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TEN GELEIDE
Ook bij het PBG heeft programmafinanciering zijn intrede gedaan. Deze andere vorm
van financiering heeft geleid tot hernieuwde opstelling van programma's en projecten.
Het onderzoekplan voor 1996 geeft een overzicht van de nieuwe programmastruc
tuur. Het onderzoek wordt onderverdeeld in een achttal onderzoekprogramma's. In elk
programma zijn enkele hoofdprojecten gedefinieerd. Onder de hoofdprojecten zal de
uitvoering van het onderzoek in projecten en proeven plaatsvinden.
Betekenis van de gebruikte begrippen:
Programma
Verzameling van op elkaar afgestemde hoofdprojecten, gericht op het
realiseren van een welomschreven onderzoekprestatie binnen een be
paalde tijd met overeengekomen middelen
Hoofproject
Verzameling van op elkaar afgestemde projecten
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 con
crete vraagstelling.
Nummering
De programma's zijn genummerd I tot en met VIII. De hoofdprojecten onder de pro
gramma's zijn herkenbaar aan een driecijferig nummer. Het eerste cijfer betreft het
programma; cijfer twee en drie is het volgnummer: 101, 102, 103, 201, 202 enz.
Voor de onderzoekaktiviteiten is nog de oude nummering van 1995 gehanteerd. Elke
onderzoekactiviteit is herkenbaar aan het project- of proefnummer. Bijvoorbeeld
nummer 1203 is het projectnummer en 1203.01 is proef 01 in project 1203.
In het onderzoekprogramma voor 1996 worden een aantal overzichten gegeven:
- Beschrijving van de programma's en hoofdprojecten met de voor 1996 geplande
projecten en proeven;
- Overzicht van de titels van de hoofdprojecten met de bijbehorende hoofdproject
leiders;
- Overzicht van hoofdprojectnummer bij de projectnummers;
- In het 'Overzicht van proeven per gewas' zijn de proeven gerangschikt naar gewas.
Hierin is een onderverdeling gemaakt in Glastuinbouw algemeen, Glasgroentege
wassen, Bloemisterij snijbloemen, potplanten en buitenbloemen;
- Overzicht van de proeven per locatie.
Achterin is een Verklaring van de gebruikte afkortingen en een lijst met adressen van
Bloemisterij- en Glasgroenteonderzoek opgenomen.
J. Blauw

Onderzoekprogramma PBG en ROC's 1996

4

INHOUD ONDERZOEKPROGRAMMA BLOEMISTERIJ EN GLASGROENTE 1996
pagina

Ten geleide

4

Programma 1 : Ontwikkeling van duurzame en emissiearme teeltmethoden los van de grond

5

Programma 2 : Ontwikkeling van economisch rendabele, milieuvriendelijke
en duurzame methoden voor teelten in de kasgrond en
bloemisterijgewassen in de open grond

18

Programma 3 : De ontwikkeling en optimalisering van biologische, geïntegreerde en chemische bestrijding van ziekten en plagen

24

Programma 4 : Ontwikkeling van energiezuinige teeltmethoden

40

Programma 5 : Produktkwaliteit in de keten en verhoging ervan via sturing
in het produktieproces

46

Programma 6 : Ontwikkeling van methodieken en kwaliteitstoetsen

65

Programma 7:

Optimalisering en sturing van gewaskwaliteit

76

Programma 8:

Ontwikkeling van methoden en systemen voor een doelmatige en efficiënte manier van bedrijfsvoering en -beheer

90

Overzicht van hoofdprojecten

97

Overzicht van proeven per gewas
- Glastuinbouw algemeen
- Glasgroentegewassen
- Snijbloemen
- Potplanten
- Buitenbloemen

99
100
104
110
115

Overzicht van proeven per locatie

116

Overzicht van hoofdprojectnummer bij de projectnummers

127

Verklaring van gebruikte afkortingen

1 28

Adressen van Bloemisterij- en Glasgroenteonderzoek

129

Onderzoekprogramma PBG en ROC's 1996

3

PROEFSTATION VOOR BLOEMISTERIJ EN GLASGROENTE
1. Programmanummer
2a Titel
2b
3.
4.
5.
6.

Werktitel
Aanvangsjaar
Eindjaar
Type programma
Naam programmaleider
Instelling
7. Uitvoerende instellingen

Ontwikkeling van duurzame en emissiearme teeltmetho
den los van de grond
Gesloten teeltsystemen
1996
2001
Onderzoek
J. Kipp
Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
PBG, IMAG-DLO

8. Beknopte beschrijving
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
minimum 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.
9. Inhoudelijke beschrijving
a. Aanleiding tot het onderzoek en probleemstelling.
De produktie van glasteelten vindt voor 50% van de oppervlakte plaats in substraten.
Aanvankelijk zijn voor deze teeltwijze systemen met een vrije drainage ontwikkeld.
Het drainwater met zouten en voedingsstoffen wordt daarbij afgevoerd naar het
grondwater of het omringende oppervlaktewater. Deze werkwijze bracht met zich dat
bij een goed beheer van water en mineralen ongeveer 50% van de aangevoerde mi
neralen naar het milieu wordt afgevoerd. Uit milieutechnisch oogpunt is dit niet aan
vaardbaar en zal gestreefd moeten worden naar een efficiënter gebruik van mineralen.
Naast mineralen worden met het drainagewater ook residuen van gewasbescher
mingsmiddelen naar de omgeving afgevoerd. Door het drainwater opnieuw te gebrui
ken kan veel efficiënter worden omgegaan met mineralen en kan de uitstoot naar het
milieu sterk worden beperkt.
Bij het telen in gesloten systemen doen zich een aantal problemen voor, die of tech
nisch of bedrijfseconomisch van aard zijn. Zo bleek dat het niet voor alle teelten
mogelijk was economisch rendabele systemen voor het telen in substraat te ontwik
kelen en moest voor een aantal gewassen vooralsnog worden besloten de teelt in de
grond te optimaliseren (programma 2). Voor gewassen die economisch rendabel in
substraat geteeld kunnen worden zijn een aantal problemen op te lossen op het
gebied van systeemontwikkeling, plantevoeding, waterkwaliteit, wortelziekten en
wortelexudaten.
b. Doelstelling
Het programma zoals in de titel genoemd, heeft als doel te komen tot een minimale
uitstoot van mineralen en residuen van gewasbeschermingsmiddelen bij teelten in
sustraten bij een optimaal teeltresultaat. Wat betreft het teeltresultaat dienen para
meters voor maximalisering van de opbrengst en optimalisering van de kwaliteit van
het produkt in beeld te worden gebracht. Zie hiervoor ook programma 7.
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c. Fasering en samenhang
Het programma bouwt voort op kennis ontwikkeld in diverse disciplines van onder
zoek dat in het verleden ten behoeve van teelten in substraten is verricht. Met name
het onderzoek dat is gedaan naar effecten van de minerale voeding bij teelten in
substraten, de bruikbaarheid van substraten, effecten van zout gietwater, ontsmet
ting en hergebruik van drainwater en het ontwikkelen en toetsen van teeltsystemen
voor substraten. De resultaten van genoemde onderzoeken moeten in de eerste plaats
worden gevalueerd en in de praktijk worden geïmplementeerd, ten einde het telen in
gesloten teeltsystemen in de praktijk te bevorderen.
d. Aanpak en werkwijze
Voor een efficiënt mineralenbeheer moet het telen in gesloten bedrijfssytemen sterk
worden gestimuleerd. Het wegnemen van barrières voor toepassing op bedrijfsniveau
verdient hierbij in de eerste plaats aandacht. Naast voorzieningen door het aanbren
gen van technische equipment om het drainwater te kunnen recirculeren, verdient ook
het verzamelen van het drainwater via de kasgrond aandacht, omdat gebleken is dat
deze methode op een aantal bedrijven goed toepasbaar is.
e. Doelgroepen
Tuinders

Voorlichtingsdiensten
Laboratoria voor tuin
bouwkundig onderzoek
Waterschappen
Onderzoekinstellingen
Fabrikanten en
installatiebedrijven
f.

Voor het telen van gewassen in gesloten teeltsystemen
zal in de eerste plaats de tuinder gebruik maken van de
kennis die in dit programma wordt verkregen.
Om tuinders van een optimaal advies te voorzien.
Voor het verstrekken van bemestingsadviezen.
Voor het afstellen van hun milieubeleid en het voeren van
het milieubeheer.
Om inzicht te verkrijgen in de omvang en aard van de
problematiek en het afstellen van hun onderzoekbeleid.
Voor het ontwikkelen en aanleggen van de benodigde
equipment.

Relaties met andere programma's in 1996
Dit programma heeft een duidelijke relatie met programma 2. De problematiek van het
water- en mineralenbeheer heeft sterke overeenkomst, maar de oplossingsrichting
verschilt. Wat betreft teelt, energie en assortimentsverbreding lopen de programma's
1 en 2 parallel en is een verdeling naar gewas gemaakt.
Programma 256 van IMAG-DLO 'Optimalisatie van water en nutriëntenbeheer in
beschermde teelten' heeft veel elementen in zich van dit programma.

10 Organisatie van het programma (nog in te vullen)
11 Planning van het onderzoek in 1996
Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

101
Ontwikkeling en toetsing van de technische uitrusting voor ge
sloten teeltsystemen
P. van Weel
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Korte beschrijving van het hoofdproject:
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.
Projecten:
7401

Ontwikkeling en toetsing van gesloten bedrijfssystemen in de glastuinbouw
Projectleider
M. Ruijs
Medewerkers
P. v. Weel, J. Benninga, J. Tas, K. Uitermark; ROC-onderzoekers; T. Hendrix, X. Berents, J. Doorduin, G. Heij,
M. Heemskerk
Ontwikkelen en toetsen van gesloten bedrijfssystemen voor gewassen die nu
nog in de grond worden geteeld.
Looptijd
: 5,5 jaar (1991 - 1996)

7401.20

Aal

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen bij
Alstroemeria
Proefleider : K. Uitermark

7401.27

Hor

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij anjer
Proefleider : M. Arendsen

7401.28

Aal

Optimalisering eb-vloed in substraatbedden bij Alstroemeria
Proefleider : K. Uitermark

7401.29

Kla

Teelt en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal
Proefleider : F. v. Noort

7401.31

Hor

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op se
mi-praktijkschaal bij aster
Proefleider : M. Arendsen

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

102
De bruikbaarheid van verschillende substraten in gesloten teelt
systemen
G. Wever

Korte beschrijving van het hoofdproject:
Onderzoek naar de geschiktheid van substraten voor gesloten teeltsystemen en de
wijze waarop ze gebruikt moeten worden. De kwaliteitseisen die aan de substraten
gesteld moeten worden en het vastleggen daarvan in parameters.

Projecten:
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6301

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

6304

Gebruiksmogelijkheden van substraten in teeltsystemen voor groentegewas
sen en snijbloemen
Projectleider
J. Kipp
Medewerkers
F. Wubben, H. v. Gurp, P. Haghuis, H. Nijssen, D. Krijger,
F. v. Noort
Het aandragen van bouwstenen voor het samenstellen van bedrijfssytemen
voor de teelt van groentegewassen en snijbloemen op substraat. De nadruk
valt hierbij op teelten met grotere plantdichtheden dan bij het rijensysteem
Looptijd
6,0 jaar (1991 - 1996)

6304.24

Naa Beproeven van diverse substraten bij amaryllis (Hippeastrum)
Proefleider : J. Doorduin

6304.25

Kla

Substraatkeuze en optimalisering watergift roos
Proefleider : F. v. Noort

6304.28

Kla

Alternatieve substraatmaterialen bij tomaat
Proefleider : P. Haghuis

6305

Substraatonderzoek potplanten
Projectleider
R. Baas
Medewerkers : G. Wever, G. v. Leeuwen, C. de Beer
In het kader van een toetsing van een voorgestelde classificatie voor pot
gronden wordt onderzoek uitgevoerd. Fysische bepalingen worden aan het
substraat gedaan. De gevolgen van substraateigenschappen voor de gewasgroei worden in teeltproeven onderzocht.
Looptijd
: 6,0 jaar (1991 - 1996)

6305.12

Kla

Invloed herkomst en methode van winning op de structuurstabiliteit
van veenmengsels
Proefleider : G. v. Leeuwen

6305.13

Kla

Toetsen van cocosgruis als teeltmedium voor de pot
plantenteelt, o.a. Begonia

6305.14

Kla

Verbetering van bestendigheid van planten middels aanpassing
van teeltomstandigheden
Proefleider : G. v. Leeuwen
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6310

Optimalisering van het wortelmilieu bij steenwol
Projectleider
C. Blok
Medewerkers
: Recent ontwikkelde nieuwe steenwolprodukten en nieuwe meettechnieken
voor watergehalten geven aanleiding de water- en luchthuishouding in het
wortelmilieu in detail te bestuderen.
Het inzicht in optimale groeiomstandigheden in het wortelmilieu kan zodoen
de worden vergroot.
Looptijd
3,0 jaar (1993 - 1996)

6312

Beschikbaarheid van zuurstof voor de wortel
Projectleider
: G. Wever
Medewerkers
A. van Leeuwen, C. Rappoldt (AB-DLO)
Voor de beschikbaarheid van zuurstof voor de wortel zijn het
watergehalte (luchtgehalte) van het medium in relatie tot de
zuurstofdiffusie en het zuurstofgebruik van het medium en de
wortel van belang. Om de adviesbasis substraten te verbete
ren moeten deze factoren beter in kaart gebracht worden.
Looptijd
4,0 jaar (1996 - 1999)

6313

Werkproject RHP-onderzoek
Projectleider
J. Verhagen
Medewerkers
J. Jansen
Uitvoeren van normerings onderzoek voor aangemelde Produkten. Bedrijven
financieren dit onderzoek direct.
Looptijd
: 1,5 jaar (1995 - 1997)

Hoofdproject
Titel

103
Onderzoek naar de watervoorziening en waterkwaliteit bij ge
sloten teeltsystemen en de effecten daarvan op het wortelmi
lieu
Hoofdprojectleider : R. Baas
Korte beschrijving van het hoofdproject:
Onderzoek naar effecten van de wijze van watergeven, de intensiteit waarmee dit
gebeurt en de effecten daarvan op het vochtgehalte in het wortelmileu. Randvoor
waarden voor de relatie tussen gewas, substraat, waterkwaliteit, zoutverdeling,
bemesting en watertoediening. Het optreden van verzouting en mogelijkheden om dit
te voorkomen. Effecten van te hoge osmotische druk in het wortelmilieu. Evenwich
ten tussen toevoer van zouten in het wortelmilieu en opname door het gewas.
Projecten:
6201

Watervoorziening bij teelten in substraat
Projectleider
A. v.d. Burg
Medewerkers
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Effecten van verschillende methoden van watergeven en gietfrequenties
op de ontwikkeling van gewassen. De interactie daarvan met het vocht
gehalte in het substraat. Het voorkomen van problemen door vervuiling van
gietsystemen.
Looptijd
11,0 jaar (1986 - 1996)
6202

Water- en mineralenbalans bij substraatteelten—
Projectleider
A. v.d. Burg
Medewerkers
C. de Krey, J. v. Moolenbroek
Kwantitatief vaststellen van water- en mineralentoevoer, opname door gewas
en afvoer naar het milieu. Kwantificeren van demineralisatie van stikstof.
Looptijd
11,0 jaar (1986 - 1996)

6202.2

Pra

6202.3

Naa Water- en mineralenbalans bij roos in gesloten systemen
Proefleider : J. v. Moolenbroek

6203

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

Zouteffecten in gesloten teeltsystemen
Projectleider
R. Baas
Medewerkers
F. Buwalda, W. Post, A. v.d. Burg, H. Nijssen,
J. de Hoog, G. v. Leeuwen, H. Buitendijk
Het vaststellen van kwantitatieve effecten van verzilting in het wortelmilieu.
Grenzen waarbij schade optreedt. Opname van zouten en de eisen die moe
ten worden gesteld aan gietwater. Aanpassing van de bemesting om de
nadelige invloed van verzouting te ontgaan.
Looptijd
6,0 jaar (1991 - 1996)

6203.25

Aal

Effect waterkwaliteit (NaCI) bij roos
Proefleider : R. Baas

6203.28

Aal

Zoutgevoeligheid lelie tijdens de trek (II)
Proefleider : R. Baas

6204

Effecten van de zoutverdeling in het wortelmilieu bij substraatteelten
Projectleider
: W. Post
Medewerkers
H. Buitendijk
De minerale zouten zijn in het wortelmilieu vaak zeer ongelijkmatig verdeeld.
De effecten daarvan op de groei, produktie en kwaliteit van gewassen is
onbekend. Ten behoeve van een betere waardering van de zout- en voe
dingstoestand in het wortelmilieu wordt informatie vergaard.
Looptijd : 5,0 jaar (1992 - 1996)

6204. 8

Naa Effecten van ongelijke zout- en NaCI-verdeling in het wortelmilieu van
komkommer (8)
Proefleider : W. Post
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6306

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

6306.15

Aal

Effecten van zuurstofgebrek op roos
Proefleider : R. Baas

6306.16

Aal

Effecten van wisselingen in zuurstofvoorziening in het wortel
milieu op Gerbera in relatie tot het optreden van 'suikerrot'
Proefleider : M. Warmenhoven

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

104
Het regelen van de minerale voeding in substraatsytemen met
hergebruik van drainwater
W. Voogt

Korte beschrijving van het hoofdproject:
Bij hergebruik van drainwater ontregelt de minerale samenstelling van de voedingsop
lossing snel. Toevoer en opname van mineralen dienen daarom goed in evenwicht
met elkaar te zijn. Onderzoek naar de optimale voedingstoestand in het wortelmilieu
bij substraatsystemen en ontwikkeling van modellen voor het sturen van de mineralentoevoer in gesloten teeltsystemen.
Projecten:
6102

De invloed van stikstof op groei en kwaliteit van vruchtgewassen
Projectleider
W. Voogt
Medewerkers
E. v. Voorthuizen
De effecten van uiteenlopend nitraataanbod in het wortelmilieu op groei,
produktie en op kwaliteitsaspecten bij de teelt van vruchtgewassen in sub
straat. Bestudering van de effecten op de opname van andere voedings
elementen.
Looptijd
: 5,0 jaar (1992 - 1996)

6103

Interactie tussen Mn, Fe en Zn bij teelten in substraat
Projectleider
: W. Voogt
Medewerkers
E. v. Voorthuizen
Onderzoek naar de onderlinge effecten van metaalspoorelementen op de
opname van deze elementen en op de groei, produk tie en kwaliteitsaspecten.
Speciale aandacht zal worden besteed aan gebrek- en overmaatverschijnselen
en de gehalten in het wortelmilieu waarbij deze optreden.
Looptijd
4,0 jaar (1993 - 1996)
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6104

pH-effecten bij teelten in substraat
Projectleider
: W. Voogt
Medewerkers
E. v. Voorthuizen, C. Bloemhard, K. Uitermark
Onderzoek naar de effecten van de pH op groei, produktie en kwaliteitsaspec
ten bij teelten in substraat. Bestudering van de relatie tussen de pH en de
opname van elementen. De toediening van ammonium-stikstof aan voedings
oplossingen om de pH in het wortelmilieu te regelen.
Looptijd
6.0 jaar (1991 - 1996)

6104.12

6105

Naa Effect van ammoniumstikstof en de pH bij Gerbera
Proefleider : W. Voogt

De siiiciumvoorziening van teelten in substraten.
Projectleider
: W. Voogt
Medewerkers
E. v. Voorthuizen, H. v. Gurp, C. Tanis
Onderzoek naar de effecten van Si op groei, produktie en kwaliteitsaspecten.
Speciale aandacht zal worden gegeven aan het effect van Si op schimmel
ziekten. Onderzoek zal plaatsvinden naar de beste toedieningsmethode, het
effect van toedieningsperiode en de concentratie.
Looptijd
6,0 jaar (1991 - 1996)

6109

Praktijkonderzoek als ondersteuning voor de bemestingsadvisering bij teelten
op substraat
Projectleider
C. Bloemhard
Medewerkers
K. Uitermark
Ontwikkeling en toetsing van adviezen voor bemestingsadvisering bij teelten
in substraten. Onderzoek in verband met ad hoc-praktijkproblemen die daar
bij optreden.
Looptijd
11,0 jaar (1986 - 1996)

6109. 5

6111

Aal Groeiregulering bij Alstroemeria met stikstof en kali
Proefleider : K. Uitermark
Invloed van verdamping en minerale voeding op verdeling van voedingsele
menten in de plant
Projectleider
C. de Kreij
Medewerkers
A. Huys, N. Straver
Verdamping heeft invloed op voedingstoffenverdeling in de plant en daarmee
op produktie en kwaliteit. Ook zijn er interacties met de minerale voeding.
Doel is deze interactie te bestuderen en combinaties te zoeken die de hoogste
produktie en kwaliteit opleveren.
Looptijd
9,0 jaar (1990 - 1998)

6111. 9

Naa Invloed Ammonium en temperatuur op neusrot bij paprika
Proefleider : C. de Kreij
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6111.10

Naa NaCI en houdbaarheid tomaat
Proefleider : C. de Kreij

6111.11

Naa Calciumgehalte jonge vruchten paprika
Proefleider : C. de Kreij

6113

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

6113.36

Aal

Verhogen van de scheutvorming bij Cymbidium met ureum
Proefleider : K. Uitermark

6113.37

Kla

Beperking van het optreden van knoprot bij Hortensia middels tijdstip
toppen en samenstelling voedingsoplossing
Proefleider : G. v. Leeuwen

6113.40

Aal

Schefflera-bemesting
Proefleider : N. Straver

6113.41

Aal

Bemesting bij kokossubstraat
Proefleider : N. Straver

6113.42

Aal

Bemestingsonderzoek Spathiphyllum
Proefleider : H. Verberkt

6113.43

Kla

Gebruik van 'iron humate' bij azalea
Proefleider : G. v. Leeuwen

6113.44

Kla

Mangaanvoorziening bij Pelargonium
Proefleider : G. v. Leeuwen

6116

pH effecten bij kasteelten in diverse substraten
Projectleider
: A. v.d. Bos
Medewerkers
: Studie naar effecten van pH op groei en ontwikkeling van kasteelten in diver
se substraten, op de conditie van het substraat en de opname van voedings
elementen, speciaal spoorelementen
Looptijd
5,0 jaar (1995 - 1 999)

6116.1

Naa pH-effecten bij kasteelten in relatie met diverse substraten
Proefleider : A. v.d. Bos
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Hoofdproject
Titel

Hoofdprojectleider :

105
Aanwezigheid van wortelexudaten en organische stoffen in
gesloten teeltsystemen en het effect daarvan op de groei van
de gewassen
C. de Kreij

Korte beschrijving van het hoofdproject:
Worteluitscheidingen en andere organische stoffen kunnen zich snel ophopen in
gesloten teeltsytemen. Effecten daarvan zijn wetenschappelijk nooit duidelijk aange
toond, maar ook onvoldoende bestudeerd. Toch blijven hierover vragen bestaan. Bij
recirculatie van drain water via de onderliggende kasgrond'worden bijvoorbeeld nogal
wat humuszuren in het teeltsysteeem gebracht. Effecten daarvan dienen te worden
bestudeerd.
Projecten:
6112

Invloed van organische stoffen in het wortelmilieu op de ontwikkeling van het
gewas
Projectleider
C. de Kreij
Medewerkers
C. v. Elderen, A. Huys
Allerlei organische verbindingen komen in het wortelmilieu voor. Deze stof
fen hebben soms een positief en soms een negatief effect op gewas en ziektedruk. Het doel is deze effecten te bestuderen, negatieve effecten te voorko
men en positieve te bevorderen.
Looptijd
6,0 jaar (1991 - 1996)

6112. 7

Naa Invloed wel of niet recirculeren bij tomaat
Proefleider : C. de Kreij

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

106
Het optreden van wortelziekten en de mogelijkheden om deze
te voorkomen bij gesloten teeltsystemen
A. Kerssies

Korte beschrijving van het hoofdproject:
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 vochtgehalte zouden bijvoorbeeld bij kunnen dragen tot een grotere druk van
bepaalde pathogene organismen. Ontsmetting van het drainwater dat wordt herge
bruikt en van het uitgangswater kunnen mogelijk een deel van de problematiek onder
vangen.
Projecten:
3217

Rol van Humicola fuscoatra bij wortelafsterving van tomaat
Projectleider
: S. Paternotte
Medewerkers
M. v.d. Sar
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Door middel van inoculatieproeven onderzoeken in hoeverre deze schimmel
pathogeen is en bij pathogeniteit onderzoeken op welke manier aantasting
kan worden voorkomen en bestreden.
Looptijd
2,5 jaar (1995 - 1997)
3217. 2

Naa Invloed van waterhuishouding op de verkurking
Proefleider : S. Paternotte

3217. 3

Naa Onderzoeken of bij deze wortelafsterving naast Humicola ook andere
micro-organismen een rol spelen.
Proefleider : S. Paternotte

3224

Geïntegreerde bestrijding Phytophthora spp. in potplanten
Projectleider
: A. Kerssies
Medewerkers
C. Lanser
Phytophthora-problematiek in potplantenteelt oplossen.
Looptijd
4,0 jaar (1 996 - 1999)

3224. 1

Aal

Verspreiding en ontwikkeling Phytophthora spp. in Spathiphyllum
geteeld op eb/vloedsysteem
Proefleider : A. Kerssies

3224. 2

Aal

Ontwikkeling en verspreiding Cylindrocladium spathiphylli in Spathi
phyllum geteeld op eb/.vloedsysteem
Proefleider : A. Kerssies

3226

Geïntegreerde bestrijding van Pythium bij chrysant
Projectleider
S. Paternotte
Medewerkers
: M. v.d. Sar
Het vinden van een effectieve bestrijding van Pythium bij chrysant voor de
praktijk
Looptijd
: 3,0 jaar (1996 - 1998)

3226. 1

Naa Invloed van het watergeefregime op het optreden van Pythium bij
chrysant geteeld op puimsteen
Proefleider : S. Paternotte

3226. 2

Naa Invloed van het watergeefregime op het optreden van Pythium bij
chrysant geteeld in grond
Proefleider: S. Paternotte

3227

Geïntegreerde bestrijding van Pythium bij komkommer
Projectleider
S. Paternotte
Medewerkers
M. v.d. Sar
Vinden van een praktisch haalbare bestrijdingsmethode door teeltmaatrege
len en bestrijdingsmiddelen
3,0 jaar (1 996 - 1998)
Looptijd
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3301

Biologische bestrijding van bodemschimmelziekten in teeltsystemen
Projectleider
: A. Kerssies
Medewerkers
M. v.d. Sar, C. Lanser, H. Nijssen
De mogelijkheden onderzoeken van het toepassen van antago
nistische schimmels en bacteriën voor de bestrijding van met
name Pythium bij komkommer en Phytophthora bij potplanten
Looptijd
8,0 jaar (1989 - 1996)

3301.18

3313

Aal

Invloed toedieningswijze Fusarium oxysporum in een aantal
gesloten systemen
Proefleider : H. Nijssen

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

3313. 5

Naa Toepassen van geselecteerde antagonist(en) tegen Pythium bij kom
kommers in de opkweekfase
Proefleider : H. Rattink

3313. 6

Naa Toepassen van geselecteerde antagonist(en) tegen Pythium bij kom
kommers in de produktiefase
Proefleider : H. Rattink

3402

Ontsmetting van voedingswater
Projectleider
W. Runia
Medewerkers
J. Amsing
Onderzoek naar voor de praktijk bruikbare ontsmettingsmethoden van uitgangs- en drainwater. Uitschakelen van uitgangswater als potentiële
infectiebron. Verspreiding van ziekten via recirculatie van drainwater tegen
gaan.
Looptijd
: 6,0 jaar (1992 - 1997)

3402.2

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

3402.6

Naa Onderzoek naar de effectiviteit van lavafiltratie bij paprika
Proefleider: W. Runia

3404

Chemische bestrijding van wortelziekten in gesloten teeltsystemen
Projectleider
W. Runia
Medewerkers
J. Amsing, A. Kerssies, H. Verberkt, I. Bosker
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Het gedrag, de emissie en de effectiviteit van bestrijdingsmiddelen die in het
wortelmilieu worden toegediend bestuderen om tot een zo minimaal mogelijke
inzet van chemische middelen te komen.
Looptijd
8,0 jaar (1991 - 1998)
3404. 3

Aal

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

3404.11

Aal

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

3404.15

Naa Effectiviteit van etridiazool (Aaterra EW) tegen Pythium bij komkom
mer
Proefleider : W. Runia

3404.16

Naa Fytotoxiciteit van Agral LN bij chrysant
Proefleider : W. Runia

3404.17

Naa Effectiviteit van waterstofperoxide plus aktiverend zuur (Reciclean)
tegen Pythium bij komkommer

3404.18

Aal

3412

Evaluatie Suneem ter bestrijding van aaltjes bij Anthurium
Proefleider : J. Amsing

Onderzoek naar de werking van langzame zandfiltratie
Projectleider
E. v. Os (IMAG)
Medewerkers : F. Corver, J. Frijns (LU), F. van Kuik (PB), W. Runia (PBG)
G. van Kruistum (PAGV), vacatures
Het werkingsmechanisme van langzame zandfilters bepalen. Bepalen van de
randvoorwaarden voor werking van langzame zandfilters.
Looptijd
: 2,0 jaar (1994 - 1996)
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PROEFSTATION VOOR BLOEMISTERIJ EN GLASGROENTE
1. Programmanummer
2a Titel

2b
3.
4.
5.
6.

Werktitel
Aanvangsjaar
Eindjaar
Type programma
Naam programmaleider
Instelling
7. Uitvoerende instellingen

II
Ontwikkeling van economisch rendabele, milieuvriendelijke
en duurzame methoden voor teelten in de kasgrond en
voor bloemgewassen in de open grond.
Optimaliseren teelten in grond
1996
2001
Onderzoek
C. Sonneveld
Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
PBG, DENAR, NMI/LUW, AB-DLO, IMAG-DLO

8. Beknopte omschrijving
In de glastuinbouw nemen teelten in grond een belangrijke plaats in. De uitstoot van
mineralen en residuen van gewasbeschermingmiddelen vormen steeds meer een pro
bleem. 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 uit
stoot door aanpassing in de toedieningen wordt onder programma 3 bestudeerd.
9a Inhoudelijke beschrijving
Aanleiding tot het onderzoek en probleemstelling.
In Nederland vindt de produktie voor glasteelten voor 50% van de oppervlakte plaats
in de kasgrond in situ. Voorts worden voor bloemisterijgewassen nog 2000 ha benut
in de open grond, waarbij de teelt ook plaats vindt in de grond in situ. Als zodanig is
er een gemeenschappelijke problematiek voor de bloemisterij in de open grond en de
teelten in de kasgrond. Daarnaast zijn er ook verschillen, omdat er in de kassen veel
intensiever geteeld wordt dan in de open grond en bovendien veel meer onder gecon
troleerde omstandigheden wordt gewerkt. De aanpak van het onderzoek in de kas en
in de open grond zal daarom slechts voor een deel gemeenschappelijk zijn en voor een
ander deel duidelijk verschillen.
Onderzoek toonde aan dat via de kasgrond met het drainwater veel mineralen naar de
omgeving worden afgevoerd. Dit gebeurt in die gevallen waar een hoge grondwater
spiegel aanwezig is en intensief is gedraineerd, grotendeels naar het omringende
oppervlaktewater en in die gevallen dat de grondwaterspiegel diep beneden het
maaiveld ligt, voornamelijk naar het grondwater. Normen voor afvoer naar grond- en
oppervlaktewater zijn geformuleerd en het lijkt voor de glastuinbouw moeilijk aan
deze normen te voldoen. Daarom is aanvankelijk vooral ingezet op het zoveel mogelijk
telen van gewassen in gesloten bedrijfssystemen. Voor die gewassen, welke niet op
bedrijfseconomische basis in dergelijke systemen kunnen worden geteeld wordt
getracht het watergeven en bemesten zodanig te verbeteren dat de uitstoot naar het
milieu tot een minimum wordt beperkt. Naast de belasting met mineralen kan het
milieu ook worden belast met gewasbeschermingsmiddelen of residuen daarvan. In
welke mate dit plaats vindt door afvoer via de bouwvoor naar het grondwater of het
oppervlaktewater is nog in studie.
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b. Doelstelling
Het programma zoals in de titel genoemd heeft als doel te komen tot een minimale
uitstoot van mineralen en residuen van gewasbeschermingsmiddelen bij teelten in de
kasgrond en bij de teelt van bloemen in de open grond. Wat betreft het teeltresultaat
dienen parameters voor maximalisering van de opbrengst en optimalisering van de
produktkwaliteit in beeld te worden gebracht. Zie hiervoor ook programma 7.

c. Fasering en samenhang
Het progamma bouwt wat betreft de optimalisering van het mineralengebruik voort
op de projecten 6207 en 6208, waarin het opstellen van mineralenbalansen in de
glastuinbouw is bestudeerd en op projecten waarin parameters voor optimalisering
van de bemesting bij teelten in grond werden ontwikkeld. Een intensivering van het
onderzoek is gezien de omvang van de problematiek dringend nodig. Hierbij moet veel
aandacht worden besteed aan evaluatie en implementatie van bestaande kennis,
zodat deze in een voor de tuinder bruikbare vorm beschikbaar komt en op de juiste
wijze wordt toegepast. Het ontwikkkelen van meettechnieken om de controle op het
water- en mineralenbeheer te vereenvoudigen is hierbij van belang. Zie hiervoor
programma 6.
d.

Aanpak en werkwijze
Voor teelten in kassen moet voor een beter mineralenbeheer worden gedacht aan
maatregelen als het bijstellen van bemestingsnormen, verbetering van waterkwaliteit
om zodoende het doorspoelen van de grond te beperken, het verbeteren van gietsystemen en irrigatiestrategie om de watergift meer in overeenstemming te kunnen
brengen met de behoefte van het gewas en het hergebruiken van drainwater. Voor
teelten in de open grond kan vooral worden gedacht aan het bijstellen van de bemes
tingsnormen, de strategie van watergeven en bemesten in samenhang met de natuur
lijke neerslag en de keuze van het type meststoffen. Van groot belang hierbij is het
implementeren van kennis op zodanige wijze dat kwekers via eenvoudig hanteerbare
systemen een optimaal mineralenbeheer kunnen voeren. Ook is het van belang dat
voor het in stand houden van milieuvriendelijke produktiewijzen bij teelten in grond
goede strategieën voor ontsmetting van kasgronden worden ontwikkeld.

e.

Doelgroepen
Tuinders

Voorlichtingdiensten
Laboratoria vooi* grond
onderzoek
Waterschappen
Onderzoekinstellingen
Fabrikanten en
installatiebedrijven
f.

Voor het telen van gewassen in de kasgrond teelt zal de
tuinder in de eerste plaats gebruik maken van de verkre
gen kennis binnen dit programma.
Om tuinders van een goed advies te voorzien.
Voor het verstrekken van bemestingadviezen.
Voor het afstellen van hun milieubeleid en het voeren van
het mileubeheer.
Om inzicht te verkrijgen in de omvang en aard van de pro
blematiek en het afstellen van hun onderzoekbeleid.
Voor het ontwikkelen en aanleggen van de benodigde
equipment.

