Bibliotheek
Proefstation
Naaldwijk

SW

IL
1991

ONDERZOEKPROGRAMMA
1991

GLASGROENTE

EN BLOEMISTERIJ

Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk
Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland te Aaismeer
Regionale Onderzoekcentra te: Breda Horst KJazienaveen, Lent, Rijnsburg,
Vleuten, Westmaas en Zwaagdijk

ONDERZOEKPROGRAMMA
1991

GLASGROENTE
EN BLOEMISTERIJ

Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk
Proetstation voor de Bloemisterij in Nederland te Aalsmoor
Regionale Onderzoekcentra te: Breda, Horst, Klazienaveen, Lent, Rijnsburg,
Vleuten, Westmaas en Zwaagdijk

INHOUDSOPGAVE ONDERZOEKPROGRAMMA 1991 GLASGROENTE EN BLOEMISTERIJ
pagina
Voorwoord

5

Inleiding

6

Overzicht per taakveld en thema

7

1. Teelt en Sortiment
1.1. Optimalisering teelt
1.2. Sortimentsonderzoek
1.3. Sortimentsverbreding

9

2. Ka.sklLma.atfactoren
2.1. Fysische aspecten van het kasklimaat
2.2. Invloed van kasklimaatfactoren op de gewasontwikkeling
2.3. Energie en waterhuishouding van kasgewassen

15

3. Gewasbescherming
3.1. Gezondheid uitgangsmateriaal
3.2. Interactie tussen plant, belager en omstandigheden
3.3. Biologische en geïntegreerde bestrijding
3.4. Fysische en chemische bestrijding

19

4. Kwaliteit geoogst produkt
4.1. Beschrijven van kwaliteit en bepaling criteria
4.2. Ontwikkelen van meetmethodieken voor kwaliteit
4.3. Kwaliteitsbepalende processen
4.4. Beïnvloeding van kwaliteit

26

5. Uitgangsmateriaal
5.1. Verbetering uniformiteit uitgangsmateriaal
5.2. Vermeerdering
5.3. Bewaring

29

6. Wortelmedia, voeding en watervoorziening
6.1. Optimalisering plantevoeding
6.2. Watervoorziening en waterkwaliteit
6.3. Fysische aspecten van substraat
6.4. Chemisch onderzoek van grond en gewas

31

7. Bedrijfskunde
7.1. Economisch onderzoek
7.2. Managementonderzoek
7.3. Arbeidskundig onderzoek
7.4. Technisch onderzoek in bedrijfsverband

35

8. Adressen groente- en bloemisterij-onderzoek

40

- 3 -

VOORWOORD
Het onderzoekprogramma dat hier wordt gepresenteerd is een geïntegreerd
overzicht van hetgeen op de Proefstations in Naaldwijk en Aalsmeer en de
samenwerkende ROC's gepland is voor 1991.
Het feit dat hier nu voor het eerst een gezamenlijk programma wordt gepu
bliceerd, geeft aan dat wij het van groot belang achten om ten dienste van
onze beide sectoren van tuinbouw, de krachten op gebied van onderzoek ster
ker te bundelen dan voorheen reeds het geval was.
Onze beide Proefstations hebben tot nu toe op een aantal specifieke terrei
nen eerder een gezamenlijke koers ingezet; met het uitbrengen van een geza
menlijk jaarlijks onderzoekprogramma is nu een verdere stap gezet naar een
slagvaardiger optreden ten behoeve van de beide sectoren. In de loop van
1991 zal ook een gezamenlijke projectstructuur en projectadministratie wor
den opgezet ter ondersteuning van deze ontwikkeling.
In het onderzoekprogramma is te zien dat er meer aandacht wordt besteed aan
vraagstukken die samenhangen met de relatie tuinbouw - milieu. Dit is een
al eerder ingezette trend, die versterkt is door de onderzoekprogramma's
die op grond van het overheidsbeleid in deze (vastgelegd in de Structuur
nota Landbouw en daarmee samenhangende nota's) worden gestimuleerd met in
zet van extra middelen. Deze programma's worden in de komende jaren door
diverse proefstations en instituten gezamenlijk uitgevoerd.
Een belangrijk programma voor onze sectoren is het onderzoekprogramma
gesloten bedrijfssystemen glastuinbouw, waar de beide proefstations het
grootste deel voor hun rekening nemen. Samen met de reeds lopende projecten
op het gebied van de gesloten bedrijfssystemen wordt zodoende een
substantiële inzet gepleegd om de bedrijfstakken te ondersteunen bij het
streven naar veilige, concurrerende en duurzame produktiesystemen.
Naast deze ontwikkelingen die samenhangen met de kwaliteit van het produktieproces, moet gesignaleerd worden dat er ook op het gebied van de
produktkwaliteit de nodige aandacht wordt geschonken aan urgente problemen.
Hierbij moet in de bloemisterij-sector gewezen worden op het onderzoek aan
de kwaliteit van het uitgangsmateriaal en de beïnvloeding van deze
kwaliteit door de hele keten heen van de diverse behandelingen van dit
materiaal tijdens teelt en afzet. Toetsen die ontwikkeld worden naar
aanleiding van de resultaten van dit onderzoek, zullen worden opgenomen in
het gebruikswaarde-onderzoek dat in 1990 naar de proefstations is
verplaatst.
Voor commentaar op en overleg over het hier weergegeven programma houden
wij ons te allen tijde aanbevolen.
ir. E. Kooistra
Directeur PTG

dr. Tj. Reitsma
Directeur PBN
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INLEIDING
Voor u ligt het onderzoekprogramma 1991 Glasgroente en Bloemisterij. Dit
programma is het eerste resultaat van de verdergaande samenwerking tussen
PTG, PBN en de ROC's in de sectoren Glasgroente en Bloemisterij.
In dit programma wordt een op proefniveau gedetailleerd inzicht gegeven in
het onderzoek op de respectievelijke Proefstations en ROC's, zoals gepland
voor 1991.
Opbouw van het onderzoekprogramma
De proeven die samen het programma 1991 vormen, zijn gerangschikt naar een
aantal globale werkterreinen in het onderzoek, taakvelden genoemd. Deze
taakvelden zijn om praktische redenen in het samenwerkingsverband PTG-PBN
onderscheiden om het geheel 'hanteerbaar' te maken voor het
onderzoekmanagement.
Binnen de taakvelden worden de proeven verder gerangschikt per thema, een
voor langere tijd samenhangend onderzoekgebied binnen een taakveld.
Onder dit niveau worden de proeven nog weer gebundeld onder subthema's.
In het onderzoekprogramma 1992 zal er per thema een nieuwe rangschikking
van de proeven worden gerealiseerd, samenhangend met nieuw te formuleren
projecten.
Indeling naar sector en/of gewas
In dit programma is nog geen uitsplitsing gemaakt van de geplande proeven
naar gewas.
De indeling naar gewas zal bij het opstellen van de nieuwe projectstructuur
voor 1991 worden gerealiseerd, tegelijk met de daarmee samenhangende nieuwe
administratieve organisatie.
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OVERZICHT PER TAAKVELD EN THEMA
Dit onderzoekprogramma geeft een overzicht van alle proeven die voor 1991
zijn gepland op het PTG, PBN en ROC's. De proeven zijn daarbij gerangschikt
naar taakveld, thema en subthema. Daarnaast zijn de volgende gegevens
opgenomen:
Nummer (uit projectadministratie PTG en/of PBN; bij nieuwe gezamenlijke
projectstructuur komt er een nieuwe nummering).
Proeflocatie: PBN, PTG, ROC of praktijkbedrijven.
Proeftitel: korte weergave van inhoud van het onderzoek.
Proefhouder: naam van de onderzoeker die belast is met de
uitvoering.
Overige toelichting:
* In een enkel geval is ook een subthema waaronder proeven vallen, genum
merd. Dit is het geval wanneer een breed geformuleerd bestaand project
naar oordeel van de taakveldhouder beter als een subthema kan worden aan
gemerkt.
* Verklaring afkortingen:
- Aartsdiocesane Boeren- en Tuinders Bond
ABTB
- Regionaal Onderzoek Centrum Breda
Breda
- Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek
CABO
- Centraal Onderzoeklaboratorium voor Weefselkweek van
COWT
Tuinbouwgewassen
- Gesloten Bedrijfssystemen
GBS
- Regionaal Onderzoek Centrum Horst
Horst
- Informatie- en Kennis Centrum
IKC
- Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen
IMAG
IPO
- Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek
- Regionaal Onderzoek Centrum Klazienaveen
Klaz
- Laboratorium voor Bloemenbollen Onderzoek
LBO
- Landbouw-Economisch Instituut
LEI
- Regionaal Onderzoek Centrum Lent
Lent
- Landbouw Universiteit Wageningen
LUW
MBL/TNO - Medisch Biologisch Laboratorium TNO
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
MLNV
NAKS
- Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Siergewassen
NOVEM
- Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu B.V.
- Nederlandse Tuinbouwstudieclubs
NTS
OVTO
- Organisatie van Tuinbouwadviseurs en Onderzoekers
PB
- Proefstation voor de Boomkwekerij
- Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland
PBN
Prakt
- Praktijkbedrijf
PTG
- Proefstation voor Tuinbouw onder Glas
RIKILT - Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten
- Regionaal Onderzoek Centrum
ROC
RUG
- Rijks Universiteit Groningen
- Regionaal Onderzoek Centrum Rijnsburg
Rijns
- Standaard-Bedrijfs-Eenheden
SBE
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SC
SITU
Vleu
Westm
Zwaag

=
-

Staring Centrum
Stichting Informatieverwerking Tuinbouw
Regionaal Onderzoek Centrum Vleuten
Regionaal Onderzoek Centrum Westmaas
Regionaal Onderzoek Centrum Zwaagdljk
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1. TAAKVELD: TEELT EN SORTIMENT
1.1. Thema I: Optimalisering teelt
Binnen dit thema wordt onderzoek verricht naar de invloed van allerlei
teelthandelingen, teeltmethoden, teeltsystemen en factoren anders dan
kasklimaatfactoren op groei, ontwikkeling, bloei, vruchtzetting, kwaliteit
en produktie van de gewassen.
Hieronder vallen onder andere plantdichtheidsproeven, plantsystemen,
teeltsystemen, snoeiproeven, gebruik van afdekkingsmateriaal,
onkruidbestrijding, bestuiving, groeiregulatoren enz.
Groeiregulatoren
1704-

