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WEGWIJZER
* Zoals uit de inhoudsopgave mag blijken, isde indeling vanwerkplan 1985gebaseerd op het PAGV-organisatieschema (zie blz. 4 en 5). Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin het werkplan was ingedeeld op basis van oplopend projectnummer. De methodiek van de projectnummering is overigens wel
hetzelfde gebleven (zie blz, 46), De namen van degenen die fungeren als projectleider, worden steeds
het eerst vermeld. Om wegwijs te geraken in dit werkplan dient met onderstaande aanwijzingen met betrekkingtotde indeling rekeningteworden gehouden:
* Teeltonderzoek Akkerbouw (TA)/Teeltonderzoek Groenten(TG):
- per hoofdgroep vangewassen;
- alfabetischop gewasonderdeel;
- alfabetisch op naam projectleider.
Sectio regio: TA: - alfabetisch opnaam projectleider.
TG: -perproeftuin;
- alfabetisch opgewas.
* Technisch Onderzoek inBedrijfsverband /Bedrijfssynthese:
- p e r sectie;
- alfabetisch opnaam projectleider.
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ProjectenSectie gewassen
Aardappelen
* Invloedvandevochtvoorziening opdeopbrengstenkwaliteit.

54.1.01

C.B.Bus,D.Hartmans,J.F.Houwing, CD. vanLoon
Er zijn aanwijzingen dat beregening het gunstige effect van een hoge standdichtheid op de sortering aanmerkelijk kan vergroten. Ineen proef zullen hoge plantdichtheden wel en niet worden beregend inde periode rondomdeknolaanleg.
* Landbouwkundige aspecten vanhetoptreden endebestrijding van knolziekten bijaardappelen. 54.3.04
C.B.Bus,J.F.Houwing, CD. vanLoon,A.Schepers
Bestrijding van bacterieziekten In het kader van de werkgroep "Knolziekten" zal worden nagegaan wat het
effect isvan het op voorraad rooien, enige tijd laten drogen envervolgens met de hand en machinaal oprapen t.o.v. volautomatisch rooien van pootgoed. Dit inverband met de kans op versmering van bacterieziekten. Een proef hiertoe zal worden genomen op het PAGV-bedrijf, alsmede op de proefboerderijen KooyenburgenFeddemaheerd.
Erzijn aanwijzingen dat symptoomexpressie in het veld van met zwartbenigheid besmet pootgoed samenhangt met de wijze van bewaring en voorbehandeling. Met besmet pootgoed zal worden nagegaan welk
effect verschillende bewaarmethoden hebben. Hiertoe zal op het PAGV-bedrijf en op de proefboerderij
Kooyenburgeenproef wordenaangelegd.
Het effect van het doorsnijden van de wortels (loofvernietiging) op de scierotiënvorming van Rhizoctonia
solani zal voor een aantal rassen worden vergeleken met dat van doodspuiten alleen. Dit onderzoek vindt
plaats op de proefboerderij DeWaag. Verder wordt op Kooyenburg en AG Mulderhoeve nagegaan in hoeverre schade door Rhizoctonia bij fabrieksaardappelteelt door een lagere dosering Moncereen rendabel
beperkt kanworden.

* Onderzoek naar de oorzaken van verschillen inopbrengst en inonderwatergewicht bij fabrieksaardappelen.
54.4.15
C.B.Bus,J.G Groenwold(LEI)
In de tabrieksaardappelteelt komen tussen bedrijven grote opbrengstverschillen voor. Bedrijfsvergeliikend
onderzoek met behulp van factoranalyse biedt in principe de mogelijkheid om oorzaken aan te geven die
voor deze verschillen inopbrengst verantwoordelijk zijn. Dit onderzoek werd uitgevoerd in de Veenkoloniën
in 1982 t/m 1984. In 1985 zullen de gegevens verwerkt worden en in een verslag worden vastgelegd. De
eindverantwoordelijkheid van dit project berust bij de begeleidingscommissie "Factoranalyse Fabrieksaardappelen'1.
* Deteeltvanaardappelenop bedden.

54.1.16

C.B.Bus.D Hartmans,HJ. Houtman
Uit buitenlands onderzoek is gebleken dat door de teelt van aardappelen op bedden i.p.v. ruggen, opbrengstverhogingen verkregen kunnenworden. Ditzouveroorzaakt kunnenworden door eengeringere verdamping (evaporatie) van de bedden. Ook is bij vlakke bedden de kans geringer dat water direct via de
geulen naar diepere, niet bewortelde grondlagen wegstroomt. Voorts is het mogelijk om op de bedden een
meer optimale plantverdeling te verkrijgen. Daarom zal op lichte grond nagegaan worden of in teelt van
aardappelen op bedden voor Nederlandse omstandigheden perspectief zit. In 1985 zal een proef worden
aangelegd op de proefboerderij Kooyenburg te Rolde.Samenwerking vindt plaats met het ICWteWageningen.
* Invloed van de verkruimeling van de grond op verslemping en zuurstofgehalte in relatie tot de groei van
aardappelen.
nieuw,54.1.17
C.B.Bus,D.Hartmans,J.F.Houwing, CD. vanLoon
De indruk bestaat dat op lichte kleigronden (< 20%afslibbaar) de grond er na de rugopbouw te fijn bij ligt,
waardoor deze bij veel neerslag gemakkelijk dichtslaat. Daardoor kan in het wortelmilieu zuurstofgebrek
optreden. Daarom zal op het PAGV-bedrijf en op de regionale proefboerderijen Feddemaheerd, De Waag
en Prof. Van Bemmelenhoeve een proef aangelegd worden, waarbij enkele systemen van voorjaarsgrondbewerking en rugopbouw vergeleken worden. Het effect van de mate van verslemping en0 2 -gebrek op de
gewasgroei van aardappelen zal hierbij worden nagegaan. Aansluiting zalworden gezocht bij het wortelonderzoekophetCABO.
* Onderzoek naar de invloed van de fysiologische leeftijd van pootgoed op de groei en ontwikkeling van
aardappelen.
54.4.06
CD. vanLoon,C.B.Bus,J.F.Houwing
Onderzoek naar het effect van een verschillende bewaartemperatuur op de ontwikkeling van het gewas en
op de opbrengst bijvijf rassen.Ten behoeve van het onderzoek in 1985zal van zes rassen pootgoed onder
gelijkeomstandigheden wordenvermeerderd.
Onderzoek naar het effect van terugkoelen van in licht voorgekiemd en afgehard pootgoed Erzijnaanwijzigen dat het terugkoelen gedurende enkele weken voor het poten een snellere opkomst en beginontwikkeing geeft. Ineen proef zal dit worden nagegaan. Onderzoek naar verschillen infotosynthese-capaciteit van
aardappelrassen door middel van vaststelling van de "leaf area duration" (LAD) en de globale straling, in
relatie tot de totale drogestofproduktie van het gewas. Met betrekking tot dit onderwerp zal op het PAGVbedrijf eenproef metenkele rassenworden aangelegd.
* Optimalisering vanstikstofvoeding vanaardappelen.