Relaties met andere programma's in 1996
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Dit programma heeft een duidelijke relatie met programma 1. Wat betreft water en
mineralenbeheer is er een duidelijke overeenkomst in problemen, maar de oplossings
richting verschilt. Wat betreft teelt, energie en assortimentsverbreding lopen de
programma's 1 en 2 parallel en is een verdeling naar gewas gemaakt.
Programma 256 van IMAG-DLO 'Optimalisatie van water en nutriëntenbeheer in be
schermde teelten' heeft veel elementen in zich van dit programma.
11. Planning voor 1996
Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

201
Optimaliseren van de voedingstoestand van de grond
A. L. van den Bos

Korte beschrijving van het hoofdproject:
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 als mogelijk af te
stellen op de behoefte van het gewas, moet worden getracht met zo weinig mogelijk
meststoffen opbrengst en kwaliteit van de produkten te garanderen. Het verzamelen
van parameters 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.
Projecten:
6110

Praktijkonderzoek als ondersteuning voor de bemestingsadvisering bij teelten in de grond
Projectleider
: A. v.d. Bos
Medewerkers
H. v. Gurp, C. Tanis
Onderzoek naar door de computer verstrekte adviezen voor het bemesten van
diverse gewassen geteeld in grond op basis van grondanalyses. Onderzoek in
verband met ad hoc-praktijkproblemen die daarbij optreden.
Looptijd
: 13,0 jaar (1986 - 1998)

6110.6

Pra

Bemestingsonderzoek naar stikstof bij de teelt van zware sla
Proefleider : A. v.d. Bos

6110. 7

Hor

Minimalisatie P-bemesting in kasteeltgronden
Proefleider : H. v. Gurp

6208

Beperking van de emissie van mineralen bij teelten in de grond
Projectleider
: P. Korsten
Medewerkers
: A.L. v.d. Bos, G. Heij
De milieutechnische eisen kunnen bij kasteelten in grond niet worden ge
haald. Aanpassingen in bemesting en watervoorzieningen brengen verbe
tering. Op een aantal bedrijven worden de effecten op gewas-ontwikkeling en
mineralenuitstoot nagegaan.
Looptijd
4,4 jaar (1992 - 1996).
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Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

202
Het verbeteren van gietsystemen en het optimaliseren van de
watervoorziening bij teelten in kasgrond
R. de Graaf

Korte beschrijving van het hoofdproject:
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. 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 heb
ben. Dit draagt bij tot een groot waterverbruik omdat zoveel moet worden gegoten
dat de gewassen op de droogste plaatsen toch voldoende water krijgen. Het ontwik
kelen 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 aandacht
vragen. Een goede mogelijkheid om tot besparing van het watergebruik te komen is
het hergebruiken van drainwater. Mogelijkheden daarvoor dienen te worden bestu
deerd, waarbij o.a. aandacht besteed moet worden aan de waterkwaliteit en de
effecten van humuszuren en andere componenten die in het drainwater voorkomen.
Projecten:
6211

Optimaliseren van de bemestings- en watergeefstrategie bij
teelten in kasgrond
Projectleider
W. Voogt
Medewerkers
: J. Kipp, L. Spaans, E. van Voorthuizen, vacature
Terugdringen van de nutriëntenemissie bij grondteelten door
het verder ontwikkelen van een model voor de water- en
mestgift gebaseerd op verdampingsrelaties en voedsingsopnamepatronen, aangevuld met parameters als grondsoort, hydrologie,
mineralisatie etc.
Looptijd
: 4,0 jaar (1996 - 1999)

7408

Verbeteren watergeefsystemen voor grondgebonden teelten
Projectleider
: M. Ruijs
Medewerkers
R. Schotman, Heemskerk (PGB), E. van Os (IMAG-DLO)
Doel van het onderzoek is om het (bovengrondse) waterverdelingspatroon van watergeefsystemen voor grondgebonden
teelten te verbeteren
Looptijd
2,0 jaar (1994 - 1996)

7408.1

Naa Verbeteren watergeefsystemen voor grondgebonden teelten
Proefleider : M. Heemskerk
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Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

203
Ontwikkelen en evalueren van water- en stoffenbalansen in
kasgrond
W. Voogt

Korte beschrijving van het hoofdproject:
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 be
steed 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.
Projecten:
6207

Water- en mineralenbalans bij teelten in grond
Projectleider
W. Voogt
Medewerkers
: C. Bloemhard, D. Krijger
Kwantitatieve meting van aan- en afvoer van water en minera
len bij teelten in grond onder optimale voorziening van wa
ter en plantevoedingsstoffen. Het kwantitatief vaststellen
van processen als opname, uitspoelen van water en mineralen,
mineralisatie en nitrificatie, absorptie en desorptie.
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)

6207. 3

Naa Het effect van ringdrainage op de het inzijgen van water via
onderbemalingssystemen op tuinbouwbedrijven
Proefleider : C. Bloemhard

6207.4

Hor

6209

Vergelijking van watergeefsystemen bij buitenbloemen
Proefleider : A. v.d.Wiel

Onderzoek naar het waterverbruik van grond-gebonden gewassen
Projectleider
A. v.d. Burg
Medewerkers : A. v. Molenbroek
Vaststellen van het waterverbruik van grondgebonden gewassen
Kwantificeren van de factoren die van invloed zijn op het
waterverbruik.
Looptijd
3,0 jaar (1994 - 1 996)

6209.3

Naa Onderzoek naar het waterverbruik bij Hippeastrum (amaryllis)
Proefleider
: A. v.d. Burg
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Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

204
Het stomen van kasgronden
F. Tak

Korte beschrijving van het hoofdproject:
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. Ook in die gevallen als het drainwater wordt hergebruikt, zal bekeken moeten
worden of dit mogelijk is kort na stomen als veel humuszüren in het bodemvocht en
dus ook in het dainwater aanwezig zijn. Andere chemische neveneffecten dienen zo
nodig nader te worden bestudeerd.
Projecten:
Hoofdproject
Titel

205
Optimaliseren van het bemesten en watergeven bij buitenbloe
men in relatie tot een minimale uitstoot aan milieu belastende
stoffen
Hoofdprojectleider : D. Krijger

Korte beschrijving van het hoofdproject:
De hierboven omschreven aanpak in diverse projecten hebben 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 natuur
lijke 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 effectte bereiken.
Projecten:
6115

Optimalisering bemesting buitenbloemen
Projectleider
: D. Krijger
Medewerkers
: A. v.d. Wiel
Onderzoek naar optimalisering van de bemesting bij zomerbloemen in de volle
grond. Bepaling van de meststoffenefficiëntie bij deze teelten
Looptijd
7,0 jaar (1992 - 1998)

6115. 1

Rij

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

6115. 6

Rij

Bemesting en mineralenbeheersing in buitengeteelde snijbloemen
Proefleider : D. Krijger

6115. 7

Hor

Bemestingsonderzoek via stikstof bijmest systeem (N.B.S.) bij buiten
bloemen
Proefleider : A. v.d. Wiel
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PROEFSTATION VOOR BLOEMISTERIJ EN GLASGROENTE
1 . Programmanummer
23 Titel
Werktitel
Aanvangsjaar
Eindjaar
Type programma
Naam programmaleider
Instelling
7. Uitvoerende instellingen
2b
3.
4.
5.
6.

De ontwikkeling en optimalisering van biologische, geïnte
greerde en chemische bestrijding van ziekten en plagen
Gewasbescherming
1996
2000
onderzoek
N.A.M. van Steekelenburg
Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
PBG, IPO-DLO, SC-DLO,IMAG-DLO, CPRO-DLO, LUW,
UvA, LBO

8. Beknopte omschrijving :
De bestrijdingsmogelijkheden van schimmels, insekten, mijten, aaltjes, virussen en
bacteriën worden onderzocht. Om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van chemische
middelen ligt de nadruk op de ontwikkeling van de geïntegreerde bestrijding. Allerlei
bestrijdingsmogelijkheden, waaronder biologische bestrijding, worden daarbij geïnte
greerd met het verantwoord inzetten van chemische middelen.
9a Aanleiding tot het onderzoek en probleemstelling
In de bloemisterij- en glasgroentesector wordt op een zeer intensieve wijze een groot
scala aan gewassen geteeld. Bedrijven zijn vaak gespecialiseerd op één of enkele
gewassen. In de gewassen komen verschillende ziekten, plagen en onkruiden voor.
Zonder gewasbeschermingsmaatregelen kunnen deze ziekten, plagen en onkruiden
een belangrijk deel van de produktie van cultuurgewassen teniet doen. Naast fysieke
opbrengstderving kan ook kwaliteitsverlies optreden. Hierdoor komt de export van
hoogwaardig kwalitatief materiaal in gevaar. De gewasbescherming is, vooral na de
Tweede Wereldoorlog, sterk afhankelijk geworden van het inzetten van chemische
middelen. Deze afhankelijkheid van chemische middelen heeft ook nadelen met zich
meegebracht. De belangrijkste daarvan is de belasting van de milieucompartimenten
bodem, water en lucht. Gezien de ontwikkelingen in de maatschappij verlangt de
consument een produkt dat op een zo milieuvriendelijk mogelijke wijze is geteeld. Aan
het intensieve gebruik van chemische middelen zitten ook landbouwkundige nadelen,
zoals de ontwikkeling van resistentie van organismen tegen deze middelen.
De problematiek van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen heeft
geleid tot het opstellen van het Meerjaren Plan Gewasbescherming (MJP-G), dat in
1991 effectief is geworden.
In de Bestuursovereenkomst MJP-G van 1993 onderschrijven overheid en bedrijfs
leven de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het MJP-G.
b. Doelstelling en te leveren prestaties van het onderzoek in de planperiode
In het MJP-G zijn doelstellingen geformuleerd voor:
1. vermindering van het verbruik van chemische middelen.
2. vermindering van de afhankelijkheid van chemische middelen.
3. vermindering van de emissie naar het milieu van chemische middelen.
Het verbruik aan chemische middelen moet in het jaar 2000 zijn gedaald met 64% in
de sector bloemisterij en met 65% in de sector glasgroente. Deze percentages gelden
ten opzichte van het sectorspecifieke referentiegebruik over de periode 1984 t/m
1988.
De vermindering van de afhankelijkheid van chemische middelen is te bereiken door
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andere bestrijdingsmaatregelen te ontwikkeien, zoals schoon uitgangsmateriaal,
cultuurmaatregelen, (partieel) resistente rassen en biologische bestrijding.
De vermindering van de emissie van chemische middelen naar de verschillende milieu
compartimenten is niet sectorspecifiek vastgesteld, maar geldt uniform voor alle
sectoren. In het jaar 2000 dient, ten opzichte van de periode 1984-1988, de emissie
naar de lucht met 50% te zijn verminderd, naar de bodem met 75% en naar het
oppervlaktewater met 90%.
De doelstelling van dit onderzoekprogramma is een bijdrage te leveren zodat de reduc
tiedoelstellingen van het MJP-G behaald kunnen worden.
c.

Aanpak en werkwijze
Vermindering van het verbruik kan worden bereikt door optimalisering van de toedie
ningstechniek. Door de ontwikkeling van schade- en actiedrempels, zodat alleen een
bestrijding wordt uitgevoerd wanneer dit echt noodzakelijk is, wordt eveneens een
bijdrage geleverd aan de vermindering van het verbruik van chemische middelen.
De ontwikkeling en toepassing van detectietechnieken zal ook bijdragen dat alleen
wordt ingegrepen wanneer dit noodzakelijk is en tevens garanderen dat het uitgangs
materiaal schoon is, waardoor de afhankelijkheid van chemische middelen wordt
verminderd. Deze afhankelijkheid wordt in het bijzonder verminderd door de biologi
sche/geïntegreerde bestrijding van zowel plagen als ziekten verder te ontwikkelen. In
dit kader dient eveneens aandacht besteed te worden aan het beproeven van de
mogelijkheden van cultuurmaatregelen, zoals kasklimaat en bemesting, en (partieel)
resistente rassen.
Door vermindering van de afhankelijkheid en verbruik zal de emissie van chemische
middelen naar het milieu evenredig afnemen. Een extra vermindering van de emissie is
te bereiken door aanpassing van de toedieningstechniek.

11 Planning (voornemens) voor 1996
De volgende hoofdprojecten zijn in het programma Gewasbescherming opgenomen.
Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

301
Geïntegreerde bestrijding van bovengrondse ziekten
A. Dik

Korte beschrijving van het hoofdproject:
De mogelijkheden van bestrijding van ziekten die bovengrondse plantdelen, zoals
stengels, bladeren, bloemen en vruchten, aantasten worden onderzocht. De doelstel
ling is om de afhankelijkheid van chemische middelen te verminderen door integratie
van biologische bestrijdingsmethoden, kasklimaat, voeding en resistentieniveaus bij
rassen.
Projecten:
3205

Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw bij komkommer
Projectleider
: A. Dik
Medewerkers
A. Gasseling
De afhankelijkheid en de inzet van chemische middelen ver
minderen door integratie van resistentieniveaus bij rassen,
kasklimaat, voeding en biologische bestrijdingsmethoden.
Looptijd
: 4,0 jaar (1993 - 1997)
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3205.16

Naa Integratie van maatregelen tegen echte meeldauw in komkommer
(voeding, plantenextracten, biologische bestrijding)
Proefleider : A. Dik

3205.17

Naa Invloed van biologische bestrijding op echte meeldauw in
komkommer bij toedienen met LVM
Proefleider : A. Dik

3205.18

Naa Integratie van cultivar, Si, biologische bestrijding en
andere maatregelen tegen echte meeldauw in komkommer
Proefleider : A. Dik

3215

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

3215. 9

Naa Invloed van klimaat op biologische bestrijding van Botrytis
in komkommer
Proefleider : A. Dik

3215.10

Naa Biologische bestrijding van Botrytis in tomaat
Proefleider : A. Dik

321 5.11

Naa Geïntegreerde bestrijding van Botrytis in komkommer
(klimaat, biologische bestrijding, bladplukken)
Proefleider : A. Dik

3218

Geïntegreerde bestrijding Botrytis cinerea in snijbloemen
Projectleider
A. Kerssies
Medewerkers
: A.l. Bosker-van Zessen
Vermindering middelengebruik tegen Botrytis cinerea in de teelt van snij
bloemen. Vermindering Botrytis-problemen in de teelt van snijbloemen door
middel van geïntegreerde bestrijding, waaronder het toepassen van een
waarschuwingssysteem valt.
Looptijd
3,0 jaar (1995 - 1998)

3218. 1

Aal

Gebruik van RAPD's in het onderzoek naar de epidemiologie
van Botrytis cinerea in Gerbera en roos
Proefleider : A. Kerssies

Onderzoekprogramma PBG en ROC's 1996

26

3218. 2

3219

Aal

Testen van het ontwikkelde Botrytis Waarschuwings Systeem
(BWS) in de praktijk
Proefleider : A. Kerssies

Geïntegreerde bestrijding echte meeldauw (Sphaerotheca
pannosa) in roos
Projectleider
A. Kerssies
Medewerkers
A.l. Bosker-van Zessen
Vermindering chemisch middelengebruik voor de bestrijding van echte meel
dauw in roos
Looptijd
4,0 jaar (1995 - 1999)

3219. 1

Aal

Vertraging van de ontwikkelingssnelheid van meeldauwaantasting met behulp van planteversterkende middelen
Proefleider : A. Kerssies

3219. 3

Aal

Geïntegreerde bestrijding echte meeldauw in roos met behulp van
een combinatie van plantversterkend middel en biologisch middel
Proefleider : A. Kerssies

3221

Geïntegreerde bestrijding van Botrytis cinerea in tomaat
Projectleider
: A. Dik
Medewerkers
E. Jansen
Onderzoeken van de mogelijkheid om Botrytis cinerea in tomaat te bestrijden
met een biologisch bestrijdingsmiddel of met afwisselend een chemisch en
een biologisch middel
1,0 jaar (1995 - 1996)
Looptijd

3228

Geïntegreerde bestrijding van echte meeldauw bij paprika
Projectleider
A. Dik
Medewerkers
M. van der Staay, G. Hey
Onderzoeken van de mogelijkheden van bestrijding van echte meeldauw bij
paprika met plantversterkende middelen
Looptijd
: 1,3 jaar (1995 - 1997)

3318

Biologische bestrijding Botrytis cinerea in
bloemisterijgewassen
Projectleider
: A. Kerssies
Medewerkers
H.M.C. Nijssen, A.l. Bosker-van Zessen, IPO-DLO
(J. Kohl, N. Fokkema)
Afhankelijkheid van chemische middelen voor de bestrijding van Botrytis in
bloemisterijgewassen verminderen door het testen en aanbieden van biolo
gische middelen, zowel in de teeltfase als in de naoogst-fase.
Looptijd
: 4,3 jaar (1994 - 1 999)
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3318. 1

Aal

Biologische bestrijding Botrytis cinerea in roos en Gerbera
in de naoogstfase
Proefleider : A. Kerssies

3318.4

Aal

Bepalen ontwikkeling antagonisten tegen Botrytis cinerea op
Gerbera en roos
Proefleider : A. Kerssies

3322

Biologische bestrijding van Botrytis cinerea bij snijbloemen
tijdens de naoogst-fase.
Projectleider
: A. Kerssies
Medewerkers
A.l. Bosker-van Zessen, J. de Hoog jr., Y. Elad
Het ontwikkelen van een biologisch bestrijdingssysteem voor Botrytis cinerea
in snijbloemen, tijdens de naoogst-fase
Looptijd
3,0 jaar (1996 - 1998)

3323

Biologische bestrijding Botrytis cinerea tijdens de teelt
van roos en anemoon
Projectleider
A. Kerssies
Medewerkers
Samenwerking met IPO-DLO (N. Fokkema, J. Kohl).
Ontwikkelen van een biologisch bestrijdingssysteem voor Botrytis cinerea
tijdens de teelt van rozen en anemonen. Dit systeem is gebaseerd op sporulatie-onderdrukking van Botrytis cinerea in kassen.
Looptijd
3,0 jaar (1996 - 1998)

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

302
Geïntegreerde bestrijding van wortelziekten
A. Kerssies

Korte beschrijving van het hoofdproject:
Het onderzoekterrein omvat de overleving, verspreiding en omstandigheden waaron
der wortels door schimmels, bacteriën en aaltjes worden aangetast. De bestrijding
door cultuurmaatregelen en biologische en chemische middelen wordt onderzocht,
(zie ook hoofdproject 106)
Projecten:
3216

Invloed van vruchtwisseling op aaltjes in buitengeteelde
snijbloemen
Projectleider
: D. Krijger
Medewerkers
De mogelijkheden met vruchtwisseling van gewassen in het gespecialiseerde
buitensnijbloemenbedrijf zijn onvoldoende bekend. Het doel is om via vrucht
wisseling de noodzaak van chemische bestrijdingsmiddelen te verminderen
om daarmee te kunnen voldoen aan zwaardere milieu-eisen.
Looptijd
6,0 jaar (1994 - 1999)
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3216. 1

Rij

Invloed van vruchtwisseling op aaltjespopulatie in buitengeteelde snij
bloemen
Proefleider : D. Krijger

3216. 2

Rij

Tagetus erecta als snijbloem en alenbestrijder in de buitenteelt
Proefleider : D. Krijger

3327

Toepassingsmogelijkheden van Vesculair ArbuscularMycorrhiza
Projectleider : M. Warmenhoven
Medewerker : Nagaan van de mogelijkheden van toepassing van VA-Mycorrhiza in grondteelten. VAM stimuleert vooral de opname van P, maar ook die van Zn,
Cu, K en Ca bij lage fosfaatconcentraties in de grond. Geeft dus mogelijk
een lagere fosfaatemissie naar het milieu.
Looptijd
3,0 jaar (1996-1998)
Aal

3327.1

Mycorrhiza in de teelt van roos
Proefleider: M. Warmenhoven

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

303
Bestrijdingsmogelijkheden van virusziekten
vacature

Korte beschrijving van het hoofdproject:
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 tegen
gegaan. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar vectoren, zoals de schimmel
Olpidium en diverse insekten, die virussen kunnen overbrengen.
Projecten:
3211

Incidenteel optredende ziekten en plagen
Projectleider
N. v. Steekelenburg
Medewerkers
: J. Amsing, M. Boogaard, J. Fransen, A. Kerssies, P. Paternotte, C. Stijger, M. v.d. Linden, M. v.d. Staay
Onderzoek naar oorzaak, verspreiding, ontwikkeling en bestrijdingsmogelijk
heden van onverwachte problemen in de praktijk, of van problemen die
slechts een zeer beperkte inzet van capaciteit vragen.
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)

3229

Verspreiding en bestrijding van virusziekten
Projectleider
:
Vacature (Acad.)
Medewerkers
C. Stijger
Onderzoek naar oorzaak, verspreiding, ontwikkeling en bestrijdingsmogelijk
heden van virusziekten
Looptijd
:
4,0 jaar (1996-1999)
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3229.1 Naa Werking van ontsmettingsmiddelen tegen virusziekten overgebracht
door Olpidium
Proefleider : C. Stijger
3229.2 Naa Onderzoek naar de verspreiding van bladnecrose in gesloten teeltsys
temen bij Freesia
Proefleider : C. Stijger
3229.3 Naa Onderzoek naar de mogelijkheden van ontsmetten van plantekwekersfust
Proefleider : C. Stijger

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

304
Geïntegreerde bestrijding van plagen met micro-organismen en
nematoden
J. Fransen

Korte beschrijving van het hoofdproject:
De nadruk ligt op de ontwikkeling en toepassing van schimmels, virussen, bacteriën
en aaltjes die schadelijke insekten parasiteren. De mogelijkheden van integratie van
deze insektenparasitaire organismen met andere middelen en methoden worden
nagegaan.
Projecten:
3307

Biologische bestrijding van plagen met insektenparasitaire aaltjes
Projectleider
: M. Boogaard
Medewerkers
J. Fransen, J. Tolsma
Onderzoek naar de mogelijkheden van biologische bestrijding van plagen met
insektenparasitaire aaltjes. Chemische bestrijding is zeer moeilijk en milieu-on
vriendelijk.
Looptijd
: 5,0 jaar (1992 - 1996)

3307. 7

Len Oriënterend onderzoek naar mogelijkheden van geïntegreerde
bestrijding in de potplantenteelt
Proefleider : C. de Beer

3307. 8

Aal Biologische bestrijding van slakken met parasitaire aaltjes.
Opzet slakkenkweek
Proefleider : M. Boogaard

3307. 9

Aal

Temperatuurgevoeligheid van insektenparasitaire aaltjes tegen
sciaridae
Proefleider : J. Fransen
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3314

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

3314. 3

Aal

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

3314. 5

Aal

Toetsing van entomopathogene schimmels tegen bladluis en wit
tevlieg
Proefleider : J. Fransen

3315

Biologische bestrijding van Bemisia tabaci (tabakswittevlieg) in vruchtgroenten
Projectleider
: P. Ramakers
Medewerkers
A. v.d. Linden, vacature
Onderzoek naar nieuwe natuurlijke vijanden van witte vlieg, met name de
pathogene schimmel Paecilomyces fumosoroseus. Integratie met de sluip
wesp Encarsia formosa, eventueel te vervangen door een stam of soort die
beter is aangepast aan Bemisia tabaci.
Looptijd
3,0 jaar (1994 - 1 996)

3315. 3

3317

Naa Bestrijding wittevlieg met Paecilomyces fumosoroseus
beginnend in opkweek
Proefleider : P. Ramakers
Entomopathogene schimmels ter bestrijding van trips en blad
luis
Projectleider
E. Beerling
Medewerkers
J. Fransen, J. Tolsma, N. Joosten
Het toetsen van de effectiviteit van entomopathogene schimmels ter bestrij
ding van trips en bladluizen en onderzoek naar aspecten die deze effectiviteit
beïnvloeden. Hierbij valt te denken aan invloeden van klimaat en waardplant.
Looptijd
3,0 jaar (1995 - 1998)

3317.2

Aal

Biologische bestrijding van bladluizen op chrysant met be
hulp van entomopathogene schimmels
Proefleider : E. Beerling
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3317. 3

Aal

Biologische bestrijding van trips en bladluizen op Gerbera
met behulp van entomopathogene schimmels
Proefleider : E. Beerling

3317. 4

Aal

Toetsen van verschillende entomopathogene schimmels tegen
trips en bladluizen op plantniveau
Proefleider : E. Beerling

3319

Biologische bestrijding van kas- en tabakswittevlieg met
entomopathogene schimmels van het geslacht Aschersonia
Projectleider
E. Meekes
Medewerkers
J. Fransen, J. Tolsma, N. Joosten
Het toetsen van diverse isolaten van Aschersonia-schimmels op kas- en
tabakswittevlieg en het vergaren van kennis met betrekking tot de werking
onder diverse klimatologische omstandigheden en de invloed van waardplanten.
Looptijd
3,0 jaar (1995 - 1998)

3319. 2

Aal

Toetsing van entomopathogene schimmels of effectiviteit käs
en tabakswittevlieg onder verschillende RV-niveaus
Proefleider : E. Meekes

3319. 3

Aal

Invloed van klimaat en waardplant op effectiviteit van ento
mopathogene schimmels tegen kas- en tabakswittevlieg
Proefleider : E. Meekes

Hoofdproject
Titel

305
Geïntegreerde bestrijding van plagen met predatoren en parasitoïden
Hoofdprojectleider : P.M.J. Ramakers
Korte beschrijving van het hoofdproject:
De biologische bestrijding van schadelijke insekten en mijten met predatoren (roofvijanden) en parasitoïden (sluipwespen e.d.) wordt verder ontwikkeld. De inpasbaar
heid van deze natuurlijke vijanden in het totale bestrijdingsysteem wordt nagegaan.
Projecten:
3214

Relatie tussen het kasklimaat en de biologische bestrijding
van plagen in komkommer
Projectleider
: Y. v. Houten
Medewerkers
De invloed van luchtvochtigheid op de ontwikkeling van trips en van zijn
natuurlijke vijanden beschrijven in de vorm van een simulatiemodule. Optima
lisering van de biologische bestrijding van plagen.
Looptijd
4,1 jaar (1993 - 1997)
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3214.17

3220

Naa Relatie tussen tripsdichtheid in de kas en directe vruchtschade bij komkommer
Proefleider : Y. v. Houten

De invloed van het kasklimaat op de biologische bestrijding
van trips op komkommer en chrysant
Projectleider
Y. v. Houten
Medewerkers
P. Ramakers, vacâture
Verbetering van bestrijding van Californische trips
Looptijd
2,5 jaar (1996 - 1998)

3302

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

3302.30

Naa Het functioneren van Orius spp. onder korte dag
Proefleider : P. Ramakers

3302.31

Naa Introductie Orius insidiosus via banker plants
Proefleider : P. Ramakers

3302.32

Naa Oogst en opslag van Amblyseius degenerans
Proefleider : P. Ramakers

3302.33

Naa Nosema-vrij maken van laboratoriumkweek van
Amblyseius barkeri
Proefleider : P. Ramakers

3306

Effect van pestic den op natuurlijke vijanden
M. v.d. Staay
Projectleider
Medewerkers
P. Ramakers
Nagaan welke insekticiden, acariciden en fungiciden in een geïntegreerd
bestrijdingssysteem kunnen worden toegepast zonder de natuurlijke vijanden
te schaden die voor de biologische bestrijding van plagen worden ingezet.
Looptijd
5.0 jaar (1992 - 1996)

3306.10

Naa Toetsing neveneffecten pesticiden op roofmijten
Proefleider : M. v.d. Staay

3306.11

Naa Toetsing neveneffecten pesticiden op roofwantsen
Orius insidiosus en Orius iaevigatus
Proefleider : M. v.d. Staay
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3306.12

3309

Naa Toetsing neveneffecten pesticiden op sluipwespen
Proefleider : M. v.d. Staay

Geïntegreerde bestrijding van plagen in de teelt van
vruchtgroenten onder glas
Projectleider
P. Ramakers
Medewerkers
: A. v.d. Linden, M. v.d. Staay, S. Voet
Integratie van biologische en chemische plaagbestrijdingsmethodes op
gewasniveau.
Looptijd
5,2 jaar (1991 - 1996)

3309. 8

Naa Biologische teeltwisseling in komkommer
Proefleider : P. Ramakers

3309.12

Naa Spintbestrijding met Amblyseius californicus via pest-infirst introductie
Proefleider : P. Ramakers

3309.14

Pra

3311

Biologische bestrijding bij asperge onder glas
Proefleider : H. v. Gurp

Geïntegreerde bestrijding van plagen in de teelt van blad
groenten onder glas
Projectleider
A. v.d. Linden
Medewerkers
: M. v.d. Staay
Integratie van biologische en selectieve chemische plaagbestrijdingsmethoden
in gewassen.
Looptijd
5,0 jaar (1994 - 1998)

3320

Biologische bestrijding van rupsenplagen (Lepidoptera:
Noctuidae) onder glas
Projectleider
: A. v.d. Linden
Medewerkers
Onderzoek naar de mogelijkheden van biologische bestrijding van verschil
lende soorten nachtvlinders (turkse mot, gammauil, groenteuil, kooluil, Floridamot en aardrups) met behulp van sluipwespen, -vliegen en predatoren
Looptijd
5,0 jaar (1995 - 1999)

3320. 4

Naa Introductie van P. maculiventris tegen turkse mot in paprika
Proefleider : A. v.d. Linden

3320. 5

Naa Zoeken alternatieve prooi ten behoeve van P. maculiventris
Proefleider : A. v.d. Linden

3320. 6

Naa Kweken van nieuwe parasitoid van turkse mot
Proefleider : A. v.d. Linden
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3320. 7

3321

Naa Introductie van P. maculiventris tegen turkse mot in sla
Proefleider : A. v.d. Linden .
Ontwikkeling en demonstratie van een geïntegreerd
bestrijdingssysteem voor de 'rode luis', Myzus nicotianae
Projectleider
Vacature (Acad.)
Medewerkers
P. Ramakers, S. Voet
Het verbeteren van de biologische bladluisbestrijding, waarbij het chemisch
ingrijpen tot een minimum beperkt wordt. Op een aantal bedrijven wordt het
gebruik van open kweken voor bladluisbestrijding 'getoetst en gedemon
streerd.
Looptijd
2,0 jaar (1995 - 1997)
Naa Introductie van Aphidoletes aphidimyza met behulp van graanluizen
Proefleider : P. Ramakers

3321. 1

3324

Effectiviteit en interactie van natuurlijke vijanden van Californische
trips en andere soorten op bloemisterijgewassen.
Projectleider
J. Fransen
Medewerkers
J. Tolsma, E. Beerling, N. Joosten
Het toetsen van de effectiviteit van natuurlijke vijanden zoals predatoren
en sluipwespen ter bestrijding van Californische trips en ander soorten
in bloemisterijgewassen.
Looptijd
: 5,0 jaar (1996 - 2001)

3324.01

3325

Aal Het toetsen van effecitiviteit van diverse roofmijten ter bestrijding
van Californische trips in roos
Proefleider : J. Fransen

Praktijkintroductie van geïntegreerde bestrijding van plagen en
ziekten in bloemisterijgewassen
Projectleider
: J. Fransen
Medewerkers
: M. Boogaard, A. Kerssies, J. Amsing
Het verschaffen van know-how bij de begeleiding van demonstratieprojecten
op het gebied van geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen
Looptijd
5,0 jaar (1996 - 2001 )

3326

Biologische bestrijding van stromijt in radijs
Projectleider
: P. Ramakers
Medewerkers
A. v.d. Linden, vacature
Onderzoek naar de mogelijkheid bodembewonende roofmijten in
te zetten ter bestrijding van stromijt, mede als aanzet tot
een geïntegreerde aanpak van het momenteel nog onvoldoende
bekende plaagcomplex in radijs
Looptijd
3,0 jaar (1996 - 1999)
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Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

306
Chemische en fysische bestrijding van ziekten, plagen en on
kruiden
A. Kerssies

Korte beschrijving van het hoofdproject:
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 wor
den ontwikkeld. Oplossingen voor de zogenaamde 'kleinetoepassingen' dienen te
worden aangedragen.
Projecten:
3405

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

3405.1

Aal

Evaluatie ter bestrijding van Myrothecium roridum
Proefleider : J. Amsing

3405. 8

Aal

Suikerrotproblemen in de Gerberateelt
Proefleider : K. Uitermark

3405. 9

Aal

Chemische bestrijding van bladaaltjes bij pioenroos
Proefleider : J. Amsing

3406

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

3406.13

Aal

Evaluatie van (selectieve) middelen ter bestrijding van Bemisia tabaci
Proefleider : M. Boogaard

3406.17

Aal

Bestrijding van grondluis (Rhopalosiphum rufiabdominalis)
in Freesia
Proefleider : M. Boogaard

3406.18

Aal

Bestrijding van Californische trips in chrysant metEXP 60720A
Proefleider : M. Boogaard

Onderzoekprogramma PBG en ROC's 1996

36

3406.19

Naa Toetsing (experimentele) pesticiden op witte vlieg
(kaswittevlieg en tabakswittevlieg)
Proefleider : M. v.d. Staay

3406.20

Naa Toetsing (experimentele) middelen op luis (katoenluis en perzikluis)
Proefleider : M. v.d. Staay

3406.21

Aal

Evaluatie van (selectieve) middelen ter bestrijding van rode perzikluis
in chrysant
Proefleider : M. Boogaard

3406.22

Aal

Bestrijding van Californische trips in chrysant met Exp60720A
Proefleider : M. Boogaard

3407

Residu-onderzoek bij groentegewassen
Projectleider
M. v.d. Staay
Medewerkers
: W. 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
5,0 jaar (1992 - 1996)

3407.10

3408

Naa Bepalen van het residuverloop van pesticiden op vruchtgroen
ten in het kader van MBT
Proefleider : M. v.d. Staay

Onkruidbestrijding in buitenbloemen
Projectleider
: D. Krijger
Medewerkers
M. Arendsen, F. v. Noort, J. de Hoog
Nagaan van de mogelijkheden van niet-chemische bestrijding
van onkruiden in buitenbloemen. Onderzoek naar een verant
woorde chemische bestrijding van onkruiden waarvoor geen of
onvoldoende mogelijkheden en middelen beschikbaar zijn.
Looptijd
: 6,0 jaar (1991 - 1996)

3408.10

Rij

Chemische onkruidbestrijding in buitengeteelde snijbloemen
1995/1996
Proefleider : D. Krijger

3408.11

Hor

Chemische onkruidbestrijding: lage doseersystemen bij zaaigewassen
Proefleider : A. v.d. Wiel

3408.12

Hor

Alternatieven voor chemische onkruidbestrijding bij vaste planten
Proefleider : A. v.d. Wiel
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3411

Uitspoeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen in
grondgebonden teelten
Projectleider
: W. Runia
Medewerkers
Inzicht verwerven in de kwantitatieve bijdrage van het drainagewater van
grondgebonden kasteelten aan de belasting van het oppervlaktewater met
chemische gewasbeschermingsmiddelen
3,0 jaar (1994 - 1996)
Looptijd

3411. 1

Pra

Uitspoeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen op twee
radijsbedrijven
Proefleider : W. Runia

3411. 2

Pra

Uitspoeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen op drie
chrysantebedrijven
Proefleider : W. Runia

3411. 3

Pra

Uitspoeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen op een
Freesiabedrijf
Proefleider : W. Runia

341 1.

