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1.

I N L E I D I N G

Aan de hier voor liggende ontwikkelingsvisie van het Proefstation te Naaldwijk
voor de jaren 1981 tot en met 1985 zijn twee visies voorafgegaan, die beiden
eveneens een periode van 5 jaar bestrijken. In déze visie wordt aansluiting
gezocht bij de voorafgaande.
Tevens moet deze visie worden gezien tegen de achtergrond van de takvisiè
voor de jaren 1982 tot en met 1986, betrekking hebbend op de groenteteelt onder
glas, zowel als op de bloemisterij in Nederland. Het onderzoekprogramma voor de
komende jaren zal worden afgestemd op hetgeen in de zojuist genoemde takvisie
is neergelegd.
De inhoud hiervan stemt overeen met de wensen, die door de op de glastuinbouw
betrekking hebbende programma adviescommissies van de NRLO zijn geformuleerd;
een en ander is ook in deze nota opgenomen. Uitgaande hiervan wordt aangegeven
welk deel van genoemd onderzoekprogramma op het Proefstation kan worden uitge
voerd. Tevens wordt hierbij vermeld, welke materiele voorzieningen in de komende
jaren dringend nodig zijn. Hiervoor wordt speciaal de aandacht gevraagd. Dit laat
ste geldt eveneens voor een aantal personele aspecten.
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2.

ONTWIKKELINGEN OP HET PROEFSTATION

In zijn tachtigjarige geschiedenis hebben zich op het Proefstation talrijke
veranderingen voorgedaan. Deze zullen hier niet uitvoerig worden geschetst. De hoofd
taak van het Proefstation bleef het verrichten van praktijkonderzoek ten dienste
van de glastuinbouw. De ontwikkelingen die zich in de glastuinbouw hebben voorge
daan zijn mede bepalend geweest voor het onderzoek.
—

Oorspronkelijk had het Proefstation - toen nog proeftuin - uitsluitend

de

functie van regionaal onderzoekcentrum. Deze regio omvatte aanvankelijk het Westland, later werd het gebied uitgebreid tot het Zuidhollands Glasdistrict.
Deze regionale functie van proeftuin voor het Zuidhollands Glasdistrict is niet
verloren gegaan en heeft zelfs nog steeds een vrij zwaar accent. In principe strekt
deze regionale taak zich uit tot alle tuinbouwteelten in het gebied, waartoe
ook de bloementeelt behoort. De regionale betekenis voor de> groenteteelt wordt
onderstreept door de belangrijke financiële bijdragen van de groentenveilingen in
het Zuidhollands Glasdistrict (0,2% van de veilingomzetten).
Naast de regionale taak kreeg het Proefstation in 1949 een landelijke onderzoektaak
op het terrein van de groente- en fruitteelt onder glas. Dit werd tevens in de naam
tot uitdrukking gebracht. Praktisch gezien vallen de regionale- en de landelijke
taak op dit terrein grotendeels samen, omdat landelijk en regionaal vaak dezelf
de problematiek aan de orde is. Tot de landelijke taak behoort ook de coördinatie
tussen en het begeleiden van onderzoek op de vier proeftuinen in den lande.
—

In de loop der jaren hebben zich opvallende verschuivingen voorgedaan in de

tuinbouwteelten. De betekenis van de fruitteelt onder glas is sinds 1950 afge
nomen en deze is nu nog slechts van geringe omvang. Aan de fruitteelt onder glas
wordt daarom geen onderzoek meer verricht (met uitzondering van de kasaardbei).
De bloementeelt daarentegen groeide sterk en vooral in de jaren zeventig schakel
den veel groentetelers over naar de bloementeelt. Niet in het minst in het Zuid
hollands Glasdistrict. Een toenemende vraag naar onderzoek aan bloemgewassen
vloeide hieruit voort. Daaraan is ook te Naaldwijk tegemoet gekomen. Een verschui
ving van onderzoek aan groentegewassen naar die aan bloemisterijgewassen vond
plaats. Bovendien is er een sterke verwantschap in problematiek, voor zover niet
gewasgebonden, van groenten- en bloementeelt onder glas.
Algemene onderzoekprojecten, zoals die op het terrein van regeling van het kasklimaat en nu energiebesparing, maar ook op het terrein van ziektebestrijding,
waterkwaliteit, bemesting enz. komen zowel de groententeelt als de bloementeelt
ten goede. Een nauwe samenwerking kwam dan ook tot stand met het Proefstation te
Aalsmeer.
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Momenteel komt te Naaldwijk ongeveer 70% van de onderzoekcapaciteit ten goede van
de groententeelt en 30% aan de bloementeelt. Het bloemenonderzoek wordt op fifty/
fifty basis gefinancierd door het bedrijfsleven (via het PVS).
—

Aangezien de fruitteelt uit het onderzoekprogramma is verdwenen en de bloemen

teelt een belangrijk terrein is gaan innemen, werd in 1979 opnieuw een naams
verandering doorgevoerd. In plaats van Proefstation voor de Groenten- en Fruit
teelt onder glas, werd de naam Proefstation voor Tuinbouw onder Glas.
—

Het lopende onderzoek richt zich op zeer uiteenlopende aktiviteiten.

Enkele hoofdaspecten zijn,(tussen haakjes aangegeven het aandeel in de totale
kosten in 1978):.energiebesparing (direct hierop gericht) (10%); kwaliteit (8%);
gebruikswaarde-onderzoek (8%)? biologische bestrijding van plagen (5%) en
assortimentsverbreding groenten (9%).
Als belangrijke aktiviteit dient aan het bovenstaande te worden toegevoegd het
verrichten van routinematig grondonderzoek en het uitbrengen van bemestingsad
viezen. Jaarlijks worden 50.000 grondmonsters onderzocht. Dit is een dienstverle
ning aan de tuinders en wordt tegen kostprijs uitgevoerd.
Niet zonder betekenis zijn voorts:
—

aktiviteiten in relatie tot de voorlichting. Het doorgeven van informatie
vanuit het onderzoek aan de voorlichting is een wezenlijke taak van het onder
zoek. Daarnaast zijn er ook andere aktiviteiten, zoals het begeleiden of
geven van medewerking aan proeven, die in de praktijk worden aangelegd

—

aktiviteiten in relatie tot onderwijs. Hiertoe behoort het plaatsen en be
geleiden van stagiairs, het geven van medewerking aan cursussen voor voor
lichters, telers e.a.j ook de medewerking, die wordt verleend aan internatio
nale cursussen (IAC) kunnen hiertoe worden gerekend.
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3.

VAN BELANG ZIJNDE ONTWIKKELINGEN VOOR DE GLASTUINBOUW

De problemen en ontwikkelingen, waarmee de bedrijfstak de glastuinbouw wordt ge
confronteerd, zullen in belangrijke mate het onderzoek in de komende jaren bepalen.
De voor het onderzoek van belang zijnde problemen en ontwikkelingen zijn weergege
ven in eerdergenoemde takvisie. Daaraan is het volgende ontleend:
a.

Energie

De prijs, die voor energie moet worden betaald, zal naar verwachting sterk stijgen
hetgeen een zeer sterk nadelige invloed op de rentabiliteit in de bedrijfstak zal
uitoefenen. De energieproblematiek zal dan ook een sterk stempel zetten op de gang
van zaken in de glastuinbouw.
b.

Arbeid

Verwacht mag worden, dat de arbeidskosten blijven stijgen. Er zal daarom gestreefd
moeten blijven worden naar verhoging van de arbeidsproduktiviteit. De arbeidsvoor
ziening in de glastuinbouw zal veel aandacht vragen om de schaarste aan geschikte
arbeidskrachten op te heffen. Met name geldt dit voor de centra in het westen van
het land. Het probleem zal worden vergroot door een te verwachten geringer aantal
werkuren per werknemer. Dit heeft consequenties voor teeltverzorgings- en oogstwerkzaamheden en eveneens voor de verhandeling van de Produkten.
c.