54.2.10

CD. vanLoon,J.F.Houwing
Inde tweede helft van het groeiseizoen isde N-voeding van aardappelen vaak niet optimaal. Een gedeelde
stikstofbemesting, mits op de juiste tijdstippen toegediend, lijkt het groeiseizoen te kunnen verlengen. Analyse van bladsteeltjes op nitraat lijkt hierbij goede diensten te kunnen bewijzen. In een proef met enkele Ntrappen en een al dan niet gedeelde N-bemesting zal het bovenstaande nader worden getoetst, waarbij
onder meer gebruik zal worden gemaakt van de zogenaamde Merckokwant-staafjes voor een snelle N0 3 bepaling. Een soortgelijke proef zal op de proefboerderijen Prof. Van Bemmelenhoeve, Feddemaheerd, De
Kandelaar, Rusthoeve en Wijnandsrade worden aangelegd. In het kader van dit project worden op het
PAGV-proefbedrijf tevens wekelijkse proefrooiingen uitgevoerd ten behoeve van het samenstellen van een
groeicurve vanaardappelen.

* Onderzoek naarde mogelijkheden van bestrijding vanvirusziekten inaardappelen.

54.3.03

A Schepers, C.B. Bus
Binnen het kader van dit project wordt de nateelt overgepoot van een aantal in 1983 uitgevoerde proeven
ter bestrijding van de virus-overdracht door bladluizen Het gewas zal vervolgens op virusziekten worden
beoordeeld. Nadere gegevens zijn wenselijk over het spuiten van minerale olie op afroep ter beperking van
niet persistente virusziekten. Op de Feddemaheerd en de A.G. Mulderhoeve zal daarom een proef worden
aangelegd waarin de bespuitingstijdstippen worden gekoppeld aan enkele niveaus van infectiedruk. Samenwerkingvindt plaats methetIPO
Zowel tegen bladrol als tegen mozariekziekten lijken er thans doeltreffender middelen te zijn. Daarom zullen
zowel op het PAGV-bedrijf als op de proefboerderij Vredepeel enkele behandelingen onder verhoogde virusdrukworden getoetst.
* Toepassing vangroeiregulerende stoffenbij pootaardappelen.

54.4.11

A Schepers, C.B. Bus
Bij pootaardappelen is het aantal oogstbare knollen per m2 van grote invloed op het rendement van deze
teelt. Er zijn aanwijzingen dat door een bespuiting van het gewas met GA3 rond de knolaanleg het aantal
knollen per plant verhoogd kan worden. Onderzoek daaromtrent zal worden uitgevoerd op het PAGV-bedrijf
en op de proefboerderij De Waag. Dit onderzoek vindt plaats insamenwerking met het CABO. Tevens worden in het kader van dit project opnieuw drie proeven met de nematiciden Temik en Vydate aangelegd om
de invloed van deze middelen op de groei en opbrengst van aardappelen nategaan. Eén proef wordt aangelegdteLelystad entweeop proefboerderij Prof.VanBemmelenhoeve.
Suikerbieten
* Optimalisatie vandeteeltvansuikerbietentijdens deafrijpingsfase.

56.8.10

A L Sm/f, J.J. Tick
De proeven op het PAGV met betrekking tot schade door meeldauw zullen worden afgesloten. Dit jaar zal
aandacht besteed worden aan Aphanomyces: een kiemplantschimmel, die wellicht ook later in het seizoen
schade kan veroorzaken. Inde regio (A.G. Mulderhoeve, Vredepeel) zal in een veldproef het middel Tachigaren via verschillende zaadbehandelingen beproefd worden. Op het PAGV zal een kasproef uitgevoerd
worden,waarinwatgedetailleerder naar devormenvanschadedoordezeschimmelwordtgekeken.
* Automatisering vandeteeltbegeleiding bijsuikerbieten.