Pra

Uitspoeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen op een
Alstroemeriabedrijf
Proefleider : W. Runia

4

3414

Relatie tussen (verbeterde) toedieningstechnieken en biologi
sche effectiviteit van chemische gewasbeschermingsmiddelen
Projectleider
: M. v.d. Staay
Medewerkers
M. v.d. Staay, F. Tak, twee vacatures
De effecten van (verbeterde) toedieningstechnieken van chemische middelen
in de glastuinbouw op de depositie op het gewas en op de biologische effec
tiviteit nagaan. Door de koppeling van depositie op het gewas met de effec
tiviteit te komen tot een verlaging in verbruik aan middelen.
Looptijd
3,0 jaar (1996 - 1998)

3414. 1

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

3414. 2

Naa Met behulp van schermen bij chrysant mogelijk de dosering
verlagen en de emissie beperken
Proefleider : M. v.d. Staay

3414. 3

Naa Vergelijking toedieningstechnieken in tomaat bij bestrijding spint
Proefleider : M. v.d. Staay
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3415

Inventarisatie en vinden van mogelijke oplossingen voor
taksterfte-problemen in Forsythiateelt
Projectleider
: A. Kerssies
Medewerkers
: J. de Hoog, J. Amsing, en PD.
Inventarisatie taksterfte problemen in Forsythiateelt en het vinden van moge
lijke oplossingen voor de problemen
Looptijd
1,0 jaar (1995 - 1996)

3415.1 Aal

Inventarisatie taksterfte-problemen in Forythiateelt
Proefleider : A. Kerssies

3415.2 Aal

Oriënterende bestrijdingsproef taksterfte in Forsythiateelt
Proefleider : A. Kerssies
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PROEFSTATION VOOR BLOEMISTERIJ EN GLASGROENTE
1.
2a
2b
3.
4.
5.
6.

Programmanummer
Titel
Werktitel
Aanvangsjaar
Eindjaar
Type programma
Naam programmaleider
Instelling
7. Uitvoerende instellingen

IV
Ontwikkeling van energiezuinige teeltmethoden
Minimaliseren energiegebruik
1996
1999
onderzoek
G.A. van den Berg
Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
PBG, IMAG-DLO, DLV

8. Beknopte omschrijving
Minimaliseren van het energiegebruik en van de emissie van koolzuurgas door aanpas
sing van de huidige teeltmethoden en het ontwikkelen van nieuwe, energiezuinige
teeltmethoden.
9. Inhoudelijke beschrijving
a.

Aanleiding tot het onderzoek
In de Nederlandse glastuinbouw wordt op jaarbasis ongeveer 4 miljard m3 aardgas
verstookt voor het verwarmen van de kassen. Om het gasgebruik terug te dringen
(energiebesparing) heeft de rijksoverheid (MLNV en EZ) in 1993 een meerjarenaf
spraak-Energie (MJA-E) gemaakt met het bedrijfsleven, bij monde van het Landbouw
schap. Doelstelling van deze afspraak is een halvering van het energiegebruik per een
heid produkt in het jaar 2000 ten opzichte van het jaar 1980. Ook wordt gestreefd
naar een vermindering van de koolzuurgasemissie met 3-5% over de periode 19902000. Uitgangspunt van de overeenkomst is dat het bedrijfsleven zelfstandig inspan
ningen levert om tot energiebesparing te komen, zonder dat hiervoor heffingen nodig
zijn.

b. Doelstelling en te leveren prestaties van het onderzoek in de planperiode
Vanuit het onderzoek bijdragen te leveren, zodat de onder 9a geschetste doelstelling
kan worden bereikt. Het onderzoek dient met concrete mogelijkheden te komen voor
energiebesparing, die door de praktijk direct toegepast kunnen worden.
De mogelijkheden tot energiebesparing dienen zo breed mogelijk toepasbaar te zijn en
kunnen liggen op zowel technisch, fysisch (kasklimaat), plantkundig als regelkundig
(kasklimaatregeling) gebied.
c. Fasering en samenhang
Het onderzoek is verdeeld in een aantal fasen
- Bureaustudies (literatuur) en formuleren van proeven
- Kasproeven op PBG, ROC's, of proeven op praktijkschaal
- Opstellen van richtlijnen voor toepassing van de onderzoekresultaten in de praktijk
- Implementatie in de praktijk met terugkoppeling naar het onderzoek
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d.

Aanpak en werkwijze
Het onderzoekveld is in een viertal segmenten verdeeld. Binnen ieder segment (hoofd
project) worden op het desbetreffende gebied projecten geformuleerd. Binnen deze
projecten wordt veelal samengewerkt met derden. Dit kunnen zijn, onderzoekinstellin
gen, voorlichtingsdiensten of partikuliere bedrijven, leder project wordt begeleid door
een commissie waarin zitting hebben de financiers, de onderzoekparticipanten en
vertegenwoordigers vanuit het tuinbouwbedrijfsleven (NTS). Een project wordt afge
sloten met een projectverslag en publikaties in vakbladen en eventueel in weten
schappelijke tijdschriften. Ook worden de resultaten uitgedragen tijdens 'open dagen'
en op voorlichtingsbijeenkomsten.

e. Doelgroepen
Tot de doelgroepen behoren in eerste instantie de praktische tuinbouwondernemers.
Zij gebruiken immers de energie voor de verwarming van hun kassen. Andere doel
groepen zijn de voorlichtingsdiensten en de installateurs van bedrijfssystemen, o.a.
verwarmingssystemen, energiebesparingsinstallaties en kasklimaatregelingen. Ook de
agrarische scholen zijn, uiteraard, een doelgroep.
f.

Het programma heeft duidelijke banden met programma 2 (Ontwikkeling van econo
misch rendabele, milieuvriendelijke en duurzame methoden voor teelten in de kasgrond en voor bloemgewassen in de open grond), programma 5 (produktkwaliteit in
de keten en verhoging ervan via sturing in het produktieproces), programma 7 (Teeltmanagement) en met hoofdproject 802 van programma 8 (Ontwikkeling van metho
den en systemen voor een doelmatige en efficiënte wijze van bedrijfsvoering en beheer).

10 Organisatie van het programma
11 Planning voor 1996:
Hoofdproject
Titel

401
Technische aspecten van het kasklimaat gericht op energiebe
sparing
Hoofdprojectleider : F. Tak
Korte beschrijving van het hoofdproject:
Dit hoofdproject richt zich op technische aspecten van o.a. verwarmings- en schermsystemen, isolatie en kasomhulling, rookgascondensors en warmteopslag, met als
doel te komen tot een vermindering van het energiegebruik in absolute zin.

Projecten:
7411

Technische aspecten van energiebesparing
Projectleider
: F. Tak
Medewerkers
Het komen tot een vermindering van het energiegebruik door aanpassing
van de technische outillage met behoud van produktie en kwaliteit
Looptijd
4,0 jaar (1996 - 1999)
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Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

402
Fysische aspecten van het kasklimaat gericht op energiebespa
ring
A.A. Rijsdijk

Korte beschrijving van het hoofdproject:
Dit hoofdproject richt zich op de fysische aspecten van het kasklimaat, nl. tempera
tuur, luchtvochtigheid, koolzuurgasconcentratie en straling en de verdeling in zowel
het horizontale als het vertikale vlak. Een homogene verdeling is van groot belang
voor een energiezuinig stookregime.
Projecten:
2101

Beschrijving en modellering van ruimtelijke verdeling van de
luchttemperatuur en luchtvochtigheid
Projectleider
F. Kempkes
Medewerkers
K. Buitelaar, C. Bloemhard, P. Knies (IMAG)
Kwantificering van de temperatuur- en vochtpatronen in
kassen, zowel in horizontale als in verticale richting.
Vaststellen van de relatie tussen de gevonden temperatuurpatronen en teeltkundige aspecten van tomaat.
Looptijd
5,1 jaar (1991 - 1996)

2110

Ontwikkelen en introduceren van een methodiek ter oplossing
van klimaatverschillen in kassen
Projectleider
L. Nijs
Medewerkers
E. de Ruiter
Ontwikkelen en introduceren van een voorschrift (protocol) voor het opsporen
van horizontale klimaatverschillen op glastuinbouwbedrijven, inclusief het
aangeven van de consequenties en de bedrijfsspecifieke oplossingen
Looptijd
2,9 jaar (1993 - 1996)

2110. 3

2114

Naa Meting temperatuurverdeling op praktijkbedrijven bij bloemen
en groente onder glas
Proefleider : L. Nijs
Normering van meetnauwkeurigheden van klimaatmetingen
in praktijkkassen
Projectleider
A. Rijsdijk
Medewerkers
G. v.d. Berg, K. Schurer (TFDL),
Dicotu-vertegenwoordiger
In overleg met de leveranciers voor computersystemen voor klimaatregeling,
komen tot het opstellen van normen voor de overall-nauwkeurigheid van
sensor tot en met registratie van de belangrijkste kasklimaatmetingen in de
praktijk.
Looptijd
0,5 jaar (1995 - 1996)
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Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

403
Gewaskundige aspecten van energiebesparing
J.C. Vogelezang

Korte beschrijving van het hoofdproject:
Het hoofdproject omvat het aangeven van teeltkundige mogelijkheden en beperkin
gen, die de begrenzingen vormen voor het toepassen van nieuwe energiezuinige
teeltmethoden alsmede het optimaliseren van de teelt gericht op energiebesparing.
Projecten:
2108

Gewaskundig onderzoek naar het optimaal gebruik van energieschermen in de glastuinbouw
Projectleider
: C. Bloemhard
Medewerkers
: E. de Ruiter
Verzamelen van gewaskundige kennis noodzakelijk voor het
optimaal gebruik van energieschermen.
Looptijd
3,0 jaar (1993 - 1996)

2108. 3

2112

Naa Verfijning schermregeling voor optimaal schermgebruik
Proefleider : C. Bloemhard
Inventarisatie gebruik minimum buistemperatuur op tomatenbedrijven (oriëntering)
Projectleider
: A. Rijsdijk
Medewerkers
P. Vermeulen, B. de Vos
Inventarisatie van de mate en wijze van gebruik van minimum-buis
in de praktijk en de motieven hierbij.
Looptijd
1.4 jaar (1994 - 1996)

2213

Schermen in combinatie met assimilatiebelichting om het
energieverbruik te beperken en lichtuitstoot te voorkomen
Projectleider
: J. Vogelezang
Medewerkers
G. v. Leeuwen, M. Arendsen, J. de Hoog, C. Bloemhard,
R. de Graaf
Dit project heeft als doel het ontwikkelen en toepassen van
een scherminstallatie waarbij de lichtemissie nihil is, en
waarbij gestreefd wordt naar optimale inzet uit energetisch
en teeltkundig oogpunt.
Looptijd
: 5 jaar (1 993 - 1998)

2213. 2

Hor

Toepassing energiebesparende maatregelen in een belichte
rozenteelt
Proefleider : M. Arendsen

2213. 3

Kla

Toepassing energiebesparende maatregelen in een belichte
rozenteelt.
Proefleider : F. v. Noort
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2214

Mogelijkheden van energiebesparing door temperatuurintegratie
bij siergewassen
Projectleider
: F. Buwalda
Medewerkers
: J. Vogelezang, R. Wertwijn
Onderzoek naar de mogelijkheden van temperatuurintegratie
voor de sierteeltsector, en de daarmee gepaard gaande ener
giebesparing. Vaststellen van toleranties en grenswaarden in
temperatuur van (kritische) plantprocessen.
Looptijd
4,0 jaar (1994 - 1998)

2214.6

Aal

Effect licht-en temperatuurniveau en wachtperiode op het
temperatuur-integratievermogen bij Ficus en Kalanchoë
Proefleider
: F. Buwalda

2214.7

Aal

Vervolgonderzoek temperatuurintegratie bij siergewassen
Proefleider
: F. Buwalda

2214.8

Aal

Invloed van licht en temperatuur op roos en Petunia
Proefleider
: F. Buwalda

2219

Teeitkundige aspecten van de energiebesparingsregeling van de 'Econaut'
Projectleider
J. Vogelezang
Medewerkers
Toetsing en begeleiding van energiebesparende teeltmethoden gebaseerd op
temperatuurintegratie binnen een etmaal
Looptijd
1,8 jaar (1996 - 1997)

2219. 1

Aal

Toetsing van 'Econaut' op PBG voor potplanten
Proefleider : Vacature (HBO)

2219. 2

Aal

Toetsing van 'Econaut' op PBG voor roos
Proefleider : Vacature (HBO)

2219. 3

Naa Toetsing van 'Econaut' op het PBG voor paprika
Proefleider : Vacature (HBO)

2301

Effecten van de kasklimaatfactoren op de gewastranspiratie
van kasrozen
Projectleider
: R. de Graaf
Medewerkers
J. de Hoog, M. Kool (LUW)
Kwantificering van de invloed van de kasklimaatfactoren op
de gewastranspiratie van roos (1992-1996). Ontwikkeling van
een model voor de watergift op basis van de gemeten transpi
ratie. Ontwikkeling van beschrijvende modellen voor de
transpiratie als input voor de kasklimaatregeling.
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)
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2301. 4

2302

Naa Invloed licht, buistemperatuur en C02 op transpiratie bij
drie rozencultivars
Proefleider : R. de Graaf
Minimale transpiratiebehoefte in relatie tot energiegebruik,
produktie en kwaliteit van glastuinbouwgewassen
Projectleider
M. Esmeyer
Medewerkers
R. de Graaf, K. Buitelaar, J. Janse, C. de Krey
E. de Ruiter
Vastleggen van de minimale noodzakelijke transpiratie voor
een kwalitatief goede produktie en het kwantificeren van de
relatie tussen de gewastranspiratie en produktie en kwaliteit
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1997)

2302. 4

Naa Bepaling minimale transpiratie en maximale luchtvochtigheid
bij komkommer
Proefleider : M. Esmeyer

2302. 5

Naa Calciumgehalte van blad tomaat bij minimale transpiratie
Proefleider : C. de Kreij

Hoofdproject
404
Titel
Kasklimaatsimulatie en regelstrategieën
Hoofdprojectleider : A.N.M. de Koning
Korte beschrijving van het hoofdproject:
Dit hoofdproject integreert fysische en gewaskundige kennis in nieuwe energiezuinige
klimaatregelprogramma's, alsmede het ontwikkelen van rekenmodellen waarmee
bedrijfsuitrusting en regelstrategieën op produktie en energetische aspecten geëvalu
eerd kunnen worden.
Projecten:
2107

Ontwikkeling van een energiezuinige regelstrategie/
algorithme op basis van flexibele regelprioriteiten
Projectleider
A. de Koning
Medewerkers
E. de Ruiter, L. Spaans
Ontwikkelen en toetsen van een energiezuinige klimaat
regeling met flexibele regelprioriteiten. In de regeling zal
de huidige kennis over dosis-effecten van temperatuur,
luchtvochtigheid, reacties op C02en de grenzen voor directe
en indirecte schade worden toegepast.
Looptijd
3,3 jaar (1994 - 1997)

2107. 3

Naa Een nadere verkenning naar de mogelijkheden van flexibele regel
prioriteiten in de kasklimaatregeling
Proefleider : A. de Koning
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PROEFSTATION VOOR BLOEMISTERIJ EN GLASGROENTE
1. Programmanummer
2a Titel
2b Werktitel
Aanvangsjaar
4. Eindjaar
5. Type programma
6. Naam programmaleider
Instelling
7. Uitvoerende instellingen

V
Produktkwaliteit in de keten en verhoging ervan via stu
ring in het produktieproces
Produktkwaliteit
1996
2001
onderzoek
L.C. Davidse
Proefstation voor Bloemisterij én Glasgroente
PBG

8. Beknopte omschrijving :
Factoren die bepalend zijn voor produktkwaliteit en maatregelen die de produktkwaliteit kunnen verhogen of beïnvloeden zullen worden geïdentificeerd en economisch
gewaardeerd in de verschillende schakels van de keten. Aandacht zal worden besteed
aan verbreding en vernieuwing van het assortiment en het aangeven van mogelijkhe
den voor aanpassing van de genetische kwaliteit van het uitgangsmateriaal. Binnen
aan te geven grenswaarden ten aanzien van een minimaal verbruik van energie en
water, en minimale emissie van mineralen, licht, en C02 naar het milieu, zal worden
gezocht naar mogelijkheden het produktieproces zodanig te sturen dat Produkten van
een hoogwaardige kwaliteit worden verkregen. Mogelijkheden om de produktkwaliteit
te handhaven in de fase na de oogst zullen eveneens worden onderzocht. Een bijdra
ge zal worden geleverd aan het ontwikkelen van kwaliteitszorgsystemen en de im
plementatie ervan op teeltbedrijven en in de keten.
9. Inhoudelijke beschrijving :
Aanleiding tot het onderzoek en probleemstelling
Verbetering van het imago van de Nederlandse glastuinbouw(produkten) is noodzake
lijk voor de continuïteit van de sector. De communicatie met de markt vereist een
juiste aanpak en de juiste argumenten. Een produktiewijze die de markt aanspreekt in
samenhang met een hoge produktkwaliteit, een ruime produktdiversiteit, een op de
markt ingespeeld produktaanbod en een effectief kwaliteitszorgsysteem in de keten is
een belangrijk element in de concurrentiekracht van de Nederlandse glastuinbouw.
Verbetering van het imago kan enerzijds worden bewerktstelligd door een verbetering
van de kwaliteit van de produktiewijze ten aanzien van het verbruik van energie en
water, minimaal gebruik van chemische gewas- en produktbehandelingen, en de
emissie naar het milieu van mineralen, C02, licht, gewasbeschermingsmiddelen etc.
en anderzijds door een verdere verhoging van de produktkwaliteit en handhaving en
beheersing ervan middels effectieve kwaliteitszorgsystemen in de keten.
Kwaliteit kan worden gemeten in geld indien een schakel in de keten en/of de consu
ment waarde toekent aan een produkt vanwege een intrinsiek kenmerk of vanwege
een gebruikte produktiewijze. De waarde die de keten toekent aan kwaliteit en de
mate waarin deze waarde tot uitdrukking komt in de opbrengstprijs van het produkt
vormt de basis waarop beslissingen worden genomen aangaande investeringen in
kwaliteitsverhoging. Een beslissing in een individuele schakel van de keten zal alleen
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positief uitvallen wanneer de investering minimaal wordt vergoed door een hogere
opbrengstprijs. Investeringen in kwaliteitskenmerken waarvan de gehele keten profi
teert zullen in veel gevallen niet door de individuele schakels worden opgebracht. Hier
ligt een taak voor de keten als geheel en is een belangrijke rol voor het PBG wegge
legd. Een economische evaluatie van het rendement van investeringen in kwaliteits
verhoging en het bepalen waar en waarin investeringen plaats zullen moeten vinden is
derhalve een een belangrijk onderdeel van het programma.
Het optimaliseren van werkwijzen binnen een bedrijf is ook een vorm van kwaliteits
verhoging. Kwaliteit in deze zin wordt gemeten als een kostenbesparing op bedrijfsni
veau. In sommige gevallen kan kwaliteit gemeten worden zowel als toegevoegde
waarde als kostenbesparing. Zuiniger omgaan met b.v. energie zal zowel leiden tot
een kosten besparing op bedrijfsniveau als waarde toevoegen aan de produktiewijze
vanwege de maatschappelijke wens tot energiebesparing.
Kwaliteit als middel om het imago van de Nederlandse glastuinbouw te verhogen
vereist inzicht in de wijze waarop de kwaliteit van het produkt en de produktiewijze
kan worden verhoogd, kan worden gewaardeerd en kan worden uitgedragen in relatie
tot de eisen, mogelijkheden en informatiebehoeften van de keten en de consument.
Vanuit een economisch perspectief zal in dit programma onderzoek worden verricht
naar de mogelijkheden van assortimentsvernieuwing en -verbreding, en verhoging en
handhaving van de kwaliteit van het uitgangsmateriaal. Ten aanzien van het teeltpro
ces zullen mogelijkheden worden aangegeven dit zodanig te sturen dat een hoogwaar
dig kwaliteitsprodukt wordt verkregen binnen de randvoorwaarden van een minimaal
gebruik van energie en water, minimale toepassing van groeiregulatoren, en minimale
emissie naar het milieu van mineralen, licht, en C02. Gegevens zullen worden aange
leverd voor het opstellen van teeltrecepten gericht op het verkrijgen van een hoog
waardig kwaliteitsprodukt. Mogelijkheden om de produktkwaliteit te handhaven,
respectievelijk in positieve zin te beïnvloeden in de fase na de oogst, zullen eveneens
worden aangegeven. Verder zal een bijdrage worden geleverd aan de ontwikkeling
van kwaliteitszorgsystemen en de implementatie ervan op teeltbedrijven en in de
keten.

b. Doelstelling en te leveren prestaties van het onderzoek in de planperiode
Het programma beoogt de volgende doelstellingen te realiseren
* Identificatie en economische waardering van factoren die bepalend zijn voor de
kwaliteit van het produkt
* Aangeven van mogelijkheden tot assortimentsvernieuwing en -verbreding
* Identificatie en (het aangeven van mogelijkheden voor) aanpassing van de geneti
sche kwaliteit van hoogwaardig uitgangsmateriaal benodigd voor het realiseren van
de gewenste kwaliteit van de produktiewijze en het produkt.
* Het vaststellen van criteria voor de fysieke kwaliteit en de gezondheid van het
uitgangsmateriaal.
* Het vanuit een gewasfysiologisch inzicht aangeven van sturingsmogelijkheden in
het teeltproces om kwalitatief hoogwaardige Produkten te verkrijgen
* Identificatie van en aangeven van mogelijkheden tot ingrijpen in processen die de
kwaliteit van het produkt beïnvloeden na de oogst
* Het ontwikkelen van specifieke (teelt)maatregelen om de produktkwaliteit te
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verhogen en te handhaven na de oogst
* Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van integrale
kwaliteitszorgsystemen op teeltbedrijven en in de keten
In de planperiode dienen bovenstaande doelstellingen te worden geraliseerd voor een
aantal glasgroente- en bloemisterij gewassen.
c. Fasering en samenhang
Het programma bouwt voort op een tiental oude onderzoekvelden van de PBG-organisatie. Een aantal lopende projecten wordt in het programma ondergebracht. Nieuwe
zullen worden gestart in nauw overleg met de doelgroepen.
d.

Aanpak en werkwijze
Vanuit een economisch perspectief zal onderzoek worden verricht aan de verbetering
en handhaving van de produktkwaliteit in de keten. Keuzes voor studieobjecten zullen
gedaan worden op grond van een economische evaluatie en technische haalbaarheid
en in nauw overleg met de sector. Resultaten van onderzoek zullen vertaald worden
in praktische toepassingen voor en in samenwerking met de sector.

e. Doelgroepen
Producenten van uitgangsmateriaal, telers, veilingen, handels- en distributiebedrijven,
het grootwinkelbedrijf, de detailhandel en voorlichtingsinstanties, ontwerpers van
kwaliteitszorgsystemen.
f.

Relaties met andere programma's in 1996
Relaties zijn er met projecten binnen de PBG-programma's 1 en 2 ten aanzien van
sturingsmogelijkheden naar kwaliteitsverbetering via de minerale voeding, met pro
gramma 3 ten aanzien van de kwaliteit van het produkt met betrekking tot gezond
heid en de aanwezigheid van pathogenen en beschadigers, met programma 4 ten
aanzien van de grenswaarden voor het bereiken van een minimaal energieverbruik,
met programma 6 voor de toelevering van meetmethodieken en kwaliteitstoetsen en
de aanlevering van te meten parameters, met programma 7 ten aanzien van het
aanleveren van gegevens voor het opstellen van teeltrecepten en informatie over
vereiste raseigenschappen uit het oogpunt van kwaliteit. Met programma 8 ten
aanzien van de economische waarde van het begrip kwaliteit en ontwikkeling van
kwaliteitszorgsystemen. Afstemming zal plaats vinden binnen de programmaraad.
Verder zijn er relaties met onderzoekprogramma's van andere proefstations met
name het LBO en DLO-programma's binnen de thema's Gewasbescherming, Plan
tenveredeling, en Kwaliteit en verwerking van Produkten. Relaties bestaan ook met
programma's van onderzoekscholen van universiteiten. Voor afstemming en samen
werking met de betreffende organisaties zal overleg worden geïnitieerd .

10 Organisatie van het programma (nog in te vullen)
11 Planning van het onderzoek in 1996
Het programma is ingedeeld in de volgende hoofdprojecten:
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Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

501
Identificatie en economische evaluatie van mogelijkheden tot
kwaliteitsverhoging
J. Benninga

Korte beschrijving van het hoofdproject:
De markt bepaalt in zeer belangrijke mate het al dan niet rendabel zijn van een Pro
dukt en dus ook de produktiewijze. Het prijsmechanisme is daarbij een belangrijke
toetssteen voor kwaliteit op korte maar zeker op langere termijn. De relatie tussen
kwaliteitskenmerken en produktwaardering is belangrijk voor het proces van kwali
teitsbeïnvloeding. Daarbij dient onderscheid gemaakt te w'orden naar uitwendige
kwaliteit (geheel van uitwendige produktkenmerken) en inwendige kwaliteit (uitmon
dend in houdbaarheid, uitbloeiresultaat of smaak). Voordat nieuwe produkten of
variaties in habites van bestaande produkten worden geïntroduceerd, is het van
belang te inventariseren hoe de markt hierop zal reageren. Achteraf kan met behulp
van een bekende relatie tussen produktkenmerken en proefgegevens bepaald worden
wat de economische consequenties zijn van proeven gericht op het beïnvloeden van
kwaliteit.
Projecten:
7109

Prijsanalyse potplanten
Projectleider
J. Benninga
Medewerkers
: Voor de aanbiedende marktpartij (kwekers) is de prijs van doorslaggevende
betekenis bij de samenstelling van produktieomvang en produktenpakket.
Doel is het ontwikkelen van een instrument (model), waarmee de prijs van
het produkt in de toekomst kan worden geschat.
Looptijd
: 4,0 jaar (1994 - 1998)

7109. 2

Aal

Plantkenmerken, plantwaardering en prijsvorming bij hortensia
Proefleider : J. Benninga

7109. 3

Aal

Plantkenmerken, plantwaardering en prijsvorming bij poinsettia
Proefleider : J. Benninga

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

502
Assortimentsvernieuwing en -verbreding
C. Vonk Noordegraaf

Korte beschrijving van het hoofdproject:
Op basis van marktkundige, botanische en gewaskundige informatie komen tot
verbreding van het assortiment. Hierbij kan het gaan om het introduceren van nieuwe
gewassen maar ook om door middel van produktiedifferentiatie, bijvoorbeeld in smaak
of kleur bij geteelde gewassen, een meer specifiek marktsegment te bedienen. Ook
het inventariseren van knelpunten bij kleine gewassen met een grotere potentie
behoort tot dit onderzoek. Het streven is om door het samenbrengen van kennis van
de markt, veredeling, planten en teelt, 'potentiële produkten' te screenen op hun
potentie voor de markt en daarvoor lijnen te ontwikkelen
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Projecten:
1402

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

1402. 5

Aal

1403

Onderzoek nieuwe gewassen
Proefleider : H. Verberkt

Onderzoek naar de teeltmogelijkheden onder glas van
enige zomerbloemen (buitenbloemen)
Projectleider
H. Nijssen
Medewerkers
D. Krijger
Binnen dit project vindt oriënterend teeltonderzoek plaats naar de teeltmoge
lijkheden onder glas van potentieel interessante zomerbloemen. Doel is het
verbreden van het sortiment in Nederland onder glas geteelde snijbloemen.
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)

1403.6

Rij

Malus: teeltmogelijkheden als snijheester voor de produktie
van vruchttakken
Proefleider : D. Krijger

1403. 7

Rij

Ammi visnaga: oriëntatie teeltmogelijkheden onder glas
Proefleider : D. Krijger

1405

Analyse van mogelijkheden voor verbreding van het assortiment
in de glasgroenteteelt
Projectleider
M. Esmeijer
Medewerkers
'Consultant' (LNV), J. Nienhuis
Onderzoeken van de potentiële mogelijkheden voor verbreding van het
sortiment, gegeven de randvoorwaarden vanuit de overheid, markt en bedrijf.

1406

Inventarisatie en valorisatie van kwaliteitseigenschappen van
glasgroenten met het oog op deelmarktontwikkeling
Projectleider
: M. Esmeijer
Medewerkers
K. Buitelaar, X. Berents, G. Hey, J. Nienhuis, J. Janse
en CBT-produktiedeskundigen
Inventarisatie, analyseen advisering ten aanzien van teelttechnische, bedrijfsen marktkundige mogelijkheden voor produktdifferentiatie op korte en middel
lange termijn.
Looptijd
3,0 jaar (1994 - 1997)
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1406.3

Naa Toetsing radijsrassen op scherpheid
Proefleider : G. Heij

1406.4

Naa Toetsing paprikarassen op kwaliteitseigenschappen
Proefleider : G. Heij

1407

Assortimentsvernieuwing en -verbreding
Projectleider
C. Vonk Noordegraaf
Medewerkers

.

Inventariseren en selecteren van nieuwe gewassen
Looptijd
4,0 jaar (1996 - 1999)

5307

Produktvernieuwing via de Botanische Tuinen
Projectleider
C. Vonk Noordegraaf
Medewerkers : A. Kromwijk
Presenteren van potentiële nieuwe bloemisterijgewassen
Looptijd
3,0 jaar (1995 - 1997)

Hoofdproject
503
Titel
Kwaliteit van het uitgangsmateriaal
Hoofdprojectleider : H.J. van Telgen
Korte beschrijving van het hoofdproject:
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 vemeerderingsproces en de daarop volgende teelt kunnen beïnvloeden. 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.
Projecten:
5102

Selectiecriteria voor uniformiteit potplanten
Projectleider
A. Kromwijk
Medewerkers : M. ten Hoope, H. Verberkt, L. Stapel-Cuijpers, A. Brandts,
J. Benninga, G. Mulderij
Verbeteren van de uniformiteit van potplanten door middel
van het sorteren van het uitgangsmateriaal. Er wordt gezocht
naar objectieve, meetbare kenmerken van het uitgangsmate
riaal die gecorreleerd zijn met de uniformiteit van de
planten tijdens en aan het eind van de teelt.
Looptijd
9,0 jaar (1988 - 1996)

5102.10

Pra

Vergelijking uitgangsmateriaal Nephrolepis 'Boston Blue Bell'
Proefleider : G. Mulderij
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5102.11

Aal

Verbetering uitgangsmateriaal azalea
Proefleider : A. Kromwijk

5102.12

Aal

invloed uitgangsmateriaal op groei en ontwikkeling van Hydrangea II
Proefleider : A. Kromwijk

5102.13

Aal

Selectie uitgangsmateriaal Codiaeum
Proefleider : G. Mulderij

5102.14

Aal

Vergelijking uitgangsmateriaal uit stek en uit weefselkweek
bij Hydrangea macrophylla
Proefleider : A. Kromwijk

5103

Vergelijking seringenonderstammen
Projectleider
J. de Hoog
Medewerkers
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 onderstam
men die in de praktijk goed voldeden, vergeleken met nieuwe zaailingen.
Looptijd
: 10,0 jaar (1990 - 1999}

5103. 2

Aal

Vergelijking seringenonderstammen (PBN 2211)
Proefleider : J. de Hoog

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

504
Sturing van plantengroei en - ontwikkeling
T. Blacquière

Korte beschrijving van het hoofdproject:
Het doel van dit hoofdproject is de verbetering van de produktiewijze van planten en
planteprodukten, binnen de grenswaarden van teeltsystemen en techniek enerzijds,
en van de mogelijkheden van de plant anderzijds. Dit betekent dat vanuit de mogelijk
heden van de plant eisen worden gesteld aan de techniek, de systemen, maar omge
keerd 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 dag
lengte, koudeperiodes), of door het ingrijpen in regulerende processen in de plant.
Doelgerichte sturing is sturing naar een gedefinieerd produkt, zowel wat betreft
kwaliteit als niveau en tijdplanning. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van modelvor
ming. Voorbeelden zijn de sturing van de generatieve en vegetatieve ontwikkeling,
waaronder compactheid, pigmentering, vertakking).
Waar grenzen en sturingsfactoren in conflict komen, of wanneer buiten de toleran
tiegrenzen van planten terecht wordt gekomen zal ook onderzoek naar vermijding/
minimalisering van stress worden gedaan.
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Projecten:
1202

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

1202.11

Aal

Verbetering kleurvorming Codiaeum
Proefleider: G. Mulderij

1202.13

Aal

Groeiregulatie potplanten
Proefleider : H. Verberkt

1202.14

Rij

Helianthus: teeltmethode en remstofbespuiting in kas- en
buitenteelt
Proefleider: D. Krijger

1202.15

Rij

Celosia: remstofbespuiting tegen overmatige lengtegroei
Proefleider: D. Krijger

1202.16

Rij

Eustoma: remstofbespuiting tegen doorwas
Proefleider: D. Krijger

1203

Invloed behandeling moerplanten en/of plantmateriaal op de
ontwikkeling en bloei van bloemisterijgewassen.
Projectleider
T. Blacquière
Medewerkers
D. Krijger, H. Nijssen
De condities waaronder de moerplanten worden geteeld hebben
via de van deze moerplanten gewonnen stekken invloed op de
groei, ontwikkeling en bloei van het gewas. Ook de behande
ling van gezaaid plantmateriaal, o.a. de bewaartemperatuur
kan het teeltresultaat beïnvloeden.
Looptijd
: 5,0 jaar (1992 - 1996)

1203.21

Rij

Onderbreking van kortedag-omstandigheden bij Matricaria
Proefleider : D. Krijger

1203.22

Rij

Inhaaldata en koudebehoefte bij bloeivervroeging van Paeonia
in container
Proefleider : D. Krijger

1203.23

Rij

Inhaaldata en koudebehoefte bij bloeivervroeging van Lysimachia in container
Proefleider : D. Krijger
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Rij

Inhaaldata en koudebehoefte bij bloeivervroeging van Alchemilla in container
Proefleider : D. Krijger

1203.25

Rij

Aconitum: ingevroren plantmateriaal in wel en niet afgedekte
grond II
Proefleider : D. Krijger

1203.26

Rij

Callistephus, bloeispreiding door daglengte
Proefleider : D. Krijger

1203.27

Rij

Effect afsnijhoogte op tweede snede bij Delphinium elatum
Proefleider : D. Krijger

