gemaakt over de werkwijze en aanpak.
Binnen dit hoofdproject vallen de lopende projecten ten behoeve van de organisaties MBT
en MPS. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan en/of onderzoek uitgevoerd met
betrekking tot de ontwikkeling van milieukeuren, milieu-meetlatten en milieubalansen.
008 - 1202 MBT: Ontwikkelen van methoden voor milieubewuste productie in de glas
groenteteelt (7206) J. Nienhuis
008 - 1203 MPS: Ontwikkelen van methoden voor milieubewuste productie in de bloe
misterij (7207) J. Nienhuis

Ondersteuning van het bedrijfsbeheer en de bedrijfsvoering met betrekking tot energie
Dit hoofdproject richt zich op het ondersteunen van de besluitvorming van telers bij het
bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering op het terrein van energie. De resultaten uit dit project
moeten leiden tot een verdere verbetering van de energie-efficiëntie.
Om de doelstelling te realiseren zullen in en met de praktijk gegevens worden verzameld
en geëvalueerd met het oog op het vergroten van het inzicht in de energievoorziening, de
gebruikte energiebesparende technieken, de gebruikswijze hiervan op de bedrijven en de
behaalde energiebesparing en energie-efficiëntie.
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Daarnaast zal extra aandacht worden besteed aan de kennisoverdracht richting voorlichtinggevende instanties en telers.
Het energie-managementonderzoek maakt enerzijds gebruik van beschikbare kennis uit
onderzoek en anderzijds wordt kennis gegenereerd vanuit de gegevensverzameling in de
praktijk bij individuele bedrijven.
008 - 1716 Besluitvorming voor klimaatbeheersing (7209) R. v. Uffelen
008 - 1716 Meer warmte uit condensors (7215) E. van Rijssel

Ontwikkeling van geïntegreerde kwaliteitszorgsystemen
Doelstelling van dit hoofdproject is het tot ontwikkeling brengen van geïntegreerde
kwaliteitszorgsystemen op teeltbedrijven. Aandachtsgebieden hierbij zijn de kwaliteit van
het product, de kwaliteit van het productieproces, de zorg voor milieu en de zorg voor
arbeidsorganisatie en arbeidsomstandigheden. Naast de interne voordelen van kwaliteits
zorg op de teeltbedrijven, zullen ook de toepassingen van kwaliteitszorg in de keten
worden beschouwd. Bijdragen aan de opzet van een certificeringssysteem is in dit kader
een te verwachten ontwikkeling.
008 - 1830 Informatie-analyse kwaliteitszorgsystemen glastuinbouw (7218)
A. v.d. Maas
008 - 2516 Ontwikkeling en toetsing van geïntegreerde kwaliteitszorgsystemen en
systemen van bedrijfscertificering/-erkenning in de glasgroentesector
(7211.10) A. v.d. Maas
008 - 2517 Ontwikkeling en toetsing van geïntegreerde kwaliteitszorgsystemen en
systemen van bedrijfscertificering/-erkenning in de bloemisterijsector
(7211.20) M. v.d. Houwen

Opstellen, beoordelen en evalueren van teeltplannen.
Dit hoofdproject heeft tot doel om het gegevens-bestand en de modellen te comple
menteren en te verbeteren, die worden ingezet om teelten en teeltplannen te kunnen
beoordelen op economisch perspectief en op uitvoerbaarheid. De evaluatie van het
gebruik van databestanden en de planningsmodellen bij de praktijktoepassing vormt een
essentieel onderdeel. Het project levert de data en de modellen op om bedrijfsspecifieke
informatie te verkrijgen, inclusief prijsvoorspelling, over zowel teelten als teeltcombina
ties. De overzichten bevatten enerzijds informatie om het plan te beoordelen, doch zijn
anderzijds uitgangspunt bij de bewaking van het plan tijdens de uitvoering. Het project
levert dus tevens een volledige afstemming op van plan en registratie om tot evaluatie te
kunnen komen. Modellen om vanuit de registratie tot (het bijstellen van) normen te
komen worden binnen dit project ontwikkeld.
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Bedrijfseconomische evaluatie van (nieuwe) bedrijfssystemen
In dit hoofdproject is de primaire doelstelling het opzetten van een adequate economische
evaluatie van nieuwe en bestaande bedrijfssystemen.
Aan de hand van actuele kosten- en opbrengstgegevens wordt voor (nieuwe) bedrijfs
systemen een inschatting gemaakt van rentabiliteit bij implementatie van deze systemen.
Daarnaast worden ook aspecten als productkwaliteit en arbeidsomstandigheden in de
evaluatie meegenomen. Aan de hand van de gevonden resultaten in vergelijking met de
gebruikelijke systemen wordt een advies gegeven over de haalbaarheid en de risico' s van
het nieuwe systeem.
Daarnaast wordt een bestand opgezet met actueel te houden kosten-, productie- en
opbrengstgegevens met bijbehorende uitgangspunten. Hierbij staat de verzameling van
gegevens uit onderzoek en praktijk centraal. Om de diverse aangeleverde gegevens
vergelijkbaar te maken worden óf de uitgangspunten op elkaar afgestemd óf vindt er een
omzetting plaats van gegevens naar de gewenste uitgangspunten.