Techniek

Nieuwe technische middelen zullen beschikbaar komen fen in de glastuinbouw moeten
worden toegepast. Met name dient hierbij te worden gedacht aan de ontwikkelingen
op het gebied van de micro-electronica, die een verdergaande automatisering mogelijk
maken van de regeling van het kasklimaat, van de regeling van bemesting en water
geven en die ook het management (via informatieverzameling- en verwerking) kunnen
verbeteren.
d.

Kwaliteit

De consument stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van het proudkt. Niet al
leen de uitwendige kwaliteit, maar ook de houdbaarheid van het produkt is hiervoor
van belang.
Verder worden aan de inwendige kwaliteit van groenteprodukten steeds hogere eisen
gesteld met het oog op de volksgezondheid. Een toenemend aantal wettelijke voor
schriften zal hiervan een gevolg zijn.
e.

Assortiment en afzet

De consument vraagt naar een steeds breder wordend scala van produkten v en kwaliteiten.
"V

Het streven vanuit de bedrijfstak naar assartimentsverbreding en produktvernieuwing
sluit hier goed op aan.
f.

Concurrentie

Het concurrerend aanbod op de westeuropese markt zal wellicht gaan toenemen. Te
denken valt aan een verdergaande produktievergroting in een land als Israel. Voorts
dient rekening te worden gehouden met de uitbreiding van de EG met Spanje en Grie
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kenland. Voor de groententeelt onder glas zal deze toetreding directe gevolgen kun
nen hebben, voor de bloementeelt wellicht indirect door een versterkte mate van
omschakeling. Sterke punten van de Nederlandse glastuinbouw moeten in het kader van
de internationale concurrentie dan ook worden uitgebuit (zekerheid omtrent leve
ring van een uitgebreid pakket van constante kwaliteit over een zo lang mogelijke
periode van het jaar).
g.

Milieu en planologie

Aan de glastuinbouw worden in toenemende mate eisen gesteld ter vermijding van
eventueel nadelige invloeden op het milieu (lucht, oppervlaktewater). Dit betreft
het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen, overvloedig kunstmestgebruik
(uitspoeling), tuinafval enz. Duurdere produktietechnieken kunnen hiervan het
gevolg zijn.
Omgekeerd ondervindt de tuinbouw nadelige effecten van verontreiniging van het milieu
(o.a. oppervlaktewater).
Voorts kunnen vanuit de planologie eisen worden gesteld, die moeilijkheden voor de
glastuinbouw kunnen veroorzaken.
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4.

WENSELIJK GEACHTE ONTWIKKELINGEN IN HET ONDERZOEKPROGRAMMA VOOR DE GLASTUINBOUW

In eerdergenoemde onderzoekvisie voor de glastuinbouw zijn de volgende doelstellingen
aangegeven:
..

kostprijsverlaging

...

kwaliteitsverbetering

..

assortimentsverbreding

..

afzetbevordering

..

milieuverbetering

Het wenselijk geachte onderzoekprogramma is hierop geënt en als volgt geformuleerd:
I
"Kostgrijs
De kostprijs van het produkt is een zeer belangrijke faktor in het kader van de
internationale concurrentieverhoudingen en van groot belang voor de rentabiliteit.
De belangrijkste kostenposten zijn energie, arbeid en de kosten van duurzame pro
dukt iemiddelen. Gestreefd dient daarom te worden naar verhoging van de produktiviteit van deze posten. In principe staan hiervoor twee richtingen open:
—

verhoging van de produktie per oppervlakte-eenheid bij gelijkblijvende hoeveel
heid arbeid, kapitaal of energie

—

vermindering van de hoeveelheid arbeid, kapitaal of energie bij gelijkblijvende
produktie per oppervlakte-eenheid.
j ' I

Verhoging van de produktie per oppervlakte-eenheid heeft tot nu toe veel tot de
gewenste (relatieve) kostprijsverlaging bijgedragen. Er zijn ook nu nog veel onder
zoekrichtingen, die in dit opzicht perspectief bieden. Genoemd kunnen worden:
a.

plantenveredeling en het daarop volgende gebruikswaarde-onderzoek

b.

onderzoek gericht op optimalisering van de groei-omstandigheden, zoals dat met
betrekking tot teelt, kasklimaat, water geven en bemesting, ziektebestrijding
e.d. Ten aanzien van optimalisering van het wortelmedium verdient het aanbeve
ling in de komende jaren extra aandacht te schenken aan de teelten in alterna
tieve wortelmedia. Ook onderzoektechnisch zijn er aan deze systemen voordelen
verbonden. Men krijgt beter inzicht in de specifieke effecten van bemestings
componenten en men k an de groei via het wortelmilieu beter beheersen. De na
delen zullen echter ook

moeten worden geinventariseerd. Voorts zou uitbreiding

van het onderzoek plaats moeten vinden met gewassen, die hiervoor tot nu toe
niet in aanmerking kwamen, zoals radijs, spinazie e.d. Dit laatste vraagt om
nader technisch onderzoek (nieuwe systemen). Het geheel dient begeleid te worden
door bedrijfseconomisch onderzoek
c.

onderzoek,dat- bijdraagt aan een verbetering van de be|nutting van de kasruimte
I

(snelle teeltopvolging, verkorting van periode tussen planten en oogsten, ver
korting van oogstperiode, tussenplanten e.d.); ook hierbij kan het teeltonderzoek en ook het arbeidskundig en bedrijfseconomisch onderzoek een belangrijke
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bijdrage leveren (verhoging van produktie per oppervlakte-eenheid dient ge
paard te gaan met assortimentsverbreding, waarop nader wordt teruggekomen).
Veel aandacht zal de komende jaren besteed moeten worden aan het energiebesparend
onderzoek. Hoewel reeds vrij veel onderzoekobjecten, gericht op zuinig energie
gebruik zijn opgezet, is uitbreiding van het aantal projecten en een verdere ver
sterking met mankracht en middelen dringend nodig. Energiebesparend onderzoek
vindt plaats of dient plaats te vinden op de volgende terreinen:
a.

plantenveredeling. Veredeling op een geringere warmtebehoefte bij warmteminnende gewassen, zoals tomaat, komkommer, roos en chrysant, kan wellicht een
belangrijke bijdrage leveren tot het gewenste doel. Het op dit terrein reeds
aangevangen werk verdient te worden gestimuleerd

b.

kasklimaat. Hierbij kan een drietal aspecten worden onderscheidens
1.

de regeling van het klimaat als zodanig (regeltechniek)

2.

het gewenste klimaat in relatie tot de reactie van het gewas

3.

optimalisering van de produktie, waarbij tevens een kosten-baten-analyse
nodig is.

