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G. van Holsteiin

15.00

-
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Rondgang langs enkele interessante preven,

* Deelnemers aan de excursie naar Engeland worden verzocht cm 15.00 u.
deel te nemen aan de bespreking hierover in de bestuurskamer.

TER KENNISNAME ONTVANGEN:

- Proevenbundel,met daarin het totale proevenplan

Proefstation Naaldwijk

- Samenvatting van boHengenoemde proevenbundel

Proefstation Naaldwijk

- Cursus leidinggeven en organiseren.

CT Naaldwijk/Barendrecht

- Proefverslag"tussenplanten vleestomaat 1986"

Vleutens Proeftuin
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Gewasbescherming
met behulp van computer
Algemeen
In een tijdperk waarin we dagelijks di
rect of indirect met het fenomeen com
pute- te ma*en hebben, zullen weinig
menser zich nog verbazen over de titel
Doven dit verhaaltje. Immers, waarom
zou de computer niet behulpzaam kun
nen zijn bij het opslaan van gegevens en

ervaringen betreffende gewasbescher
ming? En zeker in de glastuinbouw, waar
klimaat- en substraatcomputers bijna
tot de standaard bedrijfsuitrusting beho
ren. kon de komst van een datasysteem
over gewasbescherming niet uitblijven.
Sinds eind vorig jaar is er binnen DATAPLANT (Cebeco-Handelsraad) het Gewasbeschermings Tuinbouw Informatie
programma (G.T.I.-programma).
Welke informatie verschaft dit program
ma? Hoe actueel en vooral hoe betrouw
baar is de informatie? Hoe komt de teler
bij de informatie?
Omdat informatie over gewasbescher
ming per computer iets nieuws is, staan
we even bij deze vragen stil. Het blijft
overigens goed om te bedenken dat een
computer op zich een 'dood' ding is, dat
niet kan nadenken. Een uitgekiend pro
gramma, gevoed met de juiste gegevens
kan de computer tot een waardevol hulp
middel maken. Een hulpmiddel dat snel
ler, overzichtelijker of bijvoorbeeld han
delbaarder werkt dan adviesboekjes,
kaarten of aantekeningen. De ingevoer
de gegevens zijn bepalend voor de kwali
teitvan het 'computer advies'.

Welke informatie?
Het G.T.I.-programma geeft voor een

aantal belangrijke snijbloemen en
groentegewassen een antwoord op de
volgende vragen:
• wat is het schadebeeld''
- welke middelen kan ik gebruiker '
- wat is de concentratie en hoe is d e toe
passing van het gekozen middel?
- wat zijn voorwaarden voor het behalen
van een maximaal resultaat?
- is geïntegreerde gewasbescherming
mogelijk?
Op dit moment zijn gegevens over anjer,
roos, gerbera, tomaat en komkommer in
gevoerd. Het is de bedoeling dat op kor
te termijn ook de paprika, sla, orchidee
en jaarrond chrysant in het systeem wor
den ingebracht.
Waar verkrijgbaar
Het G.T.I.-programma bevindt zich op dit
moment nog in de opstartfase. Er zitten
nog maar een beperkt aantai gewassen
in het systeem. Ook zijn de samenstel
lers nog bezig met veranderingen in de
opbouw van de gegeven informatie aan
te brengen. Al werkend kom je immers
regelmatig op ideeën om de informatie
te verbeteren, of nog gemakkelijker toe
gankelijker te maken. Het systeem is nu
ook nog niet te koop.
Vier coöperatieve land- en tuinbouwverenigingen (Comtu, Maasmond, Coöpera
tie Pijnacker en CLTV-Aalsmeer) werken
samen met Cebeco-Handelsraad aan de
programma's. Medewerkers van de ge
noemde coöperaties kunnen met dit
computer-systeem snel de voor een
klant vereiste informatie oproepen. De
gevonden gegevens worden niet alleen
op een beeldscherm zichtbaar gemaakt,
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maar kunnen desgewenst ook worden
uitgeprint. Met name dit laatste, het
meegeven van een uitgetypt 'maat-advies', is een sterk punt van het systeem.
Wellicht dat het systeem in de toekomst
ook voor derden (o.a. telers) te koop zal
zijn. Een teler zou dan een schijfje met
informatie over het door hem geteelde,
gewas kunnen kopen.

Hoe actueel,
hoe betrouwbaar?
Als er één vakgebied is, dat aan snelle
veranderingen blootstaat, dan is het wel
gewasbescherming. Veranderingen in
de toelating van bestrijdingsmiddelen,
nieuwe ziekten en plagen, nieuwe inzich
ten over bestrijdingsmogelijkheden, ge
gevens over gevoeligheid van natuurlijke
vijanden, zijn allemaal voorbeelden van
zaken die een regelmatige bijstelling van
de advisering noodzakelijk maken.
Een voordeel van een informatiesysteem
per computer in vergelijking tot gedrukte
advisering is, dat bijstelling continu mo
gelijk is. In computervaktaal spreekt
men over 'up-daten'.
De mensen achter G.T.I.-programma zijn
voortdurend bezig met het bijwerken van
de gegevens. Een garantie d?t de gege
ven informatie actueel is.
Ten aanzien van de betrouwbaarheid
kan gesteld worden, dat die goed is. De
samenstellers oriënteren zich breed om
de benodigde kennis bij elkaar te halen.
Natuurlijk is in de advisering van de mid
delen terug te vinden dat DATAPLANT
uit de Cebecokoker komt. Op zich is dit
niets nieuws. Ook advieskaarten, infor
matiebrieven en mondelinge adviezen
vanuit de handel zijn altijd enigszins ge
kleurd. Zolang dit beperkt blijft tot het
eerst noemen van een eigen handelsprodukt, met een zelfde werkzame stof, voor
dat van de concurrent, is hier geen be
zwaar tegen.
Het G.T.I.-programma noemt alle midde
len, ook die van de concurrentie. Bij ver
schillende Werkstoffen wordt het beste
produkt bovenaan gezet, ongeacht de fa
brikant.
Van de via het G.T.I.-programma opge
roepen adviezen kan worden gesteld,
dat ze eerlijk en correct zijn. Ook op dit
punt scoort het programma hoog.
Samenvattend
Met de komst van het G.T.I.-programma
is gewasbeschermingsadvisering per
computer een realiteit geworden. We
zenlijke veranderingen in het vak treden
hier niet door op. Wel maakt de compu
ter de her en der verspreid aanwezige
kennis, beter en vooral zeer snel toegan
kelijk. De gegeven informatie is inhoude
lijk correct. Het is daarom te hopen dat
het programma verder zal worden uitge
breid en bovendien - in de toekomst voor een breed publiek verkrijgbaar zal
zijn.
M.P. Simonse