008 - 1204 Kwantitatieve informatie (KWIN) M. Ruijs
008 - 1205 Groeinetproject: Groeibase Integrale Energieregistratie- en Bedrijfsvergelijkingssysteem Glastuinbouwsector M. Ruijs
008 - 1206 Ontwikkelen van een kennisbank over productiewijzen in de glastuinbouw
(7110) M. Ruijs
008 - 1311 Analyse energieverbruik op praktijkbedrijven (7114) M. Ruijs
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Overzicht van programmanummers bij de projectnummers
Ordening volgens 2e deel van het projectnummer
007-1001
007-1002
007-1003
007-1004
007-1005
007-1201
008-1202
008-1203
008-1204
008-1205
008-1206
004-1301
004-1302
004-1303
004-1304
004-1305
004-1306
004-1307
004-1308
004-1309
008-1310
008-1311
001-1401
001-1402
001-1403
001-1404
001-1405
002-1406
005-1407
005-1408
005-1409
005-1410
005-1411
005-1412
005-1413
007-1414
007-1415
007-1416
007-1417
007-1418
007-1419
007-1501
007-1502
007-1503
001-1601
001-1602
003-1603
003-1604

003-1605
003-1606
003-1607
003-1608
003-1609
003-1610
003-1611
003-1612
003-1613
003-1614
003-1615
003-1616
003-1617
003-1618
003-1619
003-1620
003-1621
003-1622
003-1623
003-1624
003-1625
003-1626
003-1627
003-1628
003-1629
003-1630
003-1631
003-1632
003-1633
003-1634
006-1635
007-1636
001-1637
004-1701
004-1702
004-1703
004-1704
004-1705
005-1706
005-1707
005-1708
007-1709
007-1710
007-1711
007-1712
007-1713
007-1714
007-1715

Onderzoekprogramma PBG 1997

008-1716
001-1801
005-1802
005-1803
005-1804
005-1805
005-1806
005-1807
005-1808
005-1809
005-1810
005-1811
005-1812
005-1813
005-1814
005-1815
005-1816
005-1817
006-1819
005-1818
005-1820
005-1821
006-1822
006-1823
006-1824
006-1825
006-1826
006-1827
007-1828
007-1829
008-1830
001-2001
001-2002
001-2003
001-2004
001-2005
002-2006
002-2007
002-2008
002-2009
002-2010
002-2011
002-2012
002-2013
007-2101
007-2102
001-2201
001-2202

001-2203
001-2204
001-2205
001-2206
001-2207
001-2301
001-2302
001-2303
001-2304
002-2305
005-2401
005-2402
007-2403
001-2404
001-2405
001-2406
005-2407
005-2408
005-2409
005-2410
007-2411
007-2412
007-2413
007-2414
007-241 5
007-2416
007-2417
007-2418
007-2419
007-2420
007-2421
007-2422
007-2423
007-2424
007-2425
007-2426
005-2501
005-2502
006-2503
006-2504
006-2505
006-2506
006-2507
006-2508
006-2509
006-2510
006-2511
006-2512