56.8.12

AL.Smit
Ter verificatie van een ontwikkeld overzaaimodel (in overleg met de werkgroep Informatica van de CVCS)
zal op enkele plaatsen (PAGV, Rusthoeve, Feddemaheerd) een proef worden aangelegd, waarin op kunstmatige wijze gewassen gerealiseerd worden met een laag plantaantal. Aangezien in de proef ook een drietalzaaidata opgenomen zijn, kunnen de door deze lage plantaantallen veroorzaakte opbrengstdervingen en
kwaliteitsveranderingen financieel worden afgewogen tegen het resultaat bij overzaaien. De op dit moment
aangenomen relaties in het overzaaimodel zullen getoetst worden en eventueel aangepast. Een en ander
zaltoteengebruikersvriendelijk geheel geprogrammeerd worden.
* Onderzoeknaarde mogelijkhedenvanteeltvervroeging bijsuikerbieten.

nieuw, 56.4.14

A L Smit, J.J. Tick
Teeltmaatregelen en methoden die leiden tot een vroeger gesloten gewas kunnen een bijdrage leveren aan
een grotere oogstzekerheid en opbrengst. Over de op het ogenblik in onderzoek zijnde methoden zijn nog
vragen aangaande de manier vanopkweek. Ookzullen andere methodenvanvervroeging inhet onderzoek
kunnenworden betrokken.
* Onderzoek naar beïnvloeding vande kwaliteit vansuikerbieten viateeltmaatregelen.

nieuw, 56.8.15

A L Smit, J.J.Tick
Een goede kwaliteit (winbaarheid) zal in de komende jaren een belangrijk gegeven zijn om een rendabele
bietenteelt te garanderen. Viaonder andere literatuurstudie zal aandacht geschonken worden aan de factoren die kwaliteit en afrijping bepalen. Ook zullen de verzamelde gegevens in het factoranalyse-onderzoek
(zuidwesten en veenkoloniën) speciaal ten aanzien van kwaliteitsaspecten verwerkt worden. In bestaande
veldproeven met stikstofobjecten zal onderzocht worden in hoeverre de zogenaamde "snelle nitraatmetho-

de" een adviseringsmiddel kan zijn om tot een hogere winbaarheid te komen. Tevens wordt overwogen om
heteffect vanenkelegroeiregulatorenop dekwaliteit teonderzoeken.
* Laagsgewijze pH-verhoging onder de bouwvoor door middel van injecteren van kalkmeststof in vloeibare
vorm.
56.1.05
J.J. Tick
Nader onderzoek naar het positieve effect vanondergrondsbekalking op deopbrengst van suikerbietenzal.
samenmetCSMenThemansworden nagegaanin:
- eenproefveld op rodoorngrond met pH-trappen indeondergrond;
- een proefveld op jonge, gemengwoelde veenkoloniale grond met pH-trappen in bouwvoor ten ondergrond;
- 2demonstratieproeven opveenkoloniale grond.
Periodiek gedurende het groeiseizoen zullen waarnemingen en proefoogsten worden uitgevoerd. De nawerkingvanondergrondsbekalking opvolggewassen zalwordengevolgdopdevoormalige proefvelden.
* Verbetering van de opbrengst en de groei van suikerbieten door grondbindende en grondbedekkende
middelen.
56.4.06
J.J. Tick
Het onderzoek over bestrijding van winderosie is afgesloten. De resultaten zullen worden samengevat in
een verslag. In een proef op de proefboerderij Feddemaheerd zal de invloed van zaaibedbereidingswijze
en van bodemstabiliserende middelen worden onderzocht. Kunstmatige beregening zal worden toegepast
om de verslempende werking vast te leggen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan mogelijkheden voor
eenversnelde opkomst op slempgevoeiige grond. Samen met J.J. Neuvel zullen middels een slempsimulatieproef indekasverschillende stabilisatiemiddelenworden getoetst.

Granen
Gerst
* Mogelijkhedenvoorverbeteringvandebrouwgerstteelt.

42.8.03

A. DarwinkelenR.D. Timmer
In 1985 wordt, met steun van het Nederlandse Graancentrum, het zomergerstonderzoek voortgezet op het
PAGV-proefbedrijf te Lelystad en op het regionale onderzoekcentrum Vredepeel. In deze proeven worden
teeltwijzen bestudeerd waarmee enerzijds de hoogst mogelijke korrelopbrengst en anderzijds een (hoge)
opbrengst met goede (brouw)kwaliteit wordt verkregen. De aandacht richt zich vooral op de hoogte en de
verdeling van N-bemesting bij een 2-tal rassen (voergerstras en brouwgerstras). Een economische evaluatie van beide teelten zal deel uitmaken van het onderzoek Inaanvullend onderzoek zullen groeiregulatoren
(zowel nieuwe als bestaande produkten) onderzocht worden op hun effect op strostevigheid en opbrengstvorming. Het isde bedoeling het zomergerst-project af te sluiten in 1985. De resultaten enopgedane kennis
zullenworden uitgewerktenaande praktijkworden doorgegeven (o.a.inthemaboekje).
* Optimalisering vandeteelttechniek voor deopbrengst enkwaliteit bijwintergerst.

nieuw,42.8.04

R.D.Timmer, A.Darwinkel,N.vandenEijnden,J.K.Ridder
Gezocht wordt naar een teeltwijze waarmee gewasbestanden worden gecreëerd die, mede i.v.m. de beperkte strostevigheid, hoge en oogstzekere opbrengsten geven. Daartoe worden op de proef te Wieringerwerf en Lelystad proeven met variërende plantdichtheid en stikstofregime aangelegd om allereerst inzicht
te krijgen in de optimale gewasstructuur en de opbrengstvorming bij 6- en 2-rijige wintergersten. Gezien de
betere geschikheid van nieuwe 2-rijige rassen voor brouwgerst zal i.s.m. het NIBEMook de invloed op kwaliteit worden onderzocht. Het reeds lopende onderzoek naar optimale stikstofaanwending op lössgrond
(proj.42.3.01),dat in 1985onveranderd wordt voortgezet, wordt indit projektondergebracht
Graangewassen
* Opbrengstanalytisch onderzoek bijgraangewassen.