Rijns

1704-

Lent

1704-

PBN

1704245-4

PBN
PTG

245-5

PTG

Vergroting steellengte bij Matricaria middels GA,-bespuitingen
(Krijger)
Chemische beïnvloeding van scheutvorming bij Spathiphyllum (De
Beer)
Chemische beïnvloeding van scheutvorming bij Spathiphyllum
(Blacquière)
Groeiregulatoren bij enige pot- en perkplanten (De Graaf)
Inductie van stambloemen met behulp van ethrel bij meloen
(Van Ravestijn)
Uitstel van bloei bij herfstpaprika door middel van
ethrelbespuiting (Van Ravestijn)

BestuivLng bij kasgroenten
245-2
245-3

PTG/
Breda
PTG/
Breda

Insektenbestuiving bij paprika met bijen en hommels
(Van Ravestijn, De Bruyn)
Insektenbestuiving bij meloen; vroege teelt met hommels
(Van Ravestijn, De Bruyn)

Onkruidbestrijding
1708-1

Rijns

Chemische onkruidbestrijding in voor snijbloemen geteelde vaste
planten (Krijger)

1708-2

Horst/
Rijns Niet chemische onkruidbestrijding bij buitengeteelde
zomerbloemen (Van de Wiel, Krijger)

Teeltsystemen
412
201-2
205-2
207-2

PBN/
PTG
Proeven binnen project 125 "gesloten bedrijfssystemen"
Horst/
Breda Vergelijking recirculatiesystemen bij ronde en vleestomaten (Van
Gurp, De Bruyn)
Westm Recirculatie bij teelt van botersla op zandbed (Tanis)
Horst/
Vleu
Recirculatiesystemen bij paprika en Spaanse peper (Van Gurp,
Driessen)
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211-2
211-7
213-1
214-1
214-3

Westm Recirculatiesystemen bij teelt van veldsla op zandbed (Tanis)
Breda/
Horst Mathoogte, matvolume en recirculatie bij meloen (De Bruyn,
Van Gurp)
PTG/
Horst Mogelijkheden chrysantenteelt met wortelbevochting: rassen,
gietfrequentie en opkweekmateriaal (Van der Hoeven, Van de Wiel)
PTG
Ontwikkeling gesloten teeltsysteem voor radijs (Hey)
PTG
Ontwikkeling gesloten teeltsysteem voor Freesia (Doorduin)

Teeltmethoden bij groenten
201-4

201-5
201-7
201-10
203-3
203-1
205-2

206-6

207-5

211-1
211-3
211-4
211-6
220-2

Breda/
Horst/
Vleu
Extra stengels bij tomaat in verband met zomerklimaat (De Bruyn,
Van Gurp, Driessen)
Westm/
Klaz
Teeltsystemen bij tomaat (4 rijen/2 rijen) (Tanis, Haghuis)
Horst Doorwortelingstijdstippen heteluchttomaat (Van Gurp)
Westm Vergelijking van planten uit zaad en uit weefselkweek bij tomaat
(Tanis)
Klaz
Twee-stengelsysteem bij komkommer in zomerteelt (Haghuis)
Prakt/
PTG
Teeltmogelijkheden hogedraadsysteem bij komkommer (Vegter)
PTG/
Breda/
Klaz/
Horst/
Westm Invloed plantafstand op de produktie en kwaliteit van zware sla
(Vegter, De Bruyn, Haghuis, Van Gurp, Tanis)
Horst/
Vleu/
Westm Plantbelasting bij ronde, vlees- en cherrytomaat (Van Gurp,
Driessen, Tanis)
Breda/
Klaz/
Horst Verkrijgen van regelmatige plantbelasting bij paprika en Spaanse
peper (De Bruyn, Haghuis, Van Gurp)
PTG
Jaarrondteelt van rozetvormige veldsla; aantal zaden per pot en
plantafstand (Hey)
Zwaag Plantafstand bij mini-paksoi (Van de Broek)
Westm Jaarrondteelt kruiden (Tanis)
PTG/
Horst Vervroeging van meloen; rassen, snoei (Vegter, Van Gurp)
Prakt Hoge-draad teeltsysteem/zaksysteem bij aubergine (Buitelaar)

Teeltmethoden bij snijbloemen
214-2
218-1
1701-

PTG
PTG

Jaarrondteelt Amaryllis (Doorduin)
Bloei- en produktieverbetering Trachelium in de herfst middels
koudebehandeling uitgangsmateriaal en al of niet toppen tijdens
de teelt (Van der Hoeven)
Horst Bloeispreiding zomerbloemen met behulp van plastic tunnels
(Van de Wiel)
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170117011705-

Rijns
Rijns
Rijns

Bloeispreiding zomerbloemen met behulp van rolkas (Krijger)
Plantdichtheidsproeven bij buitengeteelde Gypsophyla (Krijger)
Plantleeftijd, planttijdstip en daglengte bij Trachelium
(Krijger)

1.2. Thema II: Sortimentsonderzoek
Het sortimentsonderzoek heeft tot doel het leveren van betrouwbare
informatie met betrekking tot de geschiktheid van een ras voor een
bepaald(e) teelt(systeem) en de afzet.
Gebruikswaarde-onderzoek bloemisterijgewassen
217-1
217-2
217-3
2702270327042708270927122713-

PTG
PTG
PTG
PBN
PBN
PBN
PBN
PBN
PBN
PBN

2715-

PBN

27162717-

Lent
Lent

Gebruikswaarde-onderzoek Freesia (Ettema)
Gebruikswaarde-onderzoek chrysant (Ettema)
Gebruikswaarde-onderzoek Amaryllis (Ettema)
Gebruikswaarde-onderzoek Alstroemeria (Van Os)
Gebruikswaarde-onderzoek anjer (Nijssen)
Gebruikswaarde-onderzoek Anthurium (Nijssen)
Gebruikswaarde-onderzoek roos (De Hoog)
Rassenlijst siergewassen (De Gelder)
Uitvoering referentietoets voor bloemisterijgewassen (De Gelder)
Gebruikswaarde-onderzoek potplanten (Verberkt, Mulderij,
Brandts)
Vergelijking rozenonderstammen voor de teelt op substraat
(Kromwijk)
Gebruikswaarde-onderzoek Primula obconica (De Beer)
Gebruikswaarde-onderzoek Siningia (De Beer)

Gebruikswaarde-onderzoek glasgroenten
201-1

202-2

202-3

202-4

202-5
204-1

PTG/
Vleu/
Prakt
PTG/
Vleu/
Prakt

Eerste beoordeling vleestomaat, vroege stookteelt (Van üffelen,
Driessen)

Tweede beoordeling vleestomaat, vroege stookteelt (Van Uffelen,
Driessen)

PTG/
Horst/
Klaz/
Prakt Eerste beoordeling ronde tomaat, vroege stookteelt (Van Uffelen,
Van Gurp, Haghuis)
PTG/
Horst/
Klaz/
Prak
Tweede beoordeling ronde tomaat, vroege stookteelt, hoge draad
(Van Uffelen, Van Gurp, Haghuis)
Westm/
Prakt Tweede beoordeling ronde tomaat, normale draad (Van Uffelen,
Tanis)
PTG/
Klaz
Eerste beoordeling komkommer, vroege stookteelt (Van Uffelen)
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204-2

204-3
204-4

204-5
204-6
206-1
206-2
206206-3
206-4
206-5

206-7

206-8

206206-9

PTG/
Klaz/
Westm/
Breda/
Prakt Tweede beoordeling komkommer, vroege stookteelt (Van Uffelen,
Haghuis, Tanis, De Bruyn)
PTG/
Klaz/
Prakt Tweede beoordeling komkommer, hete lucht (Van Uffelen, Haghuis)
PTG/
Klaz/
Westm/
Prakt Tweede beoordeling komkommer, zomerteelt (Van Uffelen, Haghuis,
Tanis)
PTG/
Klaz/
Prakt Eerste beoordeling komkommer, herfstteelt (Van Uffelen, Haghuis)
Klaz
Toetsing witresistente komkommerrassen, zomerteelt (Haghuis)
Horst/
Prakt Eerste beoordeling kasslarassen, herfstteelt (Van Gurp,
Van Uffelen)
Horst/
Prakt Tweede beoordeling kasslarassen, herfstteelt (Van Gurp,
Van Uffelen)
Prakt Praktijk eerste beoordeling kasslarassen, herfstteelt, zware sla
(Van Uffelen)
Horst/
Prakt Tweede beoordeling kasslarassen, zware sla, herfstteelt
(Van Gurp, Van Uffelen)
Breda/
Prakt Eerste beoordeling kasslarassen, winterteelt (De Bruyn,
Van Uffelen)
Breda/
Zwaag/
Prakt Tweede beoordeling kasslarassen, winterteelt (De Bruyn,
Van de Broek, Van Uffelen)
Breda/
Horst/
Westm/
Prakt Eerste beoordeling kasslarassen, winterteelt, zware sla
(De Bruyn, Van Gurp, Tanis, Van Uffelen)
Breda/
Klaz/
Horst/
Westm/
Prakt Tweede beoordeling kasslarassen, winterteelt, zware sla
(De Bruyn, Haghuis, Van Gurp, Tanis, Van Uffelen)
Prakt Eerste boordeling kassla, voorjaarsteelt (Van Uffelen)
Klaz/
Zwaag/
Prakt Tweede beoordeling kasslarassen, voorjaarsteelt (Haghuis,
Van de Broek, Van Uffelen)
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206-10

PTG/
Prakt

206-11

PTG/
Prakt

206-12
206-13
212-1
212-2
212-3
212-4
212-5
212-6
212-7
244-1

244-2

244-3

Eerste beoordeling ijsbergslarassen, voorjaarsteelt
(Van Uffelen)
Tweede beoordeling ijsbergslarassen, voorjaarsteelt
(Van Uffelen)

Westm/
Prakt Eerste beoordeling crispijsbergslarassen, herfstteelt (Tanis,
Van Uffelen)
Westm/
Prakt Tweede beoordeling crispijsbergslarassen, herfstteelt (Tanis,
Van Uffelen)
Horst/
Prakt Eerste beoordeling auberginerassen, vroege stookteelt (Van Gurp,
Van Uffelen)
Prakt Eerste beoordeling auberginerassen, hete luchtteelt
(Van Uffelen)
PTG/
Westm/
Prakt Eerste beoordeling bloemkoolrassen (Van Uffelen, Tanis)
PTG/
Prakt Eerste beoordeling spinazierassen, winterteelt (Van Uffelen)
PTG/
Westm Eerste beoordeling spinazierassen, vroege voorjaarsteelt
(Van Uffelen, Tanis)
PTG/
Prakt Eerste beoordeling radijs, vroege herfst en winterteelt
(Van Uffelen)
PTG/
Prakt Eerste en tweede beoordeling bospeen voorjaarsteelt
(Van Uffelen)
PTG/
Breda/
Prakt Eerste beoordeling paprikarassen, vroege stookteelt
(Van Uffelen, De Bruyn)
PTG/
Breda/
Prakt/
Klaz
Tweede beoordeling paprikarassen, vroege stookteelt
(Van Uffelen, De Bruyn, Haghuis)
PTG/
Prakt Tweede beoordeling paprikarassen, herfstteelt (Van Uffelen)