006-2513
006-2514
007-2515
008-2516
008-2517
005-2601
005-2602
005-2603
006-2701
001-2801
001-2802
001-2803
001-2804
002-2805
002-2806
002-2807
002-2901
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OVERZICHT PER GEWAS: GLASTUINBOUW ALGEMEEN
Glastuinbouw algemeen
001-1401 Ontwikkeling van een groeitest
001-1402 Beschikbaarheid van zuurstof voor de wortel
001-1403 Zuurstofgebrek in het wortelmilieu bij snijbloemen en potplanten
001-1404 Wortelexudaten in gesloten bedrijfssystemen (GBS)
001-1602 Chemische bestrijding wortelziekten
001-1801 Kwaliteitsborging fysisch lab.
001-2001 Continue EC-vochtmeting bij potplanten
Effect ongelijke pH-verdeling in wortelmilieu
001-2002
001-2003 pH-effecten bij teelten in substraat o.a Gerbera
Voorspellen van de fysische eigenschappen van wortelmedia aan de hand
001-2201
van computermodellen
001-2203
Lijmstoffen voor persgrond
001-2205
Karakterisering substraten
001-2206 Ondersteunend onderzoek aan substraten
001-2207 Biologische buffering substraatsystemen
001-2301 FD-sensoren bij potplanten
001-2302 Ontwikkeling van een methode om de onverzadigde waterdoorlatendheid van
substraten te bepalen
001-2303 Algengroei in bassins
001-2304 Langzame zandfiltratie
001-2801
Watermanagement steenwol o.a. bij tomaat en paprika
001-2802 Organische verontreiniging druppelsystemen
001-2804 Ontsmetting voedingswater
002-2006 Minimalisering van fosfaatbemesting
002-2007 Invloed van ongelijke verdeling van voedingsstoffen
002-2008 Ontwikkelen van bemestingsadvisering via EC-bodemvocht
002-2009 Optimalisatie van bemesting en watergeven
002-2010 Toetsing fertigatiemodel praktijk
002-2305 Het stomen van kasgronden (oriëntatie)
002-2805 Metingen waterverbruik in de praktijk
002-2806 Waterverbruik van grondgebonden gewassen
002-2901 Beperking van de emissie van mineralen bij teelten in de grond
003-1603 Geïntegreerde bestrijding van bovengrondse ziekten
003-1613
Bestrijdingsmogelijkheden van virusziekten
003-1614 Biologische bestrijding van plagen met insectenparasitaire aaltjes
003-1615 Entomopathogene schimmels ter bestrijding van trips en bladluis
003-1616 Biologische bestrijding van kas- en tabakswittevlieg met entomopathogene
schimmels van het geslacht Aschersonia
003-1617 De invloed van het kasklimaat op de biologische bestrijding van Californische
trips op komkommer met verschillende roofmijtsoorten
003-1619 Biologische bestrijding van rupsenplagen (Lepidoptera: nuctuidae)
003-1620 Ontwikkeling en demonstratie van geïntegreerd bestrijdingssysteem voor
bladluizen
003-1624 Effect van pesticiden op natuurlijke vijanden
003-1626
Ontwikkeling van een gebruikersvriendelijk multipurpose computermodel
voor het simuleren van de interactie tussen een plaag en een natuurlijke
vijand
003-1628
Relatie tussen (verbeterde) toedieningstechnieken en biologische effectiviteit
van chemische gewasbeschermingsmiddelen
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003-1630
003-1631
004-1301
004-1302
004-1303
004-1304
004-1306
004-1307
004-1308
004-1309
004-1701
004-1702
004-1703
004-1704
005-1407
005-1412
005-1804
005-1809
005-1810
005-2401
005-2407
005-2409
005-2410
005-2501
007-1002
007-1003
008-1204
008-1205
008-1206
008-1310
008-1311
008-1716
008-1830

Toetsing van chemische bestrijdingsmiddelen voor schimmels en bacteriën in
het kader van kleine toepassingen-problematiek
Toetsing van chemische bestrijdingsmiddelen voor plagen in het kader van
kleine toepassingen-problematiek
Mogelijkheden van warmtepompen voor tuinbouwbedrijven
Mogelijkheden van micro-WKK voor tuinbouwbedrijven
Ontwikkelen van een C02-verdeelsysteem met een laag energieverbruik
Verhoging energie-efficiëntie door verbeterde schermregeling
Mogelijkheden van energiebesparing door temperatuurintegratie bij sierge
wassen
Toepassing energiebesparende teeltmethode gebaseerd op temperatuurinte
gratie binnen een etmaal ('Econaut')
Minimale transpiratiebehoefte in relatie tot energieverbruik, productie en
kwaliteit van glastuinbouwgewassen
Een energie-effectief kasklimaatbesturingssysteem
Realisatie van gewenste vertikale temperatuur- en vochtprofielen in kassen
Ontwikkelen en introduceren van een methodiek ter oplossing van klimaat
verschillen in kassen
Kasventilatie bij grote ventilatiedebieten
Oplossen van horizontale temperatuurverschillen op praktijkbedrijven
De rol van GA bij bloei-inductie
Transportprocessen door xyleem en phloeem
Kwaliteitsbeïnvloeding van stek
Insectenvrije export van glastuinbouwproducten, fase 1
Insectenvrije export van glastuinbouwproducten, fase 2
Objectieve meting van de plantkwaliteit met behulp van beeldverwerking
Ontwikkeling van innovatieve teelt- en systeemconcepten algemeen
Ontwikkeling van innovatieve teelt- en systeemconcepten, bio-economische
modellen
Testen kritische succesfactoren in kortlopende pilot projecten
Chemische en biochemische analysemethoden
Kwantificering van de glasvervuiling in de regio Aalsmeer
Onderzoekprogramma populaire versie
Kwantitatieve informatie KWIN
Groeinetproject: Groeibase Integrale Energieregistratie- en Bedrijfsvergelijkingssysteem Glastuinbouwsector
Ontwikkelen van een kennisbank over productiewijzen in de glastuinbouw
Meer warmte uit condensors
Vervolg: Analyse energieverbruik op praktijkbedrijven
Besiuitvormig voor klimaatbeheersing
Informatie analyse kwaliteitszorgsystemen glastuinbouw
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OVERZICHT PER GEWAS: GLASGROENTEN
Algemeen
003-1604
003-1610
003-1618
005-1815
005-1817
005-1820
005-2502
006-1819
006-1824
006-2512
007-1001
007-1501
007-2102
008-1202
008-2516