41.4.09

A.Darwinkel
In 1984werd bij wintertarwe uitgebreid onderzoek uitgevoerd om te komen tot een snelle, betrouwbare methodiek ter vaststelling van het aantal aren. In 1985 zal dit onderzoek op beperkte schaal worden herhaald

om de gevonden resultaten te verifiëren. De belangstelling van de praktijk voor triticale heeft vele vragen
doen rijzen aangaande de teelttechniek. Opbrengstanalytisch onderzoek aan uiteenlopende gewassituaties
(2 rassen, 3 plantdichtheden en ca 5 N-objecten) moet informatie opleveren waarmee op korte termijn een
(redelijk) betrouwbare teelttechniek kanwordenontwikkeld.
Wintertarwe
* Teelttechniekvanhoog-produktieve wintertarwegewassen.

41.4.10

A.Darwinkel
Het onderzoek wordt op dezelfde wijze uitgevoerd als in 1984. Indit onderzoek wordt gezocht naarverbanden tussen plantdichtheid, raseigenschappen en stikstofaanwending. Op de regionale proefboerderijen
Ebelsheerd, Rusthoeve en Wijnandsrade omvat het onderzoek 3 plantdichtheden en 8 N-objecten; op Feddemaheerd, Prof. Van Bemmelenhoeve en Westmaas zijn het 3 rassen en (aezeifde) 8 N-objecten. Op het
PAGV-proefbedrijf te Lelystad is het onderzoek een combinatie van 3 rassen,3 plantdichtheden en 5 N-objecten. Te Lelystad zal, in vervolg op 1984, worden nagegaan in hoeverre een schraal ontwikkeld gewas
door tijdige N-voorziening kan worden gecorrigeerd. Het isde bedoeling dit onderzoeksproject in 1985 afte
sluiten.
* Teeltvan bakwaardige wintertarwe.

41.7.11

A,Darwinkel (i.s.m. B.Belderok (IGMB),G.L. Peels(Meneba), L.A.J. Prins(NGC))
Dit onderzoek, gestart in 1984, wordt in 1985 uitgebreid. Op het PAGV-proefbedrijf te Lelystad en op de
regionale proefboerderijen Ebelsheerd en Westmaas worden 12 wintertarwe-rassen uitgezaaid. Een verschillende N-voorziening wordt bereikt door ingewasstadium F9-10 resp. geen,een normale en eendubbeleoverbemesting toe te dienen. Voor meer uitgebreide informatie omtrent maal-en bakeigenschappen worden van de rassen Arminda, Okapi, Obelisk, Avalon, Kanzler en Camp Remy 10 are uitgezaaid op proefboerderij Westmaas en voorzien van een normale en een dubbele overbemesting. Het kwaliteitsonderzoek
vindt plaats bij Meneba (Rotterdam) en op het IGMB (Wageningen). Het NGC draagt bij in de financiering
vandit project.

Handelsgewassen
Engels raaigras
* Deinvloedvanstikstofbemesting op degroei enzaadopbrengsten vanEngels raaigras.

47.2.01

W.J.M. Meijer, S. Vreeke
Met de oogst 1984 is de reeks specifieke stikstofproeven afgesloten. De komende tijd zullen de resultaten
vande hele reeks proeven bewerkt worden enzal inoverleg met IBenCAD (bodemaangelegenheden landbouw) een advies opgesteld worden waarin zo mogelijk de bodemvoorraad minerale stikstof is verwerkt. Al
enkele jaren zijn onder de noemer van dit project twee proeven opgenomen die slechts zijdelings gericht
zijn op de stikstofbemesting. Beide proeven worden in 1985 nogmaals herhaald Op proefboerdenj Rusthoeve wordt de vergelijking van de inzaaimethoden van Engels raai onder dekvrucht of in open land herhaald inverband met structuurproblemen in de proeven van 1983 en 1984. In de komende proef wordt geploegd in plaats van gefreesd. Op veenkoloniale grond zijn in vorige proeven verschillende zaaitijden
slechts gedeeltelijk gerealiseerd. Daarom wordt in 1985 nogmaals de interactie van zaaitijd met stikstofbemesting bekeken (Geert Veenhuizenhoeve).
Graszaadgewassen
* Detoepassing endeeffecten vangroeiregulatoren bijgraszaadgewassen.

46.4.02

W.J.M. Meijer, S. Vreeke
Met enkele experimentele groeiregulatoren kan legering van Engels raai, veldbeemd en roodzwenk volledig, gedeeltelijk of tijdelijk voorkomen worden. De opbrengstverhogingen, die bij verminderde legering verwacht worden,zijntot nutoe niet altijd gerealiseerd. Inde voortzetting van hetonderzoek zullen nieuwe middelen, die aangekondigd zijn, meegenomen worden. Via waarnemingen aan de verschillende objecten in
deze proeven wordt getracht gegevens te verkrijgen over het proces van zaadzetting, zaadvulling en embryoabortie dat nade bloei plaatsvindt. Op die wijze wordt getracht om de voor een eventuele toelating benodigde landbouwkundige gegevens te verkrijgen en dezelfde proeven te benutten om het inzicht inzaad10