Ten aanzien van de regeling van het kasklimaat kan worden opgemerkt, dat de
intrede van de procescomputer ten opzichte van de conventionele regelapparatuur
nieuwe mogelijkheden biedt. Een betere realisatie van het gewenste klimaat is in
afhankelijkheid van het buitenklimaat mogelijk, er kan flexibeler worden gepro
grammeerd en nieuwe functies kunnen worden geprogrammeerd zonder dat nieuwe appa
ratuur moet worden aangeschaft.
Een en ander maakt tevens een rationeler energiegebruik mogelijk (voorbeeld:
overregeling kan beter worden voorkomen). Voorts zal onderzoek moeten worden gedaan
naar de effecten van het aanbrengen van schermdoeken, van alternatieve kasdekken
enz.
Het onderzoek naar de relatie klimaat en reactie van het gewas

zal ook in het

teken moeten staan van een zo doelmatig mogelijk energiegebruik. De nadruk komt
hierbij te liggen op de kwantitatieve effecten van temperatuur, licht, C02,
relatieve luchtvochtigheid en de onderlinge interacties e.d. op de produktie.
Hier ligt een breed terrein van onderzoek: de noodzaak om niet alleen de klimaatsfaktoren maar ook de plantreactie te kunnen meten (bladtemperaturen, sapstroomme
ting, verdamping) en het ontwikkelen van apparatuur hiervoor, de invloed van de faktor luchtvochtigheid bij verminderde ventilatie bijv. op het optreden van plan
tenziekten; het gevaar voor fysiogene afwijkingen (bladverbranding bijv.), of
voor verminderde ionenopname bij geringe verdamping.
Uit deze - niet volledige - opsomming kan duidelijk zijn, dat hierbij naast
kasklimaatsonderzoek ook een taak ligt voor het plantenziektenkundig-, het bemestings- en vooral ook voor het plantenfysiologisch onderzoek.
Ten aanzien van optimalisering van de produktie zal in het kader van energie
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besparing onderzocht moeten worden bijv. het effect van het aanhouden van lagere
(nacht)temperaturen op de produktie, waarbij een eventueel iets lagere produktie
bij aanzienlijk minder kosten tot de economisch meest verantwoorde mogelijkheden
kan behoren. Het ontwikkelen van rekenmodellen kan hierbij wellicht een goed hulp
middel zijn.
c.

technische verbeteringen op het gebied van de verwarming en van de ventilatie
en het aanbrengen van isolatie. Op dit terrein is reeds het nodige onderzoek
op gang gekomen: rookgascondensor, scherirdoek enz. Verdere verbeteringen en
toepassingsmogelijkheden verdienen blijvend de aandacht

d.

kasconstructies. Op dit terrein lijken veel nieuwe ontwikkelingen op gang te
komen. Gedacht wordt aan allerlei alternatieve dekken, het aanbrengen van
zodanige constructies dat lichtvemindering zoveel mogelijk wordt tegenge
gaan, verandering in buisligging, transportsystemen, enz. Daarbij dient bedacht
te worden, dat iedere nieuwe kas (constructie) consequenties heeft voor het
gewas. Ook hier ontstaat een onderzoekterrein, dat bredere aandacht verdient.
Met name dient hierbij te worden genoemd het effect van eventuele lichtvermindering, evenals van een (te) hoge relatieve luchtvochtigheid

e.

laagwaardige energie. Hierbij dient te worden gedacht aan gebruikmaking van
afvalwarmte. Met onderzoek naar de technische mogelijkheden (aangepaste verwarmingsssytemen) en vervolgens naar de teelttechnische consequenties moet nog
een begin worden gemaakt. Wellicht liggen hier ook meer uitgebreide mogelijkheden
voor toepassing van "afval"warmte van het eigen tuindersbedrijf via de rookgas
condensor.

f.

nieuwe gewassen. In het streven naar de nog nader te bespreken assortimentsver
breding dient als één van de gewenste kenmerken van een nieuwe gewas een geringe
warmtebehoefte te worden meegenomen.

Besparing op de arbeidkosten per eenheid produkt is op verschillende wijzen mogelijk
en ook hiervan geldt dat nog voldoende perspectieven voor verdere verbetering aan
wezig zijn. Bijdragen kunnen worden geleverd dojör veredeling (minder arbeid vra
gende planttypen), voorts verbetering van teelt- en oogsthandelingen, door combi
natie van teelt- en arbeidskundig onderzoek en verbetering van organisatie van de
arbeid op het bedrijf, waarvoor arbeidskundig onderzoek en ook onderzoek op het
terrein van het management een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Vervanging van
arbeid vindt plaats door een verdergaande mechanisering en automatisering bij de
teelt, de klimaatregeling, de oogst, het transport enz. Op deze

terreinen liggen

er nog interessante mogelijkheden.
Speciale aandacht vraagt verbetering van het werkklimaat. Veraangenaming van het
werk vergroot de motivatie en de aantrekkingskracht voor werken in de tuinbouw
hetgeen, gezien de arbeidssituatie, dringend nodig is. Mogelijkheden liggen er op
het terrein van automatisering, optimalisering van het kasklimaat, ziektebestrij
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ding, bijv. biologische bestrijding van plagen in de plaats komend van chemische
bestrijdingsmiddelen, en mechanisatie.
Beheersing van de kosten verbonden aan de duurzame produktiemiddelen zal vooral
moeten worden nagestreefd bij het zoeken naar betere constructies in de kassenbouw.
Rekening moet worden gehouden met het feit, dat een betere lichttoetreding in
kassen opbrengstverhogend en daardoor kostenverlagend werkt. De laatste tijd hebben
verbeteringen in de constructie daarentegen veelal kostenverhogend gewerkt door
hogere investeringen. Dezelfde tendens - en dan in versterkte mate - ontstaat bij
het zoeken naar energiebesparende maatregelen (sehermdoeken, dubbele kasdekken,
daarbij behorend gewijzigde constructies). Het doen van extra investeringen kan
niet zonder een bedrijfseconomische toetsing.
Kwaliteit en volksgezondheid
De kwaliteit van het produkt vormt een sterk wapen in de concurrentiestrijd en
dient als zodanig zeer hoog te worden gewaardeerd. Tevens dient van uit een oogpunt
van volksgezondheid aandacht geschonken te worden aan bepaalde kwaliteitskenmerken,
met name bij de groenteprodukten. Met het oog hierop kan onderscheid worden gemaakt
tussen:
a. .uitwendige kwaliteit (uiterlijk)
b.

inwendige kwaliteit (smaak, consistentie, gehalte aan bepaalde stoffen)

c.

houdbaarheid.

De uitwendige kwaliteit wordt sterk beinvloed door de teeelttechniek en door het
ras. Aan dit aspect zal blijvend aandacht moeten worden geschonken bij verandering
van teeltmethoden, van klimaatregeling, ziektebestrijding, bemesting enz.
Aan verbetering van de uitwendige kwaliteit kan voorts de veredeling een bijdrage
leveren.
De

innerlijke kwaliteit vraagt veel onderzoek» Daarbij wordt niet in de eerste

plaats gedacht aan eigenschappen als smaak, die vooral bij bepaalde Produkten
(meloen, glasaardbei) van betekenis zijn, maar vooral aan:
--

residuen van gewasbeschermingsmiddelen en grondontsmettingsmiddelen. De ver
edeling op ziekteresistentie levert een belangrijke bijdrage ter verbetering.
Bij het plantenziektenkundig onderzoek behoudt het residu-onderzoek een vaste
plaats, terwijl voorts het onderzoek op het terrein van de biologische bestrij
ding het gebruik van chemische middelen doet verminderen

--

gehalten aan bepaalde stoffen. Hierbij moet worden gedacht aan opname van
bepaalde stoffen, waarmee het milieu is verontreinigd (zware metalen als
cadmium, lood) of aan hoge gehalten aan van nature in het produkt voorkomende
stoffen (nitraat), waartegen vanuit een oogpunt van volksgezondheid bezwaren
rijzen. Hier ligt een taak voor de veredeling (er bestaan rasverschillen), het
teeltonderzoek (invloed teeltwijze en omstandigheden) en het bemestingsonderzoek. Voorts zal het chemisch onderzoek bruikbare bepalingsmethoden moeten leveren,
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Ook dient het onderzoek betrokken té worden bij de totstandkoming van wettelijke
voorschriften met betrekking tot de toelaatbare gehalten aan bepaalde stoffen.
Dit zal veelal inventariserend onderzoek dienen te zijn.
Speciale aandacht dient gevraagd te worden voor de houdbaarheid.