Asperge
007-2417
Aubergine
003-1611
003-1623

Integratie van biologische bestrijding en kasklimaat tegen Botrytis cinerea in
glasgroenten
Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw in vruchtgroente-gewassen
Geïntegreerde bestrijding van plagen in de teelt van bladgroenten onder glas
Kwaliteitsproblemen bij glasgroenten
Effecten van ras, teeltomstandigheden en naoogst-behandelingen op de
kwaliteit van glasgroenteproducten
Verhoging van het gehalte gezondheidbeschermende stoffen door rassenkeuze, teeltmaatregelen en naoogst-behandelingen
Analyse methoden voor vrucht- en bladgroenten
Karakterisering en bewaking van de smaak van glasgroenteproducten in
relatie tot het marktsegment
Gevoeligheid van vruchtgroenten voor neusrot
Meetmethoden voor kwaliteitsbepaling van glasgroenten
Advisering NTS en gewasgroepen DLV Glasgroenten
Gebruikswaarde-onderzoek glasgroenten
Teeltmogelijkheden van niet-inheemse groenten voor afzet in Duitsland
MBT: 'Ontwikkelen van methoden voor milieubewuste productie in de glas
groenteteelt
Ontwikkelen en toetsen van geïntegreerde kwaliteitszorgsystemen en syste
men van bedrijfscertificering/-erkenning in de glasgroentesector

Optimaliseren teeltmogelijkheden van kasasperge

007-1828

Het voorkomen van bloem- en vruchtrot bij aubergine
Geïntegreerde bestrijding in komkommer en aubergine in het kader van de
Milieu Bewuste Teelt
Mogelijkheden van de teelt van aubergine op onderstam

Courgette
007-1709

Effect van C02 bij courgette

Komkommer
001-1405
Wortelverdikking komkommer
003-1617
De invloed van het kasklimaat op de biologische bestrijding van Californische
trips op komkommer met verschillende roofmijtsoorten
003-1627 Handhaving van roofmijtpopulaties in perioden van tripsschaarste
007-2403 Ontwikkeling teeltsysteem hogedraad komkommer
Paprika
001-2801
003-1622
003-1625
005-1816
007-2416

Watermanagement steenwol o.a. bij tomaat en paprika
Tripsbestrijding met Orius spp.
Teeltwisseling zonder dichloosvos in kasteelten
Smaak van vruchtgroenten
Ontwikkeling nieuw teeltsysteem bij paprika
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Pepino
007-1004
007-2101

Publicatie: Teelt van pepino onder glas
Introductie van pepino

Radijs
007-1829

Ontwikkeling teeltregime ter voorkoming van voosheid en glazigheid bij radijs

Sla
005-1821
007-2413

Beheersing van het nitraatgehalte in bladgroenten, met name sla, fase 1
Optimaliseren van de teelt van zware sla in grond