9 april 1987 T- ~ ' ' 6?
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Bloemrui bij tomaat en paprika
Tomaat
Bij tomaat zijn er 3 hoofdoorzaken voor bloemrui.
1. Bloemrui als gevolg van slecht ontwikkelde bloemen, de zogenaamde
gerstebloemen. Dit zijn korte kleine bloemknoppen die vaak niet open
gaan en in elk geval niet zetten omdat het stuifmeel niet kiemkrachtig is.
Deze bloemen ontstaan door ongunstige lichtomstandigheden tijdens de
bloemaanleg en bij het in bloei komen. Dit komt door een tekort aan
assimilaten.
Een laag C02 gehalte werkt dit nog in de hand. Een erg hoge tempera
tuur in verhouding tot de lichthoeveelheid kan ook gerstebloemen en
bloemrui geven. Ook een wat weeldige groei in perioden met vrij wei
nig licht kan gerstebloemen en bloemrui geven. Bij een te gemakke
lijke vochtopname ontstaan er kwalitatief minder goede bloemen. Bij
een krappe vochtvoorziening kan er bij een overgang van donker naar
zonnig weer, o.a. door het blijven handhaven van een hoge buistemperatuur, een vochttekort voor de bloemen ontstaan. Als reaktie daar
op kunnen de knoppen dichtblijven en ook afvallen.
2. Ethyleen als gevolg van een niet goed afgestelde brander van de ver
warmingsketel of heteluchtkachel.
Er komt dan naast C02 ook CO en ethyleen vrij.
Kenmerkend is hierbij dat goed ontwikkelde bloemknoppen niet of moei
lijk opengaan.
Daarna vindt dan ook bloemrui plaats. Kenmerkend is hierbij dat het
bloemsteeltje ook gaat vergelen. Bij het opheffen van de situatie
door een goede branderafstelling komt de bloei in 2 à 3 dagen weer
opgang.
3. Bloemrui treedt
zomer. Dit komt
wortel of knol.
reikend zijn en

ook op bij een slechte groei in het voorjaar of de
voor als de wortels sterk zijn aangetast door kurkBij veel instraling zal dan de wateropname ontoe
kan bloemrui het gevolg zijn.

Paprika
Ook bij paprika zijn 3 oorzaken voor bloemrui te noemen.
1. Te weinig licht, met een daarbij overeenkomstige reaktie als bij de
tomaat.
2. Ethyleen geeft ook bij paprika bloemrui.
3. Plantbelasting is typisch bij paprika een factor voor bloemrui. Een
even te zware vruchtdracht zal veel assimilaten naar de vruchten doen
gaan waardoor de bloemen tekort komen.
Dit kan ook onder lichtrijke omstandigheden plaatsvinden.
K. Buitelaar

KB/RW/87/B
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GEWASBESCHERMING IN TOMAAT

K. Peeters
M. Simonse

Meeldauw
Eind vorig jaar is in deze rubriek wat aandacht besteed aan een nieuwe
schimmelziekte in het gewas tomaat. Een onbekende meeldauwsoort werd toen
op enkele bedrijven aangetroffen. Niemand kon op dat moment vermoeden, dat
deze schimmel in de nieuwe teelten al weer vroeg en op veel grotere schaal
zou optreden. Daarom nogmaals wat gegevens over deze meeldauw.
Verwarring
Allereerst iets over de naam. Het is een echte meeldauw met als wetenschap
pelijke naam Erisyphe. Nader onderzoek moet nog duidelijk maken wélke
Erisyphe-soort het precies is.
Helaas is in de praktijk vaak een totaal andere schimmelziekte als 'meel
dauw' aangeduid. De al veel langer bekende bladvlekkenziekte (wetenschap
pelijke naam Cladosporium) wordt nogal eens meeldauw genoemd. Nu we daad
werkelijk met meeldauw te maken hebben, leidt dit tot verwarring. Enerzijds
is de keuze van de middelen verschillend, anderzijds bezitten de huidige
rassen resistenties tegen Cladosporiumfysio1s. Van resistentie tegen meeldauw
is daarentegen nog geen sprake.
Symptomen
Het ziektebeeld kan nauwelijks tot verwarring leiden. Er ontstaan witte plek
jes schimmelweefsel op de bladeren. Gewoonlijk wordt de bovenkant van het
blad aangetast, slechts een enkele keer is de schimmel ook op de onderzijde
van het blad aanwezig. De schimmel groeit - zoals we dat van de echte meeldauwschimmels gewend zijn - over de nerven heen (een belangrijk verschil
met Cladosporium, die zich juist aan de onderkant van het blad vertoont en
daarbij scherp door de bladnerven wordt begrensd!). De door meeldauw aange
taste plekken groeien naar elkaar toe. Binnen tamelijk korte tijd kan het
blad vrijwel geheel met wit schimmelpluis zijn overwoekerd. Uiteindelijk gaat
het blad hieraan ten gronde.
Verspreiding
Zo lang nog niet precies bekend is welke Erisyphe-soort momenteel in de toma
ten optreedt, is het niet goed mogelijk een beeld te krijgen van de levens
wijze en de verspreiding van de ziekte.
In Wageningen en in Naaldwijk zijn onderzoekers bezig met het determineren
van de schimmel.
Vooruitlopend op de resultaten van dit werk zijn er toch al enkele belang
rijke aspecten te noemen.
Zeker is, dat we met een echte meeldauw te maken hebben. Echte meeldauwschimmels vormen vegetatieve sporen als een snoer van kralen op de schimmeldraden.
In de tekening is dit duidelijk te zien en ook dat de vegetatieve sporen in
grote aantallen worden gevormd. Dit type sporen verspreiden zich gemakkelijk
via luchtbeweging. Ook het overbrengen van sporen via kleding is een reële
mogelijkheid.
Om te kunnen ontkiemen hebben schimmelsporen gewoonlijk een hoge luchtvoch
tigheid of zelfs vrij water nodig.
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De sporen van meeldauw stellen veel geringere eisen aan de luchtvochtig
heid, ze kunnen in de regel ook bij een lage luchtvochtigheid kiemen.
Er is dan ook aantasting door meeldauw geconstateerd op bladeren juist
boven de verwarmingspijp!
Bestrijding
Omdat deze nieuwe meeldauw verwant is aan de al veel langer bekende komkommermeeldauw, ligt het voor de hand dat we ons hierdoor bij de keuze
van een bestrijdingsmiddel laten leiden. In de komkommerteelt is een heel
scala van middelen beschikbaar ter bestrijding van meeldauw. Een aantal
hiervan heeft ook een toelating in tomaat.
Zo hebben we Rubigan vloeibaar. Het afgelopen jaar heeft Rubigan vlb. be
wezen een goed effect op de schimmel te hebben en veilig voor het gewas
te zijn. Op jonge, zachte gewassen kan Rubigan vlb. echter groeiremming
veroorzaken. Het advies is dan ook, om dit produkt alleen op wat afgeharde
gewassen te gebruiken.
Ook Asepta-Funginex heeft een toelating in de tomatenteelt. Dit middel is
qua werkingsmechanisme nauw verwant aan Rubigan vlb. De kans is dus zeer.
groot dat ook Asepta-Funginex een bestrijdend effect op de schimmel heeft.
Met dit middel is echter nog geen ervaring tegen deze meeldauw opgedaan.
In een binnenkort te starten vergelijkingsproef van diverse middelen zal
Asepta-Funginex dan ook zeker worden opgenomen. In deze proef behoort ze
ker ook het aspect van resistentie-ontwikkeling tot het onderzoeksdoel.
Het zou een slechte zaak zijn, wanneer de schimmel voortdurend door fungiciden met een zelfde werkingsmechanisme zou worden bestreden. Afwisse
ling van middelen naar werkingsmechanisme is een noodzaak om ziekten en
plagen ook in de toekomst nog met succes te kunnen bestrijden. In dit
verband zijn we erg benieuwd of een middel als bijvoorbeeld Eupareen-M
bruikbaar is tegen deze meeldauw.
Samenvattend kan worden geconcludeerd, dat de bestrijding van deze ziekte
geen onoverkomelijke problemen geeft. Wellicht dat in de nabije toekomst en
kele middelen aan het lijstje kunnen worden
Qp grote »ctwal trMtft dit jaar «#n onto«k«nd*
—iaau—oort op. Ot bestrijding gnft ga«n
•1 t» grot« problwwn