Methodiekontwikkeling gebruikswaarde
2802-

PBN

28022802204-7

PBN
PBN
PTG

Ontwikkeling toetsmethode voor gebruikswaarde-onderzoek
bloemisterijgewassen (De Gelder, Hazendonk)
Referentietoets roos (Hazendonk)
Referentietoets Freesia (De Gelder, Hazendonk)
Methodiekontwikkeling toetsmethoden voor
gebruikswaarde-onderzoek bij komkommer (Van Uffelen)
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1.3. Thema III: Sortimentsverbreding
Het onderzoek binnen dit thema richt zich op de verbreding van het
sortiment, met name door het toevoegen van nieuwe, nog niet eerder in
Nederland geteelde gewassen en/of cultivars, alsmede het selecteren daarvan
op teelteigenschappen.
Sortimentsverbreding glasgroenten
210-1
210-2

PTG
PTG

210-3
210-4
210-5
210-7
210-8
210-10

PTG
PTG
PTG
PTG
Westm
PTG/
Horst

210-11

Zwaag

Rassenonderzoek
Rassenonderzoek
(Buitelaar)
Rassenonderzoek
Rassenonderzoek
Rassenonderzoek
Rassenonderzoek
Rassenonderzoek

Pepino (solanum muricatum (Buitelaar)
eivormige en cylindrische tomatetypen
tomaatvormige paprika (Maaswinkel)
Physalis-soorten (Hey)
Passiflora-typen (Hey)
mini-meloen en mini-watermeloen (Vegter)
Rocotto pepertypen (Tanis)

Rassenonderzoek Lollo rossa en crispijsbergsla, winterteelt
(Vegter, Van Gurp)
Rassenonderzoek mini-paksoi (Van de Broek)

Sortimentsverbreding bloemisterijgewassen
29022904290429042904-

PBN
PBN
PBN
PBN
Lent

Inventarisatie nieuwe gewassen (Van Telgen)
Teeltoriëntatie nieuwe snijbloemgewassen (Kromwijk)
Teeltoriëntatie nieuwe potplanten (Verberkt, Mulderij)
Teeltoriëntatie nieuwe perkplanten (Brandts)
Demonstratie teelten van 'vernieuwe, oude' gewassen (De Beer)
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2. TAAKVELD: KASKLIMAATFACTOREN
2.1. Thema I: Fysische aspecten van het kasklimaat
Het onderzoek binnen dit thema spitst zich toe op de verdeling en het
verloop van de klasklimaatfactoren: licht, temperatuur, luchtvochtigheid en
CC^, als gevolg van de inzet van technische hulpmiddelen in de kas, die er
op gericht zijn de energie-efficiëntie te verhogen en het microklimaat te
optimaliseren.
Het type verwarmingssysteem, het type en de methode van ventileren, het
type van energie-, zonwering- of verduisteringsscherm beïnvloeden zowel het
niveau als de ruimtelijke spreiding van de klimaatfactoren in de kas en
rondom de planten en stellen daarmee randvoorwaarden aan de regeling van
het kasklimaat. De onderzoekresultaten binnen dit thema leveren een
bijdrage aan de verbetering van de kasklimaatregelingen in de praktijk.
Zomerklimaat
229-1

PTG

229-2

Horst

229-3

PTG

242-4
1406-

PTG
Lent

1406-

PBN

Invloed luchtbevochtiging op het klimaat bij
paprika (Van Holsteijn)
Invloed luchtbevochtiging op het klimaat bij
paprika (Van Gurp)
Invloed luchtbevochtiging op het klimaat bij
komkommer (Van Holsteijn)
Simulatie van C0„-gebruik in de glastuinbouw
Invloed nevelinstallatie op zomerklimaat bij
(De Beer)
Zomerklimaat bij bladplanten (Mulderij)

de teelt van
de teelt van
de teelt van
(Houter)
potplanten

Temperatuur-,
246-1

PTG

250-1

PTG/
IMAG

250-2

Prakt

227-1

Prakt

227-2

PTG

Onderzoek naar een optimale kasklimaatregeling, optimalisering
energiegebruik en nagaan van de mogelijkheid om insektenvrij te
telen in een experimentele kas met gesloten dek en
ventilatorsysteeni voor luchtbehandeling (Bakker, Van Holsteijn)
Invloed van teelt van tomaat in een gesloten kas op de
horizontale en verticale temperatuurverdeling (Bakker,
Van de Braak)
Kwantificering van de invloed van horizontale
temperatuurverschillen op praktijkbedrijven (Van Holsteijn)
Toetsen van invloed van nieuwe schermmaterialen op het
kasklimaat in de praktijk en verzamelen van informatie over de
regeling ervan (Van Holsteijn)
Testen van effect van verschillende gaastypen voor afscherming
van luchtramen op het kasklimaat (Van Holsteijn)

2.2. Thema II: Invloed kasklimaatfactoren op de gewasontwikkeling
Kennis van de effecten van de kasklimaatfactoren: licht, temperatuur,
luchtvochtigheid en CC>2 op groei, ontwikkeling, bloei, vruchtzetting,
kwaliteit en produktie van de gewassen is een eerste voorwaarde om tot een
efficiënte regeling van het kasklimaat te komen.
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Daarnaast is meer achtergrondsgericht onderzoek naar de processen in de
plant essentieel om gevonden effecten te kunnen verklaren en de basis te
leggen voor gewassimulatiemodellen. Deze modellen kunnen worden ingezet bij
de regeling van het kasklimaat.
Relatief weinig kennis is nog voorhanden over de wisselwerking tussen de
klaskliraaatfactoren onderling en tussen de kasklimaatfactoren en
ondergrondse factoren. Ook de gevolgen hiervan voor groei, kwaliteit en
produktie van de gewassen vragen nader onderzoek.
Assimilatiebelichting
214-3
PTG
1401-13 Lent
1403-11 Lent
1403-12 Klaz/
Horst
1403-13 PBN
1403-

Lent

1707-

PBN/
NOVEM

Assimilatiebelichting bij Freesia, winterbloei (Doorduin)
Assimilatiebelichting en tafelverwarming bij groene en bonte
planten (De Beer)
Invloed belichtingsduur op groei en kwaliteit van Dieffenbachia,
Nephrolepis en Begonia (De Beer)
Lichtintensiteit en belichtingsduur bij roos (Van Leeuwen,
Van de Wiel)
Belichtingsstrategieën bij potplanten, assimilatiebelichting
(Verberkt, Cuypers)
Vervroeging van enige potplanten met behulp van belichting
(De Beer)
Nevenaspecten van assimilatiebelichting (Bakker)

Daglengte en lichtkwaliteit
170317031705-

PBN
Rijns
Rijns

1705-

Rijns

1705-

Rijns

170517051705-

PBN
PBN
PBN

1705-

PBN

Daglengte-onderzoek bij Ranunculus asiaticus (Nijssen)
(Krijger)
Bloeivervroeging middels daglengte bij Achillea millefoliui
(Krijger)
Bloeivervroeging middels daglengte en koeling van Campanula
persicifolia (Krijger)
Daglengte en lichtkwaliteit bij Gypsophila (De Graaf)
Daglengte- en temperatuuronderzoek bij Bouvardia (De Hoog)
Beïnvloeding bloei en morfologie van potplanten door
fotoperiodiciteit en lichtkleur (Blacquière)
Lichtkwaliteit en daglengte bij aster (Blacquière)

Temperatuur bij groentegewassen
201-3

Vleu

207-1

PTG

207-4

PTG

Invloed nachttemperatuur op het optreden van kort blad bij
tomaat (Driessen)
Temperatuuronderzoek bij paprika (dag/nachttemperatuur)
(Maaswinkel)
Invloed voornacht-temperatuurverlaging op produktie van paprika
en Spaanse peper (Maaswinkel)
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Temperatuur bij bloemisterijgewassen
218-1

PTG

1401-

Horst

1401-

Klaz/
Horst

140114051405-

Klaz
PBN
PBN

14051405-

Vleu
Klaz

1405-

Lent

17031703-

PBN
PBN

243-1

PTG

Invloed opkweektemperatuur op de bloei van Trachelium
(Van der Hoeven)
Invloed temperatuur op kwaliteit duimen bij Freesia
(Van de Wiel)
Bloeibeïnvloeding Alstroemeria door grond- en
kasluchttemperatuur (Van Leeuwen, Van de Wiel)
Palmen op verwarmde betonvloeren (Van Leeuwen)
Omgekeerde dag/nachttemperaturen bij potplanten (Cuypers)
Omgekeerde dag/nachttemperaturen bij perkplanten (Cuypers,
Brandts)
Temperatuuronderzoek Poinsettia (Driessen)
Omgekeerde dag/nachttemperatuur bij stek-Pelargonium
(Van Leeuwen)
Invloed omgekeerde dag/nachttemperatuur en toepassing remstoffen
bij Begonia (De Beer)
Bloeispreiding Cambria onder invloed van temperatuur (Van Os)
Bloeispreiding Paphiopedilum en Miltonia onder invloed van
temperatuur (Van Os)
Groei, fotosynthese en gedrag van huismondjes van aubergine,
geteeld bij beschulende CO2 - concentraties , plantbelasting en
ventilatietemperaturen (Rijsdijk, Nederhoff)

Ontwikkeling en validatie groei- en simulatiemodellen
43
236-1
236-2
236-3

238-2

PBN
PTG/
Prakt
PTG/
Prakt
PTG/
Prakt
PTG

Kwaliteitsmodel potplanten (Dijkshoorn)
Verzamelen van data ten behoeve van groeimodel in lopende
experimenten bij tomaat (De Koning)
Verzamelen van data in lopende experimenten bij paprika
(Maaswinkel)
Verzamelen van data in lopende experimenten bij komkommer
(Vegter)
Uitwerken van gegevens met betrekking tot aanvullend CO2-doseren
en het testen van het C0„-optimaliseringsmodel bij tomaat
(Rijsdijk)