Tomaat
001-2801
001-2005
003-1606
005-1818
007-2414
007-2415

Watermanagement steenwol o.a. bij tomaat en paprika
Schadedrempels van Zn en Cu
Geïntegreerde bestrijding van Botrytis cinerea in tomaat
Voorkomen van scheuren bij tros- en cherrytomaten
Regulering plantbelasting cherrytomaat
Planmatige teelt van trostomaat
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OVERZICHT PER GEWAS: SNIJBLOEMEN
Algemeen snijbloemen
003-1607 Biologische bestrijding van Botrytis cinerea in bloemisterijgewassen
003-1608 Biologische bestrijding van Botrytis cinerea bij snijbloemen tijdens de na
oogstfase (DIARP)
003-1621 Praktijk-introductie geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen in bloe
misterijgewassen
005-1812 Kwaliteitsproblemen bij snijbloemen en potplanten
006-1635 Gevoeligheid van snijbloemen en potplanten voor B. cinerea
006-1822 Ziektenvrije vermeerdering bloemisterijgewassen in vitro
006-1823 Regeneratie en transformatie bloemisterijgewassen
006-1827 Kwaliteitstoets stekmateriaal
006-2511 Ontwikkeling en uitvoering referentietoetsen, algemeen
006-2513 Elektroforetische identificatie en detectie van plantpathogene organismen
006-2514 Biochemische/biofysische kwaliteitstoets voor snijbloemen en potplanten
006-2701
Vermeerdering in vloeibare media
007-1005
Advisering NTS en gewasgroepen DLV Bloemisterij
007-1502 Gebruikswaarde-onderzoek snijbloemen
008-1203 MPS: 'Ontwikkelen van methoden voor milieubewuste productie in de
bloemisterij'
008-2517 Ontwikkeling en toetsing van geïntegreerde kwaliteitszorgsystemen en
systemen van bedrijfscertificering/-erkenning in de bloemisterijsector
Alstroemeria
001-2405
Gesloten teeltsystemen bij Alstroemeria (Aalsmeer)
001-2406
Gesloten teeltsystemen bij Alstroemeria (Klazienaveen)
005-1706 Bloeiinductie Alstroemeria met behulp van bodemkoeling
Anjer
001-2404
006-2505

Gesloten teeltsystemen bij anjer
Ontwikkeling en uitvoering referentietoets anjer

Anthurium
007-1710
007-2420

Zomerklimaat Anthurium
Bedrijfsvergelijkend onderzoek snij-Anthurium

Aster
005-1408

Sturing bloemontwikkeling aster (DIARP)

Bouvardia
005-1811
007-2418

Invloed van teeltfactoren op de waterhuishouding van Bouvardia.
Gewasdichtheid bij Bouvardia

Chrysant
001-1601

005-1409
005-1807
006-2504
007-2424

Pythium bij chrysant
Fotoperiodische belichting bij chrysant
Invloed van teeltfactoren op de waterhuishouding bij chrysant
Ontwikkeling en uitvoering referentietoets, chrysant
Ontwikkeling van een teeltstrategie voor optimale weggroei van chrysanten
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Eustoma
005-1410
Forsythia
003-1629

Daglengte-onderzoek Eustoma

Inventarisatie en vinden van mogelijke oplossingen voor taksterfteproblemen
in de Forsythiateelt

Freesia
002-1406
007-1711

Het voorkomen van kurkstip bij Freesiaknollen
Invloed van de temperatuur bij Freesia geteeld onder assimilatiebelichting

Gerbera
001-2003
003-1633
006-2510
007-2425

pH-effecten bij teelten in substraat o.a Gerbera
Suikerrot in Gerbera
Uitvoering referentietoets Gerbera
Gewasdichtheid bij Gerbera

Gypsophila
005-1708 Koudebehoefte van Gypsophila paniculata
007-1715
Bloeibeïnvloeding bij anjer, Gypsophila, Matricaria door stuurlicht
Hypericum en Ligustrum
007-2423 Ontwikkeling van teeltmethoden voor de snij van diverse cultivars van de
heesters Ligustrum en Hypericum
Roos
003-1605
003-1609
004-1305
004-1705
005-1411
005-1413
005-1802
005-1814
005-2408
006-2503
007-2419
007-2421

Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw in roos
Biologische bestrijding van Botrytis cinerea in de sierteelt
Toepassing energiebesparende klimaatregeling in de rozenteelt
Effecten van kasklimaatfactoren op de gewastranspiratie van kasrozen
Invloed teeltsystemen en temperatuurstrategie op fotosynthese
Invloed van Ca-translocatie op kwaliteit roos
Uitwendige productkwaliteit en prijswaardering roos
Invloed teeltwijze op koolhydraathuishouding en houdbaarheid van roos
Ontwikkeling van innovatieve teelt- en systeemconcepten roos
Ontwikkeling en uitvoering referentietoets roos
Teeltsystemen en knipmethoden roos
Bedrijfsvergelijkend onderzoek roos

Sering
005-2602

Vergelijking seringenonderstammen
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OVERZICHT PER GEWAS: POTPLANTEN

