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LANDELIJKE TAKVERGADERING
van de BEDRIJFSVOORLICHTERS

Naaldwijk 28-2-85

Programma landelijke takvergadering 28 februari 1985
09.30 - 10.00 uur

Koffie

10.00 - 10.15 uur

Opening

L. v. Uffelen

10.15 - 10.45 uur

Rand in Chinese kool

K. Buitelaar

10.45 - 11.20 uur

Biologische bestrijding van trips

R. Simonse

11.20 - 11.30 uur

Pauze

11.30 - 12.25 uur

Bedrijfsinformatiesystemen voor de tuinbouw:
K. v. Rooy
- Aanjaagproject
J. Ammerlaan
- SITU ' Project bedr. info-systeem
J. Nienhuis
- Bedrijfsvergelijking

13.45 - 14.15 uur

De Na en Cl concentratie in de voedingsop
lossing bij gebruik van leidingwater

N. v.d. Burg

Automatisering van watergeven bij
substraatteelten
^

R. de Graaf

14.15 - 15.00 uur

15.00 - 15.15 uur

Koffie

15.20 - 16.15 uur

Rondgang langs enkele interessante
proeven op het proefstation

Ter kennisname ontvangen:
49 Betonrot: Aantasting van prefab kasfunderingspalen Consulentschap Naaldwijk
50 Gewasbeschermingsgids groenteteelt 1985

CAD-Gewasbescherming
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Rand in Chinese kool

K. Buitelaar

Vanaf
week na het uitplanten wordt de kool gevoelig voor rand.
Dit duurt + 2-3 weken totdat de kool gaat sluiten.
Calciumgebrek in de jonge blaadjes is de oorzaak.
gehalte in het blad
Ca
Mq
K
blad 3 + 4 ( o u d )
blad 11 + 12
blad 19 + 20 (jong)

6.81
1.19
0.39

0.60
0.27
0.19

5.19
2.03
3.00

Calcium is nodig voor de opbouw van de celwand. Een tekort geeft lekkage
en daardoor leegzuigen van buitenaf (klimaat). De calcium behoefte is af
hankelijk van de celvorming en de groeisnelheid. De calcium bevindt zich
in de bodemoplossing, maar de opname kan belemmerd worden door hoge ge
halten aan zout, fosfaat, kali en magnesium.
Door de verdamping ontstaat er een zuigkracht, en daardoor transport o.a.
van calcium naar het blad (transpiratiestroom). De groeipunten verdampen
weinig en krijgen dan te weinig calcium, 's Nachts kan bij geen verdamping
en wel een worteldruk, water met calcium naar alle delen worden geperst
(guttatiestroom).
Maatregelen om rand te voorkomen
1. 's Nachts afdekken
Door folie over het gewas te leggen wordt verdamping geremd en komt
de guttatiestroom op gang. Dus dan 2 à 3 weken lang 's avonds folie
erop en 's morgens eraf. Te veel werk, maar wel 100 % randvrij.
Of een beweegbaar foliescherm hetzelfde resultaat geeft is nog de
vraag. In de kleine proefruimten kon met dit scherm geen r.v. worden
opgebouwd.
2. Calcium toedienen
N.v. Berkel kreeg in pot proeven geen rand bij
kalksalpeter spuiten tijdens het randgevoelige
in grotere afdelingen bij de teelt in grond in
salpeter niet afdoende. In 1983 werden hogere
bij W.R. Green 60, geplant op 18 januari.

3x per week 0,9 %
stadium. Bij toepassing
1982 was 0.9 % kalk
doseringen toegepast

% planten met rand per datum
kalksalpeter •
waarn. datum
16/2
18/2
21/2
23/2
25/2
Totaal

0 %
16
61
99
99
100
100

0.9 %

1.4 %

1.9

0
1
13
36
47
49

0
0
0
5
9
9

0
0
0
0
0
0

Nu ligt er een proef met 3 keer per week 1.75 % kalksalpeter toedienen
via de regenleiding. De eerst keer beregenen gaf iets droogr.and. De
resultaten tot 21 februari zijn: geen calcium 100 % planten met rand,
1,75 %kalsalpeter 0 % planten met rand.
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3. Rustig groeitempo aanhouden
Door lagere temperatuur een tragere groei met een lagere calciumbehoefte. Proef 1984, geplant 17 januari, geoogst 28 maart.
nacht
17/1 - 9/2
10/2 - 23/2
24/2 - 28/3
% randplanten
gram per kool

13
10
8

0
0
0

dag
17
19
18

0
0
0

nacht
17°
15
13

35
1050

0
0

dag
17
19
19

0
0
0

73
1170

Proef 1985, geplant 23 januari

23/1 - 30/1
31/1 - 6/2
7/2 - 13/2
14/2 - 20/2
21/2 - 27/2
% randplanten

rustig geteeld
nacht
dag
17 °
19 0
13 0
19 0
14°
0
8
8 0
14 0
0
8
14 0
33

vlot geteeld + calcium spuiten
nacht
dag
17
17
14
14
13

0
0
0
0
0

18
20
16
17
17

0
0
0
0
0

In deze proef staan 10 rassen. Er is een groot verschil in randgevoeligheid tussen de rassen.

UU/DB/85/M2
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EWASBESCHERMING
ips inpaprika
logische bestrijding
mogelijkheid om in de pacateelt tot een verdere
ibouwvan biologische bejding te komen, staat de
tste weken in het middelit van de belangstelling,
biologische bestrijding
I spint met behulp van
ifmijten is op veel bedrijven
inkele jaren met succes
gepast en op dit moment is
vooral de trips die men
tag langs biologische weg
] willen bestrijden. Sinds
r5 is op het Proefstation
aldwijk gewerkt aan nairiijke vijanden van trips. In
•ste instantie richtte het onzoekzich op het vinden
ï een geschikte natuurlijke
md. Er werden o.a. verlillende roofmijtsoorten
/onden. De volgende fase
xof het ontwikkelen van
1geschikte kweekmethoHet lukte de roofmijten op
elmijten te kweken. De
elmijten worden op een
nelensubstraat gehouden,
t grote voordeel van een
srnatieve kweekprooi is,
t op eèn klein oppervlak
>te aantallen mijten geproceerd kunnen worden. Induktie op praktijkschaal
not hiermee binnen de molijkheden.
ïuwe rootmijt
naf 1981 hebben onder
ar intensieve begeleiding
1de onderzoekers, de
iuwe roofmijten opeen be
riet aantal praktijkbedrijven
roef gedraaid". Na vergelijnd onderzoek bleek de
art Ambtyseius cucumeris
meeste perspectieven te
»den. De gedachte is om
ze roofmijten in het gewas
arengen vóórdat ertripsen
nwezig ijn. Inbrengen van
trips-roofmijten kan ge
uren op het moment dat de
rste spint wordt gevonden,
trips-roofmijt handhaaft
vermeerdert zich namelijk
kop spint Een bestrijdend
eet op spint kan van de
js-roofmijt niet worden ver
ebt. De introduktie van
int-roofmijt en trips-roof|t kan echter wel gelijktijdig
latsvinden. De bedoeling
dat de trips-roofmijt popu

latie op een dusdanig niveau
komt, dat ze bij het optreden
van de eerste tripsaantasting
klaar staat om de tripsen te
onderdrukken. Wanneerde
trips-roofmijten pasop het
moment dat de eerste trips
aantasting optreedt zouden
worden ingebracht, zijn on
werkbaar grote hoeveelhe
den roofmijten nodig.
Voordelen
De trips-roofmijt Amblyseius
cucumeris heeft alsvoordeel
meerdere soorten prooidie
ren te accepteren. Zo is on
der meer predatie op meelmijten, trips, spint en ook op
stromijten bekend. De roofmijt is dan ook bijzonder goed
in staat om zich te handhaven
bij afwezigheid van trips. Bo
vendien roeit deze trips-roof
mijt zijn prooi nooit helemaal
uit. Dit in tegenstelling tot bij
voorbeeld de spint-roofmijt,
waarvan het populatiever
loop overeen seizoen beke
ken vaak veel grilliger is.
Soms betekent dit zelfsdat
„bijsturen" noodzakelijk is.
Dit „bijsturen" kan bestaan
uit het inbrengen van extra
spint-roofmijten, óf uit het se
lectief doodspuiten van een
gedeelte van het aanwezige
spint met Torque.
De nieuwetrips-roofmijt
heeft, zoals vermeld, hiervan
geen last. Eenmaal inge
bracht weet Amblyseius cu
cumeris zich in de regel het
hele seizoen prima te hand
haven op een voldoende
hoog niveau.
Nadelen
Jammer genoeg heeft deze
nieuwe roofmijt ook een paar
nadelige eigenschappen. Als
eerste moet de extreem grote
gevoeligheid voor chemische
bestrijdingsmiddelen worden
genoemd. Veel middelen die
door de spint-roofmijt worden
verdragen zijn fataal voor
Amblyseius cucumeris. Ze
verdragen voorzovernu be
kend alleen Torque, Pirimor,
de bakteriepreparaten ter be
strijding van rupsen en een
aantal fungiciden. Ook van
vóór de introduktie gebruikte
middelen met een lange na
werking(bij voorbeeld o.a.
Vydate L, Qardona en de syn
thetische pyrethoïden) is een