2.3. Thema III: Energie en waterhuishouding van kasgewassen
In de afgelopen jaren is verdampingsonderzoek uitgevoerd bij een aantal
gewassen. Een beschrijvend transpiratiemodel is ontwikkeld. Op basis van
dit model, de benodigde hoeveelheid doorspoeling en de gerealiseerde
hoeveelheid drainwater is een rekenmodel voor de watergift ontwikkeld. Meer
kennis van het verloop van de verdamping onder invloed van de
kasklimaatfactoren kan de kasklimaatregeling verder verbeteren.
Het op het IMAG ontwikkelde verklarende model voor gewastranspiratie zal
met meetgegevens en het PTG-regressiemodel worden vergeleken. Nagegaan zal
worden of en zo ja, welk verband er bestaat tussen de hoeveelheid
verdamping van een gewas en de produktie.
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235-1

PTG

Invloed van het CC^-gehalte, R.V. en kastemperatuur op de
verdamping van tomaat, komkommer en paprika
Vergelijking van het IMAG- en het CABO-transpiratiemodel met
meetdata verzameld op het PTG en het PTG-regressiemodel
(De Graaf)
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3. TAAKVELD: GEWASBESCHERMING
3.1. Thema I: Gezondheid uitgangsmateriaal
In dit thema gaat de aandacht uit naar de gezondheid van het uitgangsmateriaal.
Om minder afhankelijk te zijn van chemische middelen tijdens de produktiefase
is het een eerste vereiste dat het uitgangsmateriaal vrij is van ziekten en
plagen. Het onderzoek onder dit thema beweegt zich op diverse vlakken, zoals
het toetsen van plantmateriaal op resistentie tegen diverse ziekten en plagen,
de produktie van inoculummateriaal voor veredelingsdoeleinden, het aantonen
(detecteren) van ziekteverwekkers in plantmateriaal en het optimaliseren van
gewasbeschermingstechnieken met betrekking tot het uitgangsmateriaal. Tevens
vindt onderzoek plaats naar methoden om vegetatieve vermeerdering van plantma
teriaal besmettingsvrij te laten verlopen, zodat in deze fase geen chemische
middelen hoeven te worden toegepast.
Toetsen plantmateriaal op resistentie tegen ziekten en plagen
2301-4

PBN

2301-5

PBN

322

PTG

322

PTG

322

PTG

Toetsen van anjercultivars op resistentie tegen Fusarium oxysporum en Phialophora cinerescens en toetsen van
Freesiacultivars op resistentie tegen F. oxysporum
(Van Houwelingen, NAKS)
Toetsen van chrysantecultivars op gevoeligheid voor Fusarium
oxysporum f.sp. chrysanthemi (Van Houwelingen, NAKS)
Toetsen van nieuwe rassen van groentegewassen op ziekteresisten
tie ten behoeve van de Raad voor het Kwekersrecht (Paternotte)
Instandhouding en produktie van diverse pathogenen voor de vere
deling op ziekteresistentie bij groentegewassen onder glas
(Paternotte)
Instandhouding en zuivering van Tobamovirussen van paprika en
tomaat (Rast)

Detectie van planteparasitaire organismen in plantmateriaal
2302-2

PBN

2302-3

PBN

Evaluatie van elektroforetische detectiemogelijkheid van Fusa
rium in Cyclamen en anjer (Kerssies/Everink) (NAKS/MLNV)
Identificatie van reincultures van Fusarium oxysporum f.spp. met
behulp van elektroforese (Kerssies/Everink) (NAKS/MLNV)

Optimalisering gewasbescherming in relatie tot uitgangsmateriaal
2302-2

PBN

Invloed bewaarduur en bewaartemperatuur op snelheid van afdich
ting van callus en mate passief binnendringen van Fusarium in
anjer (Rattink (IPO)/Kromwijk)

Ziektevrij vermeerderen van Amaryllis
321

PTG

321

PTG

Inventarisatie van pathogenen die rotting veroorzaken bij de
vermeerdering van Amaryllisbollen (Paternotte)
Invloed van de omstandigheden op het optreden van rot bij de
vermeerdering van Amaryllisbollen (Paternotte en Doorduin)
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3.2. Thema II: Interactie tussen plant, belager en omstandigheden
De glastuinbouw in Nederland kent een aantal problemen die samenhangen met
schade aan het gewas, opbrengstreductie en dergelijke. Oorzaak hiervan kan
zijn een aantasting door diverse schimmels, bacteriën, insekten, nematoden
en virussen.
Kennis van populatie-dynamische en epidemiologische aspecten van deze bela
gers ontbreekt nogal eens. Deze kennis is echter wel noodzakelijk om
bovengenoemde problemen op een juiste manier tot een aanvaardbaar niveau te
kunnen beperken.
Onderzoek naar populatie-dynamica en epidemiologie is dan ook bedoeld als
inventariserend/analyserend achtergrondsonderzoek op basis waarvan optima
lisering van fysische, chemische en/of biologische bestrijding kan plaats
vinden.
De volgende aspecten staan bij het onderzoek dan ook centraal: gedrag van
een belager in de kas of in het substraat, ontwikkelingssnelheid van een
plaagpopulatie bij verschillende aanvangpopulaties in relatie tot de ver
schillende klimatologische omstandigheden, verspreiding van inoculum en
uitbreiding van een pathogeen en tenslotte de relatie tussen de populatie
dichtheid van een belager en de mate van aantasting van een gewas.
SCHIMMELZIEKTEN
Epidemiologie Botrytis cinerea tijdens de produktiefase
3701-2
3701-3

PBN
PBN

3701-4
3701-5

PBN
PBN

Epidemiologie Botrytis in Gerbera (Kerssies)
Kwaliteit Gerbera-gewas in de kas in relatie tot de aantasting
door Botrytis in de na-oogstfase (Kerssies)
Modelvorming epidemiologie Botrytis cinerea (Kerssies)
Epidemiologie Botrytis cinerea in roos (Kerssies)

Voorkomen van Botrytis cinerea in de na-oogstfase
3301-3

PBN

Effect van verschillende relatieve luchtvochtigheidsniveaus op
kieming en penetratie Botrytis cinerea, na luchtionisatiebehandeling bij Gerbera en roos (Kerssies)

3710 Epidemiologie van Sphaerotheca pannosa in roos
Etiologie en epidemiologie van Phytophthora citricola bij roos
2302-

PBN

Oriëntatie op detectiemogelijkheden van Phythophthora in
uitgangsmateriaal en voedingsoplossing roos (Kerssies/Amsing)

Epidemiologie van Pythium bij groentegewassen op substraatteelten
321

PTG

321

PTG

321

PTG

Ontwikkelen van een inoculatiemethodiek van Pythium bij komkom
mer (Paternotte)
Invloed van teeltomstandigheden op Pythium-aantasting bij kom
kommer (Paternotte)
Ontwikkelen van detectiemethoden voor Pythium in substraatteel
ten (Paternotte)
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Epidemiologie van ziekten in teeltsystemen los van de ondergrond
247.134 PTG

Epidemiologie van Pythium bij chrysant in teeltsystemen los van
de ondergrond (Paternotte)

Fysische beheersing van verspreiding van schimmelziekten
4403-4

PBN

4403-5

PBN

4403-6

PBN

4403-7

PBN

Verspreiding van Fusarium oxysporum vanuit geïnfecteerde planten
bij Cyclamen in een eb/vloedsysteem (Steider)
Populatie-ontwikkeling van Fusarium oxysporum in het
wortelmilieu van Cyclamen (Steider)
Uitspoeling van infectieuze eenheden uit het wortelmilieu van
Cyclamen in een eb/vloedsysteem (Steider)
Invloed inoculum-concentratie van F. oxysporum in
voedingsoplossing op de ziekteontwikkeling bij Cyclamen
(Steider)

PLAGEN
Populatiedynamische aspecten van Frankliniella occidentalis
3702-3

PBN

3702-4

PBN

3702-5

PBN

Populatieontwikkeling van Califoraische trips op roos bij
verschillende temperaturen (Fransen)
Populatieontwikkeling van Californische trips op Gerbera bij
verschillende temperaturen (Fransen)
Bemonstering en vaststellen schadedrempel van Californische
trips bij roos (Fransen)

Populatie-dynamische aspecten van kas-wittevlieg
3709-3

PBN

Populatie-dynamische aspecten van kas-wittevlieg in Bouvardia,
roos, Gerbera, chrysant en Poinsettia (Fransen)

Geleide bestrijding van plagen in de bloementeelt onder glas
3711

PBN

Waamemings- en bemonsteringsmethoden voor mineervlieg, trips,
bladluis en spint in chrysant (vacature)

NEMATODEN
Populatie-dynamische aspecten van Pratylenchus bolivianus in Alstroemeria
3705-2

PBN

Schadegevoeligheid van Alstroemeria voor P. bolivianus (Amsing)

Invloed substraat/eb-bloed op aantasting door wortelaaltjes
3706-3

PBN

Schadegevoeligheid van rozen op kunstmatig substraat voor Praty
lenchus vulnus (Amsing)
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VIRUSZIEKTEN
Virusziekten bij kasteelten overgebracht door Olpidium
320

PTG

320

PTG

Waardplantrelatie tussen geelnervigheidsagens van paprika, bobbelbladvirus van sla, tabaks- en meloenenecrosevirussen
van komkommerachtigen en bladnecrose bij Freesia (Rast, IPO)
Fysiospecificiteit van Olpidium in de overdracht van virusziek
ten (Rast, IPO)

Tomatebronsvlekkenziekten bij kasteelten
321

PTG

Verspreidingsmogelijkheden van tomatebronsvlekkenziekte
(Stijger)

Courgettegeelmozaïekvirus in komkommerachtige gewassen
323

PTG

Zaadoverdracht en andere verspreidingsmogelijkheden van courget
tegeelmozaïekvirus (Schrijnwerkers, gedetacheerd op IPO)