Algemeen potplanten
001-1637 Phytophthora bij potplanten
001-2202 Klei in potgrond
001-2204 Structuur potgronden
005-1707 Sturing van de plantvorm met DIF
005-1805 Infomanagementsysteem uitwendige kwaliteit potplanten, fase 1
005-1806
Adaptatie van potplanten aan naoogstcondities
005-1808 Invloed van klimaatomstandigheden op houdbaarheid potplanten
005-1813
Teeltmogelijkheden voor het handhaven van de kwaliteit van perkplanten
(transport en houdbaarheid)
006-1635 Gevoeligheid van snijbloemen en potplanten voor B. cinerea
006-1825 Meten van inwendige kwaliteit van potplanten
006-2514 Biochemische/biofysische kwaliteitstoets voor snijbloemen en potplanten
007-1418 Invloed remmiddelen op groei en ontwikkeling van pot-, perk- en kuipplanten
007-1503 Gebruikswaarde-onderzoek potplanten
007-1712 Zomerklimaat potplanten
007-1714 Effect C02-dosering potplanten
007-2426 Hulpmiddelen om het gebruik van groeiregulatoren bij potplanten te vermin
deren en een meer planmatige teelt te realiseren
007-2515 Ontwikkeling van een methodiek voor de routing en het screenen van nieu
we pot-, perk- en kuipplanten
Amaryllis
007-1414

Invloed van de boltemperatuur op de inductie van knopstrekking bij Amaryllis

Anthurium
007-2411

Ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem bij Anthurium andreanum

Azalea
005-2402
005-2603

Ogelijkmatige bloei azalea
Vergelijking uitgangsmateriaal azalea

Begonia
006-2507
007-1417

Ontwikkeling en uitvoering referentietoets Begonia
Bloeisturing Begonia

Bromelia
007-2412

Haalbaarheidsstudie ontwikkeling van een substraatloos teeltsysteem bij
potplanten, pilot Bromelia

Cyclamen
007-1636

Ziekten en plagen Cyclamen

Ficus
006-2509

Ontwikkeling en uitvoering referentietoets Ficus
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Hydrangea
005-2601
007-1416

Vergelijking uitgangsmateriaal Hydrangea
Knoprot Hydrangea

Nephrolepis
007-1201 Bedrijfsvergelijkend onderzoek Nephrolepis
Orchideeën
001-2004 Het effect van ureum op Cymbidium
007-1713 Invloed van belichting tijdens de inductiefase op de.bloei bij Phalaenopsis
Palmen
007-1415

Oorzaken van ontstaan van bruine bladpunten bij palmen

Poinsettia
005-1803
006-2508

Plantkenmerken en plantwaardering poinsettia
Ontwikkeling en uitvoering referentietoets poinsettia

Saintpaulia
006-2506 Ontwikkeling en uitvoering referentietoets Saintpaulia
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OVERZICHT PER GEWAS: BUITENBLOEMEN
Algemeen
002-2011
002-2012
002-2013
002-2807
003-1612
003-1632
007-2422

Optimalisering bemesting buitenbloemen
Mineralenopname van buitenbloemen
Organische bemesting zomerbloemen
Watergeefsysteem bij buitenbloemen
Invloed van vruchtwisseling op aaitjes in buitengeteelde snijbloemen
Toetsing van chemische bestrijdingsmiddelen voor onkruiden
Bloeispreiding bij buitenbloemen
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LUST MET ONDERZOEKSGEBIEDEN GLASTUINBOUW
De eerste twee cijfers van het projectnummer hebben betrekking op het onderzoeksge
bied. Als criterium geldt de inhoud van het onderzoek. Indien het onderzoek meerdere
begrippen in zich heeft is een keuze gemaakt voor het zwaarst wegende of meest ken
merkende begrip.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Algemeen (informatie, publicaties)
Arbeid ( -efficiëntie, -omstandigheden)
Bedrijfskunde (economie, management, bedrijfsanalyse)
Energie (-besparing, -efficiëntie)
Fysiologie (fysiogene afwijkingen, ontwikkelingsbeïnvloeding)
Gebruikswaarde (toetsen van eigenschappen)
Gewasbescherming (bacteriën, biol., chem. en fys. bestrijding, ziekten, plagen)
Kasklimaat (C02, licht, luchtvochtigheid, temperatuur)
Kwaliteit (inwendige, uitwendinge, houdbaarheid, smaak, -zorg)
Markt (afzet, handel, consument)
Plantenvoeding (bemesting)
Productvernieuwing (sortiment)
Substraat (-loos)
Techniek (automatisering, bedrijfsuitrusting, mechanisering)
Teeltsystemen (teeltplanning, industriële)
Toetsmethoden (ontwikkeling van)
Uitgangsmateriaal (productie, bewaring)
Vermeerdering (in vivo, in vitro)
Water (-geven, -kwaliteit)
Grond (bodem)

Via deze toekenning kan onafhankelijk van een programma een overzicht per onderzoek
gebied worden verkregen.
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Omnummeriijst van oude naar nieuwe projectnummers
Ordening volgens 2e deel van oud projectnummer
Oud