negatief effect op de tripsroofmijten te verwachten.
Het advies is om voor het in
zetten de trips-roofmijten één
of enkele malen met dichloorvos (o.a. DDVP) te gassen om
de mogelijk aanwezige bip
sen te doden. Dichloorvos
heeft slechts een korte wer
kingsduur.
Een ander nadeel in vergelij
king met spint-roofmijt is het
feit, dat er geen enkel che
misch middel ter correctie
van een scheef evenwicht
kan worden ingezet. Erzijn
geen selectieve tripsbestrijdingmiddelen, zonder nade
lig effect op de tripsroofmijten. Mocht de biologische .
tripsbestrijding niet lukken,
dan bestaat nog wel de moge
lijkheid om terug schakelen
naar een schema waarin al
leen de spintbestrijding biolo
gisch verloopt.
Integreren
Wanneer eenmaal Ambly
seius cucumeris is inge
bracht, dan zijn de chemi
sche bestrijdingsmogelijk
heden dus zeer beperkt. Dit
houdt in, dat andere plagen
bij voorkeur ook langs biolo
gische weg bestreden moe
ten worden.
Begoniamljtkan eventueel
door—plaatselijk — zwavel te
stuiven worden bestreden.
Hierover bestaat gelukkig
enig inzicht. Zo kan bladluis,
naast door het eerder ge
noemde selektieve middel Pi
rimor, door parasitaire sluip
wespen of door predatie van
galmug-, zweefvlieg- of gaasvlieglarven onder controle
worden gehouden. (Zie Tuinderij, 16 augustus *84.)
Rupsen vande Turkse mot en
groente-uil zijn te doden met
Bacillus Thuringiensis-preparaten (o.a. Bactospeine).
Niet alle rupssoorten zijn hier
echter gevoelig voort De lasti
ge florida-rups is er bij voor
beeld ongevoelig voor.
M/neenr/feg kan ook in een
paprikagewas danig huishou
den. Chemische controle van
larven of volwassen vliegen is
niet mogelijk in combinatie
met Amblyseius cucumeris.
Parasitering en predatie door
diverse sluipwespsoorten is
bekend. Vooral vanaf mei-juni komen deze natuurlijke vij

anden dikwijls spontaan onze
kassen binnenvliegen. Eer
der in het jaar bestaat de kans
dat met de mineervliegen ook
parasieten zijn overgebleven.
Een monster laten nemen is
daarom ook altijd zinvol.
Eventueel kunnen extra sluip
wespen worden ingebracht.
Een enkele keer komt de kaswittevlieg'm onaanvaardbare
aantallen voor. Gelet op de
beperkte vermeerderings
snelheden in paprika, moet
biologische bestrijding met
de sluipwesp Encarsia formosa goed mogelijk zijn. De eer
ste praktijkervaringen wijzen
ook in deze richting. Signale
ren van de eerste witte vlie
gen en tijdig inbrengen van
de sluipwespen is van belang
om succes te behalen.
Mogelijkheden in 1985
Om begrijpelijke en te re
specteren redenen is de
vraag naartrips-roofmijten in
de praktijk momenteel bijzon
der groot. Groter dan enkele
weken geleden kon worden
voorzien en in de bedoeling
lag.
Nadrukkelijk dient bedacht te
worden, dat de experimenten
tot nu toe onder intensieve
begeleiding van de onderzoe
kers hebben plaats gevon
den. Ook de kweek draait nu
voor het eerst op grote
schaal. We hebben met le
vende beesten te maken, die
ons ongetwijfeld ook nog
voor minder plezierige ver
rassingen zullen plaatsen.
Geprobeerd zal worden om
zoveel mogelijk aan de vraag
naartrips-roofmijtte voldoen.
Het is hierom noodzakelijk
dat bekend is hoe groot de
behoefte is. Neem daarom,
als u de trips in uw paprika's
komend seizoen langs biolo
gische weg wilt bestrijden,
ten spoedigste contact op
mètde leverancier van de na
tuurlijke vijanden. In onder
ling overleg kan dan worden
bepaald wat mogelijk is.
Wees ervan overtuigd, dat al
les in het werk is gesteld om
zoveel mogelijk bedrijven te
kunnen helpen!
M. P.Simonse

14f«öruftrf 1965 Tuinderij45
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Bedri.ifsinformatiesystemen voor de tuinbouw

Inleiding
In het hiernavolgende willen wij ingaan op de ontwikkelingen op het
gebied van de bedrijfsinformatie (!) zoals die de laatste tijd plaats
vinden.
In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op het informaticastimuleringsbeleid van de Overheid m.b.t. de land- en tuinbouw.
Middels het zogehete "aanjaagprojekt" wil de Ovérheid de ontwikkelingen
op het gebied van de bedrijfsinformatiesystemen, versnellen.
In het tweede hoofdstuk wordt de Stichting Informatie verwerking tuinbouw
(SITU) besproken. Deze stichting die door de NTS is opgericht, zal een
imtierende en coördinerende rol gaan vervullen bij de verdere ontwikkeling
van bedrijfsinformatiesystemen voor de tuinbouw.
'In het derde hoofdstuk wordt tenslotte een projektvoorstel van de SITU,
dat binnen het kader van het Informatica Stimuleringsplan voor de agrarische
sektor past, besproken.

1. Het Informatica Stimuleringsplan voor de aqr. sektor
1.1. Inleiding
1.1.1. Bedrijfsinformatiesystemen voor boer en tuinder

Een bedrijfsinformatie systeem is een samenhangend geheel van
informatica produkten en diensten en andere voorzieningen, met als
funktie:
— het systematisch behandelen van gegevens en het verschaffen van
informatie ten behoeve van de bedrijfsvoering.
Bij de huidige stand van de informatica technologie is het mogelijk ten
behoeve van individuele boeren en tuinders bedrijfsinformatie systemen
van goede kwaliteit te ontwikkelen, die
— betaalbaar zijn,
— zinvol kunnen worden ingezet bij de bedrijfsvoering,
— een positief effekt kunnen hebben op de bedrijfsresultaten en
— plezierig zijn in het gebruik.
Daarvoor is het wel nodig de boer of tuinder en diens bedrijfsbelang als
uitgangspunt te nemen.
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1.1.2. Uitgangssituatie

Tot nu toe is het uitgangspunt veelal een agrarische ondernemer, die"wais"
is van elke vorm van administratie. De gegevens die hij verzamelt ten
behoeve van de hém ten dienste staande organisaties worden doorgaans
weinig systematisch opgeschreven, waardoor de kwaliteit van de
informatie vaak te wensen overlaat. Ook is de inhoud van de gehanteerde
begrippen niet altijd eenduidig.
Bovendien komt er in veel gevallen een enorme duplicatie voor. Wel is
het zo dat de bedoelde organisaties de ondernemer vaak informatie
diensten leveren: de gegevens worden door hen geanalyseerd en in een
overzichtelijke vorm aan de boer of tuinder beschikbaar gesteld.

1.1.3. Toekomst scenario

In het nieuwe scenario, dat binnen het aanjaagprojekt gestalte moet
krijgen, wordt de computer in eerste instantie gebruikt als een hulpmiddel
..bij de vastlegging van de nodige bedrijfsgegevens: éénmalig, ter plaatse,
direkt en accuraat. Dat gaat het beste als de computer zo dicht mogelijk
bij de bron van de gegevens staat opgesteld - op het agrarisch bedrijf zelf
dus.
De vastgelegde gegevens kunnen wordßn doorgegeven naar allerlei
dienstverlenende instellingen en dergelijke, maar ze kunnen ook ter
plaatse worden geanalyseerd met behulp van speciaal met dat doel
ontwikkelde programmatuur. Op basis van de resultaten kan dan het
bedrijfsproces zonodig direkt worden bijgestuurd.
In een later stadium zal de computer ook gebruikt kunnen worden voor de
planning van bedrijfsvoering, en wel de korte, middellange en de lange
termijn.
Ook kunnen bijvoorbeeld de gevolgen van mogelijke
investeringsbeslissingen snel en accuraat worden doorgerekend.

-9-

1.2. Het aanjaagprojekt in het kort

Het aanjaagprojekt voor de primaife agrarische sektor maakt deel uit van
het informatica Stimuleringsplan van het Ministerie van Landbouw &
Visserij en is bedoeld om de automatisering binnen de sektor als geheel
in goede banen te leiden. Dit laatste geldt ook voor het betreffende
onderzoek, de voorlichting en het onderwijs. Het aanjaagprojekt heeft
betrekking op het versneld tot ontwikkeling brengen van
geautomatiseerde bedrijfsinformatie systemen op de boerderij in zijn
omgeving efi op een versnelde integratie van die systemen in de
bedrijfsvoering en in de dagelijkse werkroutine. Bundeling van initiatieven
en een goede onderlinge afstemming van plannen en aktiviteiten moet
leiden tot een voldoende breed draagvlak voor het aanjaagprojekt en tot
een snelle, kosten-effektieve realisatie van de plannen. Het is de
bedoelingi.dat landelijk onderzoek, landelijke ontwikkeling en goed
begeleide regionale beproeving in de praktijk zal resulteren in het gebruik
van enkele duizenden goed uitgekristalliseerde systemen aan het eind
van de IN$P-periode in 1988. Daarna zal dan een snelle uitgroei in de
breedte kunnen plaatsvinden.
Voorwaarde voor realisatie van deze ambitieuze doelstellingen is een
goed gestruktureerde samenwerking tussen de deelnemende bedrijven
en instellingen binnen het aanjaagprojekt. Daartoe wordt een kleine
projektorganisatie voorzien, die aansluit op de bestaande strukturen.
Binnen deze laatste zal het overgrote deel van het nodige werk moeten
worden verricht.
Een andere voorwaarde is duidelijkheid bij alle betrokkenen omtrent
doelstelling en aanpak van het aanjaagprojekt en'ieders rol daarbij. Om
die reden voorziet dit plan ook in de nodige kommunikatie naar de
verschillende doelgroepen.