De houdbaarheid

van de Produkten wordt beinvloed door het ras, teeltomstandigheden, ziektebestrijding,
oogst- en sorteer-, transport- en verpakkingshandelingen en door opslag- en ver
handelingscondities. Bij het veredelings- en gebruikswaarde-onderzoek, het teelt-,
kasklimaat- en bemestingsonderzoek zal het houdbaarheidsonderzoek steeds meegenomen
worden, aangezien veranderingen die optreden, zeer nadelige effecten voor de
houdbaarheid kunnen bewerkstelligen.
Hetzelfde geldt voor een verdere mechanisering van oogst-, sorteer-, transport(watergoot) en verpakkingshandelingen. Tevens dient rekening te worden gehouden met
toenemende schaarste aan arbeid resp. verkorting van werktijden. De periode van plant
tot klant wordt er door verlengd. Daarom dient vooral conditionering en verpakking
van de Produkten de aandacht te krijgen.
Bovengenoemde houdbaarheidsaspecten gelden niet alleen voor groenten, maar ook voor
snijbloemen en potplanten. Speciaal bij potplanten vraagt dit terrein zelfs om ver
sterking, omdat hierbij tot nu toe nauwelijks onderzoek ten aanzien van de kwali
teit en houdbaarheid is verricht. Van belang is hierbij ook aandacht te geven aan
de omstandigheden, waaronder de planten bij de consument een plaats krijgen.
Assortimentsverbreding^en^f zetbevordering
Een zeer äerk punt van de Nederlandse glastuinbouw is het brede assortiment. Het
heeft de afzet steeds gunstig beinvloed. Ook in de komende jaren zal daarom grote
aandacht aan assortimentsverbreding moeten worden gegeven.In de glasgroente geeft
het ook de mogelijkheid om de druk op de hoofdprodukten, die ontstaat door produktieverhoging per oppervlakte-eenheid op te vangen. Deze produktieverhoging,
op zich zelf niet ongunstig met het oog op de kostprijs, heeft een ongunstig effect
op de prijsvorming, omdat we met deze Produkten op een markt opereren die min of
meer verzadigd is. Daarom dient tegelijkertijd een deel van het areaal van deze
hoofdprodlakten te worden vervangen door de teelt van andere gewassen.
Verschuiving van groenten naar bloemen kan bovendien niet onbeperkt doorgaan. Verbre
ding van het assortiment versterkt dus onze handelspositie, en vergroot de afzet.
Het is gebleken dat zowel de handel als de consument gunstig reageren op het aan
bod van een breed pakket.
De laatste jaren is reeds een toename van de teelt van

kleinê prodiikten te consta

teren. Gezien de gunstige resultaten mag een verdere uitbreiding worden verwacht.
Deze uitbreiding dient ook vanuit het onderzoek sterk - zo mogelijk in sterkere
mate dan tot nu toe - te worden gestimuleerd.
Uitbreiding dient te worden bevorderd door:

a.

verder uitbuiten van de mogelijkheden bij reeds geintroduceerde gewassen

b.

nieuwe, thans op de westeuropese markt nog onbekende, produkten aan het assor
timent toe te voegen.

Belangrijke eigenschappen van nieuwe gewassen zouden o.a. moeten zijns
geringe warmtebehoefte, geringe arbeidsbehoefte per eenheid produkt, teeltmogelijk
heid gedurende langere periode van het jaar en groeimogelijkheid bij lichtarme om
standigheden. .
Voor de ontwikkeling van nieuwe produkten is een nauwe samenwerking nodig tussen
diverse vakgebieden. Van belang zijn vooral marktonderzoek, veredelings- en gebruiks
waarde-onderzoek, teeltonderzoek, gewasbeschermingsonderzoek en bedrijfseconomisch
onderzoek. Rekening moet worden gehouden met het feit dat zolang een gewas nóg
nauwelijks van betekenis is, er een geringe belangstelling bestaat bij particuliere
veredelingsbedrijven voor het produceren van nieuwe rassen.
Een soortgelijk probleem doet zich voor met betrekking tot het verkrijgen van toe
lating van gewasbeschermingsmiddelen voor kleine gewassen. Hier dient de overheid
het onderzoek extra te ondersteunen.
Aan verruiming van afzetmogelijkheden kan ook het marktonderzoek een positieve
bijdrage leveren, onder andere door het aanboren van nieuwe distributiekanalen.
Milieu-_en_glanol°2ische problemen
De glastuinbouw wordt op tweeerlei wijze geconfronteerd met de problematiek van de
verontreiniging van het milieu:
a.

de tuinbouw belast het milieu met stoffen, waartegen bezwaren bestaan

b.

de tuinbouw ondervindt zelf nadelige invloeden van verontreiniging van het
milieu.

In de eerste plaats kan hierbij worden genoemd de luchtverontreiniging. Vooral
in het westen van het land kan de tuinbouw directe schade ondervinden van bepaalde
stoffen afkomstig van chemische industrie. Met name is dit het geval met fluor.
Daarnaast zijn door vergelijking van de groei van planten bij gefilterde en niet
gefilterde lucht aanwijzingen verkregen, dat er een groeiverminderend effect van
verontreinigde lucht op de plantengroei bestaat. Het verdient aanbeveling dit effect
van luchtverontreiniging nader in onderzoek te nemen.
Een zeer omvangrijke problematiek doet zich voor met betrekking tot de water
kwaliteit.
Verontreiniging van het oppervlaktewater, veroorzaakt door de glastuinbouw, kan
ontstaan door middelen voor gewasbescherming, onkruidbestrijding, glasreiniging
en grondontsmetting; voorts door^meststoffen en eventueel door tuinafval.
Momenteel is het gebruik van methylbromide sterk in discussie. Overige bodemont
smettingsmiddelen (chloorpicrine, DD en EDB) staan ook aan kritiek bloot.
Voor een deel hangen de problemen samen met het feit, dat in de tuinbouw regel
matig moet worden doorgespoeld, hetzij voor verlaging van het zoutgehalte in de
grond, hetzij voor het uitspoelen van bijv. bromide na het gebruik van methyl
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bromide. Verontreinging treedt dan op door de Produkten (chemische middelen of
meststoffen) of afbraakprodukten hiervan. Uitspoeling van meststoffen verhoogt
het zoutgehalte van het oppervlaktewater. De omvang hiervan vormt een onderwerp
van onderzoek (water- en meststoffenbalans).
Omgekeerd ondervindt de tuinbouw in niet geringe mate nadelige effecten van te hoge
zoutgehalten (o.a. Cl., aanvoer via de Rijn) in het : oppervlaktewater dat als
gietwater wordt gebruikt. Het nadelig effect uit zich in opbrengstreductie. De
gewassen reageren hierop verschillend", zoals blijkt uit daarop betrekking hebbend
onderzoek.
De problematiek die zich hier aandient vraagt om een brede aanpak. De vraag kan wor
den gesteld of veel problemen niet kunnen worden opgelost, indien de tuinbouw zich
gaat concentreren op de teelt op kunstmatige substraten, of op voedingsfilm.
Problemen van grondontsmetting en gevolgen van uitspoeling kunnen dan worden onder
vangen. Er staan nadelen tegenover. Niettemin zal ook in dit kader onderzoek naar
de mogelijkhêden van teelt in alternatieve wortelmedia noodzakelijk zijn. In dit
verband dient de aandacht te worden gevestigd op onderzoek gericht op verbetering
van de waterkwaliteit. Voor substraatteelten en teelten op voedingsfilm is een
goede waterkwaliteit een absolute voorwaarde.
Echter ook voor de teelt in normale grond is verbetering van de waterkwaliteit zeer
gewenst. Het verhoogt de produktie en vermindert uitspoeling van meststoffen, omdat
de noodzaak van doorspoelen afneemt.
Een speciaal facet wordt gevormd door problemen die zich kunnen voordoen bij ves
tiging van nieuwe bedrijven en waarbij het milieu in het geding is (tuinafval,
waterverontreiniging e.d.). Hiervoor zullen speciale

oplossingen moeten worden

aangedragen.
Bij onderzoek naar vestigingsfactoren voor de glastuinbouw (centrumfunctie) moet
beschikbaarheid van energie mede een rol spelen (benutting afvalwarmte).
Conclusies
Uit bovenstaande visie op het onderzoek voor de komende 5 jaar kunnen de volgende
prioriteiten worden aangegeven:
1.