CcM* wtidM. Aan d* «chiM«i0rad*n
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Bijmesten van tomaten in de grond.
De kwaliteit van tomaten geteeld in licht gestookte- en onverwarmde kassen
hangt voor een deel af van de voedingstoestand in de kasgrond. Is de
voedingstoestand te laag dan worden de geoogste tomaten vaak sneller zacht
waardoor de houdbaarheid wordt bekort. Bij een hoge voedingstoestand is de
droge-stofproduktie meestal hoger en de houdbaarheid meestal langer.
Tijdens de teelt wordt gestreeefd naar de volgende zouttoestand van de grond:
(De EC-waarde is opgegeven in mS per cm en de overige waarden in mmol per
liter 1:2 extract).
EC
1,4

K
2,2

Na
<3,0

Ca
2,5

Mg
1,7

N03
5,0

Cl
<3,0

S03
2,5

P
0,15

Door regelmatig bij te mesten kunnen te lage gehalten worden voorkomen. Een
goede methode van bijmesten is die met een geconcentreerde voedingsoplossing
die samengesteld is op basis van de analyseresultaten van de
grond (grondmonster). Bij het berekenen van zo'n voedingsoplossing wordt naast
N, P, K en Mg ook gelet op de Ca en S04 rijkdom van de grond. De nieuwe
voedingsoplossing verkrijgt hierdoor een evenwichtige samenstelling.
Voldoen de analyseresultaten aan de hiervoor gegeven streefcijfers, dan met
onderstaande standaardvoedingsoplossing worden bijgemest. Hoeveelheden per
1000 1. water.,
Oplossing
Kalksalpeter
Kalisalpeter

A (m3)
68 kg
32 kg

Oplossing B (m3)
kalisalpeter 44 kg
Bitterzout
56 kg

In % heeft deze voedingsoplossing de volgende samenstelling:
N
P205
K20
MgO
CaO
S
10,2
0,0
17,6
4,6
9,0
3,6
De concentratie waarin de meststoffen aan de planten wordt toegediend bedraagt
in deze situatie 1,2 mS per cm. Bij gebruik van water waarin geen borium (B)
aanwezig is bijv. regenwater, moet aan oplossing B 400 gram borax worden
toegevoegd.
Als met een druppelsysteem wordt gewerkt is het gunstig de EC met 0,5 mS te
verhogen.
Wordt veel water gegeven, meer dan noodzakelijk voor de verdamping, dan
moet doorgaans met een hogere EC dan geadviseerd mest worden afgenomen. Dit
laatste kan onder andere van toepassing zijn als last van te hoge
bromidegehalten in de grond worden ondervonden.
A.v.d.Wees.
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Kmliteitsafvljkingen toaaat
In de jaren 1975/1976 deden er zich in de handelskanalen zeer grote
problemen voor met de tomaten kwaliteit. De problemen betroffen vooral
het snel zacht worden van de tomaten, wat resulteerde in een korte
houdbaarheid.
Dit is de aanleiding geweest tot het opzetten van een uitgebreid
kwaliteitsonderzoek, waarin werd samengewerkt tussen het Sprenger
Instituut, Proefstation Naaldwijk (PTOG) en het Centraal Bureau voor
de Tuinbouwveilingen.
Aanwijsbare oorzaken van de problemen waren met name het gebruikte ras
(Sonato), ruwe handling, zettingsproblemen, bemesting. Sindsdien zijn
er duidelijke verbeteringen van de kwaliteit bereikt door ondermeer
selectie van beter houdbare rassen, meer aandacht voor oogst- en
sorteerbehandeling (betere sorteermachines) en het aanhouden van een
hoger bemestingsniveau. Met de komst van substraat heeft dit laatste
punt veel aandacht gekregen.
Ondanks de grote vooruitgang die is geboekt op kwaliteitsgebied
blijven er een aantal kwaliteitsproblemen liggen, of treden juist nu
op, waarvan de oorzaken en eventuele oplossingen niet exact zijn aan
te geven.
Hieronder volgen een aantal (fysiogene) afwijkingen die veelal grote
problemen geven.
*Afvallende kroontjes
Op de tomaten moeten kroontjes aanwezig zijn l.v.m. versheidsindicatie
en presentatie. Het probleem is dat tomaten soms zeer gemakkelijk het
kroontje verliezen tijdens het oogsten en sorteren. Het komt voor dat
vrijwel alle tomaten in een bakje het kroontje verloren hebben.
- vooral bij (plotselinge?) hoge instraling, zowel in de zomer als in
de herfst
- rasgevoeligheid.
hypothese: stress —> interne ethyleenvorming?
oorzaken? oplossingen?
*Zwel/krimpscheurtjes
Fijn netwerk van kleine scheurtjes in de schil, vaak dwars door de
cellen. Tomaten met zweischeurtjes vertonen vaak een slechtere
doorkleuring (grauw), zijn gevoeliger voor rot, drogen sneller uit,
waardoor de houdbaarheid sterk verkort kan worden.
Hypothese: De inelastisch geworden vruchthuid kan het al dan niet
plotselinge zwellen van de vrucht niet meer opvangen en
scheurt daardoor.
- treedt vaak reeds 2 I 3 weken voor oogst op
- betrouwbare rasverschillen
- vooral grovere vruchten, bijv. eerste vruchten aan plant of a.g.v.
trossnoei
- vooral in koudere kasgedeelten (grover, meer groei, condens?)
- op steenwol meer dan in grond (stuggere schil?)
- relatieve groeisnelheidsverschillen
- o.h.a. bij hoge voedingsconcentraties minder problemen (fijner?)
- duidelijke verschillen in aantasting in de tijd (mede effekt
plantleeftijd?)
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Dit probleem krijgt veel aandacht in het onderzoek, maar er zijn nog
weinig aanknopingspunten/oplossingen gevonden. Hetzelfde probleem
speelt in feite ook bij de paprika, wat bij dit produkt grote
financiële consequenties heeft. Bij beide gewassen is het een zeer
groot probleem!
*"Rode neuzen"
De onderkant van de vrucht vertoont een versnelde roodverkleuring.
Deze is gevoelig voor handling, waardoor de vrucht op deze plaats snel
zachte, glazige plekken kan vertonen.
In eerste instantie is gedacht aan Ca-tekort in de onderkant van de
vrucht. Vruchtanalyses verricht in 1985 op 4 bedrijven met problemen
wezen echter in tegenovergestelde richting. Vooral K was lager in de
kwalitatief slechte vruchten (14Z), maar ook Mg. Daarentegen was het
Ca-gehalte + 40Z hoger in kwalitatief slechte vruchten.
- treedt vooral op bij een (plotselinge) hoge instraling (late
voorjaar, zomer, herfst)
- rasgevoeligheid
- het K-gehalte in de steenwol eerder hoog dan laag (weinig opname?)
Het komend jaar worden er grote problemen met rode neuzen verwacht,
omdat het grootste gedeelte van het areaal beteeld wordt met een
gevoelig ras (Counter) voor deze kwaal.
*Gouden stippels" - gold flecks (zie bijlage)
Goudgele stippels, vooral aan de bovenkant van de vrucht. Hierdoor kan
de tomaat een bronsachtig uiterlijk krijgen.
Komt vooral voor bij tomaten van de eerste trossen van met name latere
teelten (o.a. heteluchtteelt).
Door de handel wordt het voorkomen van goudgele stippels gekoppeld aan
een korte houdbaarheid van de vruchten.
*Witte stippen (zie bijgaande foto)
Met name aan onderkant vrucht.
Komt soms voor bij tomaten van de eerste trossen. Oorzaak onbekend.
*Epidermls laat los - lucht tussen epidermis en vruchtweefsel.
*Zwarte plekken (zaden) in binnenste van vrucht (probleem zaadbedrijven).
*Onregelmatlge donkerrode vlekken op de rijpe vrucht