1203.28

Hor

Bloeispreiding vaste planten door plantbewaring
Proefleider : A. v.d. Wiel

1211

Grondkoeling bij de bollenteelt van amaryllis (Hippeastrum)
Projectleider
: J. Doorduin
Medewerkers
C. Zwinkels-de Brabander
Nagaan in hoeverre het geven van de noodzakelijke koudebehandeling voor bloemknopstrekking tijdens de kasperiode in
plaats van in de preparatiecel, perspectieven biedt voor een
(zeer) vroege bloei en een hogere bolopbrengst
Looptijd
3,2 jaar (1995 - 1999)

1501

De rol van GA bij bloeiinductie
Projectleider
: T. Blacquière
Medewerkers
vacature
Onderzoeken rol van GA's bij bloeiinductie, optimalisering toediening exogeen
GA, opzetten apices-cultuur(weefselkweek) van Spathiphyllum, uittesten GA
in relatie tot bloei bij andere plantesoorten
Looptijd
4,0 jaar (1995 - 1999)

1 501. 1

Aal

De rol van GA bij bloeijaar 1
Proefleider : A. Disco

1 501. 2

Aal

De rol van GA bij bloeijaar 2
Proefleider : A. Disco

1502

Meristeemontwikkeling bij bloeiinductie
Projectleider
: T. Blacquière
Medewerkers
H. Verberkt
Al ver voordat een plant bloeit tengevolge van een bloeiinductieve behande
ling zijn er veranderingen waarneembaar in de apex. Een vroegtijdige obser
vatie van de mate en fase van inductie maakt snellere en meer nauwgezette
interpretatie van de effecten van de behandelingen mogelijk.
Looptijd
4,0 jaar (1995 - 1998)
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1502. 2

1504

Aal

Bloemvorming Begonia
Proefleider : H. Verberkt

Invloed luchtvochtigheid tijdens de preparatie op de
plantopbouw en produktie van Freesia
Projectleider
J. Doorduin
Medewerkers
C. Zwinkels-de Brabander
Nagaan inhoeverre de luchtvochtigheid tijdens de preparatie van invloed is op
de plantopbouw en mogelijkheden biedt om het plantvolume beter te beheer
sen
Looptijd
1,5 jaar (1995 - 1996)

2202

Kwalitatieve effecten van kunstlicht
Projectleider
: T. Blacquière
Medewerkers
vacature, D. Krijger, J. de Hoog
Effect van de daglengte en lichtsamenstelling op de ontwikkeling en morfo
logie van snijbloem- en groentegewassen.
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)

2202.24

Aal

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

2202.29

Aal

Fotoperiodische belichting: cyclisch of continu?
Proefleider : T. Blacquière

2202.30

Hor

Optimaliseren assimilatiebelichting en watergift Eustoma
Proefleider : M. Arendsen

2202.31

Aal

Tijdstip en niveau fotoperiodische belichting bij Bouvardia
Proefleider : J. de Hoog

2202.32

Aal

Invloed van assimilatiebelichting tijdens de inductiefase
van pot-Phalaenopsis
Proefleider : K. Uitermark

2202.33

Naa Oriënterend onderzoek naar effect van belichtingsintensiteit
en gebruik van gloeilampen op gewasontwikkeling chrysant
Proefleider : R. Maaswinkel

2204

Effect van het temperatuurregime op de morfologie en ontwik
keling van snijbloemen, pot- en perkplanten
Projectleider
: J. Vogelezang
Medewerkers
H. Verberkt, C. de Beer, L. Stapel-Cuijpers, G. v.Leeuwen,
G. Mulderij
Effect van (alternatieve) temperatuurregimes op ontwikkeling
en plantvorm met als doel een meer 'natuurlijke' groeiregulatie en
betere besturing van de bloeirespons
Looptijd
6,0 jaar (1991 - 1996)
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2204.21

Len Temperatuur-onderzoek Spathiphyllum
Proefleider : C. de Beer

2204.30

Aal

Circadiane ritmes bij pot/perkplanten II
Proefleider : J. Vogelezang

2204.33

Aal

DIF in relatie tot het licht- en temperatuumiveau
Proefleider : J. Vogelezang

2204.34

Aal

Invloed voornacht-/nanachtverhoging op knopuitloop roos
Proefleider : J. Vogelezang

2204.35

Aal

Invloed temperatuur op bladkleur bi] Epipremnum en op bladranden
bij Marantaceae
Proefleider : G. Mulderij

2204.36

Len Invloed van DIF en etmaaltemperatuur op de groei van enkele
groene potplanten
Proefleider: C. de Beer

2204.37

Hor

2205

Bepaling plaatseffecten nieuwbouw potplanten Horst ter voor
bereiding op het klimaatonderzoek
Proefleider : C. de Beer

Effect van de bodemtemperatuur op produktie en kwaliteit
van snijbloemen
Projectleider
: J. Vogelezang
Medewerkers
M. Arendsen, G. v. Leeuwen
Kwantificering van de effecten van een verlaagde worteltemperatuur tijdens
de verschillende groeifasen
Looptijd
8,0 jaar (1991 - 1998)

2205. 6

Aal

Invloed rhizoomtemperatuur op reactietijd Alstroemeria
Proefleider : L. Stapel-Cuijpers

2205. 7

Kla

Optimalisering klimaat bij Alstroemeria
Proefleider : F. v. Noort

2205. 8

Aal

Invloed temperatuurfluctuaties op produktie en reactietijd
Alstroemeria
Proefleider : L. Stapel-Cuijpers

2212

Invloed van het C02-niveau op de kwaliteit van bloemisterijgewassen
Projectleider
: L. Stapel-Cuijpers
Medewerkers
H. Verberkt
Vaststellen van de invloed van het C02-niveau op produktie en kwaliteit van
bloemisterijgewassen om te komen tot een afgewogen advies voor optimale
C022-dosering.
Looptijd
5,0 jaar (1994 - 1998)
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2212.5

2216

Hor

Invloed van het C02-niveau en assimilatiebelichting op de
produktie en kwaliteit van potplanten
Proefleider : L. Stapel-Cuijpers

Sturing van de bloemontwikkeling van Aster in de winter
(DIARP)
Projectleider
: T. Blacquière
Medewerkers
A. Durieux, O. Pravda
Verbetering bloemzetting bij Aster door gerichte manipulatie
met daglengte, lichtkleur en plantehormonen. Verkrijgen van
inzicht in de processen betrokken bij bloemontwikkeling en
abortie/verdroging. Dit is een noodzaak voor een succesvolle
winterteelt.
Looptijd
2,8 jaar (1994 - 1996)

2216. 3

2218

Aal

Sturing bloemontwikkeling aster III
Proefleider : T. Blacquière

Informatiemanagement-systeem uitwendige plantkwaliteit
Projectleider
M. Dijkshoorn-Dekker
Medewerkers
: J. Vogelezang, P. v. Weel
Het uitwerken van een informatiemanagement-systeem voor
praktijkbedrijven met als doel het bereiken van een gewenste
uitwendige kwaliteit van potplanten. Hiermee wordt beoogd om
een vereenvoudigde arbeidsplanning te verkrijgen, alsmede een
vermindering van uitval en arbeidsbehoefte.
Looptijd
2,5 jaar (1 995 - 1997)

2218. 1

Aal

Koppeling gewaskenmerken Ficus benjamina aan beeldanalyse
(Combinatie met proef 7409.1)
Proefleider : M. Dijkshoorn-Dekker

2218. 2

Aal

Effect van temperatuur in combinatie met wijderzetten op de
ontwikkeling van Ficus benjamina
Proefleider : M. Dijkshoorn-Dekker

2218.3

Aal

Uittesten prototype Informatiemanagement-systeem
Proefleider : M. Dijkshoorn-Dekker

2220

Ontwikkeling, produktie en toepassing van interferentie
pigmenten in plastic folies
Projectleider
T. Blacquière
Medewerkers
: vacature
Beproeven van de werking van folies met interferentiepigmenten als
scherm en als tunnel
Looptijd
3,0 jaar (1996 - 1998)
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6114

Beinvloeding morfologie pot- en perkplanten door middel van bemesting
Projectleider
R. Baas
Medewerkers
A. Brandts, G. v. Leeuwen
Door middel van bemesting de plantmorfologie zodanig beïnvloeden, dat het
gebruik van groeiregulatoren verminderd kan worden
Looptijd
6,0 jaar (1991 - 1996)

6114.11

Aal

Invloed EC en Fe op bladkleur Epipremnum (Scindapsus)
Proefleider : G. Mulderij

6114.12

Aal

Invloed van voedingsniveau op groei en kwaliteit bij perkplanten
Proefleider : A. Brandts

6114.13

Kla

Groeiregulatie middels bemesting bij diverse perkplanten
Proefleider : G. v. Leeuwen

6303

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

6303.4

7409

Kla

De invloed van recirculatie op de produktie bij komkommer
Proefleider : P. Haghuis

Objectieve meting plantkwaliteit met behulp van beeldverwerking
Projectleider
P. v. Weel
Medewerkers
: M. Dijkshoorn-Dekker, J. Vogelezang
Definitie van een set parameters en een meetmethode,
gebruikmakend van beeldverwerking, waarmee de ontwikkeling
van individuele planten kan worden gevolgd. Dit kan worden
gebruikt voor een sorteersysteem en een plantontwikkelingsmodel.
Looptijd
3,0 jaar (1994 - 1997)

7409. 1

Aal

Koppeling gewaskenmerken Ficus benjamina aan beeldanalyse
(Combinatie met proef 2218.1)
Proefleider : P. v. Weel

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

505
Kwaliteitsbeïnvloedende processen na de oogst
H. van Gorsel
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Korte beschrijving van het hoofdproject:
Doel van dit hoofdproject is om door middel van de bestudering van de fysiologische
processen die aan produktkwaliteit ten grondslag liggen te kunnen adviseren over
maatregelen waarmee kwaliteitsverlies kan worden voorkomen.
Tot de processen waarvan de invloed op de kwaliteitsaspecten wordt bestudeerd
behoren:
1) ademhaling om o.a. de fysiologische staat van een produkt, het adaptatievermo
gen, 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 blbemveroudering.
Voortvloeiend daaruit wordt ook nagegaan op welke wijze men Produkten kan behan
delen 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 ver
oudering.
Het beoogde resultaat van het project is het aangeven van kwaliteits-beschermende
maatregelen en methoden.
Projecten:
4306

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

4306. 2

4307

Aal

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

Ademhaling als maatstaf voor kwaliteit van bloemisterijprodukten
Projectleider
: R. v. Gorsel
Medewerkers
Het gebruiken van ademhalingsintensiteit als een
parameter voor het karakteriseren van processen die de
kwaliteit van bloemisterijprodukten bepalen
Looptijd
: 5,0 jaar (1994 - 1998)

4307. 1

Aal

Relatie tussen ademhaling en uitbloeisnelheid
Proefleider : R. v. Gorsel
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4502

Milieubelasting en effectiviteit van anti-ethyleen als voor
behandelingsmiddel voor snijbloemen
Projectleider
: E. Sytsema-Kalkman
Medewerkers
: L. Jansen
De bijdrage van het Proefstation betreft het toetsen van
milieuvriendelijke STS-vervangers
6,0 jaar (1991 - 1996)
Looptijd

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

506
Verhoging en handhaving van de produktkwaliteit van snij
bloemen en potplanten
N. A. Marissen

Korte beschrijving van het hoofdproject:
Het onderzoek zal zich richten op de vraag welke planteigenschappen (bijv. inhoudstoffen, regulatie, morfologie) bepalend zijn voor de uitwendige (sierwaarde) en
inwendige (houdbaarheid en stressbestendigheid) produktkwaliteit. Kennis over de
veranderingen van deze planteigenschappen tijdens de keten van teler tot en met
consument is noodzakelijk om de kwaliteit van het sierteeltprodukt bij de consument
zo lang mogelijk te behouden. Doel is deze eigenschappen te kwantificeren en op te
helderen hoe ze door teeltmaatregelen worden beïnvloed, om zo tijdens de teelt reeds
te kunnen sturen op een optimale houdbaarheid.
Projecten:
4303

Factoren die de bloemknopopening beïnvloeden bij Freesia
Projectleider
E. Sytsema-Kalkman
Medewerkers
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
6,0 jaar (1991 - 1996)

4303. 6

4403

Aal

Invloed van seizoen op koolhydraatgehaltes van Freesia
Proefleider : E. Sytsema-Kalkman

Adaptatie van potplanten aan naoogstcondities
Projectleider
A. Bulle
Medewerkers
In dit project wordt de invloed van de teeltomstandigheden
gedurende de laatste fase van de teelt nagegaan op trans
portgevoeligheid en uitbloei. Hierbij dient gedacht te worden
aan de invloed van bemesting, temperatuur, luchtvochtigheid
en licht.
Looptijd
6,0 jaar (1991 - 1996)
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4403.10

Aal

Invloed klimaatomstandigheden op houdbaarheid potplanten
Proefleider : A. Bulle

4403.13

Aal

Nagaan invloed van teeltfactoren op de houdbaarheid van
poinsettia
Proefleider : A. Brandts

4403.14

Aal

Bepalen van plantgegevens die indicatief zijn voor houdbaarheidsverschillen bij potplanten
Proefleider : C. Vonk Noordegraaf

4407

Invloed van teeltfactoren op de waterhuishouding van snij
bloemen
Projectleider
G. Slootweg
Medewerkers
A. Hazendonk, vacature
Vaststellen van de invloed van teeltfactoren op de water
huishouding van snijbloemen
Looptijd
: 5,0 jaar (1995 - 1999)

4407. 2

Aal

Invloed van het klimaat tijdens de teelt op het optreden van
slap blad tijdens het vaasleven van chrysant
Proefleider : G. Slootweg

4407. 3

Aal

Inventarisatie van houdbaarheidsverschillen bij Bouvardia
Proefleider : G. Slootweg

4407. 4

Aal

Waterhuishouding Bouvardia
Proefleider : G. Slootweg

4407. 5

Aal

Invloed van teelt op optreden van slap blad chrysant II.
Proefleider : G. Slootweg

4408

Invloed van teeltwijze op koolhydraathuishouding en houd
baarheid van roos
Projectleider
N. Marissen
Medewerkers
G. Slootweg
Inzicht krijgen in de invloed van de teeltwijze (jagen versus rustig telen)
op de koolhydraatreserves in de geoogste tak en de rol van de koolhydraatstatus voor de sierwaarde van de roos
Looptijd
4,0 jaar (1996 - 1999)

4408. 1

Aal

Invloed van verschillende teeltwijzen op de koolhydraathuis
houding en de houdbaarheid van enkele rozencultivars
Proefleider : N. Marissen
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Invloed transportcondities op houdbaarheid potplanten
Projectleider
: A. Bulle
Medewerkers
G. Slootweg
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
5,0 jaar (1992 - 1996)

6118

Invloed Ca-translocatie op kwaliteit roos
Projectleider
R. Baas
Medewerkers
N. Marissen, A. Kerssies, D. v.d. Berg
Door middel van diverse bemestings- en klimaatregimes de Ca-translocatie
naar de bloemknop beïnvloeden. Hiermee wordt onderzocht in hoeverre de
gevoeligheid voor Botrytis en de houdbaarheid van roos wordt beïnvloed.
Looptijd
3,0 jaar (1996 - 1998)

6118.1

Aal

Invloed Ca/B-bemesting en relatieve vochtigheid op Ca-transport
in roos 'First-Red'
Proefleider
: R. Baas

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

507
Verhoging en handhaving van de produktkwaliteit van glas
groenten
J. Janse

Korte beschrijving van het hoofdproject:
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 gezondheidsbevor
derende inhoudstoffen).
Binnen dit hoofdproject zal onderzocht worden welke en in welke mate teeltmaatre
gelen de kwaliteit kunnen verhogen.
Door het nemen van de juiste maatregelen tijdens de oogst, het sorteren en inpakken
moet schade door handelingen zoveel mogelijk worden 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
onderzoek verricht naar optimale bewaaromstandigheden op het teeltbedrijf middels
verpakking of klimaatomstandigheden.
Binnen dit hoofdproject valt eveneens de karakterisering van de smaak van Produk
ten, behorend tot verschillende segmenten binnen een aantal produktgroepen.
Projecten:

Onderzoekprogramma PBG en ROC's 1996

62

4107

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

4107. 8

Naa Voorkomen van neusrot door middel van 'kasklimaat en voeding
Proefleider : G. Heij

4107. 9

Naa Bewaking van de smaak van segmenten bij tomaat
Proefleider : J. Janse

4107.10

Naa Invloed van bewaartemperatuur op de smaak van tomaat
Proefleider : J. Janse

4107.11

Hor

Scheuren in relatie tot watergeven in voor- en najaar bij troscherrytomaat
Proefleider : H.v. Gurp

4701.12

Hor

Invloed van matkoeling op het optreden van fysiologische afwijkingen
bij trostomaat tussentype
Proefleider : H.v. Gurp

4406

Verbetering van de houdbaarheid van komkommer via combinatie
van ras en teeltmaatregelen
Projectleider
: J. Janse
Medewerkers
H. v. Gurp, P. Haghuis
Kwantificering van de mogelijkheden tot verbetering van de houdbaarheid
van komkommer door combinatie van verschillende teeltmaatregelen
Looptijd
2,0 jaar (1994 - 1996)

4406.3

Kla

Wijze van leiden van de hoofdranken bij komkommer
Proefleider : P. Haghuis

4406.4

Kla

Bladsnoeihoeveelheden en bladsnoeifrequenties bij komkommer
Proefleider : P. Haghuis

4406.5

Kla

Toppen van de zijranken bij komkommer
Proefleider : P. Haghuis

4406.6

Kla

Invloed EC op de verhouding produktie/kwaliteit van komkommer
Proefleider : P. Haghuis
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4409

Het verbeteren van de houdbaarheid van ronde tomaat
gedurende de zomerperiode
Projectleider
: W. Verkerke
Medewerkers
L. Schotanus, M. Schols
De houdbaarheid van ronde tomaten is in de zomerperiode wis
selend. Dit project heeft als doel extreme dalen in de houd
baarheid te voorkomen. Door deze kwaliteitsborging kan aan
afnemers een constantere kwaliteit worden geboden, ook van
minder lang houdbare, maar goed smakende rassen.
Looptijd
3,3 jaar (1995 - 1998)

4409. 1

6107

Naa Het effect van hoge nacht of hoge etmaaltemperatuur op de
houdbaarheid van ronde tomaat in de zomerperiode
Proefleider : W. Verkerke
Verlaging van het nitraatgehalte in blad-, knol- en wortel
gewassen
Projectleider
W. Post
Medewerkers
A. v.d. Bos, H. Buitendijk, H. v. Gurp, C. Tanis
Door regulatie van het stikstofaanbod en de stikstofvorm bij blad- en
knolgewassen te komen tot produkten van een goede kwaliteit
met een laag nitraatgehalte. Invloed van samenstelling van
anionen in het wortelmilieu op het nitraatgehalte nagaan
Looptijd
6,0 jaar (1991 - 1996)
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PROEFSTATION VOOR BLOEMISTERIJ EN GLASGROENTE
1.
2a
2b
3.
4.
5.
6.

Programmanummer
Titel
Werktitel
Aanvangsjaar
Eindjaar
Type programma
Naam programmaleider
Instelling
Uitvoerende instellingen

VI
Ontwikkeling van methodieken en kwaliteitstoetsen
Methodiekontwikkeling
1996
2002
Onderzoek
L.C. Davidse
Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
PBG

8. Beknopte beschrijving:
Dit programma richt zich op methodiekontwikkeling ten behoeve van het totale PBGonderzoek of voor een externe opdrachtgever. Kwaliteitstoetsen 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 de vermeerdering, selectie en aanpassing van het uitgangsmateriaal en de detectie
en identificatie van plantpathogene organismen. Een belangrijke onderdeel van dit
programma is ook de ontwikkeling van meetmethodieken ten behoeve van de kwali
ficering en kwantificering van de watervoorziening en minerale voeding en de kwali
ficering van het wortelmedium teneinde optimale groeiomstandigheden te kunnen
realiseren. 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.
9. Inhoudelijke beschrijving:
a. Aanleiding tot het onderzoek en probleemstelling
De Nederlandse glastuinbouw dient te kunnen blijven beschikken over een assorti
ment van gewassen, die op optimale wijze kunnen worden geteeld en waarmee Pro
dukten kunnen worden verkregen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de handel en
de consument. Veredelings- en vermeerderingsbedrijven zien zich gesteld tot het
leveren van Produkten waaraan in de toekomst nog hogere en meer gecompliceerde
eisen en wensen worden gesteld door andere schakels in de keten. Het verkrijgen van
inzicht in deze eisen en wensen en het onderzoek naar maatregelen en methoden om
hieraan te kunnen voldoen vormt een onderdeel van Programma V. Dit programma
richt zich op het ontwikkelen van methoden waarmee het assortiment kan worden
aangevuld en verbeterd en kan worden getoetst op de grote verscheidenheid van
wensen en eisen vanuit de keten. Tevens zullen methoden worden ontwikkeld,
waarmee geschikt uitgangsmateriaal snel kan worden vermeerderd en worden ge
toetst op echtheid, zuiverheid en gezondheid.
Naast de eisen die de Nederlandse glastuinbouw stelt aan veredelings- en vermeerde
ringsbedrijven ten aanzien van geschikt uitgangsmateriaal worden ook hoge eisen
gesteld aan de toeleverende- en dienstverlenende industrie, in het algemeen ten
aanzien van de kwaliteit en geschiktheid van de door hen geleverde produkten en
diensten. Binnen het PBG is op een aantal van deze terreinen expertise aanwezig. Met
name op het gebied van de watervoorziening, de minerale voeding en kwaliteit van
wortelmedia en substraten zijn meetmethodieken, analysemethoden en meetappara
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tuur ontwikkeld of in ontwikkeling. Deze ontwikkeling van methodieken en apparatuur
is enerzijds nodig voor het onderzoek in andere programma's, anderzijds kunnen de
ontwikkelde methoden en apparatuur ook routinematig aan de sector ter beschikking
worden gesteld.
De routinematige toepassing van ontwikkelde methoden kan binnen het PBG gebeu
ren. Dit is bijvoorbeeld reeds het geval ten aanzien van de organisatie en uitvoering
van de gebruikswaarde- en referentietoetsen zoals beschreven in Programma 7. Het is
ook denkbaar de routinematige toepassing van door het PBG ontwikkelde methoden
of door het PBG ontwikkelde apparatuur aan de sector aan te bieden in samenwerking
met of via de toeleverende industrie of een dienstverlenende instantie. In beide geval
len dienen daartoe afspraken te worden gemaakt ten aanzien van het intellectueel ei
gendom.
b. Doelstelling
Het programma beoogt methodieken en kwaliteitstoetsen te ontwikkelen en vast te
leggen in databases ten behoeve van het onderzoek van het PBG en voor externe
opdrachtgevers.
c. Fasering en samenhang
Op basis van de vraag naar methodieken en kwaliteitstoetsen vanuit de overige PBGprogramma's en van externe opdrachtgevers zal per hoofdproject een lijst van te
ontwikkelen protocollen worden opgesteld. In overleg met PBG-hoofdprojectleiders en
externe opdrachtgevers zal vervolgens een onderzoekprogramma worden opgesteld,
waarbij per protocol een projectbeschrijving zal worden gemaakt.
d.

Aanpak en werkwijze
De in het PBG aanwezige kennis en expertise ten aanzien van methodieken en kwali
teitstoetsen zal per hoofdproject worden vastgelegd in databases, die toegankelijk zijn
voor het PBG-onderzoek in andere programma's. Nieuwe methoden en toetsen zullen
worden ontwikkeld en bestaande zullen, indien nodig, worden aangepast.

e. Doelgroepen
- PBG-hoofdprojectleiders
- Keuringsdiensten en dienstverlenende laboratoria aan de glastuinbouw
- Onderzoekinstellingen
- Veredelingsbedrijven, plantekwekers, tuinders, veilingen, groothandel, marketingor
ganisaties, consumentenorganisaties, detailhandel
- Toeleveranciers aan de glastuinbouw
f.

Relaties met andere programma's in 1996
Het programma heeft relaties met de andere PBG-programma's als toeleverend pro
gramma van toe te passen of in de sector te implementeren meetmethoden of kwali
teitstoetsen

10 Organisatie van het programma (nog in te vullen)
11 Planning van het onderzoek in 1 996
Het programma is ingedeeld in een aantal hoofdprojecten die elk gericht zijn op het
ontwikkelen van methoden of toetsen op een specifiek gebied, waaraan behoefte
bestaat, hetzij in de eigen organisatie hetzij bij externe opdrachtgevers
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Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

601
Vermeerdering, selectie en aanpassing van uitgangsmateriaal
H.J. van Telgen

Korte beschrijving van het hoofdproject:
Optimalisering van het vermeerderingsproces (o.a. temperatuur, licht, gasatmosfeer,
keuze groeiregulatoren) tijdens vermeerderings-, bewortelings- en opkweekfase.
Onderzoek naar de correlatie tussen de aard van het uitgangsmateriaal en het geteel
de eindprodukt. Ontwikkeling van genotypische, fysieke of fysiologische sorteringsof selectiecriteria vanuit de wens om tot een gedefinieerd eindprodukt te komen.
Aanpassing van uitgangsmateriaal door ontwikkeling van methoden om uitgangsma
teriaal ziektevrij te maken en ontwikkeling van regeneratie-, transformatie- en selec
tieprocedures. Het toepassingsgereed maken van celbiologische en moleculair biolo
gische technieken.
Projecten:
5204

Ziektenvrije vermeerdering snijbloemgewassen
Projectleider
H.J. v. Telgen
Medewerkers
A. v. Mil-Vieveen
Bij een aantal snijbloemteelten van vaste planten zijn grote
problemen met besmet uitgangsmateriaal. Meristeemcultuur zou
een oplossing kunnen zijn. Dit project beoogt media te ont
wikkelen voor een succesvolle uitgroei van meristeem naar
een ziektenvrije vermeerderbare plant.
Looptijd
: 3,0 jaar (1994 - 1997)

5204. 1

5205

Div

Ontwikkeling meristeem-protocollen
Proefleider : H.J. v. Telgen

Regeneratie bij bloemisterijgewassen
Projectleider
: H.J. v. Telgen
Medewerkers
A. v. Mil
Ontwikkeling regeneratiemethoden voor kleinere bloemisterij
gewassen, toetsing selectiemethoden.
Looptijd
4,0 jaar (1996 - 1999)

5206

In vitro vermeerdering in vloeibare media
Projectleider
: H.J. v. Telgen
Medewerkers
J. ter Brugge, G.J. de Klerk
Bepalen van de effecten van gebruik van vloeibare media op
de vermeerderingsfactoren en kwaliteit van in vitro vermeer
derde planten. Vergelijking van een aantal beschikbare sy
stemen met betrekking tot groei en ontwikkeling. Onderzoeken van
de mogelijk beperkende factoren.
Looptijd
2,0 jaar (1996 - 1997)
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5302

Optimaliseren stenten bij roos
Projectleider
: A. Kromwijk
Medewerkers
M. ten Hoope, C. Beelen
Doel is het verbeteren van het slagingspercentage bij het stenten van R. canina 'Inermis'-klonen. Goede, geselecteerde onderstamklonen kunnen dan via
bovengronds gegroeid hout vegetatief vermeerderd worden, waardoor be
smetting met Phytophthora en aaltjes voorkomen kan worden
Looptijd
8,0 jaar (1989 - 1996)

5302. 5

Aal

Verenigbaarheid van ent en onderstam bij'kasrozen
Proefleider : J. de Hoog

5302. 6

Aal

Vergelijking onderstammenhout van moerplanten vermeerderd
door stek en door weefselkweek van de onderstam Sturcinq
Proefleider : A. Kromwijk

5304

Stekken en opkweek van rozencultivars op eigen wortel
Projectleider
H.J. v. Telgen
Medewerkers
J. de Hoog, A. Kromwijk
Onderzoek naar de factoren die de stekbeworteling beïnvloe
den en de invloed daarvan op de eerste snee
Looptijd
4,2 jaar (1993 - 1997)

5304. 4

5306

Aal

Invloed herkomst stek en bewortelingsomstandigheden op de
uniformiteit van de beworteling en scheutgroei bij roos
Proefleider : A. Kromwijk

Ontwikkeling van een stekmethode bij Trachelium
Projectleider
R. Maaswinkel
Medewerkers
C. Zwinkels, A. Kromwijk
Ontwikkeling en toetsing van een stekmethode van Trache
lium ter verbetering van de uniformiteit in groei en bloei
Looptijd
2.0 jaar (1994 - 1996)

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

602
Kwaliteitstoetsen voor sortimentsbeoordeling
A. de Gelder

Korte beschrijving van het hoofdproject:
De komende jaren zal in onderzoek en praktijk veel aandacht geschonken worden aan
kwaliteit van het produkt 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
beschikken, die de kwaliteit op een objectieve manier meten. Naast de wijze van
kwaliteitsmeting aan het eindprodukt is de manier van meting van kwaliteit als ge
schiktheid van cultivars voor het produktieproces onderwerp van onderzoek.
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Het hoofdproject zal zich in het bijzonder richten op snelle meting van houdbaarheid
van cultivars en op toetsing op ziekteresistenties. Ondermeer zal studie gedaan
worden naar de perspectieven van toepassing van nieuwe technieken zoals chlorofylfluorescentie en beeldanalyse bij dit veld van onderzoek.
Projecten:
1301

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

1301.16

Aal

Ontwikkeling toetsmethode voor referentietoets anjer
Proefleider : A. Hazendonk

1301.19

Aal

Toetsen Begoniasortiment voor de referentietoets
Proefleider : A. de Gelder

1301.20

Aal

Toetsen Saintpauliasortiment voor referentietoets
Proefleider : A. de Gelder

1301.21

Aal

Toetsen poinsettiasortiment voor referentietoets
Proefleider : A. de Gelder

1301.22

Aal

Ontwikkeling referentietoets roos IV
Proefleider : A. Hazendonk

1301.23

Aal

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

1301.24

Aal

Ontwikkeling referentietoets chrysant II
Proefleider : A. Hazendonk

1301.25

Aal

Ontwikkeling referentietoets Ficus
Proefleider : A. de Gelder

1301.26

Hor Hypericum: sortiment toetsen op houdbaarheid
Proefleider : A. v.d. Wiel
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1302

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

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

603
Detectie en identificatie van plantpathogene organismen
A. Kerssies

Korte beschrijving van het hoofdproject:
Plantpathogene organismen (schimmels, bacteriën, virussen) kunnen in de glastuin
bouw 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 aantas
ten en in het ergste geval een heel gewas vernietigen. Veel plantpathogene organis
men geven pas uitwendige symptomen nadat ze al een periode in de produktiefase
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 bestrij
dingsmiddelen tijdens de produktiefase. Het is hierbij een eerste vereiste dat het
uitgangsmateriaal vrij is van plantpathogene organismen.
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 begin
nen met gezond uitgangsmateriaal en zodoende het bestrijdingsmiddelengebruik te
verminderen en het risico in gesloten teeltsystemen van snelle en ongecontroleerde
verspreiding van plantpathogene organismen zoveel mogelijk uit te sluiten.
Projecten:
3102

Elektroforetische identificatie en detectie van plantpatho
gene organismen
Projectleider
A. Kerssies
Medewerkers
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 uit
gangsmateriaal te kunnen toetsen
5,0 jaar (1992 - 1996)
Looptijd
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3102. 9

Aal

Evaluatie elektroforetische detectie van Phytphthora spp.
in bloemisterijgewassen
Proefleider : A. Kerssies

3102.10

Aal

Evaluatie elektroforetische detectie van Fusarium oxysporum
f.spp. in bloemisterijgewassen
Proefleider : A. Kerssies

3103

Detectie Fusarium oxysporum f.sp. cyclaminis in voedings
oplossingen
Projectleider
A. Kerssies
Medewerkers
A. Numansen, P. Boonekamp (LBO), J. v. Doom (LBO)
Ontwikkelen van een betrouwbare en zeer gevoelige detectiemethode voor Fusarium oxysporum f.sp. cyclaminis in
voedingsoplossingen.
Looptijd
: 3,0 jaar (1996 - 1998)

3104

Elektroforetische identificatie en detectie van plantpathogene
organismen in bloemisterijgewassen
Projectleider
: A. Kerssies
Medewerkers
: A. Kerssies
Het ontwikkelen van een betrouwbare en snelle identificatie
methode voor plantpathogene schimmels, zoals Fusarium,
Phytophthora. Deze methoden moeten geschikt zijn om massaal,
routinematig uitgangsmateriaal te kunnen toetsen.
Looptijd
4,3 jaar (1995 - 1999)

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

604
Gewasanalyse en chemische, fysische en biologische analyse
van water, voeding en substraten
C. de Kreij

Korte beschrijving van het hoofdproject:
In plantedelen worden onder andere zuur-, koolhydraat-, en mineraalgehalten bepaald.
Er moet steeds worden gezocht naar de meest optimale voorbehandelings-, ontsluitings- en analysetechnieken. Andere dan de huidige in gewas uitgevoerde organische
verbindingen zullen worden geanalyseerd, bijvoorbeeld vitamines.
Chemische, fysische en biologische analyses van substraten moeten reproduceerbaar
zijn en ze moeten goed afgestemd zijn op wat voor planten, de tuinder en het milieu
belangrijk is. De te meten eigenschappen zijn onder andere duurzaamheid, water/lucht-verhouding en beschikbaarheid van voedingsstoffen en mogelijk toxische
stoffen. Onderzoek vindt plaats naar de juiste analystechnieken van organische
verbindingen in voedingsoplossingen. Er wordt gestreefd naar nationale en internati
onale acceptatie en uniformering van de methoden.
Projecten:

Onderzoekprogramma PBG en ROC's 1996

71

6302

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

6302. 2

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

6302. 3

Naa Ontwikkeling van bepalingsmethoden voor fysische eigenschap
pen van substraten
Proefleider : G. Wever

6302.11

Naa Snelheid van wateropname van substraten
Proefleider : G. Wever

6311

Fysische structuur en structuurstabiliteit van potgrondmengsels
Projectleider
: J. Verhagen
Medewerkers
J. Jansen
Onderzoek naar invloeden op structuur en structuurstabiliteit van potgrond
mengsels. Ontwikkelen van analysemethoden om vertering en verteerbaar
heid van componenten voor potgronden en potgrondmengsels te
onderkennen.
Looptijd
3,0 jaar (1996 - 1998)

6403

Chemisch onderzoek als ondersteuning van toegepast onderzoek
Projectleider
C. v. Elderen
Medewerkers
C. Binda, V. Korpel-Arkesteijn
Het verrichten van chemisch onderzoek naar voorbewerkingen, extractie- of
analysemethoden om uitsluitsel te geven omtrent de minerale voedingstoe
stand van het gewas, het voorkomen van voor de menselijke gezondheid
schadelijke stoffen of voor de consuptiekwaliteit essentiële stoffen
Looptijd
7,0 jaar (1992 - 1998)

6403. 3

Naa Bepalingsmethode organische zuren en suikers in vruchten
Proefleider : C. v. Elderen