•

Er wordt in eerste instantie uitgegaan van registratie systemen. In de
startorganisatie van het projekt werken de tak-organisaties NTS, NRS en
SIVA samen met VLB, LEI en de tak-CAD's, daarbij ondersteund door het
projektteam. In een volgende fase kan het projekt zich verdiepen en
verbreden -er is dan ruimte voor meer funkties en voor het toetreden van
andere (tak-)organisaties.

Het is de bedoeling binnen de projektorganisatie te komen tot een
gezamenlijke aanpak van de gemeenschappelijke problematiek zoals het
vorm en inhoud geven aan standaardisatie, samenwerkingsverbanden,
afspraken met betrekking tot privacy aspekten, strukturering van de
inbreng van onderwijs, voorlichting en onderzoek. Per tak zullen de
specifieke bedrijfstechnische aspekten ter hand worden genomen en
zullen deze met de andere aspekten worden geïntegreerd.
Een en ander namens en ten behoeve van de ondernemingen in de
. primaire sektor.
In de periode tot en met mei 1985 kan dit plan per deelnemende
organisatie worden gepresenteerd en besproken en vervolgens nader
worden uitgewerkt. Daarna kunnen in juni de plannen worden geïntegreerd.
Voor de periode februari-juni worden de kosten voor de nodige
ondersteuning op circa f. 1.500.000,-- geraamd, gezien het algemene
belang te financieren door L&V en uit het O&S fonds.
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1.3. Startorganisatie aanjaagprojekt
Het aanjaagprojekt is - zoals reeds vermeld — een bundeling van
INSP-initiatieven, plannen en aktiviteiten voor (deel)projekten op het
gebied van ontwikkeling.en beproeving in de praktijk van
bedrijfs-informatiesystemen en daarop afgestemde databanken ten
behoeve van ondernemingen in de primaire sektor, alsmede het
verschaffer\,van de nodige duidelijkheid over die plannen, initiatieven en
aktiviteiten aan alle betrokkenen. Een en ander teneinde die initiatieven te
versterken en ze op elkaar af te stemmen en ook om de ontwikkelingen
te versnellen. Het aanjaagprojekt zal zoveel mogelijk worden gerealiseerd
binnen de bestaande strukturen. Deze worden daartoe onderling
gekoppeld door middel van een tijdelijke struktuur, welke voor de duur
van de INSP-periode wordt ingericht en in stand gehouden.
Het gaat daarbij in feite om een strategisch samenwerkingsverband van
een aantal zelfstandige organisaties, die voor het welslagen van het INSP
van essentieel belang zijn.
Deze organisaties moeten deels nog worden opgebouwd; de anderen
staan voor een strategische her-oriëntatie.
De betrokken partijen onderkennen enerzijds de noodzaak van deze
samenwerking, anderzijds kunnen zij de konsekwenties van de bedoelde
her-oriëntatie op dit moment nog niet geheel overzien.

1-4. Betrokken organisaties (schematisch)

Betrokken organisaties
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. 1.4.1.' Rol takorganisaties
Per tak zal bevorderd worden, dat een landelijke organisatie van boeren
en/of tuinders tot stand komt, die het onderzoek naar en de ontwikkeling
van de nodige informatica produkten en diensten voor land- en
tuinbouwbedrijven initieert, coördineert en het beheer van ontwikkelde
systemen verzorgt. Hiermee wordt beoogd per tak te komen tot uniforme
onderling goed samenhangende programmatuur. Aanzetten van dergelijke
organisaties bestaan in diverse takken. Dergelijke takorganisaties kunnen,
vanuit het bedrijfsbelang van boer en tuinder zorgen voor het
noodzakelijke tegenwicht tegen het commerciële geweld van zowel de
toeleverende agrarische handel en industrie als van de informatica sektor.
Door gerichte initiatieven van takorganisaties en
standaardisatie/uniformering wordt voorkomen, dat boeren en tuinders te
zeer afhankelijk worden van leveranciers met specifieke oplossingen.
Daarnaast is een belangrijke doelstelling het veiligstellen van de
mogelijkheid tot objektieve onderlinge bedrijfsvergelijking. Door systemen
te ontwikkelen waarvan alle berekeningswijzen op dezelfde
uitgangspunten berusten en openbaar zijn wordt bovendien de industrie
tot objektieve voorlichting aangezet.
Takorganisaties kunnen direkt verantwoordelijk zijn voor ontwikkeling en
beheer van bedrijfsinformatie systemen.
Onderzoek, ontwikkeling en onderhoud van programmatuur zullen
doorgaans uitbesteed worden aan respectievelijk Landbouwkundig
Onderzoek en softwarehouses. Verspreiding en introduktie van de
programmatuur vindt plaats via bestaande kanalen. De kwaliteit van de
begeleiding staat daarbij voorop.
Voor de ondernemers in de primaire sektor betekent dit dat hun
takorganisatie er in belangrijke mate toe bijdraagt, dat de in hun bedrijfstak
aangeboden informatica produkten en diensten goed aansluiten op de
zich ontwikkelende behoefte aan bedrijfsinformatie en bedrijfsinformatie
systemen - nu en in de toekomst:
de juiste (door de ondernemer gewenste) bedrijfsinformatie, op het juiste
moment en in de juiste vorm, op de juiste plaats en voor een redelijke
prijs.

In principe zou de takorganisatie deze doelstelling kunnen bereiken door
het formuleren van funktionele specifikaties, door het vaststellen en
omschrijven van uniforme begrippen en door het geven van richtlijnen.
De praktijk heeft echter uitgewezen, dat dit niet effektief is. De richtlijnen
worden voor kennisgeving aangenomen en bieden bovendien te veel
mogelijkheden voor onbedoelde interpretaties.
Om deze redenen dienen de takorganisaties zelf software te laten
ontwikkelen en te doen distribueren.
Gerichte, daadkrachtige initiatieven zijn immers van vitaal belang voor het
succes van de aanpak.
Ben bijkomend voordeel is een vergroting van het realiteitsgehalte van de
richtlijnen, specifikaties en dergelijke doordat de takorganisaties op deze
wijze ook met het praktisch gebruik daarvan worden gekonfronteerd.
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De takorganisaties dienen wei open te staan voor initiatieven van anderen,
voor zover hierbij de uniforme begrippen en procedures van de
takorganisaties als uitgangspunt worden gehanteerd.
Software van anderen kan aan de takorganisaties ter toetsing worden
aangeboden. Inpassing in het aanjaagprojekt is vervolgens afhankelijk van
het al dan niet volgen van de nader af te spreken technische
standaardisatie.
De takorganisaties zullen functioneren als commerciële organisaties en
dienen ten minste hun kosten te dekken uit de opbrengst van hun
aktiviteiten.

1.4.2.

Rol VLB

De VLB is de meest aangewezen initiatiefnemer voor takoverschrijdende
financieel-administratieve systemen.
De VLB heeft hierbij een rol als "vak"-organisatie, vergelijkbaar met die van
de takorganisaties. De VLB heeft bovenaien binnen de agrarische sektor
een verantwoordelijkheid als bewaker van de kwaliteit van de
financieel administratieve systemen.
Hetzelfde geldt met betrekking tot de kwaliteit van de koppelingen met de
tak-specifieke deelsystemen, welke door de takorganisaties worden
geïnitieerd en gecoördineerd.
Bij de ontwikkeling van takspecifieke systemen kan de VLB een
ondersteunende rol spelen, waarbij vooral een goede afstemming over de
takken heen belangrijk is.
Tot slot heeft VLB (in concurrentie met andere organisaties) een
uitvoerende rol bij invoering en gebruik van de zowel
financieel-administratieve als tak-specifieke systemen, als computer
service centrum of als distributie-organisatie voor de ontwikkelde software
(en eventueel ook van hardware).