J. Janse.

JJ/DvdH/85/B

Zomer kil maat. (G.P.A.v.HoIs te ijn)
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Als gevolg van hog« gewastemperatuur an lag« luchtvochtigheid tr«d«n ar
jaarlijks in d« zomr probl«m«n op mat da gro«l van hat gewas an da kwaliteit
van da gaoogata vruchten bij tomaten.
Er kunnen twee fundamenteel verschillende problemen worden onderscheiden
n.1.
a.Tekort aan Mater.(stress)
oorzaakI verdamping groter dan Materopname.
b.A-fbraak ei Mitten/pigment en.
oorzaakilangdurig te hoge vrucht- en bladtemperatuur.
De meeste klachten ontstaan in zomers met langdurige perioden met veel zon
bij tegelijkertijd hoge temperaturen. Voorbeelden van de dan optredende kwalen
zijn: dunne koppen met korte harda bladeren, slechte bloei en bloemrui, zachte
vruchten, wankleurigheid, verlies van•kroontjes, enz. Tussen de rassen
onderling blijkt een groot verschil in gevoeligheid.
Het is duidelijk dat die problemen veel geld kunnen kosten, daarom moet
zoveel mogelijk worden gedaan om ze te voorkomen.
De oorzaak van alle problemen in de zomer is de combinatie van een te grote
hoeveelheid zonneënergie met hoge luchttemperatuur. Over het algemeen zijn het
aantal dagen mat dia combinatie in ons klimaat beperkt, (zie tabel 1 en 2)
Bovendien komen ze op die dagen nog slechts gedurende een beperkt aantal uren
voor.
tabel 1. Maximum temperatuur gemeten in de
weerhut te Naaldwijk (1977-1986).
maximum temp. gem.-frequentie
1977-1986
32°C
31

1986

0.1
4
°-.

tabel 2. Gemiddeld aantal uren/dag

30

0.5

29

1.4

1

28
27
26
25

1.8

1

2.9

3

3.1

6

3.7

6

>23

13.9

17

24

4.1

4

23
22
21

5.4
7.5

3

lO. 1

8

20

14.1

11

dat de straling meer is dan...
april+sept mei+aug. juni+juli
W/m2
2.9
2.6
1.4
580
640
700
760

1.0
0.2

1.9

2.2

1.2

1.4

0.5

0.5

6

49
55.1
De kas als zonnecollector.
Een kas is a«n zonnecollector met aan zeer hoog rendement. Ruim 70% van alle
sj20

zonnestralen worden door een modern kasdak doorgelaten. Het is daarom overdag
in een kas altijd warmer dan buiten, ook bij bewolkt waar. De zonneenergie die
door straling in de kas komt, is onvoorstelbaar groot. Ongeveer drie maal de
warmteafgi-fte van een zwara verwarming. Dat hee-ft enorme gevolgen voor het
klimaat in da kas! Bij een buitentemperatuur van 25*C kan, in een gesloten kas
zonder planten, d« luchtt«mp«ratuur tot ong«v««r 95°C oplopen. Alles wat
dir«ct door da zon beschenen wordt kan zelfs nog vela graden warmer worden!

-3Gelukkig hebban we da beschikking ovtr aen aantal hulpmiddelen om een gro
deel van de zonneenergie te neutraliseren Maar door het ook in de zomer
mogelijk is een goed produkt onder glas te telen.
Deze hulpmiddelen zijns
a.Een gezond gewas met veel blad en een goede watervoorziening.
b.Ruimte tussen gewas en kasdek.
c.Een ruim luchtingssysteem.
d.Daksproei ers.
e.Tiksproeiers en andere manieren van gewasbevochtiging.
f.Kal ken van het kasdek.
g.Beweegbaar scherm.
Een volgroeid gewas, dat optimaal van water is voorzien, werkt 60-707. van
ingestraalde energie weg door verdamping. Kleine, zieke o-f oude weinig vital*
gewassen geven veel meer problemen bij de temperatuurbeheersing dan aktieve
volgroeide gewassen. Zorgen voor een gezand gewas met voldoende bladeren en
een goede watervoorziening, vooral midden op de dag moet een eerste stap ziji
naar een optimale klimaatbeheersing in de zomer.Extra dieven aanhouden bij d<
draad zorgt voor een grote hoeveelheid Jong blad op de plaats waar dat extra
nuttig is.
KIi maatongel1J khei d.
Het klimaat in een kas is niet overal gelijk. Bij zonnig weer heerst boven
in de kas en bij de toppen van het gewas een geheel ander klimaat als laag bi
de grond.

25

hoogt»

195c»

25

hoogte

195cm

Hoeveel graden de kasluchttemperatuur boven de buitentemperatuur komt te
liggen hangt o.a. af van de instraling en de mate van ventilatie. Bij zonnig
weer is de temperatuur boven in de kas altijd hoger dan laag tussen het gewas.
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Figuur 2xTemperatuurgradient in een goed en aan slecht geventileerde kas.
Bladeren in de schaduw hebben een temperatuur die over het algemeen weinig
afwijkt van de lucht in de directe omgeving. Bladeren door de zon beschenen
worden echter aanzienlijk warmer dan de omgevende lucht.
Figuur 3xTemperatuur van een tomatenblad in de zon dat gedurende drie kwartier
kunstmatig werd beschaduwd.
3TC

24*C
20

Schaduw

16 '

11

Het klimaat bij de toppen van het gewas is aanzienlijk ongunstiger dan
onderin. Er is daarom over het algemeen alleen behoefte het klimaat te
verbeteren bij de bovenste bladlagen <+/- 50 cm).
Temperatuur (en luchtvochtigheid) verschillen kunnen worden tegengegaan door
een minimum buistemperatuur met laagliggende buizen.