3.3. Thema III: Biologische en geïntegreerd« bestrijding
In de vruchtgroenteteelt wordt een aantal plagen onder praktijkomstandig
heden reeds met succes biologisch bestreden. Voor handhaving en zo mogelijk
uitbreiding van de toepassing van biologische bestrijding in deze sector
moet een oplossing worden gevonden voor met name de Californische trips en
(katoen)luis. Behalve aan deze plaagorganismen vindt ook onderzoek plaats
aan andere belagers.
Om minder afhankelijk te zijn van het gebruik van chemische middelen wordt
ook onderzoek verricht naar de mogelijkheden van het inzetten van natuur
lijke vijanden tegen belagers van bladgroenten en bloemisterijgewassen.
Voor het onderzoek naar de biologische bestrijding van bodemschimmels in
substraatteeltsystemen zijn de gewassen anjer en tomaat gekozen.
Er vindt oriënterend onderzoek plaats naar de vraag of biologische bestrijding van nematoden perspectieven heeft.
Het effect van chemische middelen op de ter bestrijding ingezette natuur
lijke vijanden is ook onderdeel van dit thema.
BIOLOGISCHE BESTRIJDING VAN ZIEKTEN
Biologische bestrijding van Fusarium-vaatziekte bij anjer
3802

PBN

Invloed van antagonisten en niet pathogen« Fusarium-isolaten in
verschillende teeltsystemen bij anjer op aantasting door patho
gène Fusarium (Rattink, IPO)

Biologische bestrijding van bodemschimmels in substraatteeltsystemen
319

PTG

Effectiviteit van antagonisten en niet pathogene stammen van
Fusarium tegen Fusarium-voetziekte bij tomaat in substraatteel
ten met recirculatie (Rattink, IPO)
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Biologische bestrijding van Botrytis cinerea
3810

PBN

Oriëntatie op mogelijkheden van biologische bestrijding van
Botrytis cinerea in Gerbera en roos (Kerssies)

BIOLOGISCHE EN GEÏNTEGREERDE PLAAGBESTRIJDING
Relatie tussen Californische trips en zijn natuurlijke vijanden op bloemisterijgewassen
3801-3

PBN

3801-4

PBN

3801-5

PBN

Bestrijding van Californische trips in Saintpaulia met de roofmijt Amblyseius cucumeris (Boogaard)
Evaluatie van Orius insidiosus en Amblyseius cucumeris in roos
(Fransen)
Evaluatie van Orius insidiosus tegen Californische trips in
chrysant (Fransen)

Relatie tussen Californische trips en zijn natuurlijke vijanden op glasgroen
ten
307

PTG

307

PTG

307

PTG

Bestrijding van Californische trips in komkommer met roofmijten
(Amblyseius spp.) of roofwantsen (Orius spp.) (Ramakers, IPO, in
samenwerking met Van den Meiracker, IPO)
Bestrijding van Californische trips- op paprika met roofmijten
(Amblyseius spp.) en roofwantsen (Orius spp.) (Ramakers, IPO, in
samenwerking met Van den Meiracker, IPO)
Introductie van alternatief voedsel ter bevordering van de bio
logische bestrijding van Californische trips met roofmijten
(Ramakers, IPO)

Relatie tussen de mineervlieg Liriomyza huidobrensis en zijn natuurlijke
vijanden
307

PTG

Bestrijding van de nerfmineervlieg in bladgroenten met parasie
ten (Van der Linden)

Relatie tussen (katoen)luis en zijn natuurlijke vijanden
307

PTG

Bestrijding van (katoen)luis in komkommer en paprika met para
sieten en predatoren (Van Steenis)

Relatie tussen witte vlieg en zijn natuurlijke vijanden
3804-3

PBN

3808-1

PBN

3810-0

PBN

Evaluatie
vlieg bij
Evaluatie
vlieg bij
Evaluatie
sciaridae

van de effectiviteit van Encarsia formosa tegen witte
Bouvardia (Boogaard/Fransen)
van de effectiviteit van Encarsia formosa tegen witte
Gerbera (Sütterlin (LÜW/MLNV)/Fransen)
van de effectiviteit van Neoaplectana spp. tegen
(Fransen, stagiair)

Chemische bestrijding in het kader van de geïntegreerde bestrijding van plagen
304

PTG

Toetsing van pesticiden op hun neveneffect op natuurlijke vijan
den en natuurlijke bestuivers (Van der Staaij)
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Biologische bestrijding van nematoden
3803-0

PBN

Relatie tussen plantparasitaire nematoden en hun natuurlijke
vijanden (Amsing)

3.4. Thema IV: Fysische en chemische bestrijding
Binnen dit thema vindt onderzoek plaats naar de invloed die fysische en
chemische bestrijdingsmaatregelen hebben op de ziekte- en plaagontwikkeling.
Met name wordt onderzocht hoe met een zo gering mogelijke inzet van chemi
sche gewasbeschermingsmiddelen een zo goed mogelijk resultaat kan worden
behaald. De manier van toepassen speelt hierbij een essentiële rol.
Tevens wordt bijzondere aandacht geschonken aan de milieu- en arbeidshygië
nische aspecten van de chemische gewasbescherming.
Om verspreiding van ziekten via het voedingswater te voorkomen, worden bij
teeltsystemen met recirculatie van de voedingsoplossing ontsmettingsmetho
den onderzocht en wordt nagegaan of ook op andere manieren verspreiding van
ziekten is tegen te gaan.
Op consumptiegewassen mag uit oogpunt van volksgezondheid een eventueel
residu van een chemisch middel niet boven een vastgestelde norm worden aan
getroffen. Daarvoor is onderzoek naar het residuverloop van middelen op ge
wassen nodig. Dit type onderzoek is eveneens bij het thema opgenomen.
Toepassingswijze van bestrijdingsmiddelen
309

PTG

Vergelijking van toedieningstechnieken in verband met emissie,
arbeidsomstandigheden en biologische effectiviteit
(Van der Staaij, in samenwerking met SC en MBL/TNO)

Bestrijding van ziekten in substraatteelten
315

PTG

Gedrag en emissie van gewasbeschermingsmiddelen in substraat
teelten (Runia, in samenwerking met SC)

Ontsmettingsmethoden van het voedingswater bij recirculerende systemen
315

PTG

Toetsen van verschillende ontsmettingsmethoden voor het voe
dingswater in teeltsystemen los van de ondergrond (Runia)

Bestrijding insekten/nematoden in de bloemisterij op fysische of chemische
wijze
3901-2

PBN

3901-5
3901-6

PBN
Rijns

3901-7

PBN

3901-8

PBN

Evaluatie van selectieve bestrijdingsmiddelen ter bestrijding
van Californische trips, Frankliniella occidentalis (Boogaard)
Bestrijding van Cyclamenmijt in Cyclamen (Boogaard)
Bestrijding van diverse insekten in buitengeteelde gewassen
(Krijger)
Evalueren van chemische middelen ter bestrijding van Pratylenchus vulnus bij rozen in kunstmatig substraat (Amsing)
Toetsen van experimentele chemische middelen ter bestrijding van
wortelaaltjes (Amsing)
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3901-9

PBN

Bestrijding van nerfmineervlieg in chrysant, Gypsophila en
Gerbera (Boogaard)

Chemische bestrijding van plagen in de glasgroenCeCeelt
304

PTG

304

PTG

Toetsen van experimentele middelen ter bestrijding van kasspint,
kaswittevlieg, mineervlieg en trips (Van der Staaij)
Effect van het incorporeren van selectieve middelen in het
bodemfolie op de ruststadia van Californische trips (Ramakers,
Cools)

Bestrijding schimmels in de bloemisterij op fysische of chemische wijze
3902-4

Rijns

3902-6
3902
3902-

Horst
PBN
PBN

Bestrijding van Botrytis cinera in buitenteelt van Limonium
(Krijger)
Bestrijding roest in duizendschoon (Van de Wiel)
Bestrijding van Phytophthora citricola bij roos (Amsing)
Oriëntatie op bestrijdingsmogelijkheid van diverse schimmels bij
Spathiphyllum (Amsing/Kerssies)

Chemische bestrijding van ziekten in de glasgroenteteelt
303

PTG

Bestrijding van Botrytis en Rhizoctonia in bladgroenten en
nieuwe, zogenaamde kleine gewassen (Van der Staaij)

Resistentie-ontwikkeling tegen chemische middelen
321

PTG

Evaluatie van het optreden van resistentie tegen chemische mid
delen bij Pythium (Paternotte)

Onkruidbestrijding in bloemisterijgewassen
3902-2

Rijns

Toetsing fytotoxiciteit chemische onkruidbestrijding in vaste
planten (Krijger)

3903-4

Rijns

Fysische onkruidbestrijding in vaste planten door gebruik afdek
materialen (Krijger)

3903-5

Horst

Alternatieve onkruidbestrijding buiten-snijbloemen (Van de Wiel)

Residu-onderzoek op glasgroenten
310

PTG

310

PTG

Het residuverloop van pesticiden op bladgroenten en zogenaamde
kleine gewassen (Van der Staaij)
Het residuverloop van pesticiden op vruchtgroenten bepalen in
het kader van 'gecontroleerde produktie' (Van der Staaij)
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4. TAAKVELD: KWALITEIT GEOOGST PRODUKT
4.1. Thema I: Beschrijven van kvalltelt en bepaling criteria
De kwaliteit van een produkt kan op verschillende manieren aangegeven wor
den. Het is daarom essentieel om duidelijk aan te geven welke kwaliteits
kenmerken worden gehanteerd en welke criteria daarvoor gelden. Bij het ene
produkt kan het gaan om louter beschrijvende kwaliteitskenmerken, bij ande
re produkten daarentegen kunnen kwantitatief te bepalen kenmerken worden
gehanteerd.
Kwaliteitsonderzoek bij glasgroenten
219-1
219-2

PTG
PTG

219-3

PTG

Ontwikkeling van criteria voor smaak van glasgroenten (Janse)
Ontwikkeling van criteria voor houdbaarheid van kleine en nieuwe
gewassen (Janse)
Karakterisering van fysiogene afwijkingen (Verkerke)

Kwaliteitsonderzoek bij bloemisterijgewassen
1804-1

PBN

Sorteren van Begonia (Van Weel, IMAG, vacature PBN)

4.2. Thema II: Ontwikkelen van meetmethodieken voor kwaliteit
Wanneer aangegeven is welke kwaliteitskenmerken belangrijk zijn om te
meten, is het vervolgens zaak om een methodiek te ontwikkelingen waarmee
deze kenmerken snel en betrouwbaar gemeten kunnen worden. Ontwikkelen van
meetmethodieken en bepaling criteria gaan vaak met elkaar gepaard. Het
onderzoek naar het ontwikkelen van meetmethodieken in dit verband is ge
richt op het toepasbaar maken van bestaande methodieken en niet op het ont
wikkelen van nieuwe meetmethoden.
Ontwikkelen van toetsmethoden voor houdbaarheid bij bloemisterijgewassen
3102-5
3102-7

PBN
PBN

Lichtintensiteit tijdens uitbloei van potplanten (Bulle)
Verduldelijken van houdbaarheidsverschillen bij snijbloemen
(Marissen)