beheersing of opvang van de kostenstijgingen, In het bijzonder zal het energie
besparend onderzoek moeten worden uitgebreid en vraagt het arbeids- en mechanisatiekundig onderzoek onverminderd de aandacht

2.

het kwaliteitsonderzoek, in het bijzonder de volksgezondheidsaspecten bij de
groenteprodukten en het houdbaarheidsonderzoek bij potplanten vragen in toe
nemende mate de aandacht

3.

assortimentsverbreding en onderzoek naar marktverruiming moeten in versterkte
mate aandacht krijgen

4.

het verdient voorts aanbeveling uitbreiding te geven aan het gebruikswaardeonderzoek bij de bloemisterijgewassen
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5.

de milieuproblematiek zal tenminste dezelfde aandacht moeten blijven behouden.
Uitbreiding van het energiebesparend onderzoek moet additief zijn en mag dus niet
leiden tot vermindering van de overige onderzoekinspanningen.Dit is mede te recht
vaardigen door de extra aandacht die aan het overige onderzoek, zoals het
teelttechnisch, plantenziektekundig, bodemkundig, fysiologisch en economisch
onderzoek zal moeten worden besteed, omdat door toepassing van maatregelen, die
tot een efficiënter gebruik van energie leiden, de teeltomstandigheden zich sterk
kunnen wijzigen."
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5.

HET ONDERZOEKPROGRAMMA VAN HET PROEFSTATION

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke bijdrage de

verschillende onderzoekafde-

lingen op het Proefstation kunnen leveren aan het gewenst geachte onderzoekprogramma.
ii

Afde ling_grond_, _wate r_en_beme st ing

Algemeen
Tot de taak van deze afdeling behoren naast het eigenlijke onderzoek ook voor
lichting saktiviteiten en het routinematig grondonderzoek. De belangrijkste voorlichtingsaktiviteiten hebben betrekking op de bemestingsadvisering. Voorts is
aan deze afdeling opgedragen de uitvoering van de

Regeling Handelspotgronden van

de Proefstations Aalsmeer, Boskoop en Naaldwijk (RHP).
Door recente verschuivingen binnen de afdeling wordt het aandeel van het onderzoek,
gericht op energiebesparing, op de kwaliteit van de produkten. en op milieu-aspecten
groter.
Problemen van onderzoek
1.

Potgronden
Van potgronden wordt in de glastuinbouw een ruim gebruik gemaakt. Waar potgron
den worden gebruikt voor opkweek van jong plantmateriaal is het met het oog op
besparing van stookkosten gewenst, de jonge planten zo lang mogelijk in opkweek
te houden. Door het steeds duurder worden van veen, de belangrijkste grondstof
van potgrond, dient ook gezocht te worden naar vervangend materiaal. Van groot
belang is het kunnen kwalificeren van potgronden. Het onderzoek zal zich in 'de
komende jaren vooral richten op de fysische eigenschappen (water- en luchthuis
houding) van potgronden, omdat hiervoor goede bepalingsmethoden voor een
deel nog ontbreken. De resultaten van dit onderzoek vinden toepassing bij boven
genoemde Regeling Handelspotgronden, waarbij onder meer de belangrijkste pot
grondfabrikanten zijn aangesloten.

2*

Watervoorziening
Het streven naar optimalisering van de watervoorziening van de gewassen verdient
onder meer aandacht/om overmatig gebruik van . water tegen te gaan. Dit laatste
is nodig omdat goed water duur is; het voorkomt bovendien onnodig uitspoelen
van meststoffen. Voor optimalisering van de watervoorziening dient het waterver
bruik van de gewassen te worden vastgesteld. De invloed van de instraling op
de verdamping is inmiddels vrij goed bekend. Dit is niet het geval met de invloed
van het stoken. Meer inzicht hieromtrent is nodig. Dit laatste geldt te meer nu
automatisering van het watergeven tot de mogelijkheden behoort.
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Waterkwaliteit
Van niet alle gewassen is de gevoeligheid voor zout gietwater reeds bekend. Deze
dient alsnog te worden vastgesteld. Verder dient verbetering van de waterkwaliteit
nagestreefd te worden. Het oppervlaktewater is vooralsnog de belangrijkste bron
voor het gietwater. Behalve verontreiniging van elders (o.a. hoog chloridege
halte afkomstig van de Rijn) draagt de tuinbouw zelf ook bij tot verhoging van
het zoutgehalte in het oppervlaktewater door middel van uitspoeling van mest
stoffen. Meer inzicht in deze bijdrage zal worden verkregen door het onderzoek met
betrekking tot de water- en mineralenbalans van glastuinbouwbedrijven.
Indien over goed gietwater kan worden beschikt zal het telen in een gesloten wa
te rcirculatiesysteem (via het opvangen van drainwater) wellicht kunnen worden
overwogen. Het voordeel zou kunnen zijn, dat kunstmest voldoende diep in het
profiel kan worden gebracht, zonder gevaar voor uitspoeling naar het oppervlakte
water.
Verder

verdient het eventueel voorkomen van andere schadelijke verbindingen

in het oppervlaktewater de aandacht.
Bemesting
Algemeen bemestingsonderzoek zal nog bestaande lacunes in de kennis met betrek
king tot de bemesting moeten opvullen. Dit is met name het geval met nieuwe ge
wassen. Echter ook het gebruik van zeer zuiver gietwater brengt nieuwe problemen
met zich mee en vraagt extra aandacht voor toediening van calcium, sulfaat en
borium.
Speciale aandacht vraagt de bemesting in relatie tot de interne kwaliteit van
groenteprodukten, zoals een te hoog nitraatgehalte. Voor eventuele opname van
zware metalen geldt hetzelfde.
Tenslotte krijgt het bemestingsonderzoek een speciaal accent in het kader van
energiebesparing. Een geringere verdamping van het gewas, die gepaard kan gaan
met energiebesparing, leidt tevens tot een verminderde ionenopname en zal invloed
hebben op de distributie van voedingsstoffen in de plant. Wellicht zal'hierbij
een aanpassing van het bemestingsregime nodig zijn.
Teeltsubstraten en voedingsfilm
Het telen in andere media dan Jtasgrond, kan verschillende voordelen hebben, zoals
betere groeibeheersing, geen grondontsmetting en eventueel energiebesparing, De belangstelling voor deze teeltwijze neemt toe, waardoor onderzoek hiernaar
gerechtvaardigd is. Speciale aandacht hierbij verdient de samenstelling van
voedingsoplossingen, waarbij niet alleen aan hoofd- en spoorelementen maar ook
aan eventuele "nieuwe" elementen zoals silicium, aandacht gegeven moet worden.
Gewas- en grondonderzoek
Het gaat hierbij vooral om het toepasbaar maken van analysemethoden voor routine

bepalingen van tot nu toe niet als zodanig onderzochte elementen (zoals boriuni
en ijzer, eventueel cadmium en broom).

Het gewasonderzoek zal in bepaalde ge

vallen een aanvulling vormen op het grondonderzoek.
Afhankelijk van de omvang, waarin bepaalde ontwikkelingen in de praktijk in de
komende jaren zullen plaatsvinden, zal de benodigde mankracht voor het doen
van bepalingen (spoorelementen bij steenwolteelt e.d., fysische bepalingen bij
potgronden) hierbij moeten worden aangepast. Deze aanpassing zal moeten worden
gedekt door de inkomsten.