Nieuw

_ 007-2403
701-1102
=
007-2413
702-1111
=
007-2418
703-1112
007-2419
703-1207
=
007-1414
703-1211
=
005-1407
504-1501
=
004-1701
402-2101
s= 007-1710
703-2105
=
007-1712
704-2105
=
004-1702
402-2110
=
004-1304
402-2115
=
404-2117
004-1309
=
402-2118
004-1703
=
004-1704
402-2119
=
007-1713
704-2202
=
005-1706
504-2205
=
007-1714
704-2212
=
004-1305
403-2213
=
004-1306
403-2214
=
005-1408
504-2216
=
005-1805
504-2218
=
403-2219
004-1307
=
403-2301
004-1705
=
403-2302
004-1308
=
002-2805
202-2303
=
006-2513
603-3104
=
301-3205
003-1603
=
301-3215
003-1604
=
302-3216
003-1612
=
301-3219
003-1605
=
305-3220
003-1617
=
301-3221
003-1606
=
106-3224
001-1637
=
106-3226
001-1601
=
303-3229
003-1613
=
304-3307
003-1614
=
305-3311
003-1618
=
304-3317
003-1615
=
301-3318
003-1607
=
304-3319
003-1616
=
305-3320
003-1619
=
305-3321
003-1620
=
301-3322
003-1608
=
301-3323
003-1609
=
305-3325
003-1621
=
106-3402.06
001-2804
=
106-3404
001-1602
=
306-3414
003-1628
=
306-3415
003-1629
=
507-4107
005-1815
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Oud
507-4108
505-4403
505-4407
506-4408
503-5102
503-5103
601-5204
601-5205
601-5206
503-5304
104-6104.13
104-6104.14
105-6112.09
105-6112.10
104-6113.37
205-6115
102-6117.02
102-6117.03
506-6118
201-6119
201-6120
205-6121
205-6122
205-6123
103-6201.05
103-6201.06
203-6208
202-6209
202-6211
202-6212
201-6214
201-6216
102-6302.12
102-6302.13
102-6302.14
102-6302.15
102-6302.16
102-6302.17
102-6310
102-6312.01
102-6312.02
102-6311
102-6313
102-6314
805-7110
703-7112
805-7114
801-7206
801-7207
802-7209

Nieuw
—

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=

005-1816
005-1806
005-1807
005-1814
005-2601
005-2602
006-1822
006-1823
006-2701
005-1804
001-2002
001-2003
001-1404
001-1405
001-2004
002-2011
001-2301
001-2001
005-1413
002-2006
002-1406
002-2012
002-2013
002-2807
001-2303
001-2802
002-2901
002-2806
002-2009
002-2010
002-2007
002-2008
001-1801
001-2302
001-2201
001-1401
001-2202
001-2203
001-2801
001-1402
001-1403
001-2204
001-2205
001-2206
008-1206
007-2420
008-1311
008-1202
008-1203
008-1716

Oud

Nieuw

803-7211-10 = 008-2516
803-7211-20 = 008-2517
=
008-1310
802-7215
=
008-1830
803-7218
101-7401.27 = 001-2404
101-7401.28 = 001-2405
101-7401.29 = 001-2406
=
005-2401
504-7409
=
001-2005
104-8141
=
001-2803
105-8151
=
003-1610
301-8301
=
003-1611
301-8306
=
003-1622
305-8307
=
003-1623
305-8308
=
003-1624
305-8309
=
003-1625
305-8310
=
003-1626
305-8311
=
003-1627
305-8312
=
003-1630
306-8313
=r 003-1631
306-8314
=
003-1632
306-8315
=
003-1633
306-8316
=
306-8317
003-1634
=
106-8318
001-2207
=
001-2304
106-8319
=
004-1301
401-8401
=
004-1302
401-8402
=
004-1303
401-8403
=
005-1802
501-8501
=
005-1803
501-8502
=
006-2503
602-8503
=
006-2504
602-8504
=
602-8505
006-2505
=
006-2506
602-8507
=
006-2507
602-8508
=
006-2508
602-8509
=
006-2509
602-8510
=
006-2510
602-8511
=
602-8512
006-2511
=
602-8513
006-1635
=
605-8516
006-1825
=
602-8517
006-2512
=
504-8519
005-1409
=
504-8520
005-1410
=
504-8523
005-1707
=
504-8524
005-1411
=
504-8527
005-1708
=
504-8529
005-2501
=
505-8530
005-1808
=
507-8531
005-1817
=
507-8532
005-1818
=
505-8533
005-1809
=
505-8534
005-1810
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Nieuw