zetting en zaadvulling te verhogen. De proeven worden uitgevoerd op het proefbedrijf te Lelystad en op de
proefboerderijen RusthoeveenFeddemaheerd
* Deinvloed vandegewasstructuur opdeproduktievan bloeihalmen enzaad bijgraszaadgewassen.
46.4.03
W.J.M. Meijer. S. Vreeke
De produktie van bloeihalmen in graszaadgewassen valt vaak tegen wanneer de zode te dicht groeit of
wanneer de grasmat voor de winter te ruig is en te veel oude blad-, stro- en stoppelresten bevat. Bij eerstejaarsgewassen blijkt het vaak erg gunstig om na de oogst van de tarwedekvrucht een opschonende bewerking uit te voeren. Als gevolg van lichtgebrek onder de tarwe ontstaat vaak een gewastype met sterk
gestrekte spruiten. Door het maaien stoelt het gras wat sneller uit. Meer effect heeft waarschijnlijk dat na
maaien kortere, gedrongen spruiten ontstaan en het gewas een meer open structuur behoudt tot aan het
schieten inhetvoorjaar toe. Inde proeven wordt nagegaan hoedaardoor de bloeihalmproduktiewordt beïnvloed. Bijoverjarige gewassen kan de bloeihalmproduktie verminderen doordat de graszode te dicht wordt.
Dat heeft twee oorzaken. Inde eerste plaats blijft na de oogst een grote hoeveelheid stoppels en dode bladeren achter. In de tweede plaats kan bij overjarige gewassen, vooral bij de fijnere grassen, te sterke uitstoeling optreden Voor de oogst in 1985worden 3 proeven aangelegd in zowel veldbeemd als roodzwenk
(eerstejaars en overjarig samen). Nagegaan worden de effecten van het tijdstip en diepte van maaien en
van hettijdstipvandestikstofbemesting (Lelystad enproefboerderij Rusthoeve)
* Criteriavoor en bepaling vandegunstigste periodevoor hetzwadmaaienvangraszaadgewassen
46.6.04
S. Vreeke, W.J.M. Meijer
Omdat graszaadgewassen onregelmatig afrijpen en weinig vastzadig zijn, is het moeilijk de meest gunstige
oogstperiode te bepalen. In het onderzoek wordt geprobeerd vast te stellen bij welk vochtgehalte van het
zaad metzwadmaaien begonnen kan worden inverband met kiemkracht en opbrengst. Aan de andere kant
zal ook een vochtgehalte aangegeven kunnen worden waarbij het zwadmaaien teveel uitvalverlies zal veroorzaken en maaidorsen gunstiger zal zijn. De zwadperiode wordt onder geconditioneerde omstandigheden doorlopen om de grote verschillen in hetveld tevermijden. Hetonderzoek wordt uitgevoerd te Lelystad
bijEngels raai,veldbeemd en roodzwenk.
Vezelvlas
* Dezaadproduktie vanvezelvlas.

51.6.01

S. Vreeke
De produktie en export van zaailijnzaad is een belangrijke peiler voor de Nederlandse vlasteelt. Door nieuwere oogstmethoden middels veldrepelen, waarbij de zaadwinning isontkoppeld van de vezelwinning, kon
het rendement voor de teler verbeteren. In samenwerking met IBVL wordt onderzoek gedaan op de Prof.
Van Bemmelenhoeve en op de Rusthoeve naar verhoging van de zaadproduktie d.m.v. groeiregulatoren en
viaeenvoor dezaadproduktie gunstiger oogsttijdstipvanveldrepelen.
Winterkoolzaad
* Onderzoek naar de invloed vandegewasstructuur opdeopbrengstcomponenten bijwinterkoolzaad.
nieuw, 50.4.02
S. Vreeke. J.K.Ridder
Op dit moment is niet duidelijk aan welk gewastype de voorkeur gegeven moet worden. Bij meer inzicht in
de gewasfysiologie kan het nate streven gewastype geformuleerd worden. Inkleinschalige veldproeven op
het PAGV en op regionale proefboerderijen zal middels groei-analyse de gewasstructuur worden bestudeerd (o.a.zaaitijd,standdichtheid, groeiregeling door chemische middelen).
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Voedergewassen.
Eiwithoudendevoedergewassen
* Onderzoek naareiwithoudende voedergewassen.

nieuw,95.8.01

J.J Schröder
Naast erwten en veldbonen voor droge oogst vallen nu ook zoete lupinen onder de EG-steunmaatregelen.
Hierbij gaat het vooral om de eiwitrijke witte lupine, waarmee in Nederland geen ervaring is. Op de proefboerderijen Kooyenburg en Vredepeel zal oriënterend worden nagegaan in hoeverre dit gewas vooral op
droogtegevoelige, zure zandgronden perspectief biedt. Daarbij zal ook de samenstelling van zaad envegetatieve delen worden bepaald, alsmede de invloed van de teelt op de aaltjespopulatie. Gezien de te lage
opbrengst en voederwaarde zal het onderzoek met zonnebloemen voor silage voorlopig niet worden voortgezet.
(Snij)maïs
* Eenvoudigeopbrengstbepalingsmethodenbijsnijmaïs.

96.0.08

BA. tenHag,H.M.G.vanderWerf
De resultaten van het onderzoek zullen samen met voerbanken en loonwerkers in een verslag worden samengevat. Conclusies en richtlijnen voor de praktijk worden via de landbouwpers uitgedragen. Gevonden
relatieszullentoteeneenvoudig computermodel worden verwerkt.
* Effectvaneenaanvullende stikstofbemesting incombinatie metrijenfrezen bijsnijmaïs.

nieuw,96.2.19

J.J Schroder
Mechanische bewerking in maïs vindt, niet alleen voor onkruidbestrijding, steeds meer ingang. Met name
frezen kan, volgens proeven, opbrengstverhogend werken. In de praktijk wordt bij deze bewerking soms
tegelijkertijd een stikstofgift ingewerkt. In proeven te Creil en Maarheeze wordt nagegaan in hoeverre zo'n
aanvullende N-gift,alof niet gecombineerd metrijenfrezen,perspectief heeft.
* Invloed van de drijfmesttoepassing in het maïsgewas op de opbrengst en op de stikstofbenutting, -uitspoelingen-vervluchting.
nieuw, 96.2.20
J.J.Schroder(is.m Titulaer, delaLande Cremer(IB). VanSteenvoorden (ICW).
Gezien de teverwachten wetgeving zal een zo goed mogelijke benutting van een beperkte drijfmestgift met
een minimale belasting van het milieu belangrijk worden, in samenwerking met afd. TOB, IB, NMI, ICW,
IMG-TNO, IMAG wordt in een meerjarige proef te Heino nagegaan op welke wijze tot een maximale stikstofbenutting kan worden gekomen met minimale uitspoelings- en vervluchtigingsverliezen. Daarbij worden
verschillende toedienings- en conserveringswijzen van stikstof vergeleken, te weten: wel/niet delen van de
drijfmestgift, oppervlakkige toediening en infectie, wel/geen winteroverblijvend volggewas. Dit project is
eengewijzigde voortzetting van project 96.2.15.
* Invloedvandezaaitijdop deopbrengst enkwaliteitvansnijmaïs.