Figuur 4iVerticale klimaat
verschillen in een volgroeid
gewas.

triKeie tecnruscne nuipmiaaeien am net Kunittt. c« vwukimtn tun«
Daksproeiers. Deze verlagen de luchttemperatuur (en waarschijnlijk ook die
van het gewas) met 1-5*C en verhogen de luchtvochtigheid met 5-8%.Deze
maatregel heeft vooral effect op de waterhuishouding en meestal (te)weinig c
de vruchttemperatuur. Er moet schoon water worden gebruikt« vrij van ijzer,
kalk en klei.
Tiksproeiers. Hiermee en met alle andere manieren van gewasbevochtiging wor
de bladtemperatuur verlaagd. De grote druppels dringen echter diep in het
gewas en maken vooral de onderste bladeren nat. Mogelijk als gevolg van
schrikreactie's geven ze een merkbare groeiremming. Gewasbevochtiging heeft
vooral effect op de waterhuishouding en weinig of niet op de
vruchttemperatuur.
Schermen met kalk op het kasdek.Dit heeft bij zonnig weer een sterke
temperatuursverlaging van door de zon beschenen bladeren en vruchten tot
gevolg.Zolang het kalk aanwezig is wordt overal bij het gewas licht
weggenomen, ook waar dat niet nodig is. Dit leidt praktisch altijd tot
oogstvermindering. Kalken met daksproeiers zou een deel van de nadelen kunner
ondervangen. Een aantal praktische problemen, zoals vervuiling van het mil lie
en tijdelijk te hoge kastemperatuur, verhinderen een erg intensief gebruik va
daksproeiers met kalk.
Beweegbaar scherm. Dit geeft bij zonnig weer, evenals kalken van het kasdek,
een duidelijke verlaging van blad- en vruchttemperatuur. Het klimaat voelt
soms benauwd aan als gevolg van het belemmeren van de ventilatie door de
luchtramen.Wanneer het scherm gesloten is neemt het ook licht weg op plaatsen
waar dat niet nodig is en leidt daardoor gemakkelijk tot produktieverlies.
Tot 1986 waren 3 proeven bekend met gebruik van beweegbare schermen bij zonnit
weer. In alle gevallen trad een aanzienlijke oogstreductie op. De kwaliteit
van de geoogste vruchten werd bij 2 van de 3 proeven echter duidelijk beter
gewaardeerd.

Onderzoek in 1986 op het proefstation.
In 1986 is op het proefstation in 8 afdelingen van de zogenaamde lage
watertemperatuurkas vanaf begin Juli een proef genomen met het gebruik van
beweegbare schermen bij zonnig weer.
De proefobjecten warem
1.Controle.
2.LS—10 95% dicht bij
instraling >550 W/m2)tussen 12.00-14.30 uur.
3.LS—10 95% dicht bij
instraling >550 W/m2|tussen 11.00-16.00 uur.
4.LS—11 95% dicht bij
instraling >550 W/m2jtussen 12.00-14.30 uur.
Resultaten.
Licht.
Vooral onder LS-11 werd teveel licht wegenomen.
Controle 68% t.o.v. buiten <• 100%)
L8-10
48% t.o.v. buiten (• 71%)
LS-11

4% t.o.v. buiten <•

6%)

Tamper«tuur.
-12BiJ zonnig weer blaak da luchttemperatuur hat hoogst ondar hat gesloten LS-10
en het laagst onder LS-11 (verschil 5-9 C). De temperatuur van de vruchten in
de zon aan de zonzijde waren 5-12 C warmer dan de omgevende lucht. De vruchten
in de schaduw en de schaduwzijde van vruchten in de zon hadden een temperatuur
overeenkomstig de omgevende lucht.
Produktie
De produktie in de kas met LS-11 bleef van het begin af duidelijk achter bij
de produktie uit de andere afdelingen.
De vruchten waren hier fijner.
>«/•

vanaf t J«U 199«

Figuur 6iOogst in
geschermde kas met LS-11
en ongschermde kas.

Tot 5 oktober is er totaal geoogstt
1.Controle

13.16 kg/m2

2.LS-10<2.5 uur)

13.00 kg/m2

3.LS-10(5.O uur)

12.50 kg/m2

4.LS-11(2.5 uur)

11.76 kg/m2

Voor onderzoek naar de relatie lichtverlies produktie is van alle objecten 3
kg/m2 in mindering gebracht.
Tussen licht en produktiv bleek de volgende relatie in X.
Proefobject
Controle

Licht
100

LS-10(2.5 uur)

95

LS—10(5.0 uur)

91

LS-11(2.5 uur)

S3

Produktie Vruchtgewicht

100
98
94
86

100
105
99
97
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gewasbes
L
Bremia in IJsselmuiden
Er is in het najaar van 1986 ook in het gebied rond IJsselmuiden wel
degelijk veel sla (onder glas en buiten) geschoffeld vanwege Bremia.
In ieder geval is één ha onder glas geschoffeld. Ook hier hielp Ridomil niet meer. Jammer en ook vreemd dat wij dit niet eerder wisten.
Nu is er geen fysio bepaald en weten we niet zeker of er resistentie
aanwezig is. De tuinders zullen wel niet zo gauw bellen, maar waar
blijft een stuk eigen initiatief. Coördinatie met volleerond is gewenst.
(CAT ASSEN).

Uitval in sla door Botrytis
Nog steeds veel uitval in sla door Botrytis. De PD heeft verminderde
gevoeligheid voor Rovral en verwante stoffen vastgesteld. Dat schept
weer werk. (CAT ROERMOND).

Bestrijding stromijt in komkommer bij biologische bestrijding

/

Hoe moet de stromijt bestreden worden als er roofmijten en sluipwes
pen in de komkommers zijn uitgezet? Met deze vraag zijn een aantal
mensen benaderd, die verschillende tegenstrijdige antwoorden gaven:
- stromijt is op steenwol géén probleem (er zaten tientallen op één
jong blad!);
- pleksgewijs parathion-stuif (= beste middel) geeft via damp geen/wel
schade aan sluipwesp;
- pleksgewijs Torque spuiten helpt wel/niet.
Er zullen eerst onderzoeksgegevens op papier moeten komen, voordat
een advies gegeven kan worden. (CAT ASSEN).

Schade Casaron in substraatteelt
Casaron is gebruikt om een kleine hoeveelheid onkruid aan de gevel
te bestrijden. Schade bedraagt ruim 1000 m2 in de vorm van uitval
(enkele kappen) en sterke groeiachterstand door de sterke dampwerking
van het middel. Advies: aan de hand van bijv. tuinkersproef bepalen
hoe diep het middel in de grond zit. Tot deze diepte de grond uit de
kas verwijderen. Eventueel via een tuinkersproef vaststellen of de
damp verdwenen is. (CAT BARENDRECHT).
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Springstaart aangezien voor trips
Aubergineplanten, belicht (ruim ƒ
per stuk) gaan op transport naar
Frankrijk. Daar aangekomen blijken er "beestjes" op te zitten. Men
denkt aan trips en besluit de planten akuut te vernietigen. De Neder
landse plantekweker laat op het proefstation achtergebleven planten
zien met daarop onschuldige springstaarten ...! De planten vertonen bo
vendien geen enkel spoor van tripsschade! (CT NAALDWIJK).

Schade door chloor-IPC in tomaat
Ondanks zorgvuldig naspoelen heeft een restant chloor-IPC in een vaste
spuitleiding schade aan tomaten veroorzaakt. Het oude advies om nooit
herbiciden door de vaste spuitleiding te verwerken blijft nog steeds van
kracht. (CT NAALDWIJK).