Rol Tak-CAD's
De Tak-CAD's coördineren de inbreng van onderwijs, voorlichting en
onderzoek (OVO). Enerzijds door een vertaling van de fasering van het
aanjaagprojekt in de diverse produktietakken in een fasering van de
behoefte aan die inbreng, anderzijds door de feitelijke inbreng te
kanaliseren en te begeleiden.
Bovendien hebben ze een inbreng bij de planvorming in de diverse
takken op basis van materie deskundigheid en praktijkervaring. Hetzelfde
geldt bij de begeleiding van de ontwikkeling en beproeving in de praktijk
van de bedrijfstechnische deelsystemen.
Een gefaseerde behoefte aan bedrijfsinformatie en bedrijfsinformatie
systemen zal in de komende maanden door de takorganisaties worden
geïnventariseerd.
Op basis daarvan kan dan de gefaseerde ontwikkeling van de systemen
worden gepland en wel voor elk van de afzonderlijke ontwikkelings-stadia
die de deelsystemen zullen doorlopen:
- (fundamenteel) onderzoek
- praktijkonderzoek
- regionale beproeving bij pioniers
- kleinschalige uitbouw
- grootschalige uitbouw.
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De gefaseerde plannen voor elk van deze vijf stadia kunnen op hun beurt
als uitgangspunt worden genomen^voor de gefaseerde ontwikkeling van
onderwijs en voorlichting — zowel in de regionale proefgebieden als
daarbuiten. Onder andere is voorzien in daadwerkelijk gebruik van de
ontwikkelde programmatuur op praktijkscholen en proefbedrijven binnen
L&V.
Het spreekt vanzelf dat reeds in de planningsfase een goede
terugkoppeling tussen de diverse plannen onontbeerlijk is voor een goede
onderlinge afstemming van al die plannen en dus ook voor een goed
eindresultaat van alle inspanningen in dit kader.

1.4.4. Rol LEI
Het LEI heeft een met de tak-CAD vergelijkbare rol voor de
takoverschrijdende bedrijfseconomische systemen.
Er is een met de tak-CAD's vergelijkbare rol voorzien voor de
„bedrijfseconomische tak-adviseurs".
In concreto gaat het om initiatieven, plannen, ontwikkelingen, beproeving
in de praktijk en begeleiding met betrekking tot dergelijke systemen en de
koppeling daarvan met de tak-specifieke administratieve deelsystemen.
Tevens gaat het om ondersteuning van tak-CAD's en proefstations met
betrekking tot registratie-deelsystemen per tak en de koppeling van deze
laatste met de bedrijfseconomische en financieel-administrateive
deelsystemen.
Tenslotte - maar niet in de laatste plaats - hebben zij tesamen met de
VLB een weliswaar ondersteunende, maar belangrijke rol bij het koppelen
van de verschillende deelsystemen, die nodig zijn bij het gemengde
bedrijf.
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1.5.

. Relaties en grensvlakken in INSP Struktuur
é
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Inleiding en samenvatting
Op verzoek van de beleidscommissie bedrijfsregistratie is een
door COVAM uitgebrachte notitie met voorstellen betreffende
het bedrijfsregistratie-projekt d.d. 21 juni 1984 herschreven
en aangepast.
In deze notitie wordt een voorstel uitgewerkt voor de
werkwijze, organisatievorm en financiering van een
takorganisatie Stichting Informatieverwerking Tuinbouw.
Ter informatie wordt eerst een overzicht gegeven van de
voorgeschiedenis: de ervaringen met het NTS-projekt
bedrijfsregistratie en initiatieven van anderen, die daarop
hebben ingehaakt.
Omdat niet verwacht mag worden dat van vandaag op morgen een
groot aantal tuinders er toe over zullen gaan een bedrijfsin
formatiesysteem op een eigen bedrijfscomputer te gebruiken
is het nodig een groeipad te creëeren waarlangs de tuinders
tegen acceptabele kosten ervaring kunnen opdoen.
Verschillende organisaties zoals veilingen, boekhoudbureaus,
adviesbureaus, computerleveranciers kunnen een deeltrajekt
»
van dit groeipad verzorgen.
Voor de tuinder is van belang dat hij zonder meer van het ene
deeltrajekt, dat de ene organisatie verzorgt, kan doorgroeien
naar het volgend deeltrajekt dat door een andere organisatie
wordt verzorgd.
Een dergelijk groeipad in gebruik is alleen te realiseren
als de ontwikkeling van bedrijfsinformatiesystemen vanuit één
organisatie wordt gecoördineerd: de takorganisatie die
namens de tuinders eisen en wensen specificeert.
De Stichting Informatieverwerking Tuinbouw initieert en
coördineert de ontwikkeling van computerprogrammatuur en
beheert deze.
De begeleiding en voorlichting ten aanzien van het gebruik
van de programmatuur zal door die leveranciers/dienstverleners
moeten worden verzorgd, die ook thans de tuinders reeds
begeleiden op teelttechnisch of bedrijfseconomisch gebied.
Een voorstel voor een eerste projekt, dat binnen deze nieuwe
organisatievorm, zou kunnen worden gerealiseerd is in een
afzonderlijke notitie uitgewerkt.
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2.2. oprichting van dakorganisatie voor tuinbouw: SITU
Een van de maatregelen, die in het ISP genoemd worden om tot
de nodige samenhang te komen, is de oprichting van een
takorganisatie, die het onderzoek naar en de ontwikkeling van
informatica oplossingen Voor een' bepaalde tak initieert,
coördineert en het beheer, van ontwikkelde systemen verzorgt.
Als nadere uitwerking kan de doelstelling van de
takorganisatie ap.s volgt worden geformuleerd:
het definiëren van een consistent informatiesysteem,
- namens en vanuit de agrarische ondernemer
- door hemzelf te gebruiken
- waarop alle voor hem externe informatiesystemen kunnen aan
sluiten
In andere sectoren is reeds in de praktijk gebleken dat een
takorganisatie inderdaad voor de nodige samenhang kan zorgen.
De NTS heeft reeds, ondersteund door de beleidscommissie, het
initiatief genomen tot de oprichting van een takorganisatie
voor de tuinbouw.
De concrete doelstelling van deze takorganisatie zou kunnen
luiden:
1. het bevorderen van de uniformiteit van de in de tuinbouw
gebruikte bedrijfsinformatiesystemen en systemen voor
bedrijfsvergelijking.
«

•

2. het (laten) ontwikkelen en aan derden in gebruik verstrek
ken van computerprogrammatuur voor bedrijfsinformatiesys
temen of onderdelen daarvan.
3. het (laten) ontwikkelen en aan derden in gebruik
verstrekken van computerprogrammatuur welke in de tuinbouw
met behulp van vastgestelde normen, een onderlinge
bedrijfsvergelijking mogelijk maakt.
4. het formuleren van standaard overeenkomsten voor aankoop
en onderhoud van computerapparatuur en voor computerdienst
verlening; evenals voorlichting hierover.
5. het (laten) ontwikkelen van standaards voor de uitwisse
ling van gegevens met procescomputers (b.v.klimaat) en
computersystemen van organisaties, die de tuinder ten
dienste staan.
6. Het fungeren als gesprekspartner naar overheid, onderzoek,
voorlichting en ondervijs voorzover het bedrijfsinformatiesystemen en bedrijfsvergelijking betreft.

2.3. Noodzaak tot standaardisatie

Er zijn drie redenen om te standaardiseren:
- gegevens moeten onderling vergelijkbaar zijn als men in
studieclub-verband tot bedrijfsvergelijking wil komen
- veilingen en andere organisaties zijn alleen in staat
gegevens beschikbaar te stellen als de bedrijfsinformatie
systemen technisch en inhoudelijk op een standaardwijze
communiceren.
é
- een ononderbroken groeipad van een eenvoudige analyse van
opbrengstgegevens naar een volledig bedrijfsinformatie
systeem, waarbij de verschillende deeltrajekten achtereen
volgens door verschillenden organisaties worden verzorgd is
alleen mogelijk met een bedrijfsinformatiesysteem dat door
alle dienstverleners kan worden gebruikt.
Aansluiting tussen het bedrijfsinformatiesysteem en de informatie
systemen in de omgeving.
Dit is noodzakelijk wanneer ondredelen van het bedrijfsinformatiesysteem op computers van dienstverlenende organisaties worden verwerkt.
Aansluiting tussen bedrijfscomputer en procescomputers.
Standaardisatie, inhoudelijk en technisch moet ook plaatsvinden ten
aanzien vand e gegevensuitwisseling tussen bedrijfscomputer en klimaatcomputer of andere procescompters.

De samenhang en standaardisatie die de takorganisatie beoogt
zou in principe gerealiseerd kunnen worden door het geven van
richtlijnen. De praktijk heeft echter uitgewezen dat dit
weinig effectief is. De richtlijnen worden voor kennisgeving
aangenomen of laten te veel ruimte voor verschillende inter
pretatie mogelijkheden.
Dit geeft in eerste instantie nog geen probleem. Het later
aanbrengen van wijzigingen levert echter wel zeer veel
onderlinge verschillen op.
De ene ontwikkelaar zal bij zijn opzet al min of meer
rekening houden met de mogelijkheid van bepaalde wijzigingen
en heeft er dan geen problemen mee. Voor een andere
ontwikkelaar kan dezelfde wijziging inhouden dat de hele
structuur van de programmatuur doorbroken wordt zodat er veel
tijd ingestoken moet worden. De verleiding is dan groot om de
wijziging maar niet te realiseren, vooral als in de direkte
contacten met de gebruikers de noodzaak van een wijziging
waartoe men centraal besloten heeft niet zo duidelijk blijkt.
En dat is het einde van iedere aanzet tot standaardisatie.
2.4. Werkwijze takorganisatie