96.4.09

H.M.G.vander Werf. BA. tenHag
Het onderzoek naar het opbrengstvermogen van enkele rassen als CCM en snijmaïs wordt stopgezet. In
overleg heeft het CABO het opbrengstverloop en de fotosynthese van een vroeg en een laat gewas in de
herfst onderzocht. Indit kader zullen de gegevens van de PAGV zaai- enoogsttijdenproevenverder worden
uitgewerkt.
* Grondbewerking enzaaibedbereiding bijsnijmaïs.

96.1.10

H.M.G.vander Werf
Het onderzoek naar de invloed van oppervlakkige grondbewerking in het gewas (frezen, schoffelen) wordt
in een proef met CABO en LH geheel gericht op het verklaren van de soms optredende opbrengstverhoging.
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* Teeltoptimalisatie bijmaïs

96.8.11

H.M.G.vander Werf
De bestaande optimalisatieproeven worden mede door tijdgebrek voorlopig niet voortgezet. Wel zal via bemonnstering in andere proeven getracht worden informatie te verkrijgen omtrent de gewenste N-opname
voorde bloei
* Snijmaïsincontinuteelt opzandgrond bijverschillende behandelingen vande bodem.

96.4.16

H.M.G.vander Werf. P.Nicolai
Praktijkervaringen wijzen op een teruglopen van de maïsopbrengst bij deveel voorkomende continuteelt In
vruchtwisselingsproeven met optimale teeltomstandigheden wordt dit niet of nauwelijks gevonden. Mogelijk
spelen in de praktijk hierbij negatieve invloeden van bodemverdichting, verslemping en onjuiste grondbewerking een rol Samen met de afdeling TOB, het ICW en de afdeling Grondbewerking van de LH,wordt dit
onderzocht in proeven met een viertal systemen van bodembehandeling tussen oogst en zaai. Naast de
mate van bodemverdichting (berijden in de winter) is ook stoppelbewerking en groentebemesting ais variant opgenomen. De eerste resultaten tonen zeer duidelijke effecten van bodemverdichting. Het onderzoek
wordt uitgevoerd in Herxen (beekeerdgrond), Lemelerveld (veldpodzol), Lemelerberg (enkeerdgrond) en
Westerhoven (enkeerdgrond).
* Invloedvandezaadkwaliteit endekiemomstandighedenopdeopkomst enopbrengst bijmaïs.

96.4.17

H.M.G.vanderWerf
Het zaadkwaliteitsonderzoek, dat samen met enkele kweekbedrijven en het RPVZ is uitgevoerd, zal worden
verslagen. Het onderzoek naar de zin van bijzaaien of overzaaien bij slechte opkomst, wordt ongewijzigd
voortgezet inCranendonck, Lelystad enWijnandsrade.
* Invloedvanteeltonder transparantfolie enuitplantenopdeopbrengst enkwaliteit vanmaïs.
nieuw, 96.4.18
H.M.G.vander Werf
Inde praktijk is nogal belangstelling voor maïsteelt onder folie. Over de perspectieven hiervan is, mede gezien de hoge kosten voor Nederlandse omstandigheden, te weinig bekend. Op de proefboerderij te Heino
zal deze teeltwijze worden vergeleken met normale zaai voor een vroeg en een laat ras; en bij normale en
late zaai met en zonder voorteelt van Italiaans raaigras. Het uitplanten gebeurt met maïs die onder normale
en lange dag is opgekweekt. Om eventuele problemen met het afbreken van de folie te volgen, wordt de
proef 3jaar in continuteelt uitgevoerd. Ineen proef te Lelystad zal de nadruk meer liggen op het plantgetal
endenoodzaak vanfosfaatrijenbemesting bijfolieteelt.
Diversen
* Voorbereiding, invoering en begeleiding vanautomatiseringssystemen voor hetPAGV.

99.0.08

A L Smit,H.Drenth,R. Duynhouwer. G.Jeuring
Naast de automatiseringswerkzaamheden van het PAGV (begeleiden onderzoekers door middel van interne cursussen, ontwikkeling algemeen toepasbare programma's, beheer computersysteem) zal tevens aan
automatiseringsactiviteiten inde regio aandacht worden geschonken. Met name nu proefboerderij Rusthoeve en CA Barendrecht de beschikking hebben over een microcomputer, zullen gereedgekomen programma'sop hetgebiedvanverwerking van proefresultaten enteeltbegeleiding moetenworden overgezet.

Projecten Sectie regio
* Invloed van het losmaken van de ondergrond van zavel-en kleiplaatgrondenop devochtvoorziening, beworteling enproduktievan landbouwgewassen,
21.1.51 WS/RH
J.Alblas enJ.G.N. Wander
Inhet zuidwesten van Nederland is de ondergrond van een deel van de gronden moeilijk of niet doorwortelbaar. Nagegaan wordt of het losmaken van deze gronden een gunstige invloed heeft op de bewortelingsdiepte. De proeven zijn aangelegd op proefboerderij Westmaas (zavel met aflopend profiel), Werkendam
(klei op zand) en proefboerderij Rusthoeve (matig lichte zavel op zeer lichte zavelondergrond). Naast onbehandeld worden o.a. de objecten woelen tot 80 cm diep, woelen en spitfrezen vergeleken. Inde Brabantse
Biesbosch is een proef aangelegd waarin het plaatgrondprofiel tot 90 cm is losgemaakt met een spitfrees.
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Te Bruinisse ligt een proef waarin verschillende wijzen van losmaken van deverdichting onder de bouwvoor
worden vergeleken. Via de werkgroep "Losmaken ondergrond Zuidwesten" wordt met landelijke instellingen samengewerkt.
* Kalihoeveelheden- enkalitoestandenproeven op kalifixerendegrond

25.2.50WS

J.Alblas
Er bestaat een verband tussen de kalitoestand van de grond en de gewasopbrengsten Inhet estuariumgebied lijkt het echter moeilijk de kalitoestand van de grond te verhogen tot een peil dat gezien de opbrengsten optimaal is. Op drie proefvelden met kalihoeveelheden en kalitoestanden wordt onderzocht of de nieuweadviesbasis voor kaiibemesting op de betrokken gronden toepasbaar is Het onderzoek wordt insamenwerking methet IBuitgevoerd
* Toepassingvaningedikte,dunnevarkensmest indeakkerbouw.