6403. 4

Naa Kwaliteitsborging laboratorium
Proefleider : C. v. Elderen

6403.10

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

Onderzoekprogramma PBG en ROC's 1996

72

6404

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

6404. 3

6405

Naa Bepalingsmethode voor de zuur/base-capaciteit van substraten
Proefleider : C. v. Elderen
Ontwikkeling van extractiemethoden voor het bepalen van
spoorelementen in venige substraten
Projectleider
C. de Kreij
Medewerkers
C. Binda, V. Korpel-Arkestein, C. v. Elderen,
A. Huys
Het bepalen van spoorelementen in venige substraten geeft problemen wat
betreft bepalingstechnieken en ook wat betreft e interpretatie van de gege
vens. Door onderzoek wordt etracht hierin verbetering te brengen. Verschil
lende extractiemethoden worden vergeleken.
Looptijd
5,0 jaar (1995 - 1999)

6406

Routinematig onderzoek van bodem-/substraat-/voeding-/gewasmonsters ten behoeve van onderzoekprojecten
Projectleider
M. Warmenhoven
Medewerkers
N. Straver, T. Rozendal
Uitvoeren van chemische analyses ten behoeve van het onderzoek op het
PBG en de ROC's.
Looptijd
6,0 jaar (1994 - 1999)

6406. 1

Aal

Chemische analyses van verschillende gewassen
Proefleider : M. Warmenhoven

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

605
Meetmethodieken voor produktkwaliteit
W. Verkerke

Korte beschrijving van het hoofdproject:
Kwaliteitsproblemen hebben meestal een complexe achtergrond. Kwaliteit is de resul
tante van verschillende teeltmaatregelen. Voor een goede fijnafstelling in de teelt is
zowel een analyse van de achterliggende fysiologische processen als kennis van
mogelijke bottlenecks in alle schakels van de keten noodzakelijk. De produkten 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 gewaarborg
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de 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 textuuraspec
ten zoals de meligheid van het vruchtvlees bepaald. Aan alle produkten worden
steeds strengere eisen gesteld ten aanzien van de gaafheid, vorm, geur, smaak,
aanwezigheid van postitieve inhoudstoffen als vitamines en de afwezigheid van onge
wenste stoffen zoals nitraat.
Het doel van dit hoofdproject is door een 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.
Projecten:
4106

Opsporen en toetsen van relaties tussen fysische vrucht
eigenschappen en de smaakwaardering van tomaat
Projectleider
J. Janse
Medewerkers
W. Verkerke, M. Schols
In de tomatenteelt wordt vaker overgegaan op lang houdbare tomatenrassen.
De vraag is of dit voor de smaakbeleving van de consument zo gunstig is.
Daarom zullen met name fysische vruchteigenschappen worden opgespoord
en gekwantificeerd in relatie tot de sensorische smaakbeoordeling van tomaat
Looptijd
3,0 jaar (1994 - 1996)

4106.3

4108

Naa Instrumentele meetmethode meligheid tomaat
Proefleider : W. Verkerke
Typeren van de smaak van drie kleuren paprika's
Projectleider
J. Janse
Medewerkers
M. Schols
Nagaan welke en in welke mate verschillende sensorische produkteigenschappen van belang zijn voor de smaakpreferentie bij rode, gele en oranje
paprika's. Ontwikkeling van een kwantitatief beschrijvend model voor
smaak voor elke vruchtkleur
Looptijd
2,3 jaar (1995 - 1997)

4108.1

Naa Vaststellen relaties tussen sensorische eigenschappen bij
verschillende typen paprika
Proefleider : J. Janse

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

606
In situ meetmethodieken
J. A. Kipp

Korte beschrijving van het hoofdproject:
Optimalisering van ondergrondse groeiomstandigheden komt in wezen neer op het
optimaliseren van transsportprocessen in het wortelmilieu. Doel van dit hoofdproject
is dan ook om via metingen in het wortelmilieu belemmeringen van fysisch transport
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te traceren om vervolgens weg te kunnen nemen. De waterfase is hier niet alleen van
belang voor opname van water door de wortel voor verdamping en groei, maar water
is ook de drager van nutriënten. De zuurstofvoorziening en de afvoer van C02 vindt in
hoofdzaak plaats in de gasfase. De water- en luchtverdeling in het wortelmedium is
bij deze processen de bepalende factor. Transportprocessen worden gestuurd door
gradiënten. Het meten van transportsnelheden in het wortelmilieu lijkt vooralsnog
moeilijk. Bepaling van gradiënten geschiedt voornamelijk door concentratie/potentiaal
metingen in plaats en tijd. Recent zijn veelbelovende meetmethoden aangereikt die
echter nog slecht toepasbaar zijn in de meeste wortelmedia. De verwachting is dat
het meten van (veranderingen in) water-, nutriënten- en gasgehalten binnen afzienba
re tijd mogelijk zal zijn. In combinatie met de kennis van fysische en chemische
eigenschappen van wortelmedia zal de voorziening van de plant met deze noodza
kelijke stoffen worden gestuurd.
Meetmethoden gericht op bovengrondse processen in de plant zijn met name de
fotosynthese, watertransport in de stengel en huidmondjesweerstand. Deze proces
sen zijn sterk van elkaar afhankelijk en hebben een interactie met de omstandigheden
in het wortelmilieu. Voor een duidelijk inzicht in de fysisch-chemische processen die
zich in de plant afspelen is combinatie van deze metingen zowel boven- als onder
gronds, noodzakelijk.
Projecten:
4208

In situ meting fotosynthese en chlorofyl-fluorescentie
Projectleider
: T. Blacquière
Medewerkers
: A. Durieux
Meten van de fotosynthese, gekoppeld aan CF, ten behoeve van ptimalisering
van de groei en kwaliteit van gewassen. Testen an CF als maat voor benut
ting van de fotosynthese-capaciteit en als kwaliteitsindicatie tijdens teelt en
na de oogst.
Looptijd
4,0 jaar (1996 - 1999)

6117

Continue EC en vochtmeting in potgronden
Projectleider
R. Baas
Medewerkers
N. Straver
Toetsen van een gecombineerde EC-vochtgehalte- en temperatuursensor
welke metingen permanent in substraten kan uitvoeren. Uteindelijk doel is de
meting te koppelen aan de instelling van de voedingsoplossing teneinde de
bemesting te optimaliseren.
Looptijd
2,3 jaar (1994 - 1996)

6210

Ontwikkeling van meetmethodiek ten behoeve van bemesting van
potplanten
Projectleider
: R. Baas
Medewerkers
vacature
Realiseren van gewenste geleidbaarheid in het wortelmilieu van potplanten
geteeld op een systeem met recirculatie van de voedingsoplossing door
ontwikkeling van een continu meetsysteem.
Looptijd
: 2,7 jaar (1994 - 1997)
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PROEFSTATION VOOR BLOEMISTERIJ EN GLASGROENTE
1.
2a
2b
3.
4.
5.
6.

Programmanummer
Titel
Werktitel
Aanvangsjaar
Eindjaar
Type programma
Naam programmaleider
Instelling
7. Uitvoerende instellingen
8. Beknopte omschrijving

VII
Optimalisering en sturing van gewaskwaliteit
Teeltmanagement
1996
2002
onderzoek
G. W. H. Welles
Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
PBG

9. Inhoudelijke beschrijving
a.

Aanleiding tot het onderzoek en probleemstelling
Vanuit de markt en de overheid worden in toenemende mate randvoorwaarden ge
steld aan het produktieproces. Traditionele teeltsystemen en methoden dienen verder
geoptimaliseerd te worden om enerzijds aan de randvoorwaarden te voldoen en
anderzijds zo effciënt mogelijk te produceren. Om voor belangrijke marktdragers de
toenemende concurrentie het hoofd te kunnen bieden is het daarnaast nodig nieuwe
teeltconcepten en -methoden te ontwikkelen, te toetsen en te implementeren, geka
rakteriseerd door een o.a. hoge mate van ruimtebenutting en mechanisatiegraad. Om
tegemoet te komen aan de toenemende differentiatie in vraag is het noodzakelijk
nieuwe produkt-marktcombinaties op te sporen en te evalueren vanuit het teeltpro
ces. Goed gebruikswaarde-onderzoek van rassen volgens vooraf overeengekomen
protocollen is essentieel om de teler en afzetorganisaties adequaat te kunnen informe
ren. Naast regelmatige informatie over onderzoekresultaten in de vakpers is het van
belang gebundelde informatie, toegesneden op de wensen van de doelgroepen, te
verstrekken.
De belangrijkste doelgroep (telers) vraagt om kennis welke direct toepasbaar moet zijn
binnen het bedrijf. Het teeltproces neemt binnen het bedrijf een centrale plaats in.
Ten behoeve van een verder optimaliseren van het teeltproces, alsmede het ontwikke
len van nieuwe teeltconcepten met het oog op zowel het verlagen van de kostprijs
ten opzichte van concurrenten als het optimaal kunnen benutten van nieuwe markt
segmenten, is continu onderzoek op gewasniveau noodzakelijk. Alle teeltprocessen
binnen het bedrijf zijn daarbij in beeld: keuze uitgangsmateriaal, voeding/watergift,
klimaatbeheersing, gewasbescherming en gewashandeling.
Bestaande kennis aangeleverd vanuit het PBG en vanuit haar omgeving dient zo snel
mogelijk te worden geïmplementeerd in het teeltproces.
De beschikbare kennis moet worden ingepast in de tot dan toe gehanteerde teelt
wijze. Dit vraagt om nader onderzoek onder praktijkomstandigheden, waarbij de
verkregen kennis wordt toegepast in samenhang met andere maatregelen. Ook nieu
we teeltsystemen/-methoden dienen op haar mogelijkheden te worden getoetst in
praktijksituaties. Door synthese van beschikbare thematische kennis wordt nieuwe
kennis gegenereerd en worden nieuwe onderzoeksvragen opgeroepen. Deze kunnen
dan in andere onderzoekprogramma's binnen het PBG worden opgepakt. In het kader
van de ontwikkeling van nieuwe marktsegmenten is het noodzakelijk om een door de
markt gestuurde produktinnovatie ook in het teeltproces ter hand te nemen. Zowel
assortimentsverbreding (nieuwe gewassen) als assortimentsverdieping (aanpassing
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produkt of verhandelingswijze) dienen in het teeltproces nieuwe impulsen te krijgen.
Naast 'development' is ook het beschikbaar maken van bestaande kennis op een voor
de doelgroep hanteerbare wijze een belangrijk aandachtsveld. Immers hierdoor kan de
gebruiker van de informatie, ondersteund door voorlichting, een op maat gesneden
antwoord op zijn vragen vinden.
Plotseling optredende, niet parasitaire, afwijkingen, in economisch beduidende om
vang, dienen te worden geïnventariseerd en beschreven en hiervoor onderzoekspro
jecten te worden geïnitieerd. Nieuwe ontwikkelingen dienen voordat tot implementatie
kan worden overgegaan bedrijfseconomisch te worden geëvalueerd.
b. Doelstelling
Het programma heeft als doel om geïntegreerde teeltstrategieën, teeltsystemen en
methoden te ontwikkelen, te toetsen en te implementeren op praktijkbedrijven.
De fysiologische en technische mogelijkheden van het gewas staan daarbij centraal,
gebruik makend van kennis van nieuwe technologieën, zoals o.a. aangeleverd uit de
onderzoekprogramma 's 1 t/m 6 van het PBG.
Het programma beoogt het volgende op te leveren:
1.
Optimaliseren van traditionele teeltsystemen en -methoden via verhoging van de
efficiëntie van de inzet van de produktiemiddelen tot meer duurzame en milieu
vriendelijke teeltstrategieën;
2.
Nieuwe economisch rendabele, duurzame en milieuvriendelijke produktiesystemen;
3.
Nieuwe produkt-marktconcepten middels het aangeven van de teeltkundige
mogelijkheden van het telen van onderscheidbare Produkten via assortiments
verbreding en -verdieping.
c. Fasering en samenhang
Het programma bouwt voort op kennis welke in verschillende vakgebieden wordt
gegenereerd en identificeert nieuwe knelpunten welke zich voordoen bij de integratie
van technische mogelijkheden in het teeltproces op praktijkbedrijven. Optimaliseren
van traditionele en ontwikkeling van nieuwe strategieën en systemen vindt steeds
plaats vanuit door de markt aangegeven randvoorwaarden en eisen. Het identificeren
en evalueren van traditionele onderscheidbare, (nieuwe) markt-produktconcepten is
hiervoor essentieel.
d.

Aanpak en werkwijze
Parallel aan het onderzoek op praktijkschaal naar optimaliseren van traditionele sys
temen zullen nieuwe systemen en strategieën onder semi-praktijkomstandigheden
worden ontwikkeld en getoetst. Implementatie op praktijkbedrijven zal plaatsvinden
na bedrijfseconomische evaluatie. Onderzoek naar mogelijkheden van nieuwe marktproduktconcepten zal bij belangrijke pilotgewassen in onderscheidbare gewasgroepen
in zowel de glasgroente-, snijbloemen- als potplantenteelt onder glas plaatsvinden,
alsmede in buitenbloemen.

e. Doelgroepen
De belangrijkste doelgroep is de teler als manager van het teeltproces.
Voor zover de kwaliteit van Produkten in andere schakels van de keten het produktieproces beïnvloedt, zullen deze schakels mede doelgroepen kunnen vormen. Voorbeel
den zijn gebruikswaarde-onderzoek (veredelingsbedrijven) en opkweek en vermeerde
ring van uitgangsmateriaal (stek-, vermeerderingsbedrijven en telers).
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Belangrijke afnemers van de Produkten uit het programma zijn tevens voorlichtings
diensten en toeleveringsbedrijven. Daarnaast zullen ook onderwijsinstellingen geïnte
resseerd zijn.
10 Organisatie van het programma
Binnen het programma zal zeer nauw worden samengewerkt met onderzoekers van
andere onderzoekprogramma 's binnen het PBG en van andere onderzoekinstellingen.
In de toetsings- en implementatiefase vindt nauw overleg met NTS en voorlichtings
diensten over de meest wenselijke introductieroute van nieuwe strategieën en syste
men. Financiers, NTS, vertegenwoordigers van voorlichtingsdiensten en van de
betrokken schakels in de keten zullen deel uitmaken van eén begeleidingscommissie
van het programma. De beoogde kennisoverdracht zal geschieden via de media, open
dagen, speciale gewasdagen, via NTS-studie- en excursiegroepen en via studieclub
avonden.
Relaties met andere programma 's in 1996
Bij de uitvoering van dit programma dienen nauwe relaties onderhouden te worden
met alle overige onderzoekprogramma's van het PBG. Enerzijds de programma's 1 t/m
6 welke grenswaarden van produktiefactoren aanleveren, anderzijds programma 8
welke de kennis in dit programma mede vertaalt in beslissingsondersteunende sys
temen voor de teler en bedrijfsdeskundigen. Diverse onderzoekprogramma 's van DLO
kunnen eveneens belangrijke basisinformatie aanleveren voor het ontwikkelen van
nieuwe systemen, strategieën en methoden.

11 Planning in 1996
Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

701
Ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen

Korte beschrijving van het hoofdproject:
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 produkt belangrijk kan dalen of geheel nieuwe
markten kunnen worden bediend. Op basis van gerichte sturing van groei en ontwik
keling en technische kennis zullen systemen ontwikkeld worden, welke een meer
planmatige en grotendeels te mechaniseren teeltwijze mogelijk maken.
Projecten:
1102

Ontwikkeling van een (semi-) hoge draadsysteem bij komkommer
Projectleider
: A. Berents
Medewerkers
R. Engelaan, P. Haghuis
De huidige teeltsystemen bij komkommer worden gekenmerkt door een
sub-optimale ruimtebenutting van de kas, een hoge inzet van chemische
middelen, een discontinuïteit in het evenwichtssysteem voor biologische
bestrijding en hoge plantkosten. Nagegaan wordt wat de teeltkundige con
sequenties zijn
Looptijd
4,1 jaar (1992 - 1996)
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1102.10

Naa Invloed van stengeldichtheid op produktie en kwaliteit in
hogedraad-komkommer
Proefleider : A. Berents

1102.11

Kla

Haalbaarheid van de teelt aan de hoge draad bij komkommer
Proefleider : P. Haghuis

1102.12

Hor

Optimalisering en kwaliteitsverbetering in teelt en afzet
via hogedraadsysteem komkommer
Proefleider : H. v. Gurp

1102.13

Naa Introduktie van het hogedraadsysteem voor komkommer op
praktijkbedrijven
Proefleider : A. Berents

7410

Ontwikkeling innovatieve produktiesystemen
Projectleider
: P. v. Weel
Medewerkers
Het ontwikkelen van nieuwe teeltsystemen voor snijbloemen en groenten
Looptijd
4,0 jaar (1996 - 1999)

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider

702
Optimaliseren van het teeltproces van glasgroenten
A. de Koning

Korte beschrijving van het hoofdproject:
Vanuit de overheid en de markt worden in toenemende mate eisen gesteld aan het
produktieproces. Het produktieproces moet duurzaam en milieuvriendelijk zijn, maar
bovenal economisch rendabel. Op basis van kennis van de gewasfysiologie en produktfysiologie dienen de groei, ontwikkelings- en kwaliteitsprocessen zo effectief en
efficiënt mogelijk aangestuurd te worden. Marktkundige randvoorwaarden vormen
hierbij belangrijke kaders waarbinnen optimalisering dient te worden nagestreefd.
Het ontwikkelen van teeltstrategien waarin bestaande kennis optimaal wordt samen
gebracht en getoetst onder praktijkomstandigheden dient per gewas uitgewerkt te
worden. Deze kennis dient als basis voor te ontwikkelen kwaliteitszorgsystemen voor
het produktieproces.
Projecten:
1111

Optimaliseren van de teelt van zware sla in grond
Projectleider
A. Berents
Medewerkers
C. Tanis
Optimaliseren van de teelt van zware sla door middel van het bepalen
van de juiste plantafstanden, plantgrootte en het juiste tijdstip van het toe
passen van gewasbeschermingsmiddelen.
Looptijd
2,0 jaar (1 995 - 1997)
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1208

Optimalisering van de teelt van ogenmeloen in de zomer
periode
Projectleider
: A. Berents
Medewerkers
C. Elzo Kraemer
Verhogen van de produktiviteit en de kwaliteit van ogenmeloenen in de zo
merperiode door een betere sturing van de balans tussen vegetatieve en
generatieve ontwikkeling
3,0 jaar (1994 - 1996)
Looptijd

1 208.4

1209

Naa Invloed van vruchtsnoei op produktieverlöop en kwaliteit in de teelt
van ogenmeloen in de grond
Proefleider : A. Berents
Oriënterend onderzoek naar oplossingsrichtingen voor
(plotseling) optredende teeltproblemen
Projectleider
M. Esmeijer
Medewerkers
K. Buitelaar, X. Berents, G. Hey, R. Maaswinkel, C. Tanis,
J. Doorduin, P. Haghuis, H. v. Gurp, F. v. Noort
Oriënterend onderzoek naar de geschikste oplossingsrichting van plotseling
optredende problemen in de teelt van groente- en bloemisterijgewassen.
Looptijd
5,0 jaar (1993 - 1998)

1209.19

Naa Invloed van kasklimatologische factoren, watergift, voeding,
langedagperiode en uitgangsmateriaal op stress bij chrysant
Proefleider : R. Maaswinkel

1209.20

Naa Dikke wortels komkommers
Proefleider : W. Verkerke

1209.21

Naa Effect bladplukken op kwaliteit en produktie bij Freesia
Proefleider : J. Doorduin

1209.23

Naa Inventarisatie, achtergronden en oplossingen voor rui bij trostomaten
Proefleider : W. Verkerke

1209.24

Naa Vermeerdering van amaryllis op diverse substraten ten behoeve
van een betere bloemproduktie
Proefleider : J. Doorduin

1209.25

Kla

Haalbaarheid van de teelt met getipte komkommerplanten
Proefleider : P. Haghuis

1209.26

Kla

Optimaliseren van de produktie door middel van extra stengels bij
paprika
Proefleider : P. Haghuis

1209.27

Kla

Invloed van de verwijdering van kwalitatief slechte jonge vruchten
op kwaliteit en produktie bij paprika
Proefleider : P. Haghuis
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1209.28

Kla

Twee planten per steenwolpot bij paprika
Proefleider : P. Haghuis

1209.30

Kla

Effecten van's nachts watergeven op de kwaliteit van tomaat
(neusrot, groeischeuten, holle vruchten)
Proefleider : P. Haghuis

1209.31

Kla

Invloed gewasonderzoek bij Gerbera in vier- en vijfrijensysteem
met verschillende aantallen planten per m2
Proefleider : F. v. Noort

1209.32

Hor

Trossnoei bij trostomaat in verband met kwaliteit, produktie en
arbeid (6, 7, 8 vruchten/tros) bij tussentype
Proefleider : H. v. Gurp

1209.33

Hor

Wortelverdikking tijdens de opkweek en teelt van komkommerplanten
Proefleider : H. v. Gurp

1209.34

Hor

Wrattenonderzoek bij radijs
Proefleider : H. v. Gurp

1209.35

Hor

Gebruik van reflectoren voor optimale lichtbenutting bij botersla
Proefleider : H. v. Gurp

1209.36

Hor

Roze-verkleuring van asperge tijdens de teelt
Proefleider : H. v. Gurp

1209.37

Naa Invloed van laserbestraling van tomatenzaad op groei en produktie
Proefleider : K. Buitelaar

1210

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

2217

Invloed van C02 op drogestofverdeling, produktie en zetting bij paprika
Projectleider
A. Rijsdijk
Medewerkers
G. Heij, E. de Ruiter, R. Engelaan
Kwantificeren van de invloed van C02 op de fractie drogestof
voor vruchtproduktie. Gebruik van deze kennis in C02-regelingen
met als doel verdere produktieverhoging en daarmee verbetering
van zowel de produktie- als de energie-efficiciëntie
Looptijd
: 1,8 jaar (1995 - 1996)
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2217.1

2221

Naa Invloed van C02 op groei, ontwikkeling en drogestof-verdeling
bij paprika
Proefleider : G. Heij
Invloed van buisligging op de drogestofverdeling, produktie en zetting
bij paprika
Projectleider
H. v. Gurp
Medewerkers
Vaststellen van de invloed van diverse verwarmingscircuits op de zetting,
drogestof en uitgroeiduur van vruchten en vruchtk'waliteit
Looptijd
2,2 jaar (1995 - 1997)

2221.1

Hor

Invloed groeibuis op de groei, gewasontwikkeling en uitgroeiduur van de vruchten en vruchtkwaliteit bij paprika
Proefleider : H. v. Gurp

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

703
Optimaliseren van het teeltproces van snijbloemen en buiten
bloemen
H. Nijssen

Korte beschrijving van het hoofdproject:
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 teeltsysteem is nodig om dit te bereiken. De ontwikkeling van economisch
rendabele teeltstrategieën 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.
Projecten:
1106

Bloeispreiding van zomerbloemen met behulp van kunststof
tunnels
Projectleider
A. v.d. Wiel
Medewerkers
T. Blaquière, D. Krijger
Door gebruik te maken van eenvoudige plastic tunnels is het
mogelijk de teelt van zomerbloemen, die normaliter buiten
worden geteeld, op een relatief goedkope manier zowel te
vervroegen als te verlaten. Binnen dit project worden deze
mogelijkheden nader onderzocht.
Looptijd
6,0 jaar (1991 - 1996)

1106. 7

Hor

Bloeispreiding Lysimachia III
Proefleider : A. v.d. Wiel
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1107

Bloeispreiding van zomerbloemen met behulp van rolkassen of
verplaatsbare containers
Projectleider
: D. Krijger
Medewerkers
T. Biacquière, A. v.d. Wiel
Door gebruik te maken van containers, die van binnen naar
buiten of omgekeerd verplaatst worden, of van rolkassen, is
het mogelijk de teelt van zomerbloemen, die normaliter bui
ten worden geteeld, zowel te vervroegen als te verlaten.
Binnen dit project worden de mogelijkheden nader onderzocht.
Looptijd
6,0 jaar (1991 - 1996)

1110

Optimaliseren van gesloten teeltsystemen met substraat bij
chrysant
Projectleider
R. Maaswinkel
Medewerkers
C. Zwinkels
Optimaliseren van produktie en kwaliteit van het eb/vloed
systeem met substraat en het substaatbedsysteem met een
water en voedingsgift van bovenaf
Looptijd
2,0 jaar (1994 - 1996)

1110. 2

1112

Naa Invloed van fractiegrootte en laagdikte op groei van
chrysant bij substraat- en eb/vloedsysteem
Proefleider : R. Maaswinkel
Invloed van plantdichtheid op de produktie en kwaliteit van
Bouvardia
Projectleider
J. de Hoog
Medewerkers
NTS-Bouvardiacommissie
Bepalen van de invloed van plantdichtheid op de produktie en kwaliteit
van Bouvardia op een gewas geteeld op substraat
Looptijd
2,5 jaar (1995 - 1998)

1112.1

7112

Pra

Invloed van plantdichtheid op produktie en kwaliteit van Bouvardia
Proefleider : J. de Hoog

Bedrijfsvergelijkend onderzoek
Projectleider
: J. Benninga
Medewerkers
H. Nijssen
Het bepalen van de belangrijkste factoren en de mate waarin deze
bijdragen in de verschillen in bedrijfsresultaten van glastuinbouwbedrijven
Looptijd
: 5,0 jaar (1994 - 1998)

7112.1

Aal

Bedrijfsvergelijkend onderzoek op snij-anthuriumbedrijven
Proefleider : J. Benninga

7112.3

Aal

Bedrijfsvergelijking roos
Proefleider : E. v. Rijssel
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Aal

Bedrijfsvergelijking energieverbruik
Proefleider : E. v. Rijssel

Hoofdproject
704
Titel
Optimaliseren van het teeltproces van potplanten
Hoofdprojectleider : H. Verberkt
Korte beschrijving van het hoofdproject:
Sturing van plantkwaliteit, groei en bloei is bij potplanten van groot belang om de
teelt beheersbaar te maken. Nieuwe kennis met betrekking' tot de teeltprocessen op
het bedrijf (voeding, watergift, klimaat, gewasbescherming en gewashandelingen)
dienen in hun samenhang onderzocht te worden onder praktijkomstandigheden.
Economisch rendabele teeltstrategieën zullen worden geïmplementeerd op praktijkbedrijven. De te ontwikkelen kennis dient als basis voor te ontwikkelen kwaliteitszorg
systemen.
Projecten:
1207

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

1207. 2

Aal Teeltoptimalisering bij azalea
Proefleider : A. Brandts

1207.4

Hor

Invloed van teeltsystemen en plantopbouw op produktie en
kwaliteit bij roos
Proefleider : M. Arendsen

1207.5

Aal

Invloed van oogst- en teeltmethode (m.n. plantafstand) op de
groei en ontwikkeling van kasrozen
Proefleider : J. de Hoog

1207.6

Aal

Teeltoptimalisering azalea III
Proefleider : A. Brandts

1207.7

Hor

Teeltmaatregelen ter verbetering van de takkwaliteit bij
snijheesters, o.a. Ligustrum
Proefleider : A. v.d. Wiel
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2105

Verbetering van het kasklimaat door middel van scherming
en van bevochtiging van de kaslucht
Projectleider
: J. Vogelezang
Medewerkers
H. v. Gurp, C. de Beer, B. Mulderij
Kwantificering van de effecten van luchtbevochtiging en
schermen op het kasklimaat, met name in de zomer bij de
teelt van potplanten en eventueel groentegewassen.
Vaststellen van de teeltkundige gevolgen van luchtbevochti
ging en schermen, met name tijdens de zomerperiode.
Looptijd
7,0 jaar (1990 - 1996)

2105.6

Aal

Zomerklimaat Anthurium andreanum
Proefleider : H. Nijssen

2105.10

Aal

Zomerklimaat potplanten 1996
Proefleider : G. Mulderij

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

705
Opsporen en evalueren van nieuwe produkt-marktconcepten
R. Maaswinkel

Korte beschrijving van het hoofdproject:
Marktsegmentatie op basis van assortimentsverbreding en assortimentsverdieping
staat momenteel sterk in belangstelling van afzetorganisaties. In feite gaat het om
bestaande Produkten in het teeltproces zo te modificeren dat een voor consumenten
onderscheidbaar (nieuw) produkt ontstaat. Daarnaast kunnen geheel nieuwe gewas
sen worden geteeld en produkten worden voortgebracht welke tot dan toe in ons land
niet of nauwelijks bekend zijn. Botanici en plantenfysiologen kunnen daarvoor belang
rijke informatie aandragen. Produktontwikkeling in het teeltproces dient te geschieden
in nauwe samenwerking met afzetdeskundigen. Het is noodzakelijk hiervoor welom
schreven en in de keten geaccepteerde introductieroutes te ontwikkelen.
Projecten:
Hoofdproject
Titel

706
Uitvoering van het gebruikswaarde-onderzoek van nieuwe
rassen

Hoofdprojectleider :
Korte beschrijving van het hoofdproject:
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 voor
lopig behoefte blijven aan aanvullend gebruikswaarde-onderzoek. Een sterke aanstu
ring vanuit de markt is daarbij noodzakelijk, aangezien hierdoor randvoorwaarden aan
de gebruiksmogelijkheden van rassen in het teeltproces worden gesteld.
Projecten:
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1303

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

1303.23

Pra

Sortimentsvergelijking Spathiphyllum 1995
Proefleider : H. Verberkt

1303.24

Aal

Gebruikswaarde-onderzoek Begonia 1995
Proefleider : H. Verberkt

1303.25

Pra

Sortimentsvergelijking potchrysant 1995/1996
Proefleider : H. Verberkt

1303.27

Len Sortimentsvergelijking Begonia 1995/1996
Proefleider : C. de Beer

1303.28

Aal

Sortimentsvergelijking Saintpaulia 1995/1996
Proefleider : H. Verberkt

1303.29

Aal

Sortimentsvergelijking Spathiphyllum 1996
Proefleider : H. Verberkt

1303.30

Aal

Sortimentsvergelijking poinsettia 1996
Proefleider : A. Brandts

1303.31

Hor

Opplanting handelssortiment Begonia
Proefleider : C. de Beer

1304

Gebruikswaarde-onderzoek bij op kleine schaal geteelde
groentegewassen
Projectleider
: Vacature (Acad.)
Medewerkers
: R. Elgersma, G. Heij, K. Buitelaar, C. Tanis, D. Klinkspoor,
R. v.d. Heijden
Onderzoek naar op kleine schaal geteelde groentegewassen,
zoals ijsbergsla, andijvie, knolvenkel, Chinese kool en peen
in de gebruikelijke teeltperioden, met als vergelijking de
gangbare standaardrassen.
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)
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1307

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

1308

Gebruikswaarde-onderzoek botersla
Projectleider
R. v.d. Heijden
Medewerkers
H. v. Gurp, P. Haghuis, C. Tanis, D. Klinkspoor
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
5,0 jaar (1 992 - 1996)

1309

Gebruikswaarde-onderzoek paprika
Projectleider
L. Hogendonk
Medewerkers
P. Steenbergen, P. Haghuis, H. v. Gurp
Onderzoek naar de gebruikswaarde van nieuwe rassen, met als vergelijking
standaardrassen. Onderzoek aan alle vruchtkleuren in de stook-, hetelucht- en
herfstteelt. Gebruikswaarde-eigenschappen hebben zowel op het gewas
betrekking als op het produkt (produktie en kwaliteit).
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)

1310

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

1310.7

Naa Gebruikswaarde-onderzoek radijs late zomerteelt
Proefleider : L. Hogendonk

1310.8

Naa Gebruikswaarde-onderzoek radijs vroege herfstteelt
Proefleider : L. Hogendonk

1310.9

Naa Gebruikswaarde-onderzoek radijs herfstteelt
Proefleider : L. Hogendonk

1310.12

Naa Gebruikswaarde-onderzoek radijs late voorjaarsteelt
Proefleider : L. Hogendonk
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1311

Gebruikswaarde-onderzoek ronde tomaat
Projectleider
: R. v.d. Heijden
Medewerkers
P. Haghuis, C. Tanis, H. v. Gurp, D. Klinkspoor
Onderzoek naar de gebruikswaarde van nieuwe rassen met als
vergelijking de standaardrassen. Gebruikswaarde-eigenschap
pen hebben zowel op het gewas betrekking als op het produkt
(produktie en kwaliteit)
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)

1312

Gebruikswaarde-onderzoek vlezige tomaat
Projectleider
: R. v.d. Heijden
Medewerkers
H. v. Gurp, D. Klinkspoor
Onderzoek naar de gebruikswaarde van nieuwe rassen met als
vergelijking de standaardrassen. Gebruikswaarde-eigenschap
pen hebben zowel op het gewas betrekking als op het te
veilen produkt (produktie en kwaliteit)
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)

1313

Gebruikswaarde-onderzoek tussentype tomaat
Projectleider
R. v.d. Heijden
Medewerkers
D. Klinkspoor, H. v.Gurp
Onderzoek naar de gebruikswaarde van nieuwe rassen van het
tussentype van tomaat, met als vergelijking de standaard
rassen. Gebruikswaarde-eigenschappen hebben zowel op het
gewas betrekking als op het produkt (produktie en kwaliteit)
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)

1315

Gebruikswaarde-onderzoek snijbloemen
Projectleider
: A. de Gelder
Medewerkers
H. Nijssen, J. Doorduin, J. de Hoog, D. Krijger,
T. v.d. Wurff, J. Ettema, R. Maaswinkel,
K. Uitermark
In het gebruikswaarde-onderzoek snijbloemen worden de verschillen tussen
de rassen vastgesteld aan de hand van objectieve toetsmethoden. De rassen
worden beoordeeld op geschiktheid voor de teelt, ziekteresistentie en kwa
liteit na de oogst.
Looptijd
: 5,0 jaar (1992 - 1996)

1315.17

Pra

Gebruikswaaarde-onderzoek amaryllis
Proefleider : J. Ettema

1315.23

Pra

Gebruikswaarde Anthurium andreanum in de praktijk
Proefleider : H. Nijssen

1315.24

Aal

Gebruikswaarde-onderzoek Alstroemeria in de praktijk 1995 - 1996
Proefleider : K. Uitermark
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1315.25

Aal

Gebruikswaarde-onderzoek roos 1995/1996
Proefleider : J. de Hoog

1315.26

Naa Gebruikswaarde-onderzoek chrysant voor jaarrondteelt 1995-1996
Proefleider : J. Ettema

1315.27

Naa Gebruikswaarde-onderzoek Freesia in verschillende teeltperioderv
1995-1996
Proefleider : J. Ettema

1315.28

Aal

Gebruikswaarde-onderzoek kasrozen 1996-1997
Proefleider : J. de Hoog

1315.29

Hor

Pieris: selectie voor snijtak
Proefleider : A. v.d. Wiel

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

707
Ontwikkeling en onderhoud informatieprodukten
(uit IKC-formatie)

Korte beschrijving van het hoofdproject:
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
teeltbrochures 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.
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PROEFSTATION VOOR BLOEMISTERIJ EN GLASGROENTE
1. Programmanummer
2a Titel
2b
4.
5.
6.