Toelating Apollo vruchtgroenten nog niet aangevraagd
Toelating in vruchtgroenten is nog niet aangevraagd. Het toelatingson
derzoek in aardbeien (produktieveld) wordt dit jaar afgerond. Het gebruiksadvies zal na toelating in aardbeien waarschijnlijk zijn: twee be
spuitingen in het najaar of in het voorjaar. Residu in aardbeien is geen
probleem, in vruchtgroenten geen gegevens. (CAT BARENDRECHT).
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Biologische bestrijding van bladalneerders
Onderzoeker: A. van der Linden
Het zoekvermogen van sluipwespen van mineerders
In Nederlandse kassen kunnen spontaan drie soorten sluipwespen van
mineerders optreden: Dacnusa sibirica, Opius pallipes en Diglyphus
isaea- Bovendien zijn er enkele soorten uit Noord-Amerika in
onderzoek: Chrysocharis parksi en Optus dimidiatus. In het algemeen is
de tomatenmlneerder, Liriomyza bryoniae, de meest voorkomende
mineerder. De Floridamineerder, Liriomyza trifolii is echter berucht
doordat deze soort in groentegewassen niet-effeetief chemisch
bestreden kan worden. Het areaal, van voornamelijk tomaat, met
bladmineerders dat door kunstmatige introductie van sluipwespen wordt
bestreden, bedraagt momenteel misschien tegen de 100 hectare. Het
areaal met mineerders dat spontaan door sluipwespen wordt bestreden
zal veel groter zijn.
Het doel van de proef met betrekking tot het zoekvermogen is te zien
of er verschillen zijn tussen de soorten sluipwespen en of de
activiteit afhankelijk is van het seizoen. De resultaten zijn van
belang voor een optimale toepassing van sluipwespen bij de biologische
mineerderbestrijding.*
De uitvoering van de proef is als volgt: In een "schoon" tomatengewas
worden enkele tomatenplantjes in pot opgesteld, welke geïnfecteerd
zijn met mineerders. In het midden van het gewas worden tegelijkertijd
de verschillende soorten sluipwespen losgelaten. Gedurende één week
worden iedere dag van de geïnfecteerde planten de volgroeide
mineerders geplukt, dus vlak voor de verpopping. Na verpopping worden
de mineerders uitgekweekt. Er kan dan worden vastgesteld welke
soort(en) sluipwespen de mineerders hebben geparasiteerd en dus hebben
gevonden.
Voorlopige resultaten:
Het blijkt tot nu toe dat alle soorten sluipwespen, behalve Diglyphus
Isaea in staat zijn de geïnfecteerde planten op te sporen. Er lijkt
ook een seizoenseffect te zijn voor de Amerikaanse soorten:
jan.

Europa

NoordAmerika

Dacnusa sibirica
Opius pallipes
Diglyphus isaea
Chrysocharis parksi
Opius dimidiatus

+ teruggevonden
+ weinig teruggevonden
- niet teruggevonden

febr. mrt.

apr.

mei

juni

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

—

—

—

—

-

—

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

+
+
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VERENIGING VLEUTENS PROEFTUIN
Mer.dorper:;eg '(2
3451 GL Vleuten

tussennlanten

jstonaat 1Ç06

L> is tussorc'jplc.at ~-J oen rassonproef.
H«-;t deel van ('• ? proef' was het effe!:t van hei-, aantal on do plaats van de
drupp.'îlrc.rs L ^oaien
Behandel ingon
A, Drunpelaar bg tussenplanten op de pot van de Jonge plant zetten.
Druppe.laar b.'j tussenplanteu b-j de oude plant laten scaan. Bij rooien van
het oude ;;c;a3 <-'erd de druppelaar op de pot van de jonge plant gezet.
Co Dubbel aantel druppelaars, .laar van halve capaciteit. Sen druppelaar bij
de jonge en oen bij de oude plant, Bi; rooien van het oude gewas de
druppelaar tussen de jonge planten op de iaat zetten.

B,

Materiaal cn

letheden

Has:
Zaaidatun:
Plar.tcaturi,
Datlu koppen oude
Plantafstand:
Substraat:
r/,no

»

Ver'.7ar:.iinV.'aterGift'

Doinbito
>4 ».".oi 19&6
19 juni 1Ç8S
gewas: 3 juni 1986
CO :c 55 C;i (4 rijen per 3.20 n kap)
gestoofde, ingeluierde steenwol, 1 jaar oud; 15 x 7,5
100 cu.
Venlo warenhuis uet tralieligger.
Vakmaat 3 r.i; poothoogte k »; glasbreedte 73 cm; dubbel
glas (3odo)
4 buizen 0 51 mn per kap; natverwarming.
2 liter druppelaars (netafin); substraatunit niet startbak
in enkelglazen kas en nogedraad systeem.

Proefschena

A
9
B
3
r

7

A !C
A C I3 c ; B
12 ! 15 1 O 21 ! 24 27'30
C !B B A ! C : A | A
11:14 17 20 ! 23 ! 26 129
:i i A j C i B 1 A j B j C
10 j13j16) 19'22!25'28

De nummering van de rassenproef bleef genandhaafd.
Voor verklaring van de codes zie :behandelingen'.
fm

Resultaten
Produktie oudo gewac
In tabel 1 staat de produktietoena;.:e sinds het tussenplanten '..'oergegeven.
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Tabel 1. Produktie van het oude gewas na tussenplanten
aantal/rî2
A, Bij jonge plant
B 31; oude plant
C. ï*:cc drupje]aars

kg/n2

26.5
27 ; 4
27.0

4,70

.37
--Of-

vrixhtgewicht
173
1 lt>
130

as geen betrouwbaar effekt van de behandelingen op de produktietoename
van act oude gewas (het aantal vruenoen stond ai vasv. bij tussenplanten,
want de kon was al uit het gewas. Bij alle behandelingen werden de vruchten
even grof).
Lr

Produktie jonge gewas
De eindresultaten van het jonge gewas staan in tabel 2.
Tabel 2. Produktie jonge ge'.'as
kg/r.ï2
A. Bij jonge plant
3. Bij oude plant
C- Twee druppelaars

11 »8
11,-3
10,1

aantal/m2
54
54
53

vruchtgewicht
219
219
193

% af'^ingen
7,7
7>1
11,9

De produktie van het jonge gewas was even groot bij behandeling A en B. Het
maakte voor de produktie en de kwaliteit niet uit of de druppelaar bij dejonge of de oude plant werd gezet.
Behandeling C bleef duidelijk achter in produktie door de lichtere vruchten.
Het percentage af'njkende vruchten was groter (groenkragen).
Dat uordt niet veroorzaakt door de twee druppelaars naar door watergebrek.
De één liter druppelaars (frans capillair extra lang uitgevoerd) verstopten
veel sneller dan de twee liter druppeiaars (netafini) die op dezelfde leiding
waren gemonteerd. Dat had tot gevolg dat het gewas bij behandeling C te weinig
water kreeg en het gewas slap ging. Vervangen van verstopte druppelaars bood
ever, soclaar», naar de nieuwe capillairen verstopten ook.
Er bestond de indruk dat bij behandeling B de produktie iets later was
(fijnere vruchten tot 25 augustus} grovere vruchten tussen 6 en 27 oktober:
uinder vruchten tot 15 septeuber, tussen 15 septet,iber en 6 oktober iets
Lieer vruchten). De effekten waren echter klein (H vrucht/n2; 8 gran/vrucht)
en statistisch niet significant Conclusies
Voor de produktie maakt het niet uit of de druppelaar bij de jonge plant of bij
de oude plant staat.
Over twee druppelaars per plant kan geen uitspraak v,'orden gedaan door ver
stopping van de druppeiaars.
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SAMENVATTING VAN DE MAANDVERSLAGEN VAN HET ONDERZOEK