27.2.51 RH/WS/AGM

J.Alblas,T. RozenveldenJ.G.N. Wander
Ingedikte dunne varkensmest, verkregen met uitvlokmiddelen en de zeefbandpers, bevat ca 25% drogestof. Van sommige elementen komt indit produkt relatief veel voor (bijvoorbeeld Pen Cu),van andere minder
(bijvoorbeeld Nen K). De landbouwkundige waarde van de mest wordt indrie regio's onderzocht in meerjarige veldproeven, waarbij in de eerste plaats gekeken wordt naar de fosfaatwerking. Daarnaast wordt de
invloed van de in de mest aanwezige metalen (Cu en Zn) op de gehalten in het gewas en in de grond gevolgd.
* Vruchtwisselingsonderzoek inverband met bouwplanvernauwing.

28.4.50WS/FH

J.AlblasenJ.K. Ridder
Inde praktijk is een ontwikkeling naar bouwplanvernauwing aan de gang, vooral wat betreft de arbeids- en
kapitaalsintensieve teelten (aardappelen en suikerbieten). De vraag is of nauwe bouwplannen een gunstig
financieel bedrijfsresultaat opleveren op korte en lange termijn. In dit onderzoek worden vruchtwisselingssystemen met/zonder grondontsmetting (2-,3- en4-jarige rotaties) op lange termijn bestudeerd, waarbij per
rotatie gelet wordt op opbrengst, structuur en bewerkbaarheid van de grond, plantenziekten, onkruiden en
stikstofreacties. Inditonderzoek wordt metlandelijke instellingen (o.a.PD,IB) samengewerkt.
* Stikstofbemesting voor blauwmaanzaad.

50.2.51WS

J.Alblas,A.Rops
Het advies voor de stikstofbemesting is nog gekoppeld aan het oude advies voor wintertarwe. Getracht
wordt het verband te vinden tussen de stikstofvoorraad in de grond en de optimale stikstofhoeveelheid bij
het nieuwe ras Marloes, bestemd voor de farmaceutische industrie. Door Diosynth zullen monsters worden
geanalyseerd ominzichttekrijgen inde invloedvanstikstof opde kwaliteit.
* Onderzoek naar stikstofbemesting, plantaantal, opkweekmethoden plantmateriaal en bestrijding van wortelvlieg inknolselderij.
62.4.50WS
J.Alblas
Indit onderzoek betreffende de teelt van knolselderij worden de navolgende aspecten inafzonderlijke proevenonderzocht:
a.dewijzevandelingvande stikstofbemesting;
b.opkweekmethoden vanplantmateriaal o.a.kluitplanten;
c. piantverband bijhetrasMonarch.
* Destikstofbehoeftevanspruitkoolrassen.

83.2.51WS

J.Alblas
Nu de relatie stikstofvoorraad in de grond en optimale stikstofgift bewezen is, wordt getracht de optimale
stikstofhoeveelheden voor diverse rassenvasttestellen.Hiertoeworden inéénproef vijf rassengeteeid.
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* Plantgatbemesting bijspruitkool.

83.2.52WS

J.Alblas
Onder de handelsnaam Osmocote wordt een langzaam vrijkomende meststof aangeboden, welke gebruikt
kanworden voor plantgatbemesting bij spruitkool. Eenstikstofbevattende soort zal qua werking worden vergeleken metkalkammonsalpeter.
* Onderzoek naar de stikstof- en fosfaatwerking van afvalwaterzuiveringsslib, toegepast in vloeibare vorm
bijaardappelen.
54.2.66 BEM
N.H.J.N. vandenEljnden
Door de uitbreiding van het aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt er steeds meer slib aangeboden,
wat voor akkerbouwgronden een goede aanvulling van de organische stofaanvoer kan betekenen. Naast
organische stof bevat het slib stikstof en fosfaat. Nagegaan wordt wat de bemestingswaarde is van 0,50 en
100m3vloeibaar slib (5-7% ds.). Daarnaast is een object 50 m3vloeibaar slib aangelegd waaraan een nitrificatie-remmer is toegevoegd. Per slibtrap worden vijf N-hoeveelheden gegeven om de stikstofwerking van
hetslibenvande nitrificatie-remmervasttestellen
* pH-trappenproef op lossgrond bijverschillende kalitoestanden vandegrond.