Werktitel
Eindjaar
Type programma
Naam programmaleider
Instelling
7. Uitvoerende instellingen

VIII
Ontwikkeling van methoden en systemen voor een doel
matige en efficiënte manier van bedrijfsvoering en -beheer
1996
2000
Bedrijfssyntheseonderzoek
J.C.J. Ammerlaan
Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
PBG, LEI-DLO, IMAG-DLO, DLV, IKC, LS, LTO,
NTS, CBT, VBN, PVS, PGF, veilingen, studieclubs,
MBT, MPS, ATC, GROEINET, STOAS, Plantconsult.

8. Beknopte omschrijving van het programma
De complexiteit van het bedrijfsbeheer en de bedrijfsvoering op de bedrijven binnen
de sectoren bloemisterij en glasgroente wekt in toenemende mate behoefte aan
beslissingsondersteuning 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.
9. Inhoudelijke beschrijving van het programma
a.

Aanleiding tot het onderzoek en probleemstelling
In de bloemisterij en de glasgroente is er sprake van een toenemende concurrentie op
de exportmarkten en stellen afnemers steeds meer en specifieke eisen aan de Produk
ten.
Ook de samenleving in binnen- en buitenland stelt eisen aan de manier van produce
ren.
Voor de bedrijven brengt dat zeer ingrijpende veranderingen in het bedrijfsbeheer en
de bedrijfvoering met zich mee. Om marktconform te kunnen produceren is inzicht in
de wensen van de afnemers en kwaliteitsbewaking in de totale keten nodig. Om
duurzaam te kunnen produceren en de arbeidsomstandigheden te verbeteren zijn er
aanpassingen in de bedrijfsuitrusting en de bedrijfsvoering nodig. Om tegen een lagere
kostprijs te kunnen produceren zijn er aanpassingen in de bedrijfsopzet en de bedrijfs
organisatie nodig.
De ingrijpende veranderingen op de produktiebedrijven gaan tevens gepaard met grote
veranderingen binnen bedrijven en organisaties in de omgeving.

b. Doelstelling en te leveren prestaties van het onderzoek in de planperiode
Om aan het eind van de planperiode (2000) een duurzame en concurrerende produktie
en afzet van bloemisterij en glasgroente in Nederland te bereiken zullen veel verande
ringen in het bedrijfsbeheer en de bedrijfsvoering van de bedrijven moeten worden
doorgevoerd.
De doelstelling van dit onderzoekprogramma is een bijdrage te leveren in de continuï
teit van de sectoren bloemisterij en glasgroente door het direct en indirect onder
steunen van de daarvoor noodzakelijke besluitvorming op de bedrijven.
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c. Fasering en samenhang
Dit programma wordt ingevuld door projecten waarin de weg naar een rendabele
(duurzame) produktie wordt ondersteund en nadrukkelijk wordt gericht op de zorg
voor kwaliteit in de keten.
d. Aanpak en werkwijze
Ondersteuning van het bedrijfsbeheer en de bedrijfsvoering ( = verbetering manage
ment en versterking ondernemerschap) zal binnen dit programma in hoofdzaak wor
den aangepakt door met de ondernemers/medewerkers op de bedrijven en in samen
werking met deskundigen op diverse terreinen situaties vast te leggen, te analyseren,
te evalueren en verbeteringen voor te stellen, deze te testen en te demonstreren.
e. Doelgroepen
De doelgroepen voor dit programma zijn de ondernemers in de sectoren bloemisterij
en glasgroente, de ondersteunenende organisaties en de beleidsinstellingen van be
drijfsleven en overheid.
f.

Relaties met andere programma's in 1996
Met de overige PBG-programma's zijn er relaties door advisering en medewerking
vanuit de in dit programma aanwezige expertise. Deze inhoudelijke relatie met de 7
andere programma's heeft vooral betrekking op onder andere:
- Ontwikkeling van teelt- en bedrijfssytemen
- Produktdifferentiatie, assortimentsverbreding en marktsegmentatie.
- (Produkt-)kwaliteitbepalende factoren
- Verbetering van de energie-efficiëntie
Met de onderzoekprogramma's van LEI-DLO en IMAG-DLO zijn vanuit dit programma
relaties gelegd door wederzijdse advisering, medewerking en (intensieve) samenwer
king.

10 Organisatie van het programma
a. Samenwerking
Het programma wordt onder leiding van de programmaleider samen met de leiders
van de hoofdprojecten in een programmateam uitgevoerd. De hoofdprojecten worden
onder leiding van de (hoofd-)projectleider samen met de projectmedewerkers uitge
voerd. Binnen de hoofdprojecten worden een of meer (gelijktijdig en/of achter elkaar)
projecten uitgevoerd.
Voor deze projecten wordt in het algemeen de volgende fasering aangehouden:
fase 0 : ideevorming; fase 1 : uitwerken van projectvoorstel; besluitvormingsfase
(financiering);
fase 2: uitvoering van het project; fase 3: nazorg van het project
b. Begeleidingsstructuur
De hiervoor genoemde organisatie wordt gerealiseerd door begeleiding vanuit de pro
grammaraad (directie plus programmaleiders) richting de besluitvorming door het be
stuur.
c. Beoogde kennisoverdracht
De kennisoverdracht vanuit dit programma wordt primair uitgevoerd vanuit de afzon
derlijke projecten. Dit impliceert tevens dat deze activiteiten bi'nnen de projecten
worden begroot.
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11 Planning in 1996
Combinatie van de gesignaleerde probleemvelden met de daarmee samenhangende
expertise-velden vormt de basis voor het onderscheiden van een aantal hoofdprojec
ten. De volgende hoofdprojecten zijn in het programma bedrijfsbeheer en bedrijfsvoe
ring opgenomen:
Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

801
Ontwikkeling van methoden voor milieubewuste produktie
J.K. Nienhuis

Korte beschrijving van het hoofdproject:
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 het bedrijfsbeheer en de
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 milieuba
lansen.
Projecten:
7206

Ontwikkelen van methoden voor milieubewuste produktie in de
glasgroenteteelt (M.B.T.)
Projectleider
A. v.d. Maas
Medewerkers
: P. de Vreede, J. Nienhuis, vacature
Ontwikkelen en toetsen van methoden (richtlijnen, punten
systemen, zorgsystemen) ter ondersteuning van milieubewust
bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering op glasgroentebedrijven
Looptijd
4,7 jaar (1992 - 1996)

7206. 2

Naa Opstellen en toetsen concept richtlijnen en vormgeven
richtlijnen 1994
Proefleider : P. de Vreede

7206. 4

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

7206. 5

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

7206. 6

Naa Toetsen van milieugerichte maatregelen in bedrijfsverband in
de praktijk voor komkommer
Proefleider : A. v.d. Maas
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7206.10

7207

Naa Milieumeetlat bestrijdingsmiddelen voor gebruik in de glastuinbouw
Proefleider : P. de Vreede

Ontwikkelen van methoden voor milieubewuste produktie in de
bloemisterij (M.P.S.)
Projectleider
J. Nienhuis
Medewerkers
S. Houben
Ontwikkelen en toetsen van methoden (classificatiesystemen en zorgsyste
men) ter ondersteuning van milieubewust bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering
op bloemisterijbedrijven
Looptijd
3,2 jaar (1993 - 1997)

Hoofdproject
Titel

802
Ondersteuning van het bedrijfsbeheer en de bedrijfsvoering met
betrekking tot energie
Hoofdprojectleider : M.N.A. Ruijs
Korte beschrijving van het hoofdproject:
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 verza
meld en geëvalueerd met het oog op het vergroten van het inzicht in de energievoor
ziening, de gebruikte energiebesparende technieken, de gebruikswijze hiervan op de
bedrijven en de behaalde energiebesparing en energie-efficiëntie. 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.
Projecten:
7114

Analyse energieverbruik op praktijkbedrijven
Projectleider
M. Ruijs
Medewerkers
P. Vermeulen, G.J. Timmerman (GROEINET BV)
Het analyseren van de omvang van het energieverbruik en de verschillen in
energieverbruik op praktijkbedrijven op basis van door telers geregistreerde
gegevens ter verkrijging van energiekengetallen.
Looptijd
1,0 jaar (1995 - 1996)

7209

Besluitvorming voor klimaatbeheersing (Energiemanagement)
Projectleider
: R. v. Uffelen
Medewerkers
Het verbeteren van het besluitvormingsproces van de ondernemer voor kli
maatbeheersing met betrekking tot energie op operationeel niveau teneinde
het gasverbruik op het glastuinbouwbedrijf te verminderen.
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Looptijd
7212

3,0 jaar (1994 - 1996)

Energiebesparing door optimaal gebruik van de bedrijfsuitrusting
Projectleider
M. Ruijs
Medewerkers
P. Vermeulen, R. van Uffelen, medew. sectie
Kasklimaat & Techniek, NTS, DLV, IMAG-DLO
Met bestaande kennis in praktijk, voorlichting en onderzoek en door middel
van excursiegroepen (NTS) het tactisch en operationeel gebruik van de bedrijfsuitrusting (technische hulpmiddelen) op het individuele glastuinbouw
bedrijf te verbeteren teneinde het gasverbruik te verlagen
Looptijd
1,3 jaar (1995 - 1996)

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

803
Ontwikkeling van geïntegreerde kwaliteitszorgsystemen
A.A. v.d. Maas

Korte beschrijving van het hoofdproject:
Doelstelling van dit hoofdproject is het tot ontwikkeling brengen van geïntegreerde
kwaliteitszorgsystemen op teeltbedrijven. Aandachtsgebieden hierbij zijn de kwaliteit
van het produkt, de kwaliteit van het produktieproces, de zorg voor milieu en de zorg
voor arbeidsorganisatie en arbeidsomstandigheden. Naast de interne voordelen van
kwaliteitszorg 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.
Projecten:
7211

Ontwikkeling en toetsing van kwaliteitszorgsystemen en
systemen van bedrijfscertificering
Projectleider
: J. Ammerlaan
Medewerkers
A. v.d. Maas, J. Nienhuis, R. v. Uffelen
Ontwikkeling van in de praktijk toepasbare kwaliteitszorgsystemen
voor teeltbedrijven dat kan leiden tot bedrijfscertificering.
Looptijd
3,0 jaar (1995 - 1 998)

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

804
Opstellen, beoordelen en evalueren van teeltplannen
E. v. Rijssel

Korte beschrijving van het hoofdproject:
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
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teeltcombinaties. De overzichten bevatten enerzijds informatie om het plan te beoor
delen 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.
Projecten:
7204

Integratie en uitbouw van de modellen voor het opstellen,
uitvoeren en evalueren van teeltplannen
Projectleider
E. v. Rijssel
Medewerkers
: J. Benninga
Opstellen en toetsen van een model dat het planmatig hande
len op het glastuinbouwbedrijf beschrijft, als basis voor
het bouwen van een begeleidingssysteem
Looptijd
5,0 jaar (1992 - 1996)

7204. 1

Aal

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

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

805
Bedrijfseconomische evaluatie van (nieuwe) bedrijfssystemen
P.C.M. Vermeulen

Korte beschrijving van het hoofdproject:
In dit hoofdproject is de primaire doelstelling het opzetten van een adequate economi
sche 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 syste
men. Daarnaast worden ook aspecten als produktkwaliteit 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-, produktie- en
opbrengstgegevens met bijbehorende uitgangspunten. Hierbij staat de verzameling
van gegevens uit onderzoek en praktijk centraal. Om de diverse aangeleverde gege
vens vergelijkbaar te maken worden of de uitgangspunten op elkaar afgestemd of
vindt er een omzetting plaats van gegevens naar de gewenste uitgangspunten.
Projecten:
7108

Economische evaluatie van teeltmethoden en produktiesystemen
Projectleider
E. v. Rijssel
Medewerkers
J. Benninga
Bepaling van de kosten en opbrengsten voor alternatieve
teeltmethoden bij een bepaalde bedrijfssituatie
Looptijd
4,0 jaar (1994 - 1998)
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7108.3

7110

Aal

Vergelijking van oogstmethoden bij de teelt van anjer
Proefleider : E. v. Rijssel

Ontwikkelen van een kennisbank over produktiewijzen in de
glastuinbouw
Projectleider
J. Ammerlaan
Medewerkers
P. Vermeulen, M. Ruijs, vacature, IKC, NTS,
Groeinet B.V. en Agrarisch Telematica Centrum
(ATC/SITU), DLV
Het ontwikkelen van een adequate manier van verzamelen en
vastleggen van bedrijfsgegevens met betrekking tot arbeid,
energie, opbrengsten, kosten, nutriënten, gewasbeschermings
middelen, waterverbruik, afval etc.
Looptijd
3,0 jaar (1994 - 1997)

Hoofdproject
Titel
Hoofdprojectleider :

806
Ondersteuning sectorbeleid
C. Ploeger ( LEI-DLO)

Korte beschrijving van het hoofdproject:
De bloemisterij- en glasgroentebedrijven staan bij hun bedrijfsbeheer en bedrijfsvoe
ring onder invloed van vele factoren, waaronder diverse maatregelen van buitenaf.
Deze maatregelen bevinden zich de laatste jaren vooral op milieugebied, maar ook
andere terreinen zoals energie, arbeid en ruimtelijke ordening kunnen hierbij worden
genoemd.
In dit project wordt inzicht gegeven in de effecten van deze ontwikkelingen en maat
regelen voor de sectoren bloemisterij en glasgroente (meso-niveau). Dit inzicht is
nodig om goed beleid voor de genoemde sectoren te kunnen ontwikkelen. Ook projec
ten op het terrein van de herstructurering van de glastuinbouw, de internationale
concurrentiepositie en ontwikkelingen in de keten van consument naar producent
kunnen hier aan de orde komen.
Hiernaast kunnen kortlopende projecten voorkomen, die in belangrijke mate door de
actualiteit worden gestuurd.
Projecten:
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OVERZICHT VAN HOOFDPROJECTEN

LEIDER

Programma 1: Gesloten teeltsystemen
101 Ontwikkeling en toetsing van de technische uitrusting van
gesloten teeltsystemen
102 De bruikbaarheid van verschillende substraten in gesloten
teeltsystemen
103 Onderzoek naar de watervoorziening en waterkwaliteit bij
gesloten teeltsystemen en de effecten daarvan op het
wortelmilieu
104 Het regelen van de minerale voeding in substraatsystemen
met hergebruik van drainwater
105 Aanwezigheid van wortelexudaten en organische stoffen in
gesloten teeltsystemen en het effect daarvan op de groei van
de gewassen
106 Het optreden van wortelziekten en de mogelijkheden om
deze te voorkomen bij gesloten teeltsystemen

J. Kipp
P. v. Weel
G. Wever
R. Baas

W. Voogt
C. de Kreij

A. Kerssies

Programma 2: Optimalisatie teelten in grond
201 Optimaliseren van de voedingstoestand van de grond
202 Het verbeteren van gietsystemen en het optimaliseren van
de watervoorziening van teelten in de kasgrond
203 Ontwikkelen en evalueren van water- en stoffenbalansen in
kasgrond
204 Het stomen van kasgronden
205 Optimaliseren van het bemesten en watergeven bij buiten
bloemen in relatie tot een minimale uitstoot aan milieu
belastende stoffen

C. Sonneveld
A. v.d. Bos
R. de Graaf

Programma 3: Gewasbescherming

N. v. Steekelenburg
A. Dik
A. Kerssies
vacature
J. Fransen

301
302
303
304

Geïntegreerde bestrijding van bovengrondse ziekten
Geïntegreerde bestrijding van wortelziekten
Bestrijdingsmogelijkheden van virusziekten
Geïntegreerde bestrijding van plagen met micro-organismen
en nematoden
305 Geïntegreerde bestrijding van plagen met predatoren en
parasitoïden
306 Chemische en fysische bestrijding van ziekten, plagen en
onkruiden
Programma 4: Minimalisatie energiegebruik
401 Technische aspecten van het kasklimaat gericht op
energiebesparing
402 Fysische aspecten van het kasklimaat gericht op
energiebesparing
403 Gewaskundige aspecten van energiebesparing
404 Kasklimaatsimulatie en regelstrategieën
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W. Voogt
F. Tak
D. Krijger

P. Ramakers
A. Kerssies

G. v.d. Berg
F. Tak
A. Rijsdijk
J. Vogelezang
A. de Koning
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Programm 5: Produktkwaliteit
501 Identificatie en economische evaluatie van mogelijkheden
tot kwaliteitsverhoging
502 Assortimentsvernieuwing en -verbreding
•503
504
505
506

Kwaliteit van het uitgangsmateriaal
Sturing van plantengroei en -ontwikkeling
Kwaliteitsbeïnvloedende processen na de oogst
Verhoging en handhaving van de produktkwaliteit van
snijbloemen en potplanten
507 Verhoging en handhaving van de produktkwaliteit van
glasgroente

L. Davidse
J. Benninga
C. Vonk
Noordegraaf
H.J. v. Telgen
T. Blacquière
R. v. Gorsel
N. A. Marissen
J. Janse

Programma 6: Methodiekontwikkeling
601 Vermeerdering, selectie en aanpassing van uitgangsmateriaal
602 Kwaliteitstoetsen voor sortimentsbeoordeling
603 Detectie en identificatie van plantpathogene organismen
604 Gewasanalyse en chemische, fysische en biologische analyse
van water, voeding en substraten
605 Meetmethodieken voor produktkwaliteit
606 In situ meetmethodieken

L. Davidse
H.J. v. Telgen
A. de Gelder
A. Kerssies
C. de Kreij

Programma 7:Teeltmanagement
701 Ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen
702 Optimaliseren van het teeltproces van glasgroenten
703 Optimaliseren van het teeltproces van snijbloenen en
buitenbloemen
704 Optimaliseren van het teeltproces van potplanten
705 Opsporen en evalueren van nieuwe produkt-marktconcepten
706 Uitvoering van het gebruikswaarde-onderzoek van nieuwe
rassen
707 Ontwikkeling en onderhoud informatieprodukten

G. Wélles
vacature
A. de Koning
H. Nijssen

Programma 8: Bedrijfssyntheseonderzoek
801 Ontwikkeling van methoden voor milieubewuste produktie
802 Ondersteuning van het bedrijfsbeheer en de bedrijfsvoering met
betrekking tot energie
803 Ontwikkeling van geïntegreerde kwaliteitszorgsystemen
804 Opstellen, beoordelen en evalueren van teeltplannen
805 Bedrijfseconomische evaluatie van (nieuwe) bedrijfssystemen

J. Ammerlaan
J. Nienhuis
M. Ruijs
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W. Verkerke
J. Kipp

H. Verberkt
R. Maaswinkel
vacature
vacature

A. v.d. Maas
E. v. Rijssel
P. Vermeulen
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OVERZICHT VAN PROEVEN: GLASTUINBOUW ALGEMEEN
Algemeen Glastuinbouw
104 6116.01 pH-effecten bij kasteelten in relatie met diverse substraten
(A. v.d. Bos)
202 7408.01 Verbeteren watergeefsystemen voor grondgebonden teelten
(M. Heemskerk)
203 6207.03 Het effect van ringdrainage op het inzijgen van water via onderbemalingssystemen op tuinbouwbedrijven (C. Bloemhard)
303 3229.03 Onderzoek naar de mogelijkheden van ontsmetten van plantekwekersfust (C. Stijger)
306 3405.01 Evaluatie van fungiciden ter bestrijding van Myrothecium roridum
(J. Amsing)
604 6302.02 Internationale standaardisatie van fysische en chemische bepalings
methoden van en normen voor substraten (G. Wever)
604 6302.03 Ontwikkeling van bepalingsmethoden voor fysische eigenschappen
van substraten (G. Wever)
604 6302.11 Snelheid van wateropname van substraten (G. Wever)
604 6403.03 Bepalingsmethode organische zuren en suikers in vruchten
(C. v. Elderen)
604 6403.04 Kwaliteitsborging laboratorium (C. v. Elderen)
604 6403.10 Ontwikkeling analysemethoden voor de bepaling van zware metalen
in gewas en waterige extracten (C. v. Elderen)
604 6404.03 Bepalingsmethode voor de zuur/base-capaciteit van substraten
(C. v. Elderen)
604 6406.01 Chemische analyses van verschillende gewassen (M. Warmenhoven)
801 7206.10 Milieumeetlat bestrijdingsmiddelen voor gebruik in de glastuinbouw
(P. de Vreede)
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OVERZICHT VAN PROEVEN: GLASGROENTE
Algemeen Glasgroente
305 3302.32 Oogst en opslag van Amblyseius degenerans (P. Ramakers)
305 3302.33 Nosema-vrij maken van laboratoriumkweek van Amblyseius barkeri
(P. Ramakers)
305 3306.10 Toetsing neveneffecten pesticiden op roofmijten (M. v.d. Staay)
305 3306.11 Toetsing neveneffecten pesticiden op roofwantsen Orius insidiosus
en Orius laevigatus (M. v.d. Staay)
Toetsing neveneffecten pesticiden op sluipwespen (M. v.d. Staay)
3306.12
305
305 3320.05 Zoeken alternatieve prooi ten behoeve van P. maculiventris
(A. v.d. Linden)
305 3320.06 Kweken van nieuwe parasitoid van turkse mot (A. v.d. Linden)
306 3406.19 Toetsing (experimentele) pesticiden op witte vlieg (kaswittevlieg en
tabakswittevlieg) (M. v.d. Staay)
306 3406.20 Toetsing (experimentele) middelen op luis (katoenluis en perzikluis)
(M. v.d. Staay)
306 3407.10 Bepalen van het residuverloop van pesticiden op vruchtgroen- ten in
het kader van MBT (M. v.d. Staay)
801 7206.02 Opstellen en toetsen concept richtlijnen en vormgeven richtlijnen
1994 (P. de Vreede)
Asperge (kas)
305 3309.14
702 1209.36
Komkommer
103 6204.08
106 3313.05
106 3313.06
106 3404.15
106 3404.17
301 3205.16
301 3205.17
301 3205.18
301 3215.09
301 3215.11
301 3223.01
303 3229.01

Biologische bestrijding bij asperge onder glas (H. v. Gurp)
Roze-verkleuring van asperge tijdens de teelt (H. v. Gurp)

Effecten van ongelijke zout- en NaCI-verdeling in het wortelmilieu van
komkommer (8) (W. Post)
Toepassen van geselecteerde antagonist(en) tegen Pythium bij kom
kommers in de opkweekfase (H. Rattink)
Toepassen van geselecteerde antagonist(en) tegen Pythium bij kom
kommers in de produktiefase (H. Rattink)
Effectiviteit van etridiazool (Aaterra EW) tegen Pythium bij komkom
mer (W. Runia)
Effectiviteit van waterstofperoxide plus aktiverend zuur (Reciclean)
tegen Pythium bij komkommer (W. Runia)
Integratie van maatregelen tegen echte meeldauw in komkommer
(voeding, plantenextracten, biologische bestrijding) (A. Dik)
Invloed van biologische bestrijding op echte meeldauw in komkom
mer bij toedienen met LVM (A. Dik)
Integratie van cultivar, Si, biologische bestrijding en andere maatre
gelen tegen echte meeldauw in komkommer (A. Dik)
Invloed van klimaat op biologische bestrijding van Botrytis in kom
kommer (A. Dik)
Geïntegreerde bestrijding van Botrytis in komkommer (klimaat, biolo
gische bestrijding, bladplukken) (A. Dik)
Invloed van klimaat op de expressie van resistentie tegen echte meel
dauw en op de meeldauwschade in kasproeven (A. Dik)
Werking van ontsmettingsmiddelen tegen virusziekten overgebracht
door Olpidium (C. Stijger)
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304 3315.03
305 3214.17
305 3302.31
305 3309.08
305 3309.12
402 2110.03
403 2302.04
504 6303.04
701 1102.10
701 1102.11
701 1102.12
701 1102.13
702 1209.20
702 1209.25
702 1209.33
507 4406.03
507 4406.04
507 4406.05
507 4406.06
801 7206.06

Kropsla
201 6110.06
201 6110.07
305 3320.07
702 1209.35

Meloen
702 1208.04

Bestrijding witte vlieg met Paecilomyces fumosoroseus beginnend in
opkweek (P. Ramakers)
Relatie tussen tripsdichtheid in de kas en directe vruchtschade bij
komkommer (Y. v. Houten)
Introductie Orius insidiosus via banker plants (P. Ramakers)
Biologische teeltwisseling in komkommer (P. Ramakers)
Spintbestrijding met Amblyseius californicus via pest-in- first intro
ductie (P. Ramakers)
Meting temperatuurverdeling op praktijkbedrijven bij bloemen en
groente onder glas (L. Nijs)
Bepaling minimale transpiratie en maximafe luchtvochtigheid bij kom
kommer (M. Esmeijer)
De invloed van recirculatie op de produktie bij komkommer
(P. Haghuis)
Invloed van stengeldichtheid op produktie en kwaliteit in hogedraadkomkommer (A. Berents)
Haalbaarheid van de teelt aan de hoge draad bij komkommer
(P. Haghuis)
Optimalisering en kwaliteitsverbetering in teelt en afzet via hogedraadsyteem komkommer (H. v. Gurp)
Introduktie van het hogedraadsysteem voor komkommer op praktijkbedrijven. (A. Berents)
Dikke wortels komkommers (W. Verkerke)
Haalbaarheid van de teelt met getopte komkommerplanten
(P. Haghuis)
Wortelverdikking tijdens de opkweek en teelt van komkommerplanten
(H. v. Gurp)
Wijze van leiden van de hoofdranken bij komkommer (P. Haghuis)
Bladsnoeihoeveelheden en bladsnoeifrequenties bij komkommer
(P. Haghuis)
Toppen van de zijranken bij komkommer (P. Haghuis)
Invloed EC op de verhouding produktie/kwaliteit van komkommer
(P. Haghuis)
Toetsen van milieugerichte maatregelen in bedrijfsverband in de
praktijk voor komkommer (A. v.d. Maas)

Bemestingsonderzoek naar stikstof bij de teelt van zware sla
(A. v.d. Bos)
Minimaliseren P-bemesting in kasgrondteelten (H. v. Gurp)
Introductie van P. maculiventris tegen turkse mot in sla
(A. v.d. Linden)
Gebruik van reflectoren voor optimale lichtbenutting bij botersla
(H. v.Gurp)

Invloed van vruchtsnoei op produktieverloop en kwaliteit in de teelt
van ogenmeloen in de grond (A. Berents)
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Paprika
104 6111.09
104
106
305
305

6111.11
3402.06
3302.30
3320.04

305 3321.01
402 2110.03
403 2219.03
502 1406.04
507 4107.08
605 4108.01
702 1209.26
702 1209.27
702 1209.28
702 2217.01
702 2221.01
801 7206.05

Radijs
306 3411.01
502
702
706
706
706
706

1406.03
1209.34
1310.07
1310.08
1310.09
1310.12

Tomaat cherry
507 4107.11

Tomaat rond
104 6111.10
105 6112.07
106 3217.02
106 3217.03

Invloed Ammonium en temperatuur op neusrot bij paprika
(C. de Kreij)
Calciumgehalte jonge vruchten paprika (C. de Kreij)
Onderzoek naar de effectiviteit van iavafiltratie (W. Runia)
Het functioneren van Orius spp. onder korte dag (P. Ramakers)
Introductie van P. maculiventris tegen turkse mot in paprika
(A. v.d. Linden)
Introductie van Aphidoletes aphidimyza met behulp van graanluizen
(P. Ramakers)
Meting temperatuurverdeling op praktijkbedrijven bij bloemen en
groente onder glas (L. Nijs)
Toetsing van 'Econaut' op het PBG voor paprika (Vacature (HBO))
Toetsing paprikarassen op kwaliteitseigenschappen (G. Heij)
Voorkomen van neusrot bij paprika door middel van kasklimaat en
voeding (G. Heij)
Vaststellen relaties tussen sensorische eigenschappen bij verschillen
de typen paprika (J. Janse)
Optimalisering van de produktie door middel van extra stengels bij
paprika (P. Haghuis)
Invloed van de verwijdering van kwalitatief slechte jonge vruchten op
kwaliteit en produktie bij paprika (P. Haghuis)
Twee planten per steenwolpot bij paprika (P. Haghuis)
Invloed van C02 op groei, ontwikkeling en drogestof-verdeling bij
paprika (G. Heij)
Invloed groeibuis op de groei, gewasontwikkeling en uitgroei duur
van de vruchten en vruchtkwaliteit bij paprika (H. v. Gurp)
Toetsen van milieugerichte maatregelen in bedrijfsverband in de prak
tijk voor paprika (A. v.d. Maas)

Uitspoeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen op twee
radijsbedrijven (W. Runia)
Toetsing radijsrassen op scherpheid (G. Heij)
Wrattenonderzoek bij radijs (H. v. Gurp)
Gebruikswaarde-onderzoek radijs late zomerteelt (L. Hogendonk)
Gebruikswaarde-onderzoek radijs vroege herfstteelt (L. Hogendonk)
Gebruikswaarde-onderzoek radijs herfstteelt (L. Hogendonk)
Gebruikswaarde-onderzoek radijs late voorjaarsteelt (L. Hogendonk)

Scheuren in relatie tot watergeven in voor- en najaar bij troscherrytomaat (H. v. Gurp)

NaCI en houdbaarheid tomaat (C. de Kreij)
Invloed wel of niet recirculeren bij tomaat (C. de Kreij)
Invloed van waterhuishouding op de verkurking (S. Paternotte)
Onderzoeken of bij deze wortelafsterving naast Humicola ook andere
micro-organismen een rol spelen (S. Paternotte)
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306 3414.03
403 2108.03
403 2302.05
404 2107.03
507 4409.01
605 4106.03
702 1209.23
702 1209.37
705 1401.11
801 7206.04

Vergelijking toedieningstechnieken in tomaat bij bestrijding spint
(M. v.d. Staay)
Verfijning schermregeling voor optimaal schermgebruik (E. de Ruiter)
Calciumgehalte van blad tomaat bij minimale transpiratie (C. de Kreij)
Een nadere verkenning naar demogelijkheden van
flexibele regelprioriteiten in de kasklimaatregeling (A. de Koning)
Het effect van hoge nacht- of hoge etmaaltemperatuur op de houd
baarheid van ronde tomaat in de zomerperiode (W. Verkerke)
Instrumentele meetmethode meligheid tomaat (W. Verkerke)
Inventarisatie, achtergronden en oplossingen voor bloemrui bij tros
tomaten (W. Verkerke)
Invloed van laserbestraling van tomatenzaad op groei en produktie
(K. Buitelaar)
Screening nieuwe rassen en neusrotgevoeligheid van roma-tomaat
(H. v. Gurp)
Toetsen van milieugerichte maatregelen in bedrijfsverband in de
praktijk voor tomaat (A. v.d. Maas)

Tomaat tussentype
102 6304.28 Alternatieve substraatmaterialen bij tomaat (P. Haghuis)
301 3215.10 Biologische bestrijding van Botrytis in tomaat (A. Dik)
402 2110.03 Meting temperatuurverdeling op praktijkbedrijven bij bloemen en
groente onder glas (L. Nijs)
507 4107.09 Bewaking van de smaak van segmenten bij tomaat (J. Janse)
507 4107.10 Invloed van bewaartemperatuur op de smaak van tomaat. (J. Janse)
507 4107.12 Invloed van matkoeling op het optreden van fysiologische afwijkingen
bij trostomaat tussentype (H. v. Gurp)
702 1209.30 Effecten van 's nachts watergeven op de kwaliteit van tomaat (neusrot, groeischeuten, holle vruchten) (P. Haghuis)
702 1209.32 Trossnoei bij trostomaat in verband met kwaliteit, produktie en ar
beid (6,7,8 vruchten/tros) bij tussentype (H. v. Gurp)
Tomaat vlees
605 4106.03
801 7206.04

Instrumentele meetmethode meligheid tomaat (W. Verkerke)
Toetsen van milieugerichte maatregelen in bedrijfsverband in de
praktijk voor tomaat (A. v.d. Maas)
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OVERZICHT VAN PROEVEN: SNIJBLOEMEN
Algemeen Snijbloemen
403 2214.07 Vervolgonderzoek temperatuurintegratie bij siergewassen
(F. Buwalda)
505 4307.01 Relatie tussen ademhaling en uitbloeisnelheid (R. v. Gorsel)
Alstroemeria
101 7401.20
101 7401.28
101 7401.29
104 6109.05
306 3411.04
504 2205.06
504 2205.07
504 2205.08
706 1315.24
804 7204.01

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen bij
Alstroemeria (K. Uitermark)
Optimaliseren eb/vloed in substraatbedden bij Alstroemeria
(K. Uitermark)
Teelt en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal (F. v. Noort)
Groeiregulering bij Alstroemeria met stikstof en kali (K. Uitermark)
Uitspoeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen op een
Alstroemeriabedrijf (W. Runia)
Invloed rhizoomtemperatuur op reactietijd Alstroemeria
(L. Stapel-Cuijpers)
Optimalisering klimaat bij Alstroemeria (F. v. Noort)
Invloed temperatuurfluctuaties op produktie en reactietijd Alstroeme
ria (L. Stapel-Cuijpers)
Gebruikswaarde-onderzoek Alstroemeria in de praktijk 1995 - 1996
(K. Uitermark)
Toetsing en uitbreiding model vervanging meerjarige gewassen
(J. Benninga)

Amaryllis (Hippeastrum)
102 6304.24 Beproeven van diverse substraten bij amaryllis (Hippeastrum)
(J. Doorduin)
203 6209.03 Onderzoek naar het waterverbruik bij Hippeastrum (amaryllis)
(A. v.d. Burg)
702 1209.24 Vermeerdering van amaryllis op diverse substraten ten behoeve van
een betere bloemproduktie (J. Doorduin)
706 1315.17 Gebruikswaaarde-onderzoek amaryllis (J. Ettema)
Ammi visnaga
502 1403.07
Anjer
101 7401.27
103 6202.02
106 3301.18
602 1301.16
603 3102.10
805 7108.03

Ammi visnaga: oriëntatie teeltmogelijkheden onder glas (D. Krijger)

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij anjer (M. Arendsen)
Water- en mineralenbalans bij roos en anjer in recirculatie
(J. v. Moolenbroek)
Invloed toedieningswijze Fusarium oxysporum in een aantal gesloten
systemen (H. Nijssen)
Ontwikkeling toetsmethode voor referentietoets anjer (A. Hazendonk)
Evaluatie elektroforetische detectie van Fusarium
oxysporum f.spp. in bloemisterijgewassen (A. Numansen)
Vergelijking van oogstmethoden bij de teelt van anjer (E. v.Rijssel)
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Anthurium
106 3402.02
106 3404.18
703 7112.01
704 2105.06
706 1315.23
804 7204.01

Asclepias
601 5204.01
Aster
101 7401.31
504 2202.24
504 2216.03
Bouvardia
306 3405.01
504 2202.31
506 4407.03
506 4407.04
703 1112.01