MAART 1987

Afdeling Fysiologie

Ia de temperstuurproef net tomaat la kas 11101 tot en met 4 werd bij
6 C temperatuurverschil (17 - 23° C) gedurende acht weken een
bloel8nelheidsverschil gemeten van twee trossen. Omgerekend één tros
verschil per vier weken bij 6 C, 0.25 tros verschil per week bij
6° C, 0.04 tros verschil per week bij 1° C, één tros verschil per 24
weken bij 1 C.
Uit deze uitkomsten blijkt dat de temperatuurverschillen groot moeten
zijn om vroegheidsverschillen te kunnen veroorzaken. In de proef was
dit verschil van twee trossen ontstaan tussen 14 januari en 11 maart.
Om één tros voor te lopen moet dus vier weken lang 6° C warmer worden
gestookt dat wil zeggen van 14 januari tot 11 februari, of acht weken
3° C.
Bij verplaatsing van 17° C naar 23° C en omgekeerd kon de
bloeiversnelling na ongeveer één week worden gemeten. Er wordt nu
gemeten hoe snel de produktie verloopt door vaststelling van de dag
waarop de eerste vrucht aan een tros is geoogst. Ook het aantal
kniktrossen is geteld omdat een aantal behandelingen duidelijk van
elkaar verschilden.
In de praktijk is een discussie gaande over de vraag of de toepassing
van kunstlicht bij de opkweek van tomaten nodig is. Er zijn
grootscheepse plannen tot investering. De verhalen zijn echter meestal
gebaseerd op planten die bij de start ongelijk van grootte waren door
toepassing van kunstlicht. Zonder licht zijn ook goede planten te
telen. Het ontbreekt ons naar mijn mening aan tegengas door ervaren
voorlichters. Er is een artikel voor de vakpers geschreven.
In de proef met GA^ bij tomaat is de eerste oogst begonnen.
Er is gekeken naar de groeipunten van een palmesoort die steeds witte
zones in het blad vertoont.
De proef met lichtonderscheppiqg in 40101 geeft wat problemen met
groei en bladkleur waarvoor geen duidelijke oorzaak is aan te wijzen.
Mogelijk wreekt zich hier gedeeltelijk het gebrek aan ervaring met
deze werkwijze, doordat Sherry er niet meer is.
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Grond, Water en Bemesting
Her laboratorium heeft

tlasTet insec;°dJtû-

>::

:

de apparatuur voor dat a -ve r.v rk i ne voor

" s' • H e t g l a ç o n d e r z o e k

i5 m zo

•

u <. r
v.-e r.~ e r.; i laboratorium de nieuwe gewasmolen grêlait st . De
komende laind-n zal wat vergelijkend onderzoek worden gedaan naar

effecten van malen.
Op het laboratorium is onderzoek verricht naar een efficiënte
methode van centrifugeren van vruchtensap. In een ringonderzoek
zullen resultaten worden vergeleken met andere labs (Conex,

Sprenger, RIKILT).
Deze tnaand verscheen een normvoorschrift voor pH-bepaling in grond.
Opmerkingen kunnen worden ingebracht. Meer voorschriften zijn in de
komende tijd te verwachten.
Cees van Elderen heeft deel genomen aan een studiereis naar
Engeland Inzake het continu meten van ionen in voedingsoplossingen.
Ten aanzien van de stabiliteit en betrouwbaarheid van de systemen
zijn de nodige twijfels gerezen. Vooral ten aanzien van storingen
die kunnen optreden door organische componenten zal nog veel
onderzoek verricht moeten worden.
Het laboratorium zal onderzoek formuleren ten aanzien van
verbeteringen van het 1 : 1^ extract.
De paksoi In het meerjarige N-K-bemestingsproefveld is geoogst. De
0 N en 0 K behandelingen bleven achter in ontwikkeling. Tussen de
andere behandelingen werden geen verschillen gevonden. Met deze
teelt van paksoi is de proef afgesloten.
Bij cherrytomaten in voedingsfilm blijft de groei bij een EC van
3.0 achter ten opzichte van hogere EC-waarden.
In Liraburg deed zich een geval voor van boriumgebrek bij koolrabi.
De particuliere voorlichting rapporteerde over B-overmaat bij
gerbera.
In de praktijk kwam ernstige schade voor bij tomaat geteeld op
agrofoam-matten. Op verzoek van de importeur werd een onderzoek
ingesteld. Het materiaal bestaat uit snijresten van poly-ether en
poly-urethaan fabrikage. In totaal werden ongeveer 30 materialen
getest. Hiervan bleken er 4 schadelijke stoffen te bevatten. In een
tweede proefje werd nagegaan hoe de groei was na uitspoelen van het
materiaal. De schade was minder ernstig dan zonder uitspoelen.
De RHP-normen blijken niet meer overéén te stemmen met normen die
door de technische commissie grondonderzoek worden voorgesteld voor
potplanten. Een en ander zal moeten worden bijgesteld.
Deze maand is een overleg afgerond met Oosterbeek over klachten bij
de bemestingsadvisering. Voor deze klachten bestaat bij Oosterbeek
goede aandacht. Het is van belang in voorkomende gevallen
dergelijke zaken op goede wijze naar voren te brengen; concreet en
met naam en adres. Alleen dan kan worden gehandeld.
Steeds weer worden nieuwe substraten ter toetsing aangeboden.
Veelal gebeurt dit op de proeftuinen en veelal blijkt dat
substraat geen voordelen biedt of zelfs niet geschikr
wij dit "gratis" blijven doen? Her

het

is. Moeten

lijkt reëel voor dergelijke

toetsingen naar eens kosten re gaan berekenen.
Bij de teelt van aardbeien in veen zijn wij geconfronteerd met
ernstige groeistoringen en chlorose op enkele bedrijven. Er lijkt
samenhang met het verwarmingssysteem te zijn. Een en ander krijgt
aandacht ora tot een verklaring te komen.
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Afdeling Bedrijfssynthese

Kwantitatieve Informatie (Peter Vermeulen)
In maart zijn alle AGG's bezocht. De grootste aandacht is hierbij uitgegaan
naar het vaststellen van de produktieniveaux. In de grote gewassen is meestal
een stijging in de produktie afgesproken. Het aantal grondteelten dat opgenomen
wordt ls weer afgenomen, doordat ln de praktijk de teelt steeds minder voorkomt.
In de saldobegrotingen zal bij de stookteelten nu ook een post GAS voor C02
produktie worden opgenomen. Aan de hand van de door Cor Poppe (stagiair HTuS)
verzamelde gegevens voor BEA kunnen de bemestingskosten beter onderbouwd worden
in de KW.IN.. De verwerking van de gegevens van de vergelijkingsgroepjes is
gedaan vanaf de gegevens zoals die door de Westlandse veilingen en de Kring aan
het LEI zijn aangeleverd. Deze verwerking gaf nogal vat problemen omdat de
verschillende veilingen niet dezelfde record-indeling aanhouden. Daarnaast zaten
er nogal wat fouten in de gegevens. Dit leidde ertoe dat van de 28000 weekproduktles er minder dan 20000 bruikbaar varen. Hierdoor ls de verwerking erg
vertraagd.