In de automatisering ziet men steeds meer dat de ontwikkeling
van programmatuur wordt losgekoppeld van de computerverwer
king.
In grote organisaties zijn dit duidelijk gescheiden functies.
Op de markt van microcomputers wordt de ontwikkeling van
programmatuur niet verzorgd door de computerfabrikanten.
Wederverkopers (dealers) ontwikkelen geen programmatuur of
apparatuur maar stellen interessante combinaties van
programmatuur en apapratuur samen waarbij zij gebruik maken
van hetgeen elders als standaardprodukten is ontwikkeld.
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Deze ontwikkeling biedt de takorganisatie de mogelijkheid om
haar uniformerende en coördinerende taak gestalte te geven
door programmatuur te laten ontwikkelen waarin de wensen en
eisen met betrekking tot het bedrijfsinformatiesysteem voor
de individuele tuinder zijn gerëaliseerd.
Voor de ontwikkeling van bepaalde deeltrajekten kunnen ook de
automatiseringsdeskundigen van de verschillende dienstverle
nende 'organisaties worden ingeschakeld, met name als bij hen
materiekennis aanwezig is ten aanzien van het betreffende
deelprojekt. Deze ontwikkeling geschiedt dan onder verant
woordelijkheid Van de takorganisatie, terwijl het
ingeschakelde automatiseringsadviesburo kan zorg dragen voor
de uniformiteit ten aanzien van de automatiseringstechnische
architectuur.
De programmatuur moet onafhankelijk zijn van merk en type
computer (binnen bepaalde grenzen): van microcomputers tot de
grote computersystemen van veilingen en boekhoudbureaus.
De versie voor microcomputers kan aan de leverancier van
microcomputers beschikbaar gesteld worden. Worden deze
leveranciers in de praktijk geconfronteerd met speciale
wensen dan moeten deze aan de SITÜ worden voorgelegd.
De SITÜ kan dan besluiten om de speciale wensen in het
standaardsysteem op te nemen. Worden deze speciale wensen niet
door SITÜ overgenomen dan kan de leverancier deze eventueel
zelf realiseren als aanvulling (niet als wijziging) op de
standaard programmatuur.
Dit houdt in dat de programmatuur en de bestandsindelingen
goed gedocumenteerd aan iedereen, die daar behoefte aan
heeft, beschikbaar wordt gesteld.
Dit stelt ook veilingen en boekhoudbureaus in staat om
eventueel zelf aanvullingen te realiseren.
Het is niet onmogelijk dat een of meer leveranciers of
bepaalde organisaties besluiten om een eigen lijn te volgen,
die niet aansluit bij die van de SITÜ.
Hier is geen enkel bezwaar tegen als men zich richt op die
bedrijven die speciale wensen hebben en die niet met een
standaardsysteem kunnen werken. Dergelijke bedrijven zijn
vaak in staat om voor hun wensen ook te betalen.
Als belangenbehartigende takorganisatie zal de SITU zich
vooral richten op acceptatie door een zo groot mogelijke
groep tuinders. Dé SITÜ moet zich dan ook niet opstellen als
concurrent van leveranciers die hun eigen weg willen gaan,
maar steeds het standaardisatiestreven voor ogen moeten
houden.
Wordt de SITÜ door voldoende tuinders en hun organisaties
gesteund dan ontstaat een defacto-standaard, die ook door de
leveranciers, die een eigen lijn volgen, min of meer zal
worden nagevolgd.
Bij brede acceptatie, vooral door de organisaties van de
tuinders, zal de SITÜ de programmatuur altijd goedkoper
beschikbaar kunnen stellen dan een commerciële levernacier.
Wel zijn aan de aanpak die voor SITÜ wordt voorgesteld hogere
kosten verbonden in verband met allerlei vormen van overleg
die nodig zijn. Daar staat tegenover dat de overheid juist
deze extra kosten bereid is te subsidiëren.

#
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5. Organisatiestructuur en financiering van de SITU
De voornaamste functie van de SITU is het definieren van de
eisen en wensen, die aan een bedtijfsinformatiesysteem en aan
systemen van bedrijfsvergelijking in de tuinbouw gesteld
moeten worden; alsmede het zorgdragen dat deze informatiesys
temen tot stand komen.
Dit is primair een belangenbehartigende taak. Voor de
realisatie van deze belangenbehartigende taak worden
Projekten geentameerd, die een voorbeeldfunctie moeten
hebben.
Aan deze projecten en aan de organisatie van de SITU zelf
zijn kosten verbonden. De SITU zelf beschikt vooralsnog niet
over de financiële middelen om deze projekten te financieren.
De systemen, die in de projekten ontwikkeld worden, zullen in
belangrijke mate via derden gedistribueerd worden. Deze
derden moeten de systemen inpassen in hun dienstverlening of
produktenpakket.
Zowel uit het oogpunt van de effectieve aanwending van de
schaarse deskundigheid, als uit het oogpunt van een adequate
inpassing in dienstverlening of produktenpakket zullen bij
het ontwikkelen deze derden (veilingen, boekhoudbureaus,
adviesbureaus, apparatuurleveranciers en andere
distributeurs) zoveel mogelijk betrokken moeten zijn.
In dit kader past ook dat bij de voorfinanciering van de
projekten dezelfde partijen worden ingeschakeld.
Op langere termijn dienen de projekten zodanig self
supporting te zijn dat hieruit ook de kosten van de
takorganisatie zelf gefinancierd kunnen worden.
In de aanloopfase is de overheid, blijkens het ISP, bereid een
belangrijk deel van de organisatiekosten te dragen.
In bijlage 1 is de financiering van de takorganisatie zelf
uitgewerkt.
De belangenbehartigende taak van SITU brengt met zich mee dat
het bestuur zou moeten bestaan uit tuinders, die zelf de
ontwikkelde systemen gebruiken en daardoor vanuit de
praktijksituatie de systemen kunnen beoordelen en zonodig de
ontwikkeling kunnnen bijsturen.
Overwogen kan worden om de bestuursleden zodanig te kiezen,
dat gelijktijdig ook de organisaties, die de tuinders ten
dienste staan, zoals de veilingen en de landbouwboekhoudbureaus vertegenwoordigd zijn. Het gevaar van rollenconflie
ten is dan echter aanwezig: als bestuurslid van SITU zal men
vanuit het tuindersstandpunt de dienstverlening van de
betrokken organisaties moeten beoordelen.
De inbreng van de belanghebbende organisaties, ook in de
zeggenschap, kan beter tot uitdrukking komen in de projekten.
Voor de eerste ontwikkelingsfase van een projekt kan een
samenwerkingsovereenkomst gesloten worden tussen alle
belanghebbenden, die deskundigheid, begeleidings- en
distributiefaciliteiten en financiën willen inbrengen.
De verantwoordelijkheid voor deze projekten evenals het
beheer van de ontwikkelde systemen berust bij de SITU. De
zeggenschap van derden is gerelateerd aan de omvang van hun
inbreng in mancapaciteit en financiën en vervalt zodra.deze
inbrengt niet meer nodig is en verrekend is.
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Teneinde ook onderzoek, voorlichting en onderwijs in het
geheel te betrekken zou vanuit de tak-CAD1 s een of meer
adviseurs aan het bestuur kunnen worden toegevoegd.
De dagelijkse activiteiteh staan onder leiding van een
coordinator. Een profielschets voor deze coordinator is in
bijlage 2 uitgewerkt.
*

Voor de projekten kan de gebruikelijke projektorganisatiestructuur gebruikt worden:
- een stuurgroep waarin de beleidsbeslissingen genomen kunnen
worden, binnen de door het bestuur aan te geven kaders van
het projekt.
In deze stuurgroep moeten beleidsmedewerkers van
deelnemende organisaties zitting hebben.
De voorzitter of een ander bestuurslid van de SITU is
voorzitter van de stuurgroep.
- projektgroepen onder leiding van de coordinator. Per
informatiesysteem wordt een afzonderlijke projektgroep
gevormd. In de projektgroep hebben tijdens de eerste
ontwikkelingsfase de tuinbouw- en/of automatiseringsdeskun
digen zitting. De samenstelling zal naar mate de ontwikkeling
vordert gewijzigd moeten worden.
- begeleidingscommissie.
De coordinator kan zich ten aanzien van het formuleren van
de eisen en wensen en het toetsen van de ontwikkelende
systemen in de praktijk laten -bijstaan door tuinders en
•
voorlichters, die in de praktijk met het informatiesysteem
of delen daarvan werken.
De werkzaamheden zelf worden uitgevoerd door werkgroepen, die
in de projektgroep hun onderlinge afstemming vinden. De
-• automatiserings-ontwikkelingswerkzaamheden zullen
gecoördineerd moeten worden door een technisch projektleider
die aan de coordinator rapporteert.
De volgende projekten worden thans overwogen:
- bedrijfsinformatiesysteem glastuinbouw.
In een afzonderlijke notitie is hiervoor een eerste
voorstel inclusief de financiering ervan uitgewerkt.
- bedrijfsinformatiesysteem volle gronds groenteteelt.
- bedrijfsvergelijking glastuinbouw.
- bedrijfsplanning potplanten.
Initiatieven van derden zullen zoveel mogelijk in deze
projekten moeten worden ingepast.