!ïi_

a ^e Xing_T e e Xt_en_kaskX±ma a t

Algemeen
Het onderzoek binnen de afdeling Teelt en Kasklimaat is voor een belangrijk deel ge
richt op synthese: de resultaten van uiteenlopende vakgebieden moeten worden geintegreerd in het totale teeltgebeuren. Het vereist een nauwe aansluiting aan hét
onderzoek van de andere afdelingen en aan dat van andere onderzoekinstellingen.
Voorts wordt vanuit deze afdeling het onderzoek op de regionale proeftuinen gecoör
dineerd, voor zover het de groenteteelt onder glas betreft.
Het contact met de praktijk loopt voor een zeer groot deel via de gewassenspecialis
ten van de afdeling, die als technische adviseurs aan de gewassen commissies van
de NTS zijn verbonden.
Deze afdeling heeft in de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de
verschuiving naar energiebesparend onderzoek. Verdere versterking in dit opzicht
is alleen nog mogelijk door extra mankracht.
Problemen van onderzoek
1.

Kasklimaat eh energiebesparend onderzoek
Het onderzoek zal zich richten op een zo doelmatig mogelijk energiegebruik.
Hierbij moet veel aandacht gegeven worden aan maatregelen die het warmtever
lies uit kassen tegengaan. Dit betreft de introduktie van schermdoeken in
de praktijk, het dichtmaken van bestaande kassen, toepassing van gevelisola
tie, beperking van de ventilatie, buisligging en toepassing van dubbele dekken.
Wat betreft het klimaatonderzoek zal naast het beschrijvend klimaatonderzoek
in samenwerking met andere instellingen meer tijd beschikbaar moeten komen voor
onderzoek met behulp van rekenmodellen. Hiervoor is uitbreiding nodig van de
kennis van de fysische processen in de kas (o.a. beinvloed door energiebespa
rende maatregelen) en van de kennis van de gewasreacties. Een grotere inzet van
micro-electronica is hierbij nodig, automatisering van de regeling van het kas
klimaat, evenals het verzamelen van gegevens met behulp van geavanceerde
apparatuur. De beschikbare mankracht hiervoor is onvoldoende. Voor studie naar
gebruik van afvalwarmte, waarvan het nodig lijkt er een begin mee te maken,
is in het geheel geen mankracht aanwezig.
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Door verbetering van bestaande instrumenten en de ontwikkeling van nieuwe instru
menten ontstaan in de komende jaren wellicht nieuwe mogelijkheden voor verbe
tering van de signalen voor de klimaatregeling. Het onderzoek, dat hierop be
trekking heeft, moet met de beschikbare mankracht worden voorgezét.
• 2.

Teeltkundig onderzoek
Dit onderzoek wordt bij groenten en bloemen uitgevoerd door gewasspecialisten,
die elk twee of meer gewassen behartigen. Naast eigen projecten wordt vaak onder
zoek uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers van andere vakgebieden op
het Proefstation. Ook het onderzoek op de proeftuinen wordt j.n nauw overleg met
de gewasspecialisten uitgevoerd. Vele proeven worden opgezet en uitgevoerd met
onderzoekers van andere onderzoekinstellingen.
Groenten

Door uitbreiding van het assortiment zal steecc een verschuiving

plaatsvinden in het pakket gewassen bij de gewassenspecialisten^Er zal voldoende
tijd beschikbaar moeten blijven voor onderzoek aan nieuwe gewassen
Bloemen
Glasdistrict

De uitbreiding van de bloementeelt, met name in het Zuidhollands
zou versterking wan het teeltkundig onderzoek aan sierteeltgewas

sen in het centrum van het produktiegebied rechtvaardigen. Vooralsnog kan bij de
bestaande mankracht hier niet aan worden voldaan.
3.

Gebruikswaarde-onderzoek
Het gebruikswaarde-onderzoek van rassen van groentegewassen heeft zich tot
de gewenste omvang ontwikkeld, waarbij met name ook het kwaliteitsaspect
(houdbaarheid) in de beoordeling wordt meegenomen. Daarentegen is het gebruikswaar
de-onderzoek in de bloementeeltsector tot nu toe nauwelijks goed van de grond
gekomen (enig rassenonderzoek vindt plaats bij chrysant en amaryllis). Mede ge
zien de toegenomen aktiviteiten in deze sector moet uitbreiding van het ge
bruikswaarde-onderzoek bij de onderhavige categorie van gewassen als zeer gewenst
worden beschouwd, waaraan ook in Naaldwijk een bijdrage geleverd zou kunnen
worden. De mankracht hiervoor ontbreekt echter tot nu toe.

4.

Kwaliteitsonderzoek
Het houdbaarheidsonderzoek bij groenten kon de afgelopen jaren goed worden uit
gevoerd door het aanstellen van een onderzoeker. De onderzoeksaktiviteiten rich
ten zich op het bepalen van de invloed van teeltfactoren zoals bemesting, water
kwaliteit, wortelmilieu, teeltbeheersing, klimaatbeheersing, ras e.d. op de kwa
liteit. Verder vindt ook bepaling van de invloed van handelingen bij de oogst,
sortering, verpakking en transport en milieu-omstandigheden in de periode van
oogst tot aan consumptie op de kwaliteit van het produkt plaats.

iü
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Algemeen
i

Het onderzoek op deze afdeling heeft zich met het oog op een optimale gewasproduktie
vooral geconcentreerd op de invloed van de hiervoor belangrijk zijnde milieufaktoren,
zoals licht, koolzuur, temperatuur, watervoorziening, en luchtvochtigheid.

; Voorts hebben de toepassing van groeiregulatoren, mede ter verbetering van vrucht
zetting, en ook fysiogene afwijkingen de aandacht gehad.
Dit onderzoek zal in de komende jaren worden voortgezet vooral in relatie tot de toe
passing van energiebesparende maatregelen. Enige versterking van mankracht is daar
bij gewenst.
Problemen van onderzoek
Fysiogene afwijkingen

De trend in de kasklimaatregeling, ni. zo min mogelijk energie verbruiken door
de ventilatie minimaal te maken, zal ertoe leiden dat de gewassen regelmatig en
voor langere perioden een zeer hoge waterstatus hebben. Tegelijkertijd zal de
verdamping zeer laag zijn. Onder deze omstandigheden zullen de mineralenopname en -distributie door de plant ernstig in het gedrang kunnen kanen.
In het algemeen wordt aangenomen, dat er fysiogene afwijkingen zullen kunnen op
treden onder deze typische kascondities. Kr is daarom rekening mee te houden dat
fysiogene afwijkingen bij kasteelten een hindernis zullen bLijken te zijn op de
weg naar de invoering van energiezuinige teeltmethoden.
Dit onderzoek zou derhalve grensverleggend zijn ten opzichte van de mogelijk
heden tot energiebesparing bij kasteelten door een betere beheersbaarheid van
de teelt ten opzichte van fysiogene afwijkingen. Het lijkt daarom nodig dit
project voor de planperiode aanmerkelijk te intensiveren.
2. • Schaduw en produktie

De afweging of energiebesparende constructies in het kasdek aanvaardbaar zijn
omvat

ook de vraag in hoeverre hun schaduwwerking de produktie, cq de vroeg

heid beinvloedt. De relatie tussen vroegheid en produktie enerzijds en de lichthoeveelheden welke het gewas bereiken anderzijds, dient daartoe kwantitatief
bekend te zijn. Met een te construeren beschaduwingsinstallatie zullen gegevens
ten aanzien van deze relatie verzameld worden.
3.