Bedrijfseconomisch Advies (Marc Ruljs en Peter Vermeulen)
* de testpiloten hebben het deelsysteem Teeltplan (bedrljfssaldo) voor de
tweede maal getest. Er zijn nog een aantal punten die voor de acceptatietest
nadrukkelijk dienen te worden opgelost.
* het deelsysteem 'teeltplan + arbeid' ls door de materiedeskundigen en deels
door de testpiloten (akkerbouw) getest. Inmiddels zijn op enkele punten aan
passingen aangebracht en zullen nog enkele wijzigingen volgen.
* het deelsysteem 'teeltplan + dpm' is technisch klaar. Met een eerste test
door de materiedeskundigen ls begonnen.
* ook in het BEA-project slaan de bezuinigingen toe. Consequenties zijn:
- enkele externe mensen (systeemanallsten/prograomeurs) zullen uitstromen.
- voor 1-1'88 zijn eindtermen beschreven en zal de balans worden opgemaakt.
- opleveren: o.a. Eenvoudige Bedrljfsbegroting (rentabilltelts-) excl.
Financiering en excl. Lineaire Programmering
* in de acceptatietest van het deelsysteem Teeltplan worden de volgende gewas
sen meegenomen: chrysant, freesia, tomaat, sla, paprika en radijs. De
volgende voorlichters zullen de test uitvoeren: A. Bosma, I. Eelhart, T. vd
Meer en M. Peerllngs. Een testplan wordt opgesteld door H. Bus.
* In de afgelopen periode zijn voor de test BOS 2.0 op de VAX de 14 groente
prodact8 (prodact"teelt) opnieuw ingevoerd. Hierbij is geprobeerd om de
definitieve manier van invoeren met de noodzakelijke detailering aan te
houden. Voor deze prodacts werkte de saldobegrotingsmodule goed. Extra
aandacht ls besteed aan bemesting en gewasbescherming. Problemen met de
verschillen in dimensies en daarmee de aangewende hoeveelheid tussen akkerbouw
en glastuinbouw zijn opgelost door deze posten op te bouwen uit bestanddelen,
waardoor wel met kleine getallen gewerkt kon worden.
* Aan het eind van de maand is werk gedaan voor de invoer op de PC. Alles wat
nu ln de VAX ls Ingevoerd aan normen is in kaart gebracht. Hieruit bleek dat
voorkomende "problemen" door de verschillende Invoerders verschillend opgelost
is. Binnen de glastuinbouw moet hier door de materiedeskundigen nog afstemming
plaats vinden. Van alle prodacts op de VAX ls de aanwendlngshoeveelheid en
periode per artikel in kaart gebracht. Hieruit ls naar voren gekomen dat het
aantal gegevens voor de saldobegroting dat per prodact voor de glastuinbouw
Ingevoerd moet worden 10 keer de hoeveelheid van de akkerbouw ls.
Het verschil ln aantal normen zal voor de arbeid ongeveer hetzelfde zijn.
Voor de acceptatietest zullen naar schatting voor de 120 prodacts 12000 noraen
ingevoerd moeten worden voor de saldobegroting. Naar schatting zal hiervoor
200 uur nodig zijn. Dit moet gebeuren voor 1 mei.
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InformaCiemodel Glastuinbouw (Bram van der Maas ea Jan Nienhuis)
Deze maand is verder gewerkt aan de detaillering van de cluster Uitvoering:
* De processen 'uitvoeren specifieke handelingen plantmateriaal' en 'oogsten,
verwerken en afleveren' zijn uitgewerkt tesamen met de van belang zijnde
onderdelen van het datamodel.
* Eerstgenoemde proces is bedoeld voor die produktiebedrijven die zelf geheel
of gedeeltelijk voorzien in het eigen uitgangsmateriaal voor de produktiefase.
Vooral in de potplantensector is dit een gangbaar verschijnsel. In de bolbloemen ondergaan de bollen een behandeling die ook vaak op het eigen bedrijf
uitgevoerd wordt. Het bleek dat vele handelingen aan het uitgangsmateriaal uit
het oogpunt van de informatievoorziening overeenkomen met de handelingen uit
de produktiefase. Gedacht wordt hier aan handelingen aangaande watergeven +
bemesting, gewasbescherming en oogsten + verwerken. Deze handelingen zijn dan
ook niet
onderscheiden in aparte processen voor het plantmateriaal.
Alleen voor de bollen waren een aantal specifieke handelingen aan te geven
die in een apart proces vermeld zijn.
* De detaillering van de tot de cluster behorende processen (procesmodel) en
entiteittypen (datamodel) is tot zover afgerond. De concept-voorstellen
moeten nog wel een definitieve vorm krijgen.
Ze zijn nog niet allemaal besproken in de clusterwerkgroep.
* Nodig is om voor de processen een frequentie en voor de entiteittypen een
kwantiteit aan te geven. Dit wordt gedaan a.d.h.v. gangbare bedrijfstypen met
een referentiegewas in monocultuur of als onderdeel van een teeltplan.
In deze gegeven situaties worden de processen en entiteittypen nagelopen.
Op deze manier wordt ook een beeld gegeven van de verschillen tussen de
bedrijfstypen met de diverse referentiegewassen.
Om in de maand april alles van deze cluster klaar te hebben zal er nog hard
gewerk moeten worden. Daarnaast beginnen nu ook al de voorbereidingen voor
de 2e cluster (Normen 1).
Bedrijfsvergelijking (Jan Nienhuis)
Er is in deze maand slechts een vergadering geweest en dat was de werkgroep
"nieuwe ontwikkelingen". Op deze bespreking is vooral gesproken over de
begroting van de subsidieaanvraag (bij de overheid) voor het bedrijfs
vergeli jklngs-project (postverzending en videotex) van de SITU. Ook is er al
weer gesproken over het komend seizoen. Bij de SITU komt een stagiair die in
de loop van april en mei een evaluatie zal houden.
Oriënterend onderzoek licht verwarmde bedrijven

(Jan Nienhuis)

In de laatste week van maart zijn er een 3-tal stagiaires begonnen met prijsflexibiliteiten te berekenen. Het zijn Harriet Hulshof, Frank Breugem en
Arjen van de Berg. Harriet Hulshof werkt aan prljsflexibiliteiten van bloemen.
Frank Breugem doet naast de berekening van prijsflex. voor aubergine en paprika
ook enig marktonderzoek bij aubergine (begeleiding Adrl de Visser).
Arjen van de Berg voert naast de berekening van prijsflex. van tomaat ook
arbeidskundig onderzoek bij vleestomaten uit (begeleiding Ton Hendrlx).

Arbeidskundig vleestomaat (Ton Hendrlx)
Het arbeidskundig onderzoek voor vleestomaat is weer opgestart.
Ton Hendrlx wordt daarbij geassisteerd door A. Mlgchels (IMAG). De gegevens
worden in "Werkbank" ooeeslagen. Daartoe is een koderlngssysteem opgesteld.

Teeltkosten-model voor de Glastuinbouw, prijsinformatie en afzetbeslissingen
Alfred Slik een stageair van de LUW (Agr. bedrijfsec.) is begonnen aan dit
onderwerp en wordt daarbij begeleid door Peter Vermeulen.
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