Bepaling van toetsparameters voor inwendige kwaliteit bij bloemisterijgewassen
3103-11 PBN
Zetmeelbepaling en bloemknopopening bij lelie (Slootweg)
3103-10 PBN/
RIKILT Voorspellende toets op bloemknopopening van Freesia en roos door
middel van nabij-infraroodmetingen (Van der Pluym)
3104-1 LBO/
PBN
Ontwikkelen van gibberellinetoets bij Alstroemeria (Lameris)
Ontwikkeling en optimalisering van meetmethodieken voor de houdbaarheid van
glasgroenteprodukten
223-1

PTG

Ontwikkeling van meetmethode stevigheid bij tomaat en paprika
(Verkerke)
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223-2

PTG

223-3

PTG

223-4

PTG

Ontwikkeling van een meetmethode voor stevigheid bij paprika
(Verkerke)
Optimalisering van sensorische beoordelingsmethoden voor
houdbaarheid van glasgroenten (Janse)
Objectivering van meligheid bij vleestomaat (Noordman)

4.3. Thema III: Kwaliteitsbepalende processen
Zowel tijdens als na de produktiefase kunnen er in een produkt fysiologi
sche processen plaatsvinden, bijvoorbeeld om rijping, opening van bloem
knoppen, uitstel van veroudering, of processen die leiden tot algemeen kwaliteitsbederf. Binnen dit thema worden deze processen bestudeerd om vervol
gens maatregelen te kunnen nemen om ongewenste gevolgen te voorkomen.
Fysiologische achtergronden van produktkwaliteit bij glasgroente
241-1

PTG

241-2

PTG

241-3

PTG

Opbouw van vruchtstevigheid bij tomaat tijdens de teelt
(Verkerke)
Oorzaken van het optreden van waterig rot bij tomaat tijdens de
bewaring (Janse)
Smaakverloop van paprika in relatie tot positie van de plant en
oogstdatum (Janse)

Bloemknopopening als criterium van houdbaarheid bij bloemisterijgewassen
3001-8
3001-9

PBN
PBN

Bloemknopopening bij roos cv. 'Madeion' (Marissen)
Bloemknopopening bij Freesia (Sytsema-Kalkman)

Waterbalans als criterium voor houdbaarheid bij bloemisterijgewassen
3002-10
3002-11
3002-14
3003

PBN
PBN
PBN
PBN

Waterbalans bij sering (Sytsema-Kalkman)
Optreden van 'bent-neck' in roos (Slootweg)
Waterbalans bij zomerbloemen (Sytsema-Kalkman)
Waterbalans als houdbaarheidscriterium bij potplanten (Bulle)

Voorbehandelingsonderzoek
3303

PBN

Voorbehandeling met STS-vervangende middelen (Sytsema-Kalkman)

Effecten van na-oogstcondities op bloemontwikkeling
3305-6

PBN

Spreiding ethyleengevoeligheid bij potplanten (Slootweg)

4.4. Thema IV: Beïnvloeding van kwaliteit
Op het moment van oogsten is de potentiële kwaliteit van het produkt be
paald, zowel in- als uitwendig. Deze potentiële kwaliteit is de resultante
van genetische factoren (ras) en produktie-omstandigheden. De uiteindelijke
kwaliteit, zoals de consument die ervaart, wordt mede bepaald door wat de
verdere behandeling van het produkt is.
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Relatie teeltomstandigheden en produktkwaliteit
222-1
222-3

PTG/
Horst
Klaz/
Vleu
Westm

205-1

PTG

221-1

PTG/
Westm

Invloed van kastemperatuur in combinatie met
voedingsconcentratie op de smaak van tomaat (Janse)
Invloed oogstfrequentie op de houdbaarheid van komkommer
(Haghuis, Driessen en Tanis)
Invloed van ras en kropgewicht in het oogststadium op het
nitraatgehalte sla bij (Vegter)
Invloed van voedingsconcentratie en -samenstelling en
lichtintensiteit op het optreden van voosheid, glazigheid en
zwart bij de knol van radijs (Hey, Tanis)

Bloemkwaliteit en toepassing groeiregulatoren
245-1

PTG

Invloed van groeiregulatoren op kroontjesverlies bij tomaat
(Van Ravestijn)

Houdbaarheid-beïnvloedende factoren in de keten
3308

PBN

Invloed assimilatiebelichting op houdbaarheid kasrozen
(Van Gorsel/Slootweg)
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5. TAAKVELD: UITGANGSMATERIAAL
5.1. Thema I: Verbetering uniformiteit uitgangsmateriaal
Uniformiteit heeft in dit verband een tweeledige betekenis. Enerzijds heeft
het betrekking op de visuele uniformiteit van het uitgangsmateriaal en als
zodanig moet het als een plantcriterium gezien worden. Anderzijds slaat het
op het teeltdoel, namelijk produceren van uniforme planten of planten met
nagenoeg eenzelfde produktie.
Uniformiteit en kwaliteit uitgangsmateriaal siergewassen
2205-2
2210-1
2210-2
2210-3
2210-4
2210-5
2211-1
2211-2
2211-3
2212-1

Prakt/
PBN
Selectie rozenonderstammen (Kromwijk)
Prakt/
PBN
Uitgangsmateriaal Begonia (De Wilde, NTS/PBN)
Prakt/
PBN
Uitgangsmateriaal Dieffenbachia (De Wilde, NTS/PBN)
Prakt/
PBN
Uitgangsmateriaal Yucca (De Wilde, NTS/PBN)
Prakt/
PBN
Uitgangsmateriaal Nephrolepis (De Wilde, NTS/PBN)
Prakt/
PBN
Uitgangsmateriaal Ficus (De Wilde, NTS/PBN)
Prakt/
PBN
Algemene kwaliteitsaspecten teelt sering (Sytsema, NTS/PBN)
PB/PBN Uitgangsmateriaal sering (vacature PB, Sytsema)
PB/PBN/
Prakt Vergelijking seringenonderstammen (Sytsema)
PBN
Invloed in vitro vermeerdering op plantopbouw van Begonia
(Kromwijk)

Uniformiteit en kwaliteit uitgangsmateriaal glasgroente
201-1

Breda/
Horst/
Westm Vergelijking van plantmateriaal van ronde en vleestomaat,
vermeerderd door weefselkweek en door zaad op produktie en
kwaliteit (Buitelaar, Van Gurp en Tanis)

Ontwikkeling sortering/selectiecriteria uniformiteit
2206-18 PBN
2206-19 PBN

Uniformiteit bij Saintpaulia (Kromwijk)
Uniformiteitscriteria potplanten (Kromwijk)

Uniformiteit bij in vitro vermeerdering
2501-2

COWT

Onderkennen mutaties bij Begonia (Van Telgen)

5.2. Thema II: Vermeerdering
Onder dit thema valt het onderzoek op het gebied van de vermeerderbaarheid
en de wijze van vermeerderen. De uitvoering van het weefselkweekonderzoek
vindt op het COWT plaats.
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Methodiekontwikkeling weefselkweek
2602-2
2603-1

COWT
COWT

In vitro vermeerdering Cyclamen (Van Telgen)
In vitro vermeerdering Delphinium (Van Telgen)

In vivo vermeerdering bij onder glas geteelde bol- en knolgewassen
214-2

PTG

Vermeerdering Freesia in luisdichte gaaskas (Doorduin)

Kwaliteit bij in vivo vermeerdering
2401-1
2401-2
2401-3

PBN
PBN
PBN

2205-4

PBN

Vegetatieve vermeerdering bij roos (Sytsema)
Invloed ethyleen op beworteling van stekken van roos (Sytsema)
Seizoensinvloeden en invloed moerplant bij vermeerdering van
zomerbloemen door middel van stek (Kromwijk)
Stenten van rozen (Kromwijk)

5.3. Thema III: Bewaring
Bij het bewaaronderzoek gaat het enerzijds om het handhaven van de plant(stek)kwaliteit in de periode tussen produktie en uitplanten en anderzijds
om behandelingen die tijdens de bewaring worden gegeven om plantmateriaal
te optimaliseren, bijvoorbeeld preparatie.
201-2

PTG/
RUG

214-4

PTG

214-3

PTG/
Prakt

Invloed van plantgrootte en temperatuur tijdens bewaring op
produktie en kwaliteit tijdens de teelt van paprika en
komkommers (Buitelaar)
Invloed van temperatuurbehandeling tijdens bolbewaring op de
gelijktijdige strekking van de knoppen in een Amaryllisbol
(Doorduin)
Bewaring van Amaryllisbollen (Doorduin)
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6. TAAKVELD: WORTELMEDIA, VOEDING EN WATERVOORZIENING
6.1. Thema I: Optimalisering plantevoeding
Onderzoek onder dit thema samengevat is gericht op het optimaliseren van de
mineralenopname van het gewas in relatie tot produktie en kwaliteit. De re
sultaten leiden tot het opstellen en aanpassen van normen voor voedingsop
lossingen en gehalten aan mineralen in het wortelmilieu.
Opname en transport van sommige voedingselementen worden sterk bepaald door
de klimatologische omstandigheden. Vooral het element calcium is in dit
verband bekend.
Hoofdeiementen
123-1
127-1
127-2

PTG
PTG
PTG

137-1

PTG

123-2

PTG

123-4
123-5

PTG
PTG/
Westm

134-1
1508-12
1508-20
1508-21
1508-24
1508-27
1508-23

Fosfaat en pH bij anjer in steenwol (Voogt)
Interactie K, Ca en Mg bij roos (Voogt)
Stikstoftoediening bij tomaat: effecten op produktie en kwali
teit in het sub-optimale doseringsgebied en relaties met het
toedienen van Cl en S04 (Voogt)
Stikstoftoediening bij sla: regulatie van het aanbod aan de hand
van de instraling en groeisnelheid met als doel sla met een laag
N03-gehalte te telen (Van den Bos)
Silicium bij komkommer: invloed op produktie en op resistentie
tegen 'wit' (Voogt, Bloemhard)
Oriënterend onderzoek naar Si-effecten bij roos (Voogt)

Gebruiksmogelijkheden van Si-houdende steenwolmatten (Voogt,
Tanis)
PTG
Klimaat, P en Ca bij paprika (De Kreij)
Vleu
Fosfaattrappen bij roos (Driessen)
PBN
K/Ca-bemesting bij Saintpaulia-cultivars (Straver)
PBN
Si-bemesting bij Kalanchoë (Straver)
Klaz
Fosfaatbemesting bij Azalea (Van Leeuwen)
Klaz
Bemesting bij droogbloemen; Phalaris en Helichrysum
(Van Leeuwen)
Rijns Bemesting van buitenbloemen (Krijger)