I
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3. Voorstel

voor SITP-prolect
'Bedri1f sinformatiesysteem
glastuinbouw'

1. Inleiding
In deze notiti^ wordt een voorstel uitgewerkt voor de ont
wikkeling van een bedrijfsinformatiesysteem voor de glas
tuinbouw.
De ervaringen roet het project bedrijfsregistratie zullen
hierin worden herwerkt; in principe wordt van dezelfde
uitgangspunten uitgegaan.
De voorstellen gaan uit van de veronderstelling dat de
Stichting Informatieverwerking Tuinbouw wordt opgericht,
waardoor het mogelijk wordt om een samenwerkingsovereen
komst te sluiten tussen alle belanghebbende organisaties,
die een inbreng in het projekt kunnen leveren en van de
resultaten van het projekt gebruik kunnen maken.
Nadere concretisering van de voorstellen en het aftasten
van de belangstelling voor deelname zal moeten plaats
vinden in de eerste fase van het projekt: de definitie
studie, die op korte termijn opgestart zou kunnen worden.

2. Doelstelling
De doelstelling van het projekt is programmatuur te laten
ontwikkelen voor bedrijfsinformatiesystemen voor glastuinbouwbedri jven.
Deze programmatuur dient
- zoveel mogelijk apparatuur-onafhankelijk te zijn.
- voor zowel verwerking op microcomputers op het bedrijf als
verwerking op grotere computersystemen van dienstverlenende
organisaties gebruikt te kunnen worden.
- modulair te zijn opgebouwd, zodat men delen of functies
afzonderlijk kan kiezen.
Als nadere uitwerking van deze eisen het volgende:
- apparatuur-onafhankelijkheid
De programmatuur moet operationeel gemaakt kunnen worden op
- alle microcomputersystemen die werken met de standaard
besturingsystemen CP/M of MS-DOS.
- computersystemen van de landbouwboekhoudbureaus (IBM S/36).
- computersystemen van de veilingen (IBM S/36 of Bullcomputers ).
- viewdata-computers van veilingen, boekhoudbureaus of andere
dienstverlenende organisaties (m.n. DEC PDP11 computers).
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- groeipad voor soort verwerking
De programmatuur dient voor de individuele tuinder de moge
lijkheid te bieden om zonder wijziging van systematiek door te
groeien van het versturen van gegevens per post naar een
dienstverlenende organisatie, die de computerverwerking ver
zorgt, naar het zelf intoetsen en opvragen van gegevens met
een beeldscherm (al of niet viewdata) via de telefoon verbon
den met de computer van een dienstverlenende organisatie, en
tenslotte uitmondend in aanschaf van èen bedrijfscomputer.
Dit groeipad moet het ook mogelijk maken om gegevens, die
aanvankelijk voor de ene verwerkingswijze zijn vastgelegd
over te hevelen naar de volgende, zodat geen historische ge
gevens verloren gaan.
- modulaire opbouw
De tuinder moet beperkt kunnen beginnen en geleidelijk
steeds meer functies kunnen gaan gebruiken.
De dienstverlenende organisaties zullen niet altijd alle func
ties van de programmatuur kunnen aanbieden; het verwerken van
gedetailleerde gegevens uit de klimaatcomputers en andere
procescomputers zal alleen op het bedrijf zelf kunnen plaats
vinden.
*
•

Werkwijze
Voorgesteld wordt om de ontwikkeling volgens de gebruike
lijke fasering voor automatiseringsprojekten aan te pakken:
1
2
3
4
5
6

definitiestudie
functioneel ontwerp
technische ontwerp
programmering
testen
implementatie

In de definitiestudie moeten de grenzen van de eerste ont
wikkelingsfase worden vastgesteld. Ook moet hierbij nagegaan
worden welke aanzetten er reeds gedaan zijn door derden, die
ingepast kunnen worden. De ervaringen met het bedrijfsregistratieprojekt moeten verwerkt worden.
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Op basis van de in de definitiestudie-fasê uit te voeren
inventarisatie kan vastgesteld worden welke inbreng derden in
de volgende fasen zouden kunnen leveren; inbreng in de vorm
van reeds ontwikkelde programmatuur/ deskundige mancapaciteit
en financiën.
Tevens kan vastgesteld worden welk draagvlak het projekt Jean
krijgen zodat ook enigszins gefundeerde uitspraken over het
te verwachten gebruik van de programmatuur gedaan kunnen
worden.
De definitiestudie mondt uit in een plan van aanpak voor de
volgende fasen, met name voor het maken van het functioneel
ontwerp.
COVAM zou de definitiestudie kunnen verzorgen.
Deze definitiestudie zou reeds opgestart kunnen worden voor
dat een coördinator voor SITÜ is aangetrokken.
Voor het functioneel ontwerp is de inbreng van een coördinator,
die namens de tuinders de eisen en wensen specificeert onont
beerlijk.
In de definitiestudie zal ook onderzocht moeten worden welke
delen van het bedrijfsinformatie-systeem voor glastuinbouw en
vollegrondstuinbouw gezamenlijk te ontwikkelen zijn.
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Doel
Het doel van het projekt bedrijfsvergelijking in de praktijk
(glastuinbouw)'is onderzoek te doen naar methoden, technieken, die
gericht zijn op de verbetering van de bedrijfsvergelijking zoals die
in de praktijk uitgevoerd wordt.
Het is noodzakelijk dat dit geautomatiseerd gaat geschieden* Het
organisatorische kader waarin bedrijfsvergelijking plaats zal gaan
vinden is ook een onderdeel van het onderzoek.

Bedrijfsvergelijking heeft uiteindelijk tot doel de tuinder inzicht te
laten krijgen in de relaties die er zijn tussen de bedrijfsresultaten
en de daarop van invloed zijnde faktoren. Deze faktoren kunnen b.v.
zijn: tijdstip van planten, temperatuur, wel of geen scherm, etc.

Bedrijfsvergelijking is vergelijken van gegevens met:
1.

Het eigen bedrijf - afdelingen - teelten - jaren (interne)

*

vergelijking
2.

Andere bedrijven met (ongeveer) een gelijk teeltplan.

3.

Normen - gegevens verkregen via het onderzoek van voornamelijk
Proefstations en Instituten.

Onderdelen van het projekt
1.

De technieken die kunnen worden toegepast.
De Proefstations en Instituten (o.a. LEI) hebben technieken en
methoden in gebruik om statistische berekeningen te kunnen
uitvoeren.
Welke technieken, methoden kunnen worden toegepast om verantwoorde
conclusies te trekken uit de gegevens die op de bedrijven
geregistreerd worden.
Op welke wijze dit overzichtelijk en uniform kan gebeuren zal
moeten worden onderzocht.
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2.

Verband tussen soorten informatie en beslissingsmomenten
Veel gegevens kunnen worden geregistreerd. Deze gegevens kunnen
uitmonden in informatie, tiaar alle informatie is niet voor alle
beslissingsmomenten van belang. Daarom zal er onderscheid gemaakt
moeten worden naar beslissingsmomenten. Die zijn te verdelen in:
lange termijnebeslissingen
-

jaar beslissingen
korte termijn beslissingen.

Het onderzoek van de Werkgroep Management Ontwikkeling (W.M.O.)
geeft hier aanknopingspunten voor.

3.

De lay-out van de formulieren
In de praktijk wordt er al aan bedrijfsvergelijking gedaan. De
ervaringen die er zijn in de verschillende groepen moeten worden
geïnventariseerd en daarna geanalyseerd om zo tot een betere opzet
en lay-out van de formulieren te komen.
Uniformiteit tussen verschillende groepen en gewassen zal
nagestreefd moeten worden.
Hierbij zal onderscheid gemaakt kunnen worden naar de
verschillende groepen:
Bedrijfsvoeringsgroepen

- uitgebreide registratie en
vergelijking

Bedrijfsregistratiegroepen

- beperkte registratie en
vergelijking (o.a. via studie
club en veiling)

-

Excursiegroepen

- enige registratie en
vergeli jking.

4.

Normgegevens van de teelten
Op de verschillende afdelingen van het onderzoek op de
Proefstations en bij de Onderzoeksinstituten zijn voor
verschillende gewassen normen, richt- en kengetallen aanwezig.
Hierbij valt te denken aan technische, teelttechnische en
economische gegevens uit o.a. Kwantitatieve Informatie voor de
Glastuinbouw, brochures, onderzoekverslagen en
teeltbeschrijvingen. Daarnaast zullen ook gegevens geregistreerd
worden waarvan nog geen normen aanwezig zijn.
Het onderzoek zou.deze normen dan op termijn kunnen leveren.
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DItgangspunten
1.

De bedrijfsvergelijking zal zich in dit projekt voor wat betreft
de vergelijking van de door de tuinder te registreren gegevens
primair richten op de gegevens welke middels de (standaard)
Bedrijfsregistratieset kunnen worden verkregen.

2.

De bedrijfsvergefi jking zal zich in dit projekt voor wat betreft
de vergelijking met door het onderzoek verkregen gegevens primair
richten op de door het onderzoek geleverde normen.

V erantwoordfclijfcrhei d
Het projekt zal gezien de geformuleerde doelstellingen en
uitgangspunten onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van het
onderzoek en het bedrijfsleven, met de voorlichting als adviseur
moeten worden uitgevoerd.

Gebied
Om praktische redenen wordt in eerste instantie de regio De Kring als
proefgebied voorgesteld.
Op grond van de ervaringen die er in die regio zijn met
bedrijfsregistratie en bedrijfsvergelijking in de glasgroenteteelt.
In de organisatie zal er aan gedacht moeten worden dat de toepassing
later ook in andere regio's en andere sektoren (snijbloemen,
-potplanten) van de glastuinbouw plaats moet kunnen vinden.