Onderzoek naar de effectiviteit van ontsmetting van voedingswater
(UV, Jodium, 03 en H202) tegen wortelaaltjes {J. Amsing)
Evaluatie van Suneem ter bestrijding van aaltjes bij Anthurium
(J. Amsing)
Bedrijfsvergelijkend onderzoek op snij-Anthuriumbedrijven
(J. Benninga)
Zomerklimaat Anthurium andreanum (H. Nijssen)
Gebruikswaarde Anthurium andreanum in de praktijk (H. Nijssen)
Toetsing en uitbreiding model vervanging meerjarige gewassen
(J. Benninga)

Ontwikkeling meristeem protocollen (H.J. v.Telgen)

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij aster (M. Arendsen)
Tijdstip en niveau fotoperiodische belichting bij chrysant en Aster
(T. Blacquière)
Sturing bloemontwikkeling aster III (T. Blacquière)

Evaluatie van fungiciden ter bestrijding van Myrothecium roridum
(J. Amsing)
Tijdstip en niveau fotoperiodische belichting bij Bouvardia
(J. de Hoog)
Inventarisatie van houdbaarheidsverschillen bij Bouvardia
(G. Slootweg)
Waterhuishouding Bouvardia (G. Slootweg)
Invloed van plantdichtheid op produktie en kwaliteit van Bouvardia
(J. de Hoog)

Callistephus
504 1203.26

Callistephus, bloeispreiding door daglengte (D. Krijger)

Celosia
504 1202.15

Celosia: remstofbespuiting tegen overmatige lengtegroei (D. Krijger)

Chrysant (Dendranthema)
106 3226.01 Invloed van watergeefregime op het optreden van Pythium bij chry
sant geteeld op puimsteen (S. Paternotte)
106 3226.02 Invloed van het watergeefregime op het optreden van Pythium bij
chrysant geteeld in grond (S. Paternotte)
106 3404.16 Fytotoxiciteit van Agral LN bij chrysant (W. Runia)
304 3317.02 Biologische bestrijding van bladluizen op chrysant met behulp van
entomopathogene schimmels (E. Beerling)
304 3317.04 Toetsen van verschillende entomopathogene schimmels tegen trips
en bladluizen op plantniveau (E. Beerling)
306 3406.18 Bestrijding van Californische trips in chrysant met EXP 60720A
(M. Boogaard)
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Evaluatie van (selectieve) middelen ter bestrijding van rode perzikluis
in chrysant (M. Boogaard)
306 3406.22 Bestrijding van Californische trips in chrysant met Exp60720A
(M. Boogaard)
306 3411.02 Uitspoeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen op drie
chrysantenbedrijven (W. Runia)
306 3414.01 Vergelijking toedieningstechnieken in.verband met effectiviteit en
(mogelijk) verlaging van de dosering in chrysant (M. v.d. Staay)
306 3414.02 Met behulp van schermen bij chrysant mogelijk de dosering verlagen
en de emissie beperken (M. v.d. Staay)
402 2110.03 Meting temperatuurverdeling op praktijkbédrijven bij bloemen en
groente onder glas (L. Nijs)
504 2202.24 Tijdstip en niveau fotoperiodische belichting bij chrysant en Aster
(T. Blacquière)
504 2202.29 Fotoperiodische belichting: cyclisch of continu? (T. Blacquière)
504 2202.33 Oriënterend onderzoek naar effect van belichtingsintensiteit en ge
bruik van gloeilampen op gewasontwikkeling chrysant
(R. Maaswinkel)
506 4407.02 Invloed van het klimaat tijdens de teelt op het optreden van slap blad
tijdens het vaasleven van chrysant (G. Slootweg)
506 4407.05 Invloed van teelt op optreden van slap blad chrysant II
(G. Slootweg)
Ontwikkeling
referentietoets chrysant II (A. Hazendonk)
602 1301.24
702 1209.19 Invloed van kasklimatologische factoren, watergift, voeding, langedagperiode en uitgangsmateriaal op stress bij chrysant
(R. Maaswinkel)
Invloed
van fractiegrootte en laagdikte op groei van chrysant bij
703 1110.02
substraat- en eb/vloedsysteem (R. Maaswinkel)
706 1315.26 Gebruikswaarde-onderzoek chrysant voor jaarrondteelt 1995 -1996
(J. Ettema)
306 3406.21

Cymbidium
104 6113.36

Delphinium
601 5204.01
Eustoma
504 1202.16
504 2202.30

Forsythia
306 3415.01
306 3415.02

Verhogen van de scheutvorming bij Cymbidium met ureum
(K. Uitermark)

Ontwikkeling meristeem-protocollen {H.J. v. Telgen)

Eustoma: remstofbespuiting tegen doorwas (D. Krijger)
Optimaliseren assimilatiebelichting en watergift Eustoma
(M. Arendsen)

Inventarisatie taksterfte-problemen in Forythiateelt (A. Kerssies)
Oriënterende bestrijdingsproef taksterfte in Forsythiateelt
(A. Kerssies)
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Freesia
303 3229.02
306 3406.17
306 3411.03
506 4303.06
702 1209.21
706 1315.27

Onderzoek naar de verspreiding van bladnecrose in gesloten teeltsys
temen bij Freesia (C. Stijger)
Bestrijding van grondluis (Rhopalosiphum rufiabdominalis) in Freesia
(M. Boogaard)
Uitspoeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen op een
Freesiabedrijf (W. Runia)
Invloed van seizoen op koolhydraatgehaltes van Freesia
(E. Sytsema-Kalkman)
Effect bladplukken op kwaliteit en produktie bij Freesia (J. Doorduin)
Gebruikswaarde-onderzoek Freesia in verschillende teeltperioden
1995-1996 (J. Ettema)

Gerbera
103 6306.16

Effecten van wisselingen in zuurstofvoorziening in het wortelmilieu
op Gerbera in relatie tot het optreden van 'suikerrot'
(M. Warmenhoven)
104 6104.12 Effect van ammoniumstikstof en de pH bij Gerbera (W. Voogt)
301 3218.01 Gebruik van RAPD's in het onderzoek naar de epidemiologie van
Botrytis cinerea in Gerbera en roos (A. Kerssies)
301 3218.02 Testen van het ontwikkelde Botrytis Waarschuwings Systeem (BWS)
in de praktijk (A. Kerssies)
301 3318.01 Biologische bestrijding Botrytis cinerea in roos en Gerbera in de na
oogstfase (A. Kerssies)
301 3318.04 Bepalen ontwikkeling antagonisten tegen Botrytis cinerea op Gerbera
en roos (A. Kerssies)
304 3314.03 Laboratoriumonderzoek naar de effectiviteit van de insektenpathogene schimmel Paecilomyces op Californische trips en Florida-mot
(M. Boogaard)
304 3317.03 Biologische bestrijding van trips en bladluizen op Gerbera met behulp
van entomopathogene schimmels (E. Beerling)
Toetsen
van verschillende entomopathogene schimmels tegen trips
304 3317.04
en bladluizen op plantniveau (E. Beerling)
306 3405.01 Evaluatie van fungiciden ter bestrijding van Myrothecium roridum
(J. Amsing)
306 3405.08 Suikerrot problemen in de Gerberateelt (K. Uitermark)
306 3406.13 Evaluatie van (selectieve) middelen ter bestrijding van Bemisia tabaci
(M. Boogaard)
602 1301.23 Methodiekontwikkeling voor het aantonen van vatverstoppingsgevoeligheid van siergewassen II (A. Hazendonk)
702 1209.31 Invloed gewasonderhoud bij Gerbera in een vier- en vijfrijensysteem
met verschillende aantallen planten per m2 (F. v.Noort)
Lelie
103 6203.28

Zoutgevoeligheid lelie tijdens de trek (II) (R. Baas)

Matricaria
504 1203.21

Onderbreking van kortedag-omstandigheden bij Matricaria (D. Krijger)
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Phlox
205 6115.01
601 5204.01

Stikstofbemesting bij zomerbloemen: Phlox en Veronica {D. Krijger)
Ontwikkeling meristeem-protocollen (H.J. v.Telgen)

Roos
102 6304.25
103 6202.02

Substraatkeuze en optimaliseren watergift roos {F. v. Noort)
Water- en mineralenbalans bij roos en anjer in recirculatie
(J. v. Moolenbroek)
103 6202.03 Water- en mineralenbalans bij roos in gesloten systemen
(J. v. Moolenbroek)
103 6203.25 Effect waterkwaliteit (NaCI) bij roos (R. Baas)
103 6306.15 Effecten van zuurstofgebrek op roos (R. Baas)
106 3404.03 Chemische bestrijding van Gnomonia radicicola en Phytophthora sp.
bij roos (J. Amsing)
106 3404.11 Evaluatie van fungiciden ter bestrijding van Phytophthora sp. bij roos
in steenwol (J. Amsing)
301 3218.01 Gebruik van RAPD's in het onderzoek naar de epidemiologie van
Botrytis cinerea in Gerbera en roos (A. Kerssies)
301 3218.02 Testen van het ontwikkelde Botrytis Waarschuwings Systeem (BWS)
in de praktijk (A. Kerssies)
301 3219.01 Vertraging van de ontwikkelingssnelheid van meeldauwaantasting
met behulp van plantversterkende middelen (A. Kerssies)
301 3219.03 Geïntegreerde bestrijding echte meeldauw in roos met behulp van
een combinatie van plantversterkend middel en biologisch middel
(A. Kerssies)
301 3318.01 Biologische bestrijding Botrytis cinerea in roos en Gerbera in de na
oogstfase (A. Kerssies)
301 3318.04 Bepalen ontwikkeling antagonisten tegen Botrytis cinerea op Gerbera
en roos (A. Kerssies)
302 3327.01 Mycorrhiza in de teelt van roos (M. Warmenhoven)
304 3317.04 Toetsen van verschillende entomopathogene schimmels tegen trips
en bladluizen op plantniveau (E. Beerling)
305 3324.01 Het toetsen van effectiviteit van diverse roofmijten ter bestrijding van
Californische trips in roos (J. Fransen)
402 2110.03 Meting temperatuurverdeling op praktijkbedrijven bij bloemen en
groente onder glas (L. Nijs)
403 2213.02 Toepassing energiebesparende maatregelen in een belichte rozen
teelt. (M. Arendsen)
403 2213.03 Toepassing energiebesparende maatregelen in een belichte rozenteelt
(F. v. Noort)
Invloed
van licht en temperatuur op roos en petunia (F. Buwalda)
403 2214.08
403 2219.02 Toetsing van 'Econaut' op PBG voor roos (Vacature (HBO))
403 2301.04 Invloed licht, buistemperatuur en C02 op transpiratie bij drie rozencultivars (R. de Graaf)
504 2204.34 Invloed voornacht-/nanachtverhoging op knopuitloop roos
(J. Vogelezang)
505 4306.02 Analyse van celwandveranderingen bij rozen (R. v. Gorsel)
506 4408.01 Invloed van verschillende teeltwijzen op de koolhydraathuishouding
en de houdbaarheid van enkele rozencultivars (N. Marissen)
506 6118.01 Invloed Ca/B-bemesting en relatieve vochtigheid op Ca-transport in
roos 'First Red' (R. Baas)
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601 5302.05
601 5302.06
601 5304.04
602 1301.22
602 1301.23
603 3102.09
703 7112.03
703 7112.04
704 1207.04
704 1207.05
706 1315.25
706 1315.28
804 7204.01

Verenigbaarheid van ent en onderstam bij kasrozen (J. de Hoog)
Vergelijking onderstammenhout van moerplanten vermeerderd door
stek en door weefselkweek van de onderstam Sturcinq (A. Kromwijk)
Invloed herkomst stek en bewortelingsomstandigheden op de unifor
miteit van de beworteling en scheutgroei bij roos (A. Kromwijk)
Ontwikkeling referentietoets roos IV (A. Hazendonk)
Methodiekontwikkeling voor het aantonen van vatverstoppingsgevoeligheid van siergewassen II (A. Hazendonk)
Evaluatie elektroforetische detectie van Phytophthora spp. in bloe
misterijgewassen. (A. Numansen)
Bedrijfsvergelijking roos (E. v. Rijssel)
Bedrijfsvergelijking energieverbruik (E. v. Rijssel)
Invloed van teeltsystemen en plantopbouw op produktie en kwaliteit
bij roos (M. Arendsen)
Invloed van oogst- en teeltmethode (met name plantafstand) op de
groei en ontwikkeling van kasrozen (J. de Hoog)
Gebruikswaarde-onderzoek roos 1995/1996 (J. de Hoog)
Gebruikswaarde-onderzoek kasrozen 1996-1997 (J. de Hoog)
Toetsing en uitbreiding model vervanging meerjarige gewassen
(J. Benninga)

Sering
503 5103.02

Vergelijking seringenonderstammen (PBN 2211) (J. de Hoog)

Veronica
205 6115.01

Stikstofbemesting bij zomerbloemen: Phlox en Veronica (D. Krijger)
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OVERZICHT VAN PROEVEN: POTPLANTEN
Algemeen Potplanten
304 3307.07 Oriënterend onderzoek naar mogelijkheden van geïntegreerde bestrij
ding in de potplantenteelt (C. de Beer)
304 3307.08 Biologische bestrijding van slakken met parasitaire aaltjes. Opzet
slakkenkweek (M. Boogaard)
304 3307.09 Temperatuurgevoeligheid van insektenparasitaire aaltjes tegen sciaridae (J. Fransen)
304 3314.05 Toetsing van entomopathogene schimmels tegen bladluis en wittevlieg (J. Fransen)
304 3319.02 Toetsing van entomopathogene schimmels of effectiviteit kas- en
tabakswittevlieg onder verschillende RV-niveaus (E. Meekes)
304 3319.03 Invloed van klimaat en waardplant op effectiviteit van entomopa
thogene schimmels tegen kas- en tabakswittevlieg (E. Meekes)
403 2214.07 Vervolgonderzoek temperatuurintegratie bij siergewassen
(F. Buwalda)
403 2219.01 Toetsing van 'Econaut' op PBG voor potplanten (Vacature (HBO))
502 1402.05 Onderzoek nieuwe gewassen (H. Verberkt)
504 2204.36 Invloed van DIF en etmaaltemperatuur op de groei van enkele groene
potplanten (C. de Beer)
506 4403.10 Invloed klimaatomstandigheden op houdbaarheid potplanten
(A. Bulle)
506 4403.14 Bepalen van plantgegevens die indicatief zijn voor houdbaarheidsverschillen bij potplanten (C. Vonk Noordegraaf)
Azalea (Rhododendron)
104 6113.43 Gebruik van 'iron humate' bij azalea (G. v.Leeuwen)
503 5102.11 Verbetering uitgangsmateriaal azalea (A. Kromwijk)
704 1207.02 Teeltoptimalisering bij azalea (A. Brandts)
704 1207.06 Teeltoptimalisering azalea III (A. Brandts)
Begonia
102 6305.13
504
504
504
504

1202.13
1502.02
2204.30
2212.05

602
706
706
706

1301.19
1303.24
1303.27
1303.31

Calathea
504 2204.35
704 2105.10

Toetsen van cocosgruis als teeltmedium voor de potplantenteelt, o.a.
potchrysant (G. v. Leeuwen)
Groeiregulatie potplanten (H. Verberkt)
Bloemvorming Begonia (H. Verberkt)
Circadiane ritmes bij pot-/perkplanten II (J. Vogelezang)
Invloed van het C02-niveau en assimilatiebelichting op de produktie
en kwaliteit van potplanten (L. Stapel-Cuijpers)
Toetsen Begoniasortiment voor de referentietoets (A. de Gelder)
Gebruikswaarde-onderzoek Begonia 1995 (H. Verberkt)
Sortimentsvergelijking Begonia 1995/1996 (C. de Beer)
Opplanting handelssortiment Begonia (C. de Beer)

Invloed temperatuur op bladkleur bij Epipremnum en op bladranden
bij Marantaceae (G. Mulderij)
Zomerklimaat potplanten 1996 (G. Mulderij)
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Codiaeum
503 5102.13
504 1202.11

Selectie uitgangsmateriaal Codiaeum (G. Mulderij)
Verbetering kleurvorming Codiaeum (G. Mulderij)

Cordyline
704 2105.10

Zomerklimaat potplanten 1996 (G. Mulderij)

Cyclamen
603 3102.10

Epipremnum
504 2204.35
504 6114.11
704 2105.10

Evaluatie elektroforetische detectie van Fusarium oxysporum f.spp.
in bloemisterijgewassen (A. Numansen)

Invloed temperatuur op bladkleur bij Epipremnum en op bladranden
bij Marantaceae (G. Mulderij)
Invloed EC en Fe op bladkleur Epipremnum (Scindapsus)
(G. Mulderij)
Zomerklimaat potplanten 1996 (G. Mulderij)

Fatsia japonica
504 2204.36 Invloed van DIF en etmaaltemperatuur op de groei van enkele groene
potplanten (C. de Beer)
Ficus
102 6305.12

602 1301.25

Invloed herkomst en methode van winning op de structuurstabiliteit
van veenmengsels (G. v. Leeuwen)
Toetsen van verschillende entomopathogene schimmels tegen trips
en bladluizen op plantniveau (E. Beerling)
Effect licht- en temperatuurniveau en wachtperiode op het temperatuur-integratievermogen bij Ficus en Kalanchoe (F. Buwalda)
Invloed van DIF en etmaaltemperatuur op de groei van enkele groene
potplanten (C. de Beer)
Koppeling gewaskenmerken Ficus benjamina aan beeldanalyse (Com
binatie met proef 7409.1) (M. Dijkshoorn-Dekker)
Effect van temperatuur in combinatie met wijderzetten op de ontwik
keling van Ficus benjamina (M. Dijkshoorn-Dekker)
Uittesten prototype Informatiemanagement-systeem
(M. Dijkshoorn-Dekker)
Koppeling gewaskenmerken Ficus benjamina aan beeldanalyse (Com
binatie met proef 2218.1) (P. v. Weel)
Ontwikkeling referentietoets Ficus (A. de Gelder)

Fuchsia
504 2204.30
504 2204.33

Circadiane ritmes bij pot-/perkplanten II (J. Vogelezang)
DIF in relatie tot het licht- en temperatuurniveau (J. Vogelezang)

304 3317.04
403 2214.06
504 2204.36
504 2218.01
504 2218.02
504 2218.03
504 7409.01

Guzmania
504 2212.05

Invloed van het C02-niveau en assimilatiebelichting op de produktie
en kwaliteit van potplanten (L. Stapel-Cuijpers)
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Hedera
603 3102.09

Evaluatie elektroforetische detectie van Phytophthora spp. in bloe
misterijgewassen (A. Numansen)

Hortensia (Hydrangea)
104 6113.37 Beperking van het optreden van knoprot bij hortensia middels tijdstip
toppen en samenstelling voedingsoplossing (G. v. Leeuwen)
501 7109.02 Plantkenmerken, plantwaardering en prijsvorming bij hortensia
(J. Benninga)
503 5102.12 Invloed uitgangsmateriaal op groei en ontwikkeling van Hydrangea II
(A. Kromwijk)
503 5102.14 Vergelijking uitgangsmateriaal uit stek en uit weefselkweek bij Hy
drangea macrophylla (A. Kromwijk)
601 5204.01 Ontwikkeling meristeem-protocollen (H.J. v.Telgen)
Impatiens
504 2204.30
Kalanchoe
403 2214.06
504 1202.13
Maranta
504 2204.35
704 2105.10
Monstera
504 2204.36

Nephrolepis
503 5102.10
504 2212.05

Circadiane ritmes bij pot-/perkplanten II (J. Vogelezang)

Effect licht- en temperatuurniveau en wachtperiode op het temperatuur-integratievermogen bij Ficus en Kalanchoe (F. Buwalda)
Groeiregulatie potplanten (H. Verberkt)

Invloed temperatuur op bladkleur bij Epipremnum en op bladranden
bij Marantaceae (G. Mulderij)
Zomerklimaat potplanten 1996 (G. Mulderij)

Invloed van DIF en etmaaltemperatuur op de groei van enkele groene
potplanten (C. de Beer)

Vergelijking uitgangsmateriaal Nephrolepis 'Boston Blue Bell'
(G. Mulderij)
Invloed van het C02-niveau en assimilatiebelichting op de produktie
en kwaliteit van potplanten (L. Stapel-Cuijpers)

Palmen
704 2105.10

Zomerklimaat potplanten 1996 (G. Mulderij)

Pelargonium
104 6113.44
504 2204.33

Mangaanvoorziening bij Pelargonium (G. v. Leeuwen)
DIF in relatie tot het licht- en temperatuurniveau (J. Vogelezang)

Petunia
403 2214.08

Invloed van licht en temperatuur op roos en Petunia (F. Buwalda)
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Phalaenopsis
504 2202.32
504 2212.05

Invloed van assimilatiebelichting tijdens de inductiefase van
pot-Phalaenopsis (K. Uitermark)
Invloed van het C02-niveau en assimilatiebelichting op de produktie
en kwaliteit van potplanten (L. Stapel-Cuijpers)

Poinsettia (Euphorbia pulcherrima)
104 6113.41 Bemesting bij kokossubstraat (N. Straver)
304 3307.09 Temperatuurgevoeligheid van insektenparasitaire aaltjes tegen sciaridae (J. Fransen)
Plantkenmerken,
plantwaardering en prijsvorming bij poinsettia
501 7109.03
(J. Benninga)
506 4403.13 Nagaan invloed van teeltfactoren op de houdbaarheid van poinsettia
(A. Brandts)
602 1301.21 Toetsen poinsettiasortiment voor referentietoets (A. de Gelder)
706 1303.30 Sortimentsvergelijking poinsettia 1996 (A. Brandts)
Potchrysant
504 1202.13
504 2204.36
504 2204.37
706 1303.25
Potroos
504 2212.05

Radermachera
504 2204.36

Saintpaulia
504 2212.05

Groeiregulatie potplanten (H. Verberkt)
Invloed van DIF en etmaaltemperatuur op de groei van enkele groene
potplanten (C. de Beer)
Bepaling plaatseffecten nieuwbouw potplanten Horst ter voorberei
ding op het klimaatonderzoek (C. de Beer)
Sortimentsvergelijking potchrysant 1995/1996 (H. Verberkt)

Invloed van het C02-niveau en assimilatiebelichting op de produktie
en kwaliteit van potplanten (L. Stapel-Cuijpers)

Invloed van DIF en etmaaltemperatuur op de groei van enkele groene
potplanten (C. de Beer)

706 1303.28

Invloed van het C02-niveau en assimilatiebelichting op de produktie
en kwaliteit van potplanten (L. Stapel-Cuijpers)
Toetsen Saintpauliasortiment voor referentietoets (A. de Gelder)
Evaluatie elektroforetische detectie van Phytophthora spp. in bloe
misterijgewassen (A. Numansen)
Sortimentsvergelijking Saintpaulia 1995/1996 (H. Verberkt)

Salvia
504 2204.33

DIF in relatie tot het licht- en temperatuurniveau (J. Vogelezang)

Schefflera
104 6113.40

Schefflera-bemesting (N. Straver)

602 1301.20
603 3102.09
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Spathiphyllum
102 6305.14
104 6113.42
106 3224.01
106 3224.02
504
504
504
603

1501.01
1501.02
2204.21
3102.09

706 1303.23
706 1303.29
Vriesea
504 2212.05

Yucca
704 2105.10

Verbetering van bestendigheid van planten middels aanpassing van
teeltomstandigheden (G. v. Leeuwen)
Bemestingsonderzoek Spathiphyllum (H. Verberkt)
Verspreiding en ontwikkeling Phytophthora spp. in Spathiphyllum
geteeld op eb/vloedsysteem (A. Kerssies)
Ontwikkeling en verspreiding Cylindrocladium spathiphylli in Spathi
phyllum geteeld op eb/vloedsysteem (A. Kerssies)
De rol van GA bij bloeijaar 1 (A. Disco)
De rol van GA bij bloeijaar 2 (A. Disco)
Temperatuur-onderzoek Spathiphyllum (C. de Beer)
Evaluatie elektroforetische detectie van Phytophthora spp. in bloe
misterijgewassen (A. Numansen)
Sortimentsvergelijking Spathiphyllum 1995 (H. Verberkt)
Sortimentsvergelijking Spathiphyllum 1996 (H. Verberkt)

Invloed van het C02-niveau en assimilatiebelichting op de produktie
en kwaliteit van potplanten (L. Stapel-Cuijpers)

Zomerklimaat potplanten 1996 (G. Mulderij)
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OVERZICHT VAN PROEVEN: BUITENGEWASSEN
Algemeen Buitenbloemen
203 6207.04 Vergelijking van watergeefsystemen bij buitenbloemen (A. v.d. Wiel)
205 6115.01 Stikstofbemesting bij zomerbloemen: Phlox en Veronica (D. Krijger)
205 6115.06 Bemesting en mineralenbeheersing in buitengeteelde snijbloemen
(D. Krijger)
205 6115.07 Bemestingsonderzoek via stikstof bijmest systeem ( N.B.S.) bij bui
tenbloemen (A. v.d. Wiel)
320 3216.01 Invloed van vruchtwisseling op aaltjespopulatie in buitengeteelde snij
bloemen (D. Krijger )
302 3216.02 Tagetus erecta als snijbloem en alenbestrijder in de buitenteelt
(D. Krijger)
306 3405.09 Chemische bestrijding van bladaaltjes bij pioenroos (J. Amsing)
306 3408.10 Chemische onkruidbestrijding in buitengeteelde snijbloemen
1995/1996 (D. Krijger)
306 3408.11 Chemische onkruidbestrijding: lage doseersystemen bij zaaigewassen
(A. v.d. Wiel)
306 3408.12 Alternatieven voor chemische onkruidbestrijding bij vaste planten
(A. v.d. Wiel)
502 1403.06 Malus: teeltmogelijkheden als snijheester voor de produktie van
vruchttakken (D. Krijger)
504 1202.14 Helianthus: teeltmethode en remstofbespuiting in kas- en buitenteelt
(D. Krijger)
504 1203.22 Inhaaldata en koudebehoefte bij bloeivervroeging van Paeonia in
container (D. Krijger)
504 1203.23 Inhaaldata en koudebehoefte bij bloeivervroeging van Lysimachia in
container (D. Krijger)
504 1203.24 Inhaaldata en koudebehoefte bij bloeivervroeging van Alchemilla in
container (D. Krijger)
504 1203.25 Aconitum: ingevroren plantmateriaal in wel en niet afgedekte grond II
(D. Krijger)
504 1203.27 Effect afsnijhoogte op tweede snede bij Delphinium elatum
(D. Krijger)
504 1203.28 Bloeispreiding vaste planten door middel van plantbewaring
(A. v.d. Wiel)
504 6114.12 Invloed van voedingsniveau op groei en kwaliteit bij perkplanten
(A. Brandts)
504 6114.13 Groeiregulatie middels bemesting bij diverse perkplanten
(G. v. Leeuwen)
602 1301.26 Hypericum: sortiment toetsen op houdbaarheid (A. v.d. Wiel)
703 1106.07 Bloeispreiding Lysimachia III (A. v.d. Wiel)
704 1207.07 Teeltmaatregelen ter verbetering van de takkwaliteit bij snijheesters
o.a. Ligustrum (A. v.d. Wiel)
706 1315.29 Pieris: selectie voor snijtak (A. v.d. Wiel)
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OVERZICHT VAN PROEVEN PER LOCATIE
Aalsmeer
101 7401.20
101 7401.28
103
103
103
103

6203.25
6203.28
6306.15
6306.16

104 6109.05
104 6113.36
104
104
104
106

6113.40
6113.41
6113.42
3224.01

106 3224.02
106 3301.18
106 3404.03
106 3404.11
106 3404.18
301 3218.01
301 3218.02
301 3219.01
301 3219.03

301 3318.01
301 3318.04
302 3327.01
304 3307.08
304 3307.09

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen bij
Alstroemeria (K. Uitermark)
Optimalisering eb/vloed in substraatbedden bij Alstroemeria
(K. Uitermark)
Effect waterkwaliteit (NaCI) bij roos (R. Baas)
Zoutgevoeligheid lelie tijdens de trek (II) (R. Baas)
Effecten van zuurstofgebrek op roos (R. Baas)
Effecten van wisselingen in zuurstofvoorziening in het wortelmilieu
op Gerbera in relatie tot het optreden van 'suikerrot'
(M. Warmenhoven)
Groeiregulering bij Alstroemeria met stikstof en kali (K. Uitermark)
Verhogen van de scheutvorming bij Cymbidium met ureum
(K. Uitermark)
Schefflera-bemesting (N. Straver)
Bemesting bij kokossubstraat (N. Straver)
Bemestingsonderzoek Spathiphyllum (H. Verberkt)
Verspreiding en ontwikkeling Phytophthora spp. in Spathiphyllum
geteeld op eb/vloedsysteem (A. Kerssies)
Ontwikkeling en verspreiding Cylindrocladium spathiphylli in Spathi
phyllum geteeld op eb/vloedsysteem (A. Kerssies)
Invloed toedieningswijze Fusarium oxysporum in een aantal gesloten
systemen (H. Nijssen)
Chemische bestrijding van Gnomonia radicicola en Phytophthora sp.
bij roos (J. Amsing)
Evaluatie van fungiciden ter bestrijding van Phytophthora sp. bij roos
in steenwol (J. Amsing)
Evaluatie van Suneem ter bestrijding van aaltjes bij Anthurium
(J. Amsing)
Gebruik van RAPD's in het onderzoek naar de epidemiologie van
Botrytis cinerea in Gerbera en roos (A. Kerssies)
Testen van het ontwikkelde Botrytis Waarschuwings Systeem (BWS)
in de praktijk (A. Kerssies)
Vertraging van de ontwikkelingssnelheid van meeldauwaantasting
met behulp van planteversterkende middelen (A. Kerssies)
Geïntegreerde bestrijding echte meeldauw in roos met behulp van
een combinatie van plantversterkend middel en biologisch middel
(A. Kerssies)
Biologische bestrijding Botrytis cinerea in roos en Gerbera in de na
oogstfase (A. Kerssies)
Bepalen ontwikkeling antagonisten tegen Botrytis cinerea op Gerbera
en roos (A. Kerssies)
Mycorrhiza in de teelt van roos (M. Warmenhoven)
Biologische bestrijding van slakken met parasitaire aaltjes. Opzet
slakkenkweek (M. Boogaard)
Temperatuurgevoeligheid van insektenparasitaire aaltjes tegen sciaridae (J. Fransen)
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304 3314.03

Laboratoriumonderzoek naar de effectiviteit van de insektenpathogene schimmel Paecilomyces op Californische trips en Floridamot
(M. Boogaard)
304 3314.05 Toetsing van entomopathogene schimmels tegen bladluis en wittevlieg {J. Fransen)
304 3317.02 Biologische bestrijding van bladluizen op chrysant met behulp van
entomopathogene schimmels (E. Beerling)
304 3317.03 Biologische bestrijding van trips en bladluizen op Gerbera met behulp
van entomopathogene schimmels (E. Beerling)
304 3317.04 Toetsen van verschillende entomopathogene schimmels tegen trips
en bladluizen op plantniveau (E. Beerling) '
304 3319.02 Toetsing van entomopathogene schimmels of effectiviteit kas- en
tabakswittevlieg onder verschillende RV-niveaus (E. Meekes)
304 3319.03 Invloed van klimaat en waardplant op effectiviteit van entomopa
thogene schimmels tegen kas- en tabakswittevlieg (E. Meekes)
305 3324.01 Het toetsen van effectiviteit van diverse roofmijten ter bes trijding
van Californische trips in roos (J. Fransen)
306 3405.01 Evaluatie van fungiciden ter bestrijding van Myrothecium roridum
(J. Amsing)
306 3405.08 Suikerrot-problemen in de Gerberateelt (K. Uitermark)
306 3405.09 Chemische bestrijding van bladaaltjes bij pioenroos (J. Amsing)
306 3406.13 Evaluatie van (selectieve) middelen ter bestrijding van Bemisia tabaci
(M. Boogaard)
306 3406.17 Bestrijding van grondluis (Rhopalosiphum rufiabdominalis) in Freesia
(M. Boogaard)
306 3406.18 Bestrijding van Californische trips in chrysant met EXP 60720A
(M. Boogaard)
306 3406.21 Evaluatie van (selectieve) middelen ter bestrijding van rode perzikluis
in chrysant (M. Boogaard)
306 3406.22 Bestrijding van Californische trips in chrysant met Exp60720A
(M. Boogaard)
306 3415.01 Inventarisatie taksterfte-problemen in Forsythiateelt (A. Kerssies)
306 3415.02 Oriënterende bestrijdingsproef taksterfte in Forsythiateelt
(A. Kerssies)
403 2214.06 Effect van licht- en temperatuurniveau en wachtperiode op het temperatuur-integratievermogen bij Ficus en Kalanchoe (F. Buwalda)
403 2214.07 Vervolgonderzoek temperatuurintegratie bij siergewassen
(F. Buwalda)
403 2214.08 Invloed van licht en temperatuur op roos en Petunia (F. Buwalda)
403 2219.01 Toetsing van 'Econaut' op PBG voor potplanten (Vacature (HBO))
403 2219.02 Toetsing van 'Econaut' op PBG voor roos (Vacature (HBO))
501 7109.02 Plantkenmerken, plantwaardering en prijsvorming bij hortensia
(J. Benninga)
501 7109.03 Plantkenmerken, plantwaardering en prijsvorming bij poinsettia
(J. Benninga)
502 1402.05 Onderzoek nieuwe gewassen (H. Verberkt)
503 5102.11 Verbetering uitgangsmateriaal azalea (A. Kromwijk)
503 5102.12 Invloed uitgangsmateriaal op groei en ontwikkeling van Hydrangea II
(A. Kromwijk)
503 5102.13 Selectie uitgangsmateriaal Codiaeum (G. Mulderij)
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503 5102.14
503
504
504
504
504
504
504

5103.02
1202.11
1202.13
1501.01
1501.02
1502.02
2202.24

504 2202.29
504 2202.31
504 2202.32
504 2204.30
504 2204.33
504 2204.34
504 2204.35
504 2205.06
504 2205.08
504 2216.03
504 2218.01
504 2218.02
504 2218.03
504 6114.11
504 6114.12
504 7409.01
505 4306.02
505 4307.01
506 4303.06
506 4403.10
506 4403.13
506 4403.14
506 4407.02