Spoorelementen
127-3
123-3

PTG
PTG

Interactie tussen Fe en Zn bij Gerbera als proefgewas (Voogt)
Oriënterend onderzoek naar de oorzaken van B-gebrek bij paprika
(Bloemhard)

Zuurgraad
123-6

PTG

pH-effecten bij roos (Voogt)

Geleidbaarheid
1508-19
1508-25
1508-26
1508-29
1507-3

PBN
Klaz
Klaz
Lent
PBN

EC-trappen bij
EC-trappen bij
EC-trappen bij
EC en eb-vloed
EC en eb-vloed

Begonia-cultivars (Straver)
Yucca (Van Leeuwen)
potchrysant (Van Leeuwen)
watergeeffrequentie bij Saintpaulia (De Beer)
watergeeffrequentie bij Ficus (Otten)
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135-1

PTG

EC-waarde in relatie tot het type substraat bij radijs en
Freesia (Van den Bos)

B emestingsadviezen
128-1

PTG

128-2

PTG

129-1

PTG

1508-22 Klaz
1508-28 Klaz

Uitbreiding van de adviesbasis voor teelten in substraat
(Bloemhard)
Uitwerken van modellen voor meststofdosering in gesloten teelt
systemen. Toetsing van een model voor tomaat in de praktijk
(Bloemhard)
Toediening van ammonium bij de teelt van chrysant in kalkrijke
grond (Van den Bos)
Interactie voorraadbemesting en overbemesting bij Poinsettia
(Van Leeuwen)
Bemesting en watergeeffrequentie bij Poinsettia (Van Leeuwen)

6.2. Thema II: Watervoorziening en waterkwaliteit
Hoge zoutgehalten, met name Na en Cl, vormen een belemmering voor een effi
ciënt watergebruik door het gewas. Onderzoek op het gebied van waterkwali
teit is daarom sterk gericht op effecten van deze ionen, omdat een effi
ciënt watergebruik ook noodzakelijk is om de mineralenafvoer naar het
milieu te minimaliseren. Normen voor Na en Cl in het wortelmilieu worden
vastgesteld in relatie met de EC-waarden en concentraties aan voedingsele
menten.
Watervoorziening
126-1

PTG

126-2

PTG

126-3

PTG

126-4

PTG

Effecten van chemische middelen ter voorkoming van verstopping
van druppelaars bij tomaat (Van den Burg)
Toetsing van chemische middelen ter voorkoming van verstopping
van druppelaars in de praktijk (Van den Burg)
Het reinigen van druppelaars tijdens de teelt bij meerjarige ge
wassen (Van den Burg)
Het voorkomen van algengroei in waterbassins (Van den Burg)

Waterkwaliteit
136-1
136-2
136-3

PTG
PTG
PTG

1509-2
1509-3
1509-4
1509-5
1509-6

PBN
PBN
PBN
PBN
PBN

EC- en Na, Cl-niveau bij Gerbera (Van den Burg)
Interactie tussen Na en K/Ca bij paprika (Van den Burg)
Effecten van de zoutverdeling in het wortelmilieu bij hoge zout
gehalten (Van den Burg)
NaCl-proef bij recirculatie Gerbera (Van Os)
Zouttolerantie anjer op eb/vloed (Nijssen)
Zouttolerantie chrysant in verschillende teeltsystemen (Buwalda)
Interactie NaCl en zuurstofgebrek bij chrysant (Buwalda)
Zouttolerantie roos op eb/vloed (De Hoog)

6.3. Thema III: Fysische aspecten van substraat
Op het laboratorium worden methoden ontwikkeld voor het bepalen van fysi
sche eigenschappen van substraten, zoals bepaling van massagewichten,
poriënvolume, vochtvolumen en zeeffracties. Door middel van proeven met ge
wassen worden richtlijnen voor interpretaties opgesteld.
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Naast de eisen van de gewassen spelen ook de teeltsystemen een belangrijke
rol, omdat tussen substraat en teeltsysteem belangrijke interacties bestaan
wat betreft de interpretatie van fysische eigenschappen.
De wortelontwikkeling wordt sterk beïnvloed door de bovengrondse ontwikke
ling van het gewas, maar ook door de omstandigheden in het wortelmilieu.
Factoren in het wortelmilieu, zoals de aard van het substraat (wortelweer
stand) en de vocht- en zuurstofvoorziening dienen duidelijk te worden ge
scheiden van de periodiciteit van de wortelontwikkeling samenhangend met de
bovengrondse ontwikkeling.
Fysische bepalingen
121-1
130-1
130-2

PTG
PTG
PTG

Interpretatie van fysische eigenschappen van substraten (Wever)
Fysische bepalingen in veen (Wever)
Fysische bepalingen in kunstmatige substraten (Wever)

Substraten en teeltsystemen
131-4

PTG

131-5

Breda/
Horst/
Vleu/
Klaz
Vermindering
steenwol (De
Klaz
Alternatieve
PTG
Ontwikkeling
(Wever)
PTG
Effecten van

131-6
131-6
131-7

Vergelijking substraten en substraatvolumen bij chrysant in ver
schillende teeltsystemen waarin hergebruik van drainwater
plaatsvindt (Klapwijk)

substraatvolume bij groenten-vruchtgewassen in
Bruyn, Van Guxrp, Driessen, Haghuis)
substraten voor komkommer (Haghuis)
groeitest op fytotoxische stoffen in substraten
het optreden van broei en veen (Wever)

Water en zuurstof
131-3

PTG

Effecten van een wisselende vocht- en zuurstoftoestand op de
wortelgroei (Klapwijk)
1506-9 Vleu
Invloed lucht- en waterhuishouding substraat bij Gerbera
(Driessen)
1506-11 Horst Wortelbevochtiging chrysant (Van de Wiel)
1506-12 Vleu
Invloed lucht-waterhuishouding substraat bij Bouvardia
(Driessen)
1506-13 PBN
Interactie worteltemperatuur en zuurstofvoorziening bij chrysant
(Warmenhoven)
1506-14 PBN
Invloed zuurstofvoorziening op ontwikkeling Gerbera (Van Os)
1506-15 PBN
Invloed zuurstofvoorziening op ontwikkeling chrysant (Buwalda)
1506-16 PBN
Zuurstofvoorziening bij chrysant (Van Weel, IMAG/PBN)
1506-17 PBN
Invloed zuurstofvoorziening en worteltemperatuur op anjer (Baas)
1506-18 PBN
Invloed zuurstofvoorziening op de groei en ontwikkeling bij roos
op eb/vloedsysteem (De Hoog)
1506-20 PBN
Invloed lucht-waterhuishouding substraat bij Eustoma en Delphi
nium (Nijssen)
1506-21 PBN
Invloed lucht-waterhuishouding substraat bij Alstroemeria
(Van Os)
1506-22 Vleu
Invloed lucht-waterhuishouding substraat bij anjer (Driessen)
1506-23 Rijns Oriëntatie zomerbloemen op substraat (Krijger)
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1506-25 PBN

Zuurstofgebrek en EC bij Ficus (Baas)

Wortelontwikkeling
131-1

PTG

131-2

PTG

Wortelontwikkeling bij chrysant in verschillende substraten en
teeltsystemen (Klapwijk)
Aanpassing van de wortelontwikkeling aan de omstandigheden in
teeltsystemen (Klapwijk)

6.4. Thema IV: Chemisch onderzoek van grond en gewas
Onderzoek onder dit thema heeft betrekking op het ontwikkelen van methoden
voor chemisch onderzoek van grond, substraat en gewas. Het opsporen van
toxische stoffen die in grond en substraat voorkomen.
Voedingselementen in het gewas
112-2

PTG

112-3

PTG

112-4

PTG

112-5

PTG

Ontwikkelen van een plantesaptest voor het snel bepalen van het
NO^-gehalte in sla (Van Elderen)
Verbetering van de ontsluitingsmethode bij het gewasonderzoek
door middel van microwave-techniek (Van Elderen)
Ontwikkeling van een plantesaptest voor de bepaling van Ca in
het gewas (De Kreij)
Extractiemethoden van gewas voor bepaling van 'vrij' aanwezige
microëlementen (Van Elderen)

Voedingselementen in het wortelmilieu
103-1

PTG

103-2

PTG

103-4

PTG

117-1

PTG

Het verbeteren van de extractiemethode voor het chemisch rou
tine-onderzoek van venige substraten (Van Elderen)
Verbetering van de spoorelementenbepaling in venige substraten
(Van Elderen)
Extractiemethoden voor bepaling van spoorelementen in veensubstraten (De Kreij)
Laboratorium-technische-verbetering van de Mo-bepaling
(Van Elderen)

Andere componenten
103-3

PTG

117-2

PTG

117-3

PTG

117-4
117-5
133-1

PTG
PTG
PTG

Chemische aspecten van het toevoegen van klei aan venige sub
straten (Van Elderen)
Karakterisering van humusachtige verbindingen in substraten
(Van Elderen)
Laboratorium-technische verbetering van de Al-bepaling
(Van Elderen)
Verbetering van de analyse van vruchtkwaliteit (Van Elderen)
Kwaliteitsbewaking van chemisch onderzoek (Van Elderen)
De invloed van veenextracten op de beworteling van chrysant
(De Kreij)
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7. TAAKVELD:

BEDRIJFSKUNDE

Het bedrijfskundig onderzoek omvat economisch, management, arbeidskundig en
technisch onderzoek.
7.1. Thema I: Economisch onderzoek
Bedrijfsgericht economisch onderzoek
Economische evaluatie (vooraf en achteraf), begeleiding van teelttechnisch
en technisch onderzoek en beoordeling van ontwikkelingen in de praktijk.
3501-0

PBN

402

PTG/
LEI/
PBN/
IMAG

Bedrijfsvergelijkend onderzoek potplantenbedrijven (Benninga)
Werkplan 1991:
Afronding van de gegevensanalyse bij Ficus. Gegevensverzameling,
-verwerking, -analyse bij Azalea

Simulatie, documentatie en evaluatie van gesloten
bedrijfssystemen in de glastuinbouw (Ruijs) (178 GBS)
Werkplan 1991:
- Inventarisatie en keuze van de te onderzoeken aspecten.
- Voorbereiding van de gegevensverzameling in de praktijk.
- Simulatie van de gewasgroepen bloeiende bol- en knolgewassen
en potplanten.