Deelneaers
Rekening houdend met bovenstaandde punten zal het projekt uitgevoerd
moeten worden door de studieclub ter plaatse, de afdelingen Teelt en
Bedrijfssynthese van het Proefstation te Naaldwijk en het LEI. De
dienstverlenende instellingen (veilingen, boekhoudbureau's, etc.) in
de desbetreffende regio zullen hier nauw bij betrokken moeten zijn.
Het projekt zal begeleid moeten worden door een commissie waarin
onderzoek, voorlichting en bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn.

0. Nienhuis
J. Ammerlaan
K.v. Rooij
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Na en Cl in de voedinqsoplossinq bij de teelt op steenwol. (A. van der Burg)
In het Z.H.G. wordt bij de teelt op substraat op steeds meer bedrijven leiding
water gesuppleerd. De.leveranciers hiervan zijn de W.D.M. en de Tien Gemeenten.
Dit water bevat Na de verbetering van begin 1984 nog 2,25 mmol Cl en 2,25 mmol
Na 1~1 (was 4,5 mmol 1~1). Vooral bij de teelt in een recirculatiesysteem maar
ook bij een teelt in een drainagesysteem ;kan de Cl en Na concentratie in de
voedingsoplossing flink oplopen, vooral als alleen drinkwater wordt gebruikt.
Het afgelopen jaar werden op twee bedrijven (tomaat en paprika) gegevens met
betrekking tot de water- en mineralenhuishouding verzameld. Op beide bedrijven
werd gewerkt met een drainagesysteem.
Door toevoeging van Cl via de kunstmeststoffen liep de Cl-concentratie in het
druppelwater met 0.25 mmol 1"! op tot 2.50 mmol 1~1 in het paprikateelt werd
een Cl concentratie van maximaal 4 â 5 mmol 1-1 in het substraat toegelaten.
Daartoe moest op het tomatenbedrijf ca 30% en op het paprikabedrijf ca 45%
worden doorgespoeld. Het verschil in benodigde doorspoeling kan worden verklaard
door verschil in opname tussen beide gewassen. Via de water- en mineralenbalans
kon de Na en Cl opname door beide gewassen worden berekend:
*

*

Cl

Na

Tomaat

1.0

0.4

Paprika

0.3

0.3

(* opname uitgedrukt in mmol 1 ^ opgenomen water)
,De Cl -opname bij paprika is in vergelijking met wat uit eerder onderzoek
bleek opmerkelijk laag. Door de relatief lage opname van Na bij tomaat liep
ëe concentratie in de mat op tot 6 mmol 1"1.
De door beide bedrijven gehanteerde maximum Cl- en Na- concentratie van 4 a 5
mmol 1"! wordt ook als grenswaarde door de bemestingsadvies gehanteerd. Via
onderzoek wordt nagegaan of deze maximumwaarden kunnen worden verhoogd. In
1983 werd op het ICW (C. Ploegman) een onderzoek met verschillende Cl trappen
bij de teelt van tomaat op steenwol (drainage systeem) uitgevoerd. Bij een
Cl concentratie die opliep tot ca 13 mmol 1"! in de mat was geen effect op
produktie en kwaliteit waarneembaar. Dit onderzoek wordt momenteel voortgezet.
Op het Proefstation gaat komend najaar een gelijksoortig onderzoek van start.
Hier wordt geteeld in een recirculatiesysteem. Het doel van dit onderzoek is
grenswaarden voor Na en Cl vast te stellen in afhankelijkheid van de EC waarde
die wordt gehandhaafd.
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Automatiserinq waterqeven bij teelten op substraat

R. de Graaf

Voorwaarden bi.j automatisering van het waterqeven
Bij automatisering van het watergeven moeten de volgende punten in acht
worden genomen:
1. Voor een optimale vochttoestand moet een steenwolmat min of meer met
water verzadigd blijven. Afhankelijk van het soort steenwolmat is dat
50 à 70 % van het totale volume steenwol.
2. De aan een steenwolmat onttrokken hoeveelheden water moet regelmatig
worden aangevuld. Al naar gelang de grootte van de transpiratie is in
principe 1 à 5 maal per dag watergeven voldoende. (De praktijk past in
het algemeen een veel frequentere wijze van watergeven toe, oplopende
tot 20 à 25 maal per dag bij een gift van 100 ml per beurt).
3. Per gietbeurt of aantal gietbeurten moet een bepaalde hoeveelheid water
worden doorgepoeld. Gemiddeld bedraagt dit 20 % van de berekende watergift. Afhankelijk van de kwaliteit van het gietwater en het seizoen
kan dit percentage wat hoger of lager zijn.
4. De hoeveelheden opgevangen drainwater moet meetbaar zijn. Bij relatief
kleine giften per gietbeurt (100 ml per plant) moet van veel planten
(meerdere rijen) het drainwater worden verzameld. Bij metingen van de
drainafvoer van enkele planten (6-8) zullen relatief grote giften
per gietbeurt moeten worden opgegeven (500 ml per plant).
5. Er mogen tussen druppelaars onderling geen of slechts geringe verschillen voorkomen.

•

Controle drainafvoer
Bij automatisering is het noodzakelijk om de drainafvoer te meten i.v.m.
controle van een juiste watergift en van het gewenste percentage door
spoelen. De hoeveelheid drainwater kan afhankelijk van de werkwijze continu
of een bepaalde tijd na het watergeven worden gemeten. Eventueel kunnen
correcties op de grootte van de watergift per gietbeurt of meerdere giet
beurten worden aangebracht. Indien er in bepaalde kassen of afdelingen
grote onderlinge verschillen in transpiratie en daarmee in waterverbruik
zijn te verwachten, kan een kas of afdeling in twee of meer groepen worden
gesplitst. Per groep kan dan apart de drainafvoer worden gemeten en indien
nodig de watergift worden gecorrigeerd. De hoeveelheid drainwater kan worden
gemeten door een aantal planten (6 à 8) in steenwol op een goot te plaatsen.
Het drainwater kan in een vat worden verzameld en gemeten. Het opvangvat
moet regelmatig automatisch worden geleegd. Om een juist beeld te krijgen
van de drainafvoer zal op een aantal plaatsen (2 à 4) gemeten moeten worden.
Meting van de hoeveelheid drainwater in het opvangvat kan plaatsvinden
door gebruik te maken van elektroden in combinatie met een pompje. Het
aantal keren pompen bij een bepaalde afstelling van de elektroden is
hierbij een maat voor de hoeveelheid drainafvoer. Een andere mogelijkheid
is om de hoeveelheid drainwater in het vat te meten door middel van
zogenaamde drukopnemers.
Indirekte methode

(berekeningsmethode)

Bij de indirekte methode wordt de hoeveelheid water bepaald met behulp van
een rekenmodel. Een bruikbaar eenvoudig model kan als volgt worden weerge
geven:

-30-

mm. watergift

(Tr + T dag + T nacht + Tn) x plantgroottefaktor x
correctiefaktor.s

T„

transpiratie in mm. tengevolge van de buiten (binnen)
straling.

Tg dag

transpiratie in mm. tengevolge van de stookinvloed overdag.

Tg nacht

transpiratie in mm. tengevolge van de stookinvloed ge
durende de nacht.

Tg

r transpiratie in mm. tengevolge van andere faktoren dan licht
en stoken gedurende de dag/nacht', bijv. tengevolge van de
warmte-afgift gedurende de nacht vanaf het grondoppervlak.

Plantgroottefaktor = een correctie die wordt toegepast afhankelijk van de
bedekkingsgraad van het kasoppervlak door een gewas
(plantlengte).
Correctiefaktor

= een correctie die wordt toegepast afhankelijk van het
percentage doorspoelen. In het algemeen wordt naar
een doorspoelpercentage van circa 20 % gestreefd.
Correcties kunnen o.a. ook nodig zijn in verband met
afwijkingen van het gietsysteem, standplaatsverschillen (klimaat), ziekten e.d.

Een aantal onderdelen van het model moet nog nader worden uitgewerkt, met
name de invloed van stoken gedurende de dag (lichtperiode) op de transpiratie
is nog onvoldoende bekend. Voor een aantal gewassen kunnen berekende
*
waarden worden aangegeven waarbinnen de transpiratie tengevolge van stoken
overdag varieert. Deze waarden liggen afhankelijk van het seizoen, de mate *
van stoken en het soort gewas tussen enkele tiende mm en circa 0,7 mm per
dag (lichtperiode). De invloed van stoken gedurende de nacht op de transpi
ratie is eveneens nog niet voor alle gewassen voldoende bekend. De andere
onderdelen van het berekeningsmodel kunnen voor wat de hoofdgewassen be
treft voldoende worden ingevuld. Het watergeven kan op bovengenoemde wijze
worden berekend voor relatief lange perioden (dag, nacht) en voor korte
perioden (per uur of enkele uren).
Berekening kan met de hand of via een computer plaatsvinden. Automatisering
van het watergeven is mogelijk, indien de berekening, het regelen van het
watergeven en controle drainwater via een computer plaatsvinden.
Een computer kan op deze wijze voor elke kas of afdeling en indien nodig
per kraan of groep kranen het watergeven regelen.
Het is ook mogelijk om voor kassen of afdelingen waarin (nog) niet automa
tisch water wordt gegeven, de behoefte aan water alleen te berekenen met
behulp van het rekenmodel.
Automatisering van het watergeven met behulp van berekening van de water
behoefte en correcties hierop via meting van de drainafvoer is tot nu toe
nog niet af nauwelijks getoetst op zijn praktische bruikbaarheid.
Direkte methode (meetmethode)
Bij de direkte methode wordt het moment van watergeven bepaald door middel
van een rechtstreekse meting van de vochttoestand in het substraat of door
meting van het vochtverlies, via transpiratie, met behulp van weegschalen.
De vochttoestand in een substraat of het vochtverlies is een maat voor het
watergeven. De volgende systemen komen hiervoor in aanmerking.
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1. Niveaumeters

a.
b.
c.
d.