C02-dosering
De verdeling van het C02 door de kasruimte en de luchtverversing, als functies
van wind en raamstand, dienen nader te worden bestudeerd met het oog op een
rationele toepassing van C02.
Met het oog op verontreinigingen in de afgassen van de centrale branderinstalla
ties zal bewaking tegen schadelijke concentraties nodig zijn, vooral onder condi
ties die voortvloeien uit het telen met minder gebruik van energie.
In een dichtere kas zijn het handhaven van de meest gewenste CQ2-concentratie
en het eventueel voorkomen van te hoge concentraties van schadelijke bijmengsels
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moeilijker. Mogelijkheden tot goede regeling dienen beschikbaar te komen, zodat
centraal doseren verantwoord zal kunnen blijven.
4.

Wortelmilieu
Naarmate de bovengrondse conditionering van de gewassen verbetert, zal ook een
meer nauwkeurige regeling van het bodemmilieu wenselijk worden. Vooral de
bodemtemperatuur heeft bij dit onderzoek de aandacht.

5.

Plantgoedbewaring
Een directe wijze van energiekostenverlaging zou worden bereikt, wanneer het
mogelijk zou zijn in de zomer geteeld plantgoed te bewaren voor de winter- en
voorjaarsplantingen. Pogingen om plantgoed van allerlei gewassen te bewaren lijken
dan ook aanbevelenswaardig.

6«

Groeirequlatoren en bloembioloqie
De ontwikkelingen in de toepasbaarheid van groeiregulatoren dient nauwlettend
te worden gevolgd. Onderzoek aan bloei, vruchtzetting en vruchtontwikkeling zal
vooral plaatsvinden bij de vroege produktie van de aardbei.

7.

Trosanjer
Een speciaal onderzoek wordt verricht aan het gewas trosanjer, teneinde bij dit
gewas te komen tot produktieverbetering. Het accent ligt vooralsnog op een analyse
van de groei.

IV_

afdeling Plantenziekten_en_ziektenbestrIjding

Algemeen

Aandachtsverschuiving binnen de afdeling zal plaatsvinden samenhangend met de toe
passing van bepaalde^energiebesparende maatregelen, met milieu-aspecten en met de
toenemende belangstelling voor substraatteelten.
Aan de dringende wens het effect van eventuele luchtverontreiniging op de groei
van planten nader te analyseren, kon tot nu toe door gebrek aan mankracht niet
worden voldaan.
Problemen van onderzoek
1.

Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen en residu-onderzoek.

Van bestaande en

nieuwe bestrijdingsmiddelen zullen toepassingen moeten worden gezocht, welke
een zo gering mogelijk residu geven bij een zo groot mogelijk bestrijdingseffect.
Speciale aandacht wordt gevraagd voor het gevaar voor verontreiniging van
bodem, grond- en oppervlaktewater. Nu reeds worden aan toelating van nieuwe mid
delen voor de glastuinbouw hogere eisen gesteld dan voor die in de voller grond.
Er is daarom grote behoefte aan meer onderzoek naar het gedrag van bestrijdings
middelen, zoals afbraaksnelheid, uitspoelbaarheid en opname door het gewas. Bij
fungiciden lijken zich de meeste problemen te zullen voordoen.
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Gezien de huidige problemen zal in de komende jaren tevens veel aandacht
geschonken moeten worden aan het zoeken van alternatieve grondontsmettingsmiddelen en -methoden.
Speciale aandacht wordt

ook gevraagd voor het gebruik en de toelating van

middelen ter bestrijding van ziekten bij kleine gewassen (assortimentsverbreding),
Toetsing op ziekteresistentiè
Gezien de hiervoor genoemde problemen met betrekking tot het milieu en de volks
gezondheid verdient het gebruik van resistente rassen sterk de voorkeur.
Aan de veredeling op resistentie kan vanuit de afdeling een bijdrage worden ge
leverd door het ontwikkelen van betrouwbare toetsmethoden, door het leveren van
infectiemateriaal aan de selectiebedrijven en door het inventariseren van
in de praktijk voorkomende biotypen, stammen of fysio's van de parasieten.
Biologische bestrijding van plagen
Niet alleen het gebruik van resistente rassen, ook biologische bestrijding van
plagen verdient, waar

mogelijk, de voorkeur. De hiervoor ingezette onder-

zoekcapaciteit dient te worden gehandhaafd, daar in de eerste plaats het optre
den van nieuwe plagen een reeds bestaand bestrijdingsprogramma soms bedreigt,
in de tweede plaats rekening gehouden moet worden met andere temperatuurregimes
in de kassen in het kader van energiebesparing, hetgeen de ontwikkeling in de
verhouding van parasiet en natuurlijke vijand kan beinvloeden. Tenslotte dient
ook de mogelijkheid van selectieve

chemische middelen te worden onderzocht om

aldus een geintegreerde bestrijding in stand te kunnen houden.
Invloed van energiebesparing op het optreden van ziekten en plagen
Voor het telen bij lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheden wordt de
kans op het optreden

van vooral schimmelziekten groter. Ook ziekten, die tot

nu toe niet of nauwelijks van belang zijn, kunnen daardoor betere kansen krijgen.
Inzicht in de relatie tussen het kasklimaat en het optreden van ziekten zal de
voorkoming of bestrijding ervan kunnen bevorderen.
Voorbeelden hiervan zijn Botrytis bij verschillende gewassen en Mycosphaerella .
bij komkommer. Hieraan wordt reeds de nodige aandacht geschonken.
Substraatteelten en ziektenbestrijding
Indien substraatteelten gaan toenemen moet er rekening mee worden gehouden, dat
niet alleen bekende maar ook nieuwe ziekten kunnen optreden. Bovendien zullen bij
gewijzigde teeltwijzen ook andere middelen en toepassingswij zen.nodig zijn. Met
de introductie van substraattoelten

ontstaat derhalve ook een nieuw veld van on

derzoek op het gebied van ziektebestrijding. Een begin is hiermeè reeds gemaakt.
Preventie

van ziekten en plagen

Aan het treffen van preventieve maabegelen tegen het optreden van ziekten en
plagen moet uiteraard veel gewicht worden gehecht. Verschillende facetten hier
van blijven de aandacht vragen van het onderzoek. Een voorbeeld hiervan is
het ontsmetten van meermalig gebruikt fust.
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7.

Nieuwe ziekten
Regelmatig treden nieuwe ziekten op. Dit hangt voor een deel samen met gewijzigde
teeltwijzen en -omstandigheden. Ook het telen van nieuwe gewassen brengt het
optreden van nieuwe ziekten met zich mee. In de meeste gevallen gaat het om
ziekten, die in het buitenland reeds bekend zijn. Toch moet er in veel gevallen
ook vanuit het onderzoek op worden ingespeeld.

8*

Luchtve rontre inig ing
In het Westland is in oriënterend onderzoek gebleken, dat de groei van verschilr
lende plantesoorten in kasjes met gefilterde lucht aanzienlijk verbetert. Het
is nog niet gelukt dit verschijnsel nader te analyseren. Een speciaal onderzoek
hiernaar zou zeer gewenst zijn.

Algemeen

Deze afdeling is werkzaam op het terrein van het economisch- en het arbeidskundig
onderzoek. Tot nu toe kan de mechanisatie niet de aandacht krijgen, wegens het ont
breken van een daardoor aangestelde onderzoeker.
Naast het onderzoek en in het verlengde daarvan is aan de afdeling een landelijke
voorlichtingstaak opgedragen. Het afdelingshoofd vervult nl. tevens de functie
van "bedrijfstakeconoom" voor de glasgroenteteelt.
Problemen van onderzoek

1.

Bedrijfs-synthetisch onderzoek.
Nieuwe mogelijkheden op het gebied van toerusting en van de teelt en teelt
techniek dienen tijdig bedrijfseconomisch te worden geevalueerd. In veel ge
vallen zal dit reeds vóór het onderzoeks- of beproevingsstadium dienen te ge
schieden, teneinde het perspectief te kunnen beoordelen. Bij deze beoordeling
moet rekening worden gehouden met zich steeds wijzigende prijsverhoudingen van
de produktiemiddelen enerzijds en de veranderingen in de marktpositie van de
geleverde tuinbouwprodukten anderzijds. Dit onderzoek zal dus mede richting ge
vend zijn voor het overige onderzoek en ook de voorlichting moeten ondersteunen,

2.