Bedrijfstakgericht economisch onderzoek
Economische evaluatie van structurele ontwikkelingen op bedrijfstakniveau.
4201-1

402

402

LEI/
PBN

LEI/
PTG/
PBN

LEI/
PBN/
PTG

Ontwikkelingen in de bedrijfsstructuur en produktiemethoden in
de potplantenteelt (Ploeger)
Werkplan 1991:
Afronding van het project met verslag
Perspectieven van de glastuinbouw bij een sterk verminderde
milieubelasting (Verhaegh) (177 GBS)
Werkplan 1991:
Voorbereiding van dit in 1992 te starten project
Overige (bedrijfs- of bedrijfstakgerichte) deelprojecten van
LEI-gedetacheerde (Ploeger)
Werkplan 1991:
- Enquêteren van diverse deskundigen omtrent te verwachten
ontwikkelingen, verband houdend met de bedrijfsomvang in de
glasgroenteteelt en rapporteren van de enquêtegegevens.
- Onderzoek bij de teelt van rozen en zo mogelijk, op basis van
onderzoek bij Gerbera en roos, effecten van genoemde overgang
voor de snijbloementeelt.
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- Op basis van beschikbare proeftuingegevens nagaan of
assimilatiebelichting een bedrijfseconomisch interessante
investering is vergeleken met andere opties (grondkoeling
bijvoorbeeld).
- Berekenen van sbe-normen glastuinbouw.
Marktgericht economisch onderzoek
Economische evaluatie van ontwikkelingen in de markt in relatie tot ontwik
kelingen binnen de bedrijfstak.
402

4001-0

PTG/
LEI

PBN/
IMAG

Perspectieven voor de teelt en afzet van glasgroenten zonder
toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen (Nienhuis) (176
GBS)
Werkplan 1991:
Voorbereiding van de uit te voeren enquêtes en interviews over
de technische mogelijkheden om zonder chemische
bestrijdingsmiddelen te produceren.
Kwaliteitscriteria potplanten (vacature, Van Weel)
Werkplan 1991:
Evaluatie van de resultaten bij Begonia en start van een
vergelijkbaar onderzoek bij Ficus

7.2. Thema II: Management-onderzoek
Analyserend management-onderzoek
Analyse van het besluitvormingsproces en de informatiebehoefte van de
ondernemer en onderzoek ten behoeve van het opsporen van knelpunten in het
management.
2001-1

414

PBN/
PTG
PTG

Onderzoek informatiemodel Glastuinbouw (Van Rijssel)
Werkplan 1991:
Actualisering informatiemodel klimaatbeheersing
Besluitvorming voor gewasbescherming (Van der Maas)
Werkplan 1991:
- Toetsen beslismodel voor chrysant.
- Opstellen effectieve aanpak gewasbescherming voor paprika en
chrysant.
- Aangeven van de mogelijkheden van de informatietechnologie
voor beslissingsondersteuning.

Onderzoek ten behoeve van begeleidingssystemen
a. Adviseringssystemen: ontwikkeling van (geautomatiseerde)
management-adviseringssystemen ter verbetering/versnelling van de
advisering door voorlichters, adviseurs en begeleiders.
b. Informatiesystemen: ontwikkeling en/of begeleiding bij de ontwikkeling
van (geautomatiseerde) informatiesystemen ter verbetering van de
besluitvorming door de ondernemers.
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1806-0

IMAG/
PBN

413

SITU/
PTG/
OVTO/
ABTB/
IKC

2001-2

PBN

408

PTG

414

PTG

413

PTG/
IKC/
NOVEM

413

PTG/
IKC
NOVEM

Automatisering van de logistiek (Van Weel)
Werkplan 1991:
- Analyse van de automatiseringsmogelijkheden van de teelt van
(boomkwekerij) containerplanten op verharde vloeren.
- Analyse en opzet programma van eisen voor bedrijfssystemen
rozen op transporttabletten.
- Verdere uitbouw van simulatiemodel.

Management Adviessysteem (Nienhuis)
Werkplan 1991:
Uitvoering van het project waarin een functioneel ontwerp en een
werkend prototype van een management adviessysteem wordt
ontwikkeld.
Tactische en operationele planning op potplantenbedrijven
(Van Rijssel)
Werkplan 1991:
Analyseren van (deel)systemen tegen de achtergrond van het
informatiemodel, op onderlinge afstemming en
gebruiksmogelijkheden voor de teler. Toetsen en aanvullen van de
analyse in de praktijk.
Milieu-management binnen het glastuinbouwbedrijf (Van der Maas)
(19 GBS)
Werkplan 1991:
- Inventarisatie van de te verwachten bedrijfssystemen, de eisen
met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en de eisen met
betrekking tot de kwaliteit van het produkt, de
produktiewijze, etc.
- Informatie-analyse: in kaart brengen van de milieu-management
aspecten, op operationeel en tactisch besluitvormingsniveau,
binnen het glastuinbouwbedrijf.
Teeltbegeleidingssystemen voor de gewasbescherming
(Van der Maas)
Werkplan 1991:
Opstellen van een projectplan en een werkplan op basis van de
resultaten van het project 'Besluitvorming voor
Gewasbescherming'.

Kennisoverdracht CO.-beslissingsmodel (Vermeulen)
Werkplan 1991:
Afronding van het project waarin de in het model ingebouwde
kennis op een zo goed mogelijke manier bij de voorlichting en
tuinders moet worden gebracht.
Overdracht energie-investeringsselectiemodel (Vermeulen)
Werkplan 1991:
Uitvoering van het project waarin het ontwikkelde model zal
worden omgebouwd tot een voorlichting ondersteunend systeem.
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Onderzoek ten behoeve van Informatievastlegging
Ontwikkeling van systemen (databases) waarin informatie kan worden
vastgelegd en dat toegankelijk is voor verschillende gebruikersgroepen
(praktijk, voorlichting, onderzoek)
406

PTG/
IKC

Ontwikkeling van kwanitatieve informatie voor de glastuinbouw
(Vermeulen)
Werkplan 1991:
Aanpassing en ontwikkeling van diverse programma's

7.3. Thema III: Arbeidskundig onderzoek
Onder arbeidskundig onderzoek wordt verstaan het onderzoek dat zich richt
op het kwantificeren van de arbeidsbehoefte in de glastuinbouw en het
verbeteren van de werkomstandigheden en werkmethoden.
Het arbeidskundig onderzoek heeft primair tot doel het geven van inzicht in
de arbeidsbehoefte van bewerkingen.
Deze gegevens kunnen worden aangewend voor bijvoorbeeld:
* het stellen van arbeidsbegrotingen van bedrijfs- en teeltsystemen,
teeltplannen en teelten ten behoeve van planning en evaluatie;
* het vergelijken van werkmethoden;
* het verminderen van de arbeidsbelasting.
402

401

IMAG/
PBN/
PTG

IMAG

Arbeidsonderzoek potplanten (Hendrix)
Werkplan 1991:
Ontwerp van bewerkingensysteem voor potplanten als eerste fase
van dit project.
Overige deelprojecten van de IMAG-gedetacheerde (Hendrix)
Werkplan 1991:
- Bewegingsapparaat
- Taakanalyse
- Bolboemen

7.4. Thema IV: Technisch onderzoek in bedrijfsverband
Onder technisch onderzoek wordt verstaan het onderzoek dat zich richt op
verbeteren van de bedrijfsuitrusting in samenhang met het bedrijfsbeheer en
de bedrijfsvoering.
Dit onderzoek kan betrekking hebben op:
* (gesloten) teeltsystemen;
* arbeidsbesparende en arbeidsverlichtende apparatuur;
* oogst- en verwerkingsapparatuur;
* gewasbeschermingsapparatuur;
* waterbehandelingsapparatuur;
* gebouwen en kassen.
1804-0

PBN/
IMAG

Sorteren van potplanten (Van Weel)
Werkplan 1991:
- Ontwikkeling meetopstelling en meetroutines.
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412

PTG

412

PTG/
PBN/
IMAG

- Uitvoering proef kwaliteitsdefinitie Ficus benjamina
Ontwikkeling en toetsing van effectieve emissie-arme
toedieningstechnieken van gewasbeschermingsmiddelen (Koning)
Werkplan 1991:
- Het beoordelen en analyseren van de technische aspecten bij de
proeven van het project 'Optimalisering van de toepassing van
gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw' (project 8 van
het onderzoekprogramma GBS).
- Het voorbereiden van proeven en proefopstellingen in relatie
tot het project 'Basisonderzoek en ontwikkeling van
emissiebeperkende toedieningstechnieken ten behoeve van akker
en tuinbouw' (project 1 van het onderzoekprogramma
Gewasbescherming)
Ontwikkeling en toetsing van gesloten bedrijfssystemen (Ruijs)
(125 GBS)
Werkplan 1991:
Het voorbereiden en/of uitvoeren van (teeltkundig,
arbeidskundig, technisch en economisch) onderzoek gericht op de
ontwikkeling van perspectiefvolle gesloten teeltsystemen in
bedrijfsverband.
Dit primair voor de gewassen sla, radijs, anjer, Alstroemeria,
Freesia en chrysant.
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8. ADRESSEN GROENTE- EN BLOEMISTERIJ-ONDERZOEK
Proefstation voor de Bloemisterij, Linneauslaan 2a, 1431 JV Aalsmeer,
telefoon 02977-52525; telefax 02977-52270
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas, Kruisbroekweg 5, Postbus 8, 2670 AA
Naaldwijk, telefoon 01740-36700; telefax 01740-36835
Proeftuin Breda, Heilaarstraat 230, Postbus 9546, 4801 LM Breda, telefoon
076-144382
Proeftuin Lent, Vossepelsestraat 28, 6663 KC Lent, telefoon 080-221658;
telefax 080-233607
Proeftuin Noord-Limburg, Dr. Droessenweg 11, Postbus 6077, 5960 AB Horst,
telefoon 04709-9494; telefax 04709-9431
Proeftuin Noord-Nederland, Gantel 12, 7891 XA Klazienaveen, telefoon
05913-49191
Proeftuin Rijnsburg en omstreken, Eikenlaan 1, 2231 XW Rijnsubrg, telefoon
01718-21658
Proeftuin Vleuten, Alendorperweg 73, 3451 GL Vleuten, telefoon 03406-61326
Proeftuin Westmaas, Groeneweg 3, 3273 LP Westmaas, 01864-1211
Proeftuin Zwaagdijk, Keern 33, 1624 NB Hoorn, telefoon 02290-42544
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