Vergelijking uitgangsmateriaal uit stek en uit weefselkweek bij Hy
drangea macrophylla (A. Kromwijk)
Vergelijking seringenonderstammen (PBN 2211) (J. de Hoog)
Verbetering kleurvorming Codiaeum (G. Mulderij)
Groeiregulatie potplanten (H. Verberkt)
De rol van GA bij bloeijaar 1 (A. Disco)
De rol van GA bij bloeijaar 2 (A. Disco)
Bloemvorming Begonia (H. Verberkt)
Tijdstip en niveau fotoperiodische belichting bij chrysant en Aster
(T. Blacquière)
Fotoperiodische belichting: cyclisch of continu? (T. Blacquière)
Tijdstip en niveau fotoperiodische belichting bij Bouvardia
(J. de Hoog)
Invloed van assimilatiebelichting tijdens de inductiefase van
pot-Phalaenopsis (K. Uitermark)
Circadiane ritmes bij pot-/perkplanten II (J. Vogelezang)
DIF in relatie tot het licht- en temperatuurniveau (J. Vogelezang)
Invloed voornacht-/nanachtverhoging op knopuitloop roos
(J. Vogelezang)
Invloed temperatuur op bladkleur bij Epipremnum en op bladranden
bij Marantaceae (G. Mulderij)
Invloed rhizoomtemperatuur op reactietijd Alstroemeria
(L. Stapel-Cuijpers)
Invloed temperatuurfluctuaties op produktie en reactietijd Alstroeme
ria (L. Stapel-Cuijpers)
Sturing bloemontwikkeling Aster III (T. Blacquière)
Koppeling gewaskenmerken Ficus benjamina aan beeldanalyse (Com
binatie met proef 7409.1) (M. Dijkshoorn-Dekker)
Effect van temperatuur in combinatie met wijderzetten op de ontwik
keling van Ficus benjamina (M. Dijkshoorn-Dekker)
Uittesten prototype Informatiemanagement-systeem
(M. Dijkshoorn-Dekker)
Invloed EC en Fe op bladkleur Epipremnum (Scindapsus)
(G. Mulderij)
Invloed van voedingsniveau op groei en kwaliteit bij perkplanten
(A. Brandts)
Koppeling gewaskenmerken Ficus benjamina aan beeldanalyse (Com
binatie met proef 2218.1) (P. v. Weel)
Analyse van celwandveranderingen bij rozen (R. v. Gorsel)
Relatie tussen ademhaling en uitbloeisnelheid (R. v. Gorsel)
Invloed van seizoen op koolhydraatgehaltes van Freesia
(E. Sytsema-Kalkman)
Invloed klimaatomstandigheden op houdbaarheid potplanten
(A. Bulle)
Nagaan invloed van teeltfactoren op de houdbaarheid van poinsettia
(A. Brandts)
Bepalen van plantgegevens die indicatief zijn voor houdbaarheidsverschillen bij potplanten (C. Vonk Noordegraaf)
Invloed van het klimaat tijdens de teelt op het optreden van slap blad
tijdens het vaasleven van chrysant (G. Slootweg)
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506 4407.03
506 4407.04
506 4407.05
506 4408.01
506 6118.01
601 5302.05
601 5302.06
601 5304.04
602
602
602
602
602
602

1301.16
1301.19
1301.20
1301.21
1301.22
1301.23

602 1301.24
602 1301.25
603 3102.09
603 3102.10
604 6406.01
703 7112.01
703
703
704
704

7112.03
7112.04
1207.02
1207.05

704
704
704
706
706
706
706
706

1207.06
2105.06
2105.10
1303.24
1303.28
1303.29
1303.30
1315.24

706 1315.25
706 1315.28
804 7204.01
805 7108.03

Inventarisatie van houdbaarheidsverschiilen bij Bouvardia
(G. Slootweg)
Waterhuishouding Bouvardia (G. Slootweg)
Invloed van teelt op optreden van slap blad chrysant II (G. Slootweg)
Invloed van verschillende teeltwijzen op de koolhydraathuishouding
en de houdbaarheid van enkele rozencultivars (N. Marissen)
Invloed Ca/B-bemesting en relatieve vochtigheid op Ca-transport in
roos 'First Red' (R. Baas)
Verenigbaarheid van ent en onderstam bij kasrozen (J. de Hoog)
Vergelijking onderstammenhout van moerplanten vermeerderd door
stek en door weefselkweek van de onderstam Sturcinq (A. Kromwijk)
Invloed herkomst stek en bewortelingsomstandigheden op de unifor
miteit van de beworteling en scheutgroei bij roos (A. Kromwijk)
Ontwikkeling toetsmethode voor referentietoets anjer (A. Hazendonk)
Toetsen Begoniasortiment voor de referentietoets (A. de Gelder)
Toetsen Saintpauliasortiment voor referentietoets (A. de Gelder)
Toetsen poinsettiasortiment voor referentietoets (A. de Gelder)
Ontwikkeling referentietoets roos IV (A. Hazendonk)
Methodiekontwikkeling voor het aantonen van vatverstoppingsgevoeligheid van siergewassen II (A. Hazendonk)
Ontwikkeling referentietoets chrysant II (A. Hazendonk)
Ontwikkeling referentietoets Ficus (A. de Gelder)
Evaluatie elektroforetische detectie van Phytophthora spp. in bloe
misterijgewassen (A. Numansen)
Evaluatie elektroforetische detectie van Fusarium oxysporum f.spp.
in bloemisterijgewassen (A. Numansen)
Chemische analyses van verschillende gewassen (M. Warmenhoven)
Bedrijfsvergelijkend onderzoek op snij-Anthuriumbedrijven
(J. Benninga)
Bedrijfsvergelijking roos (E. v. Rijssel)
Bedrijfsvergelijking energieverbruik (E. v. Rijssel)
Teeltoptimalisering bij azalea (A. Brandts)
Invloed van oogst- en teeltmethode (met name plantafstand) op de
groei en ontwikkeling van kasrozen (J. de Hoog)
Teeltoptimalisering azalea III (A. Brandts)
Zomerklimaat Anthurium andreanum (H. Nijssen)
Zomerklimaat potplanten 1996 (G. Mulderij)
Gebruikswaarde-onderzoek Begonia 1995 (H. Verberkt)
Sortimentsvergelijking Saintpaulia 1995/1996 (H. Verberkt)
Sortimentsvergelijking Spathiphyllum 1996 (H. Verberkt)
Sortimentsvergelijking poinsettia 1996 (A. Brandts)
Gebruikswaarde-onderzoek Alstroemeria in de praktijk 1995 - 1996
(K. Uitermark)
Gebruikswaarde-onderzoek roos 1995/1996 (J. de Hoog)
Gebruikswaarde-onderzoek kasrozen 1996-1997 (J. de Hoog)
Toetsing en uitbreiding model vervanging meerjarige gewassen
(J. Benninga)
Vergelijking van oogstmethoden bij de teelt van anjer (E. v. Rijssel)

Diversen (Instituten e.d.)
601 5204.01 Ontwikkeling meristeem-protocollen (H.J. v. Telgen)
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Horst
101 7401.27

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij anjer (M. Arendsen)
101 7401.31 Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi-praktijkschaal bij Aster (M. Arendsen)
201 6110.07 Minimaliseren P-bemesting in kasgrondteelten (H. v. Gurp)
203 6207.04 Vergelijking van watergeefsystemen bij buitenbloemen (A. v.d. Wiel)
205 6115.07 Bemestingsonderzoek via N.B.S. bij buitenbloemen (A. v.d. Wiel)
306 3408.11 Chemische onkruidbestrijding: lage doseersystemen bij zaaigewassen
(A. v.d. Wiel)
306 3408.12 Alternatieven voor chemische onkruidbestrijding bij vaste planten
(A. v.d. Wiel)
403 2213.02 Toepassing energiebesparende maatregelen in een belichte rozenteelt
(M. Arendsen)
504 1203.28 Bloeispreiding vaste planten door middel van plantbewaring
(A. v.d. Wiel)
504 2202.30 Optimaliseren assimilatiebelichting en watergift Eustoma
(M. Arendsen)
504 2204.37 Bepaling plaatseffecten nieuwbouw potplanten Horst ter voor- berei
ding op het klimaatonderzoek (C. de Beer)
504 2212.05 Invloed van het C02-niveau en assimilatiebelichting op de produktie
en kwaliteit van potplanten (L. Stapel-Cuijpers)
507 4107.11 Scheuren in relatie tot watergeven in voor- en najaar bij troscherrytomaat (H. .v.Gurp)
507 4107.12 Invloed van matkoeling op het optreden van fysiologische afwijkingen
bij trostomaat tussentype (H. v. Gurp)
602 1301.26 Hypericum-sortiment toetsen op houdbaarheid (A. v.d. Wiel)
701 1102.12 Optimalisering en kwaliteitsverbetering in teelt en afzet via hogedraadsyteem komkommer (H. v. Gurp)
702 1209.32 Trossnoei bij trostomaat in verband met kwaliteit, produktie en ar
beid (6, 7, 8 vruchten/tros) bij tussentype (H. v. Gurp)
702 1209.33 Wortelverdikking tijdens de opkweek en teelt van komkommerplanten
(H. v. Gürp)
702 1209.34 Wrattenonderzoek bij radijs (H. v. Gurp)
702 1209.35 Gebruik van reflectoren voor optimale lichtbenutting bij botersla
(H. v. Gurp)
Roze-verkleuring
van asperge tijdens de teelt (H. v. Gurp)
702 1209.36
702 2221.01 Invloed groeibuis op de groei, gewasontwikkeling en uitgroei duur
van de vruchten en vruchtkwaliteit bij paprika (H. v. Gurp)
703 1106.07 Bloeispreiding Lysimachia III (A. v.d. Wiel)
704 1207.04 Invloed van teeltsystemen en plantopbouw op produktie en kwaliteit
bij roos (M. Arendsen)
704 1207.07 Teeltmaatregelen ter verbetering van de takkwaliteit bij snijheesters
o.a. Ligustrum (A. v.d. Wiel)
705 1401.11 Nieuwe rassen-screening en neusrotgevoeligheid van roma-tomaat
(H. v. Gurp)
706 1303.31 Opplanting handelssortiment Begonia (C. de Beer)
706 1315.29 Pieris: selectie voor snijtak (A. v.d. Wiel)
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Klazienaveen
101 7401.29

Teelt- en bedrijfskundige aspecten van gesloten teeltsystemen op
semi -praktijkschaal (F. v. Noort)
102 6304.25 Substraatkeuze en optimalisering watergift roos (F. v. Noort)
102 6304.28 Alternatieve substraatmaterialen bij tomaat (P. Haghuis)
102 6305.12 Invloed herkomst en methode van winning op de structuurstabiliteit
van veenmengsels (G. v. Leeuwen)
102 6305.13 Toetsen van cocosgruis als teeltmedium voor de potplantenteelt, o.a.
Begonia en potchrysant (G. v. Leeuwen)
102 6305.14 Verbetering van bestendigheid van planten middels aanpassing van
teeltomstandigheden (G. v. Leeuwen)
104 6113.37 Beperking van het optreden van knoprot bij hortensia middels tijdstip
toppen en samenstelling voedingsoplossing (G. v. Leeuwen)
104 6113.43 Gebruik van 'iron humate' bij azalea (G. v.Leeuwen)
104 6113.44 Mangaanvoorziening bij Pelargonium (G. v. Leeuwen)
403 2213.03 Toepassing energiebesparende maatregelen in een belichte rozenteelt
(F. v. Noort)
504 2205.07 Optimalisering klimaat bij Alstroemeria (F. v. Noort)
504 6114.13 Groeiregulatie middels bemesting bij diverse perkplanten
(G. v. Leeuwen)
504 6303.04 De invloed van recirculatie op de produktie bij komkommer
(P. Haghuis)
701 1102.11 Haalbaarheid van de teelt aan de hoge draad bij komkommer
(P. Haghuis)
702 1209.25 Haalbaarheid van de teelt met getopte komkommerplanten
(P. Haghuis)
702 1209.26 Optimalisering van de produktie door middel van extra stengels bij
paprika (P. Haghuis)
702 1209.27 Invloed van de verwijdering van kwalitatief slechte jonge vruchten op
kwaliteit en produktie bij paprika (P. Haghuis)
702 1209.28 Twee planten per steenwolpot bij paprika (P. Haghuis)
702 1209.30 Effecten van 's nachts watergeven op de kwaliteit van tomaat (neusrot, groeischeuten, holle vruchten) (P. Haghuis)
702 1209.31 Invloed gewasonderhoud bij Gerbera in een vier- en vijfrijensysteem
met verschillende aantallen planten per m2 (F. v. Noort)
507 4406.03 Wijze van leiden van de hoofdranken bij komkommer (P. Haghuis)
507 4406.04 Bladsnoeihoeveelheden en bladsnoeifrequenties bij komkommer
(P. Haghuis)
507 4406.05 Toppen van de zijranken bij komkommer (P. Haghuis)
507 4406.06 Invloed EC op de verhouding produktie/kwaliteit van komkommer
(P. Haghuis)
Lent
304 3307.07
504 2204.21
504 2204.36
706 1303.27

Oriënterend onderzoek naar mogelijkheden van geïntegreerde bestrij
ding in de potplantenteelt (C. de Beer)
Temperatuur-onderzoek Spathiphyllum (C. de Beer)
Invloed van DIF en etmaaltemperatuur op de groei van enkele groene
potplanten (C. de Beer)
Sortimentsvergelijking Begonia 1995/1996 (C. de Beer)
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Naaldwijk
102 6304.24
103 6202.03
103 6204.08
104 6104.12
104 6111.09
104 6111.10
104 6111.11
104 6116.01
105 6112.07
106 3217.02
106 3217.03
106 3226.01
106 3226.02
106 3313.05
106 3313.06
106 3402.02
106 3402.06
106 3404.15
106 3404.16
106 3404.17
202 7408.01
203 6207.03
203 6209.03
301 3205.16
301 3205.17
301 3205.18
301 3215.09
301 3215.10
301 3215.11

Beproeven van diverse substraten bij amaryllis (Hippeastrum)
(J. Doorduin)
Water- en mineralenbalans bij roos in gesloten systemen
(J. v. Moolenbroek)
Effecten van ongelijke zout- en NaCI-verdeling in het wortelmilieu van
komkommer (8) (W. Post)
Effect van ammoniumstikstof en de pH bij Gerbera (W. Voogt)
Invloed Ammonium en temperatuur op neusrot bij paprika
(C. de Kreij)
NaCI en houdbaarheid tomaat (C. de Kreij)
Calciumgehalte jonge vruchten paprika (C. de Kreij)
pH-effecten bij kasteelten in relatie met diverse substraten
(A. v.d. Bos)
Invloed wel of niet recirculeren bij tomaat (C. de Kreij)
Invloed van waterhuishouding op de verkurking (S. Paternotte)
Onderzoeken of bij deze wortelafsterving naast Humicola ook andere
micro-organismen een rol spelen (S. Paternotte)
Invloed van watergeefregime op het optreden van Pythium bij chry
sant geteeld op puimsteen (S. Paternotte)
Invloed van het watergeefregime op het optreden van Pythium bij
chrysant geteeld in grond (S. Paternotte)
Toepassen van geselecteerde antagonist(en) tegen Pythium bij kom
kommers in de opkweekfase (H. Rattink)
Toepassen van geselecteerde antagonist(en) tegen Pythium bij kom
kommers in de produktiefase (H. Rattink)
Onderzoek naar de effectiviteit van ontsmetting van voedingswater
(UV, Jodium, 03 en H202) tegen wortelaaltjes (J. Amsing)
Onderzoek naar de effectiviteit van lavafiltratie (W. Runia)
Effectiviteit van etridiazool (Aaterra EW) tegen Pythium bij komkom
mer (W. Runia)
Fytotoxiciteit van Agral LN bij chrysant (W. Runia)
Effectiviteit van waterstofperoxide plus activerend zuur (Reciclean)
tegen Pythium bij komkommer (W. Runia)
Verbeteren watergeefsystemen voor grondgebonden teelten
(M. Heemskerk)
Het effect van ringdrainage op het inzijgen van water via onderbemalingssystemen op tuinbouwbedrijven (C. Bloemhard)
Onderzoek naar het waterverbruik bij Hippeastrum (amaryllis)
(A. v.d. Burg)
Integratie van maatregelen tegen echte meeldauw in komkommer
(voeding, plantenextracten, biologische bestrijding) (A. Dik)
Invloed van biologische bestrijding op echte meeldauw in komkom
mer bij toedienen met LVM (A. Dik)
Integratie van cultivar. Si, biologische bestrijding en andere maatre
gelen tegen echte meeldauw in komkommer (A. Dik)
Invloed van klimaat op biologische bestrijding van Botrytis in kom
kommer (A. Dik)
Biologische bestrijding van Botrytis in tomaat (A. Dik)
Geïntegreerde bestrijding van Botrytis in komkommer (klimaat, biolo
gische bestrijding, bladplukken) (A. Dik)
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301 3223.01
303 3229.01
303 3229.02
303 3229.03
304 3315.03
305 3214.17
305
305
305
305

3302.30
3302.31
3302.32
3302.33

305 3306.10
305 3306.11
305 3306.12
305 3309.08
305 3309.12
305 3320.04
305 3320.05
305 3320.06
305 3320.07
305 3321.01
306 3406.19
306 3406.20
306 3407.10
306 3414.01
306 3414.02
306 3414.03
402 2110.03
403 2108.03
403 2219.03

Invloed van klimaat op de expressie van resistentie tegen echte meel
dauw en op de meeldauwschade in kasproeven (A. Dik)
Werking van ontsmettingsmiddelen tegen virusziekten overgebracht
door Olpidium (C. Stijger)
Onderzoek naar de verspreiding van bladnecrose in gesloten teeltsys
temen bij Freesia (C. Stijger)
Onderzoek naar de mogelijkheden van ontsmetten van plantekwekersfust (C. Stijger)
Bestrijding witte vlieg met Paecilomyces fumosoroseus beginnend in
opkweek (P. Ramakers)
Relatie tussen tripsdichtheid in de kas en'directe vruchtschade bij
komkommer (Y. v. Houten)
Het functioneren van Orius spp. onder korte dag (P. Ramakers)
Introductie Orius insidiosus via banker plants (P. Ramakers)
Oogst en opslag van Amblyseius degenerans (P. Ramakers)
Nosema-vrij maken van laboratoriumkweek van Amblyseius barkeri
(P. Ramakers)
Toetsing neveneffecten pesticiden op roofmijten (M. v.d. Staay)
Toetsing neveneffecten pesticiden op roofwantsen Orius insidiosus
en Orius laevigatus (M. v.d. Staay)
Toetsing neveneffecten pesticiden op sluipwespen (M. v.d.Staay)
Biologische teeltwisseling in komkommer (P. Ramakers)
Spintbestrijding met Amblyseius californicus via pest-in-first introduc
tie (P. Ramakers)
Introductie van P. maculiventris tegen turkse mot in paprika
(A. v.d. Linden)
Zoeken alternatieve prooi ten behoeve van P. maculiventris
(A. v.d. Linden)
Kweken van nieuwe parasitoid van turkse mot (A. v.d. Linden)
Introductie van P. maculiventris tegen turkse mot in sla
(A. v.d. Linden)
Introductie van Aphidoletes aphidimyza met behulp van graanluizen
(P. Ramakers)
Toetsing (experimentele) pesticiden op witte vlieg (kaswittevlieg en
tabakswittevlieg) (M. v.d. Staay)
Toetsing (experimentele) middelen op luis (katoenluis en perzikluis)
(M. v.d. Staay)
Bepalen van het residuverloop van pesticiden op vruchtgroen- ten in
het kader van MBT (M. v.d. Staay)
Vergelijking toedieningstechnieken in verband met effectiviteit en
(mogelijk) verlaging van de dosering in chrysant (M. v.d. Staay)
Met behulp van schermen bij chrysant mogelijk de dosering verlagen
en de emissie beperken (M. v.d. Staay)
Vergelijking toedieningstechnieken in tomaat bij bestrijding spint
(M. v.d. Staay)
Meting temperatuurverdeling op praktijkbedrijven bij bloemen en
groente onder glas (L. Nijs)
Verfijning schermregeling voor optimaal schermgebruik
(C. Bloemhard)
Toetsing van 'Econaut' op het PBG voor paprika (Vacature (HBO))
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403 2301.04
403 2302.04
403 2302.05
404 2107.03
502 1406.03
502 1406.04
504 2202.33

507 4107.08
507 4107.09
507 4107.10
507 4409.01
604 6302.02
604 6302.03
604 6302.11
604 6403.03
604 6403.04
604 6403.10
604 6404.03
605 4106.03
605 4108.01
701 1102.10
701 1102.13
702 1208.04
702 1209.19

702 1209.20
702 1209.21
702 1209.23
702 1209.24
702 1209.37

Invloed licht, buistemperatuur en C02 op transpiratie bij drie rozencultivars (R. de Graaf)
Bepaling minimale transpiratie en maximale luchtvochtigheid bij kom
kommer (M. Esmeijer)
Calciumgehalte van blad tomaat bij minimale transpiratie (C. de Kreij)
Een nadere verkenning naar de mogelijkheden van flexibele regelprioriteiten in de kasklimaatregeling <A. de Koning)
Toetsing radijsrassen op scherpheid (G. Heij)
Toetsing paprikarassen op kwaliteitseigenschappen (G. Heij)
Oriënterend onderzoek naar effect van belichtingsintensiteit en ge
bruik van gloeilampen op gewasontwikkeling chrysant
(R. Maaswinkel)
Voorkomen van neusrot bij paprika door middel van kasklimaat en
voeding (G. Heij)
Bewaking van de smaak van segmenten bij tomaat (J. Janse)
Invloed van bewaartemperatuur op de smaak van tomaat (J. Janse)
Het effect van hoge nacht of hoge etmaaltemperatuur op de houd
baarheid van ronde tomaat in de zomerperiode (W. Verkerke)
Internationale standaardisatie van fysische en chemische bepalings
methoden van en normen voor substraten (G. Wever)
Ontwikkeling van bepalingsmethoden voor fysische eigenschappen
van substraten (G. Wever)
Snelheid van wateropname van substraten (G. Wever)
Bepalingsmethode organische zuren en suikers in vruchten
(C. v. Elderen)
Kwaliteitsborging laboratorium (C. v. Elderen)
Ontwikkeling analysemethoden voor de bepaling van zware metalen
in gewas en waterige extracten (C. v. Elderen)
Bepalingsmethode voor de zuur/base-capaciteit van substraten
(C. v. Elderen)
Instrumentele meetmethode meligheid tomaat (W. Verkerke)
Vaststellen relaties tussen sensorische eigenschappen bij verschillen
de typen paprika (J. Janse)
Invloed van stengeldichtheid op produktie en kwaliteit in hogedraadkomkommer (A. Berents)
Introductie van het hogedraadsysteem voor komkommer op praktijkbedrijven (A. Berents)
Invloed van vruchtsnoei op produktieverloop en kwaliteit in de teelt
van ogenmeloen in de grond (A. Berents)
Invloed van kasklimatologische factoren, watergift, voeding, langedagperiode en uitgangsmateriaal op stress bij chrysant
(R. Maaswinkel)
Dikke wortels komkommers (W. Verkerke)
Effect bladplukken op kwaliteit en produktie bij Freesia (J. Doorduin)
Inventarisatie, achtergronden en oplossingen voor bloemrui bij tros
tomaten (W. Verkerke)
Vermeerdering van amaryllis op diverse substraten ten behoeve van
een betere bloemproduktie (J. Doorduin)
Invloed van laserbestraling van tomatenzaad op groei en produktie
(K. Buitelaar)
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702 1210.05
702 2217.01
703 1110.02
706
706
706
706
706

1310.07
1310.08
1310.09
1310.12
1315.26

706 1315.27
801 7206.02
801 7206.04
801 7206.05
801 7206.06
801 7206.10

Praktijk
103 6202.02

201 6110.06
305 3309.14
306 3411.01
306 3411.02
306 3411.03
306 3411.04
503 5102.10
703 1112.01
706
706
706
706

1303.23
1303.25
1315.17
1315.23

Invloed luchttemperatuur en leidsysteem op produktie en kwaliteit
van snijboon (C. Tanis)
Invloed van C02 op groei, ontwikkeling en drogestof-verdeling bij
paprika (G. Heij)
Invloed van fractiegrootte en laagdikte op groei van chrysant bij
substraat- en eb/vloedsysteem (R. Maaswinkel)
Gebruikswaarde-onderzoek radijs late zomerteelt (L. Hogendonk)
Gebruikswaarde-onderzoek radijs vroege herfstteelt (L. Hogendonk)
Gebruikswaarde-onderzoek radijs herfstteelt (L. Hogendonk)
Gebruikswaarde-onderzoek radijs late voorjaarsteelt (L. Hogendonk)
Gebruikswaarde-onderzoek chrysant voor'jaarrondteelt 1995 -1996
(J. Ettema)
Gebruikswaarde-onderzoek Freesia in verschillende teeltperioden
1995-1996 (J. Ettema)
Opstellen en toetsen concept richtlijnen en vormgeven richtlijnen
1994 (P. de Vreede)
Toetsen van milieugerichte maatregelen in bedrijfsverband in de
praktijk voor tomaat (A. v.d. Maas)
Toetsen van mileugerichte maatregelen in bedrijfsverband in de prak
tijk voor paprika (A. v.d. Maas)
Toetsen van milieugerichte maatregelen in bedrijfsverband in de
praktijk voor komkommer (A. v.d. Maas)
Milieumeetlat bestrijdingsmiddelen voor gebruik in de glastuinbouw
(P. de Vreede)

Water- en mineralenbalans bij roos en anjer in recirculatie
(J. v. Moolenbroek)
Bemestingsonderzoek naar stikstof bij de teelt van zware sla
(A. v.d. Bos)
Biologische bestrijding bij asperge onder glas (H. v. Gurp)
Uitspoeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen op twee radijsbedrijven (W. Runia)
Uitspoeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen op drie
chrysantenbedrijven (W. Runia)
Uitspoeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen op een
Freesiabedrijf (W. Runia)
Uitspoeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen op een
Alstroemeriabedrijf (W. Runia)
Vergelijking uitgangsmateriaal Nephrolepis 'Boston Blue Bell'
(G. Mulderij)
Invloed van plantdichtheid op produktie en kwaliteit van Bouvardia
(J. de Hoog)
Sortimentsvergelijking Spathiphyllum 1995 (H. Verberkt)
Sortimentsvergelijking potchrysant 1995/1996 (H. Verberkt)
Gebruikswaarde-onderzoek amaryllis (J. Ettema)
Gebruikswaarde Anthurium andreanum in de praktijk (H. Nijssen)
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Rijnsburg
205 6115.01
205 6115.06

Stikstofbemesting bij zomerbloemen: Phlox en Veronica (D. Krijger)
Bemesting en mineralenbeheersing in buitengeteelde snijbloemen
(D. Krijger)
320 3216.01 Invloed van vruchtwisseling op aaltjespopulatie in buitengeteelde snij
bloemen (D. Krijger )
302 3216.02 Tagetus erecta als snijbloem en alenbestrijder in de buitenteelt
(D. Krijger)
306 3408.10 Chemische onkruidbestrijding in buitengeteelde snijbloemen
1995/1996 (D. Krijger)
Malus:
teeltmogelijkheden als snijheester voor de produktie van
502 1403.06
vruchttakken (D. Krijger)
502 1403.07 Ammi visnaga: oriëntatie teeltmogelijkheden onder glas (D. Krijger)
504 1202.14 Helianthus: teeltmethode en remstofbespuiting in kas- en buitenteelt
(D. Krijger)
504 1202.15 Celosia: remstofbespuiting tegen overmatige lengtegroei {D. Krijger)
504 1202.16 Eustoma: remstofbespuiting tegen doorwas (D. Krijger)
504 1203.21 Onderbreking van kortedag-omstandigheden bij Matricaria (D. Krijger)
504 1203.22 Inhaaldata en koudebehoefte bij bloeivervroeging van Paeonia in con
tainer (D. Krijger)
504 1203.23 Inhaaldata en koudebehoefte bij bloeivervroeging van Lysimachia in
container (D. Krijger)
504 1203.24 Inhaaldata en koudebehoefte bij bloeivervroeging van Alchemilla in
container (D. Krijger)
504 1203.25 Aconitum: ingevroren plantmateriaal in wel en niet afgedekte grond II
(D. Krijger)
504 1203.26 Callistephus, bloeispreiding door daglengte (D. Krijger)
504 1203.27 Effect afsnijhoogte op tweede snede bij Delphinium elatum
(D. Krijger)
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OVERZICHT VAN HOOFDPROJECTNUMMER BIJ PROJECTNUMMER
Proj= HfdP

Proj= HfdP

Proj = HfdP

Proj= HfdP

1102 =
1106 =
1107 =
1110 =
1111 =
1112 =
1202 =
1203 =
1204 =
1207 =
1208 =
1209 =
1210 =
1211 =
1301 =
1302 =
1303 =
1304 =
1307 =
1308 =
1309 =
1310 =
1311 =
1312 =
1313 =
1314 =
1315 =
1316 =
1401 =
1402 =
1403 =
1405 =
1406 =
1407 =
1501 =
1502 =
1504 =
2101 =
2105 =
2107 =
2108 =
2110 =
2112 =
2114 =
2202 =
2204 =
2205 =
2209 =
2212 =
2213 =
2214 =

2216 =
2217 =
2218 =
2219 =
2220 =
2221 =
2301 =
2302 =
3102 =
3103 =
3104 =
3202 =
3205 =
3208 =
3211 =
3214 =
3215 =
3216 =
3217 =
3218 =
3219 =
3220 =
3221 =
3222 =
3223 =
3224 =
3226 =
3227 =
3228 =
3229 =
3301 =
3302 =
3306 =
3307 =
3309 =
3310 =
3311 =
3312 =
3313 =
3314 =
3315 =
3316 =
3317 =
3318 =
3319 =
3320 =
3321 =
3322 =
3323 =
3324 =
3325 =

3326 =
3327 =
3402 =
3404 =
3405 =
3406 =
3407 =
3408 =
3411 =
3412 =
3414 =
3415 =
4106 =
4107 =
4108 =
4202 =
4208 =
4303 =
4304 =
4306 =
4307 =
4401 =
4403 =
4406 =
4407 =
4408 =
4409 =
4502 =
4503 =
4505 =
5102 =
5103 =
5202 =
5203 =
5204 =
5205 =
5206 =
5302 =
5304 =
5306 =
5307 =
5402 =
6102 =
6103 =
6104 =
6105 =
6107 =
6108 =
6109 =
6110 =
6111 =

6112 =
6113 =
6114 =
6115 =
6116 =
6117 =
6118 =
6201 =
6202 =
6203 =
6204 =
6207 =
6208 =
6209 =
6210 =
6211 =
6301 =
6302 =
6303 =
6304 =
6305 =
6306 =
6310 =
6311 =
6312 =
6313 =
6401 =
6402 =
6403 =
6404 =
6405 =
6406 =
7108 =
7109 =
7110 =
7112 =
7114 =
7204 =
7206 =
7207 =
7209 =
7211 =
7212 =
7401 =
7408 =
7409 =
7410 =
7411 =

701
703
703
703
702
703
504
504
702
704
702
702
702
504
602
602
706
706
706
706
706
706
706
706
706
706
706
706
705
502
502
502
502
502
504
504
504
402
704
404
403
402
403
402
504
504
504
401
504
403
403

504
702
504
403
504
702
403
403
603
603
603
301
301
301
303
305
301
302
106
301
301
305
301
301
301
106
106
106
301
303
106
305
305
304
305
301
305
302
106
304
304
304
304
301
304
305
305
301
301
305
305
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305
302
106
106
306
306
306
306
306
106
306
306
605
507
605
505
606
506
505
505
505
702
506
507
506
506
507
505
506
505
503
503
504
503
601
601
601
601
601
601
502
703
104
104
104
104
507
104
104
201
104

105
104
504
205
104
606
506
103
103
103
103
203
201
203
606
202
102
604
504
102
102
103
102
604
102
102
201
604
604
604
604
604
805
501
805
703
802
804
801
801
802
803
802
101
202
504
701
401
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VERKLARING VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN:
Aal
AB

=

ABTB
ATO
CABO
COWT

=

Denar
DIARP
GBS
Hor
IB
IKC
IMAG
IPO
Kla
LBO
LEI
Len
LUW
MLNV
Naa
NAKS
NOVEM
NTS
OVTO
PB
PBN
PBG
Pra
PTG
Rij
RIKILT
ROC
RUG
SBE
SC
SITU
Wes

=

=

=
=
=

=
=
=
=
as

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
SS

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

Locatie Aalsmeer Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek - DLO
(voorheen CABO-DLO en IB-DLO)
Aartsdiocesane Boeren- en Tuinders Bond
Instituut voor Agro Technologie DLO
Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek
Centraal Onderzoeklaboratorium voor Weefselkweek van Tuinbouwgewassen
Milieu demonstratieproject Denarkas
Dutch Israelian Agricultural Research Program
Gesloten Bedrijfssystemen
Locatie Regionaal Onderzoek Centrum Horst
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
Informatie- en Kennis Centrum
Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen - DLO
Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek - DLO
Locatie Regionaal Onderzoek Centrum Klazienaveen
Laboratorium voor Bloemenbollen Onderzoek
Landbouw-Economisch Instituut - DLO
Locatie Regionaal Onderzoek Centrum Lent
Landbouw Universiteit Wageningen
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Locatie Naaldwijk Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Siergewassen
Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu B.V.
Federatie van Nederlandse Tuinbouwstudieclubs
Organisatie van Tuinbouwadviseurs en Onderzoekers
Proefstation voor de Boomkwekerij
Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland
Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente(v.h. PBN en PTG)
Locatie Praktijkbedrijf
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas
Locatie Regionaal Onderzoek Centrum Rijnsburg
Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten - DLO
Regionaal Onderzoek Centrum
Rijks Universiteit Groningen
Standaard-Bedrijfs-Eenheden
Staring Centrum - DLO
Stichting Informatieverwerking Tuinbouw
Locatie Regionaal Onderzoek Centrum Westmaas
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ADRESSEN GROENTE- EN BLOEMISTERIJONDERZOEK
Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Linnaeuslaan 2a, 1431 JV Aalsmeer
telefoon 0297-352525, telefax 0297-352270
Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Kruisbroekweg 5, Postbus 8, 2670 AA Naaldwijk
telefoon 0174-636700, telefax 0174-636835
ROC Lent,
Vossenpelsestraat 28, 6663 KC Lent
telefoon 024-3221658, telefax 024-3604102
Onderzoeker(s) : C. de Beer (Bloemisterij)
Stichting Proeftuin Noord-Limburg,
Dr. Droessenweg 11, Postbus 6077, 5960 AB Horst,
telefoon: 077-3999494, telefax 077-3999425
Onderzoeker(s) :
H. v. Gurp (Glasgroente)
M. Arendsen (Bloemisterij)
A. v.d. Wiel (Bloemisterij)
ROC Noord-Nederland,
Gantel 12, 7891 XA Klazienaveen
telefoon 0591-349191, telefax 0591-349176
Onderzoeker(s) :
G. v. Leeuwen (Bloemisterij)
F. v. Noort (Bloemisterij)
P. Haghuis (Glasgroente)
ROC Rijnsburg en omstreken,
Laan van Verhof 1, 2231 BZ Rijnsburg
telefoon 071-4021658
Onderzoeker(s) : D. Krijger (Bloemisterij)
ROC Westmaas,
Groeneweg 3, 3273 LP Westmaas
telefoon 0186-571211, telefax 0186-571466
Onderzoeker(s) : J. v.d. Broek (Glasgroente)
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