Bedrijfsvergelijkend onderzoek

Door analyse van de faktoren, die verschillen in bedrijfsuitkomsten veroorzaken,
worden knelpunten opgespoord, die in de praktijk een goed bedrijfsresultaat
in de weg staan. De uitkomsten van dit type onderzoek zullen aanknopingspunten
vormen voor verder onderzoek evenals voor de voorlichting
3.

Bedrijfsmanagement onderzoek

Ten behoeve van de verhoging van höt managementniveau op de glastuinbouwbedrij
ven zal aan de ontwikkeling en toepassing van begeleidingssystemen meer aan
dacht moeten worden gegeven.
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Arbeidskundig onderzoek
Vanwege enerzijds de noodzaak grote verbeteringen in arbèidsproduktiviteit te
realiseren en anderzijds het verschijnsel dat veel nieuwe ontwikkelingen zich
aandienen, is meer onderzoek naar nieuwe produkt- en bedrijfssystemen gewenst.
Het arbeidskundig onderzoek richt zich daarbij enerzijds op het kwantitatief
analyseren van de arbeidsbehoeftë, anderzijds op het op elkaar afstemmen van
arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod.
Het kwaliteitsaspect van het produkt dient bij de arbeidshandelingen in het
oog gehouden te worden.
Mechanisatie-onderzoek
Bij het realiseren van de noodzakelijke produktiviteitsverbeteringen is het
zeer gewenst mechanisatie-onderzoek uit te voeren in nauwe samenwerking met
het arbeidskundig onderzoek. Met name de kwaliteitsverbetering*van de arbeid,
de arbeidsplaats en de arbeidsomstandigheden, verdient daarbij prioriteit.
Het mechanisatie-onderzoek in de glastuinbouw is tot nu toe achtergebleven
bij dat in andere landbouw sektoren.
De aanstelling van een onderzoeker voor de mechanisatie is een reeds lang
gekoesterde wens.
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6.

MATERIELE VOORZIENINGEN

Op het Proefstation is de behoefte aan een groot aantal investeringen zeer urgent.
Het betreft:
1. ; Hoofdgebouw
De plannen voor de bouw van een nieuw hoofdgebouw bestaan reeds meer dan 25
jaar. De huidige huisvesting is verre van ideaal. In de voorafgaande ontwikkelingsnóta's is hierop uitvoerig?'ingegaan. Thans is opnieuw een nieuwbouwplan
in voorbereiding, in samenwerking met de TFDL. Met de bouw is een bedrag ge
moeid van naar schatting ƒ 15 à ƒ 20 miljoen. Het is zeer gewenst dat dit
bedrag in de komende jaren beschikbaar komt.
2.

Energievoorziening
Voor een totaalplan voor de energie-voorziening is een rapport opgesteld door
de TFDL. Op basis hiervan worden de plannen verder uitgewerkt. Uitvoering
geniet een zeer hoge prioriteit. Voorlopige kostenraming: ƒ 5 miljoen.

3.

Instandhouding glasopstanden
Voor het op peil brengen en houden van de glasopstanden zal jaarlijks een ver
vanging nodig zijn van 2000 à 2500 m2 glas. In de voorafgaande ontwikkelings
nota's is ook hierop uitvoerig i ingegaan. Een meerjarenplan is opgesteld, dat
echter regelmatig zal moeten worden bijgesteld. Daarbij zullen met namèï de
ontwikkelingen, die voortvloeien uit de energieproblematiek moeten worden ge
volgd.
In de afgelopen jaren kon óm financiële redenen aan het streven naar vervanging
van 20,00 à 2500 m2 glas per jaar niet worden voldaan. Met het oog op de toe
komst dreigt hier een ernstig knelpunt te ontstaan, nl. dat gewerkt moet worden
met een deels verouderde outillage. Extra maatregelen, die kunnen dienen om dit
te voorkomen, moeten sterk worden bepleit,

4.

Automatisering
Hierbij wordt onder meer gedacht aan:

...

een verdergaande automatisering van de regeling van het kasklimaat
—

automatisering bij de verzameling en verwerking van. onderzoekgegevens

—

automatisering van het grondonderzoek

~

automatisering van de bemestingsadvisering en

--

automatisering van de financiële administratie.

Een automatiseringsplan voor het Proefstation is in voorbereiding, waarbij ook de
personele en organisatorische consequenties onder ogen worden gezien.
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7.

PERSONEELSBEZETTING EN SAMENWERKING

Voor de uitvoering van het onderzoek vindt samenwerking plaats met talrijke in
stellingen en instituten voor landbouwkundig onderzoek. Voorts is er een nauw over
leg met het bedrijfsleven (o.a. NTS). Een nauw contact is er tenslotte met de voor
lichting. Op de verschillende aspecten hiervan wordt hier niet uitputtend ingegaan.
Enkele aspecten vragen de aandacht.

1.

Stationering van onderzoekers

Een geïnstitutionaliseerde vorm van samenwerking tussen proefstations en instituten
voor landbouwkundig onderzoek is de stationering van gespecialiseerde onderzoekers
door de betreffende instituten bij de proefstations. De wetenschappelijke inbreng
wordt geleverd door de instituten, het onderzoekprogramma wordt in overleg vast
gesteld en de assistentie en de benodigde outillage worden geleverd door het
Proefstation, waar ook de dagelijkse leiding berust. De ervaringen met deze vorm
van stationering zijn zeer gunstig. Te Naaldwijk is het aantal gestationeerden 11,
afkomstig van een zestal instellingen.
De eigen personeelsbezetting dient te worden beoordeeld mede in het licht van het
voorgaande. Het verdient aanbeveling het aantal gestationeerden uit te breiden met
- een mechanisatie-specialist (IMAG)
- een onderzoeker voor het gebruikswaarde-onderzoek bloemisterijgewassen (RIVRO) en
- een onderzoeker voor de bestudering van effecten van luchtverontreiniging (IPO).
2.

Coördinatie onderzoek proeftuinen

Het onderzoek op een viertal proeftuinen voor glasgroenteprodukten wordt vanuit
het Proefstation gecoördineerd.
Deze proeftuinen zullen binnenkort alle over een moderne outillage beschikken.
Daarbij past een adequate mankracht. Mede in afhankelijkheid van de uitbreidings
mogelijkheden in het kader van energiebesparend onderzoek zal ook de gewenste
I

mankracht op de proeftuinen (eventueel gestationeerd vanuit het Proefstation)
moeten worden bezien.
3.

Eigen personeelsbezetting

Onder 1. zijn een drietal wensen geformuleerd met betrekking tot eventuele statio
nering. Als alternatief moet worden overwogen het opnemen van één of enkele van
de onderzoekers in eigen formatie.
Voorts dient te worden opgemerkt, dat het energiebesparend
prioriteit verdient, dat enige uitbreiding

onderzoek een zodanige

van de formatie hiervoor urgent is.

Omdat door toepassing van maatregelen, die tot een efficiënter gebruik van energie
leiden, de teeltomstandigheden zich sterk kunnen wijzigen, is extra aandacht nodig
bij het teelttechnisch, plantenziektekundig, bodemkundig, fysiologisch en economisch
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onderzoek. Daarom kan aan verdere uitbreiding van het energiebesparend onderzoek
slechts voor een deel door interne verschuiving worden voldaan.
Tenslotte moet worden genoemd, dat gebruikmaking van geavanceerde apparatuur en
de verdergaande automatisering om een aanpassing in het personeelsbestand zullen
vragen. De personele consequenties kunnen echter nog niet exact worden aangegeven.
Er zal naar worden gestreefd dit intern op te vangen.