Niveaupot (zogenaamde potjes van Nieuwkoop)
"Agro-elektro" waterregeling
Elektroden in een "lybra-bak"
Nieuwkoop startbak

2. Weegschaal
3. Vochtvoelers
Een bezwaar van de direkte methode is dat bij de wefckwijze er op één of
enkele plaatsen in een kas of afdeling bij één of enkele planten de
vochttoestand of het vochtverlies wordt gemeten. Een beperkt aantal
metingen is niet altijd representatief voor de waterbehoefte van het
hele gewas in een kas of delen van een kas. Opstelling van een groter
aantal meetpunten geeft weliswaar een beter beeld van de waterbehoefte
van het gehele gewas, maar wordt wél een stuk ingewikkelder wat het
regelen betreft. De meetopstellingen vragen veel controle en naloop.
De werking van de verschillende meetsystemen is (nog) niet optimaal.
Een voordeel van de direkte methode is dat op een vrij eenvoudige wijze
het watergeven voor een deel geautomatiseerd kan worden.

Lvll/DB/85/M2

32.
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gewasbes
LANDBOUWSCHAP GEEFT HANDIGE FOLDER UIT
Het Landbouwschap heeft een overzichtelijke folder uitgegeven over
veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen. In een kort bestek wor
den het etiket, het vervoer, de opslag en het gebruik van deze midde
len behandeld en wordt er aangegeven welke voorzorgsmaatregelen geno
men moeten worden. De titel van de folder is- "Gewasbescherming ook
een kwestie van zelfbescherming". Hij is gratis bij het Landbouwschap
verkrijgbaar. (CAD GEWASBESCHERMING).
INDELINGVAN DE MIDDELEN IN GEVARENKLASSEN
Bij de criteria worden de stoffen ingedeeld in vast, vloeibaar en
gasvormig. Onderstaande tabel geeft de verschillen in LD 50 uitge
drukt in mg/kg lichaamsgewicht bij de vaste en vloeibare stoffen, en
bij de gasvormige in mg/1 lucht na een 4 uur durende inhalatietoets.
Bij de gasvormige stoffen wordt de LC 50 waarde gehanteerd. LD 50 =
Lethale dosis, LC 50 = Lethale concentratie.
Onderschrift
gevaarsymbool
Zeer vergiftig
Vergiftig
Schadelijk/irriterend

vaste stof
tot
5 mg/kg
6 t/m 50 mg/kg
51 t/m 500 mg/kg

vloeibare stof
tot
25 mg/kg
26 t/m 200 mg/kg
201 t/m 2000 mg/kg

gasvormige stof

0,5

2

tot 0,5 mg/1
t/m 2
mg/1
t/m 20 mg/1

Onder het doodshoofd als gevaarsymbool kan staan "zeer vergiftig" of
"vergiftig". Onder het Andreaskruis kan staan "schadelijk" of "irrite
rend". Verder zijn er symbolen voor bijtende zuren, oxyderende stof
fen, ontvlambare en ontplofbare stoffen. Op de transportverpakking
(overdozen e.d.) staan soms andere gevaarsaanduidingen dan op de ver
pakking ven het middel zelf. Dit is logisch want de informatie op de
transportverpakking is gericht op eisen tijdens het vervoer. Deze zijn
anders dan de eisen die aan een gebruiker gesteld moeten worden. (CAD
GEWASBESCHERMING).
PYTHIUM NA PLANTEN OP STEENWOL
Na het op de mat zetten treedt nogal eens Pythium op, zowel in to
maat als paprika. Opmerkelijk is dat het vaak zo hier en daar één
plant betreft. Een oorzaak is doorgaans niet direkt aan te wijzen.
Sommige telers wachten misschien toch te lang om bij de aantasting
gebruik te maken van Previcur N of AAterra. Bij een tomatenteler
in Brielle werden in de matten vrij veel pissebedden aangetroffen.
De matten waren niet gestoomd. Volgens de particuliere voorlichter
doen pissebedden geen schade. Of er verband bestaat tussen de aan
wezigheid van pissebedden en het optreden van Pythium is niet duide
lijk. (CAT BARENDRECHT).
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NOG STEEDS GEVALLEN VAN TMV IN PAPRIKA
Er komen nog steeds gevallen van TMV-virus in paprika voor. Vaak
betreft het slechts enkele planten per bedrijf. De laatste par
tijen E 2124 (Luteus) die zijn uitgeplant blijken meer virusplanten te bevatten dan verwacht. Hoewel de toets van Enza 25» besmette
planten aangaf heeft êên teler inmiddels 955 van de planten verwij
derd. Bij het transport zijn de planten êên voor êên ingepakt.
(CAT BARENDRECHT).
MOGELIJK GEWASSCHADE DOOR STOKJES OP PLANTENOPKWEEKBEDRIJVEN
De afgelopen maanden is op verschillende plantenopkweekbedrijven geelverkleuring van bladranden opgetreden. Zowel, bij tomaten als bij
paprika's is het beeld gevonden. Soms was sprake van enig transport
via de nerven. De oorzaak van dit schadebeeld lijkt bij de gebruik
te stokjes te liggen. De planten hebben er in hun verdere ontwikke
ling geen schade aan overgehouden. (CT NAALDWIJK).
GESPREKSONDERWERPEN NTS GEWASBESCHERMINGSCOMMISSIE: MENGEN VAN MID
DELEN EN NIET TOEGELATEN MIDDELEN
Tijdens een inleiding/discussie bij de NTS gewasbeschermingscommis
sie over het mengen van middelen, bleek dat in de praktijk zeer
vaak gemengd wordt. Het blijft toch vreemd dat de voorlichting en
het onderzoek hier geen aandacht aan besteden. In de discussie kwam
tevens naar voren dat er ook niets bekend is over de giftigheid
van mengsels van middelen voor de gebruiker. Afgesproken is dat in
enkele gewascommissies enkele veel gebruikte of meest gewenste
mengsels op een rijtje gezet zullen worden. De gewasbeschermingscom
missie zal dan proberen onderzoek van de grond te krijgen naar
werking, fytotoxiciteit en giftigheid.
Over niet toegelaten middelen kwam van telerszijde naar voren dat
het een goede zaak is dat mondelingsen schriftelijke voorlichting
over niet toegelaten middelen zoveel mogelijk ingeperkt wordt. Ook
de NTS gewascommissies zullen hieraan moeten meewerken. (CAT BAREN
DRECHT).
VEEL BELANGSTELLING VOOR STOMEN MET ONDERDRUK
Er blijkt vrij veel belangstelling voor stomen met onderdruk. De
NTS gewasbeschermingscommissie vindt het jammer dat juist nu de
subsidieregeling is afgeschaft. Een subsidie zou veel telers net
over de(financiële) drempel kunnen helpen om het systeem aan te leg
gen. (CAT BARENDRECHT).
GEEN ECHTE CALAMITEITEN DOOR WINTERS WEER
Het winterse weer heeft weinig calamiteiten veroorzaakt. Een wat
eerder verslijten van blad door hete verwarmingsbuizen (geen scherm!)
of wat zuurstofgebrek bij heteluchtkachtels kwam een enkele maal
voor. Ook door het gieten met water van erg lage temperatuur kwam
hier en daar schade (Pythium) voor. Wij moeten in de voorlichting
wellicht wat meer aandacht aan verwarming van gietwater besteden.
(CT NAALDWIJK).
VALSE MEELDAUW IN SLA
Bremia komt nog voor, maar gelukkig in veel mindere mate dan afge
lopen najaar. Twee keer aangetast materiaal naar het IPO verzonden.
De uitslagen van fysio-bepalingen zijn voor het overgrote deel
fysio 15 (+ KT 2). (CT NAALDWIJK).
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Tuinrondqanq landelijke takverqaderinq d.d. 28 februari 1985

Groep
1
2
3

Rondleiders: M. v.d. Linden
H. Bakker
F. Veenman
Objekten:

Plaats:

Aanwezig:

1. Klimaats- en voedingsonderzoek energiekas

111

K. Buitelaar

2. Kelkverdroging bij aubergine

211

R. Maaswinkel

3. Komkommeronderzoek klimaatkas
(CO^, lichtonderschepping)

210

J. v. Uffelen/
É. Nederhoff

4. Temperatuuronderzoek tomaat
lage watertemperatuurkas

Groep

Objekt

12

A. de Koning

3

4

1

15.20 - 15.35

15.35 - 15.50

15.50 - 16.05

16.05 - 16.20

2

15.35 - 15.50

15.20 - 15.35

16.05 - 16.20

15.50 - 16.05

3

16.05 - 16.20

15.50 - 16.05

15.20 - 15.35

15.35 - 15.50