Oud
605-8537
507-8539
507-8540
507-8541
508-8542
508-8543
508-8544
508-8546
508-8547
605-8549
505-8549
505-8550
602-8552
504-8553
503-8554
505-8558
504-8559
701-8701
701-8702
702-8705
702-8706
702-8707
702-8709
702-8710
702-8711
702-8714
703-8715
703-8717
703-8718
703-8719
703-8720
704-8721
704-8722
704-8724
704-8725
704-8726
705-8728
705-8730
705-8731
705-8732
706-8733
706-8734
706-8735
707-8737
707-8739
707-8742
703-8746
702-8747
707-8748
703-8749
704-8749
704-8750
707-8751

=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

006-2514
005-1819
005-1820
005-2502
005-2407
005-2408
005-2409
005-2410
005-1821
006-1827
005-1811
005-1812
006-1824
005-1412
005-2603
005-1813
005-2402
007-2411
007-2412
007-2414
007-1828
007-2415
007-2416
007-1829
007-1709
007-2417
007-2421
007-2422
007-1711
007-2423
007-2424
007-1201
007-1415
007-2426
007-1416
007-1417
007-2515
007-2103
007-2101
007-2102
007-1501
007-1502
007-1503
007-1715
007-1003
007-1004
007-2425
007-1001
007-1005
007-1002
007-1418
007-1419
007-1636

VERKLARING VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN
AB
ABTB
ATO
CABO
CBT
CGO
COWT
CPRO
DIARP
DLV
GBS
IB
IKC
IMAG
IPO
LBO
LBS
LEI
LTO
LUW
MBT
MJP-G
MPS
MLNV
NAK-S
NOVEM
NRLO
NTS
OVTO
PB
PBG
PGF
PVS
RIKILT
ROC
RUG
SBE
SC
SITU

=

—

=
=
=
=
=

=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek - DLO
(voorheen CABO-DLO en IB-DLO)
Aartsdiocesane Boeren- en Tuinders Bond
Instituut voor Agro Technologisch Onderzoek - DLO
Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek
Centraal Bureau Tuinbouwveilingen
Cultuur en Gebruikswaarde Onderzoek
Centraal Onderzoeklaboratorium voor Weefselkweek van Tuinbouwgewassen
Centrum voor Plantenveredelings- en Reproductie onderzoek - DLO
Dutch Israelian Agricultural Research Program
Dienst Landbouw Voorlichting
Gesloten Bedrijfssystemen
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
Informatie- en Kennis Centrum
Instituut voor Milieu en Agritechniek - DLO
Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek - DLO
Laboratorium voor Bloemenbollen Onderzoek
Landbouwschap
Landbouw Economisch Instituut - DLO
Land en Tuinbouw Organisatie
Landbouw Universiteit Wageningen
Milieu Bewuste Teelt
Meerjarenplan Gewasbescherming
Milieu Bewuste Productie Sierteeltgewassen
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Siergewassen
Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu B.V.
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
Federatie van Nederlandse Tuinbouwstudieclubs
Organisatie van Tuinbouwadviseurs en Onderzoekers
Proefstation voor de Boomkwekerij
Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Productschap voor Groente en Fruit
Productschap voor Siergewassen
Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten - DLO
Regionaal Onderzoek Centrum
Rijks Universiteit Groningen
Standaard-Bedrijfs-Eenheden
Staring Centrum - DLO
Stichting Informatieverwerking Tuinbouw
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ADRESSEN BLOEMISTERIJ- EN GROENTE-ONDERZOEK
Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Vestiging Aalsmeer
Linnaeuslaan 2a, 1431 JV Aalsmeer
telefoon 0297-352525, telefax 0297-352270
Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Vestiging Naaldwijk
Kruisbroekweg 5, Postbus 8, 2670 AA Naaldwijk
telefoon 0174-636700, telefax 0174-636835

PBG - proeftuin Zuid-Nederland,
Dr. Droessenweg 11, Postbus 6077, 5960 AB Horst,
telefoon: 077-3999494, telefax 077-3999425
Onderzoeker(s) :
M. Arendsen (Bloemisterij)
C. de Beer (Bloemisterij)
H. v. Gurp (Glasgroente)
K. Schouten (Bloemisterij)
A. v.d. Wiel (Bloemisterij)
PBG - proeftuin Noord-Nederland,
Gantel 12, 7891 XA Klazienaveen
telefoon 0591-349191, telefax 0591-349176
Onderzoeker(s) :
P. Haghuis (Glasgroente)
G. v. Leeuwen (Bloemisterij)
F. v. Noort (Bloemisterij)
L. Schotanus (Glasgroente)
PBG - proeftuin Rijnsburg,
Laan van Verhof 1, 2231 BZ Rijnsburg
telefoon 071-4021658
Onderzoeker : D. Krijger (Bloemisterij)
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