nieuw, 26.2.52WR

P.M.T.M. Geelen
Door aanleg van deze proef zal worden getracht aanwijzingen teverkrijgen omtrent dejuistheid van het huidige kali- en pH-advies bij een bouwplan metwintertarwe, wintergerst, aardappelen en suikerbieten. Onderzoek in samenwerking met IB. Mogelijk kan een verklaring worden gevonden voor de lage aardappelopbrengsten op lossgrond bij hoge pH's.
* Verhoging van het produktievermogen van lossgrond door verbetering van de structuur d.m.v. organischestof bijviervruchtopvolgingssystemen.
27.2.50WR
P.M.T.M. Geelen
Op de Zuidlimburgse akkerbouwbedrijven is de slechte structuur en slempgevoeligheid (watererosie) één
van de grootste knelpunten. In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre toepassing van organische stof
deopbrengst en kwaliteit vandegewassen ende bodemstructuur blijvend kanverbeteren.
* Het effect van enkele groenbemesters, al dan niet in combinatie met op het veld achtergebleven stro, op
deopbrengst vanhetvolggewasop lossgrond.
nieuw, 27.2.52WR
P.M.TM.Geelen
Dit onderzoek zal moeten uitwijzen welke groenbemester, uit bemestingsoogpunt en als grondbedekker,
het meest geschikt isvoor lossgrond die in hetvoorjaar wordt geploegd. Dewaarde vanop het land achtergeblevenstrozalworden gekwantificeerd.
* Onderzoek naar de invloed van intensieve vruchtopvolging en voorvruchteffecten op de opbrengst en
kwaliteit bijsuikerbieten opzandgrond.
28.4.51VP
P.M.T.M. Geelen
Het bouwplan van kleine akkerbouwbedrijven op zandgrond beperkt zich vooral tot intensieve teelten met
een hoog saldo. Voor de vruchtwisseling betekent dit nauwe rotaties, hetgeen problemen kan veroorzaken
met de bodemgezondheid. Op deze bedrijven staat menook kritisch tegenover maïs inhet bouwplan. Indit
onderzoek worden drie rotaties vergeleken: aardappelen-suikerbieten; snijmaïs-suikerbieten; granen-suikerbieten. Aan het referentiegewas suikerbieten worden vier N-hoeveelheden gegeven. Deeerste resultaten
wijzen nietopeenongunstige voorvruchtwerking vansnijmaïs.
* Onderzoek naar de invloed van het zaai- en oogsttijdstip bij een middenvroeg en een laat ras op de bewaarbaarheid vanwitlofpennen diezijngeteeld op lossgrond.
nieuw, 73,4.54WR
P.M.T.M. Geelen
De oogst van late rassen levert op lossgrond vaak problemen op omdat deze te laat in het seizoen valt. Dit
onderzoek iser op gericht om nategaan of de oogst vervroegd kanworden,zonder dat de bewaarbaarheid
vande pennen endetrekresultaten hieronder lijden.
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* Onderzoek naardeinvloedvanhetplantaantalopdeopbrengst vanveldbonenrassen.

88.4.50WR

P.M.T.M. Geelen
Bij een grof-, een middenfijn- en een fijnzadig ras wordt nagegaan hoe de opbrengst zich gedraagt bij diverse piantaantallen en welke oogstcomponenten (aantal peulen, peulgrootte, zaadgrootte) hiervoor verantwoordelijk zijn.
* Onderzoek naar de opbrengst en kwaliteit van fabrieksaardappelen met onder meer snijmaïs als voorvrucht
28.4.52 KB
H.J. Houtman
In het gebied waar overwegend fabrieksaardappelen worden verbouwd, is men zeer kritisch ten aanzien
van de opbrengst van fabrieksaardappelen naeen gewas snijmaïs. (De mogeljke invloed van Atrazm isalin
onderzoek en blijft hier buiten beschouwing.) Het onderzoek richt zich op de invloed van maïs als voorvrucht in de vruchtopvolging snijmaïs-fabrieksaardappelen. Daarbij wordt runderdrijfmest aan snijmaïs gegeven en wordt de invloed daarvan bepaald. Ter vergelijking zijn de rotaties granen-fabrieksaardappelen
ensuikerbieten-fabrieksaardappelen inhetonderzoek opgenomen.
* Invloed van groenbemesting op de stikstofbehoefte, groei en opbrengst van de gewassen ineen intensief
bouwplan metfabrieksaardappelen opzandgrond.
28.4.55 KB
H.J. Houtman
Als gevolg van het nauwe bouwplan en de daarbij noodzakelijke grondontsmettingen, kunnen de akkerbouwbedrijven in het fabrieksaardappeltelend gebied weinig aandacht aan de organische stofvoorziening
- en met name de groenbemesting - besteden. Wordt de noodzakelijke grondontsmetting op een ander
tijdstip dan na het graangewas uitgevoerd, dan is de teelt van een groenbemestingsgewas wel mogelijk.
Onderzocht wordt wat het effect van verschillende vormen van groenbemesting is op de stikstofbehoefte,
groeienopbrengst vanfabrieksaardappelen ensuikerbieten.
* Onderzoek naar het effect van stikstofhoeveelheden, stikstofdeling en tijdstip van toepassing op de ontwikkeling enopbrengst vanfabrieksaardappelen.
55.2.51 GV/AGM/KB
H.J.HoutmanenT. Rozenveld
Een gedeelde stikstofgift bij fabrieksaardappelen leidt mogelijk tot een betere benutting van de gegeven
stikstof. Hierbij zal vertraging van de knolzetting vermeden moeten worden. De groeiperiode zal zodanig
gereguleerd moeten worden dat naast eenvroege start het gewas gedurende de groeiperiode zo lang mogelijk produceert, dusgroen blijft.
* Onderzoek naar de stikstofwerking van pluimveedrijfmest met/zonder toepassing van een nitrificatieremmerdiewordttoegediend vóór deteeltvanfabrieksaardappelen.
55.2.52 GV/AGM/KB
H.J.HoutmanenT. Rozenveld
De laatste jaren wordt in toenemende mate drijfmest toegepast vóór het gewas fabrieksaardappelen. Als
gevolg van de grote aanvoer van mest via de mestbank Gelderland betreft dit voornamelijk pluimveedrijfmest. Onderzocht wordt met hoeveel stikstof uit deze mest voor het fabrieksaardappelgewas rekening moet
worden gehouden als deze mest inde herfst of in hetvoorjaar wordt toegediend.Tevens wordt in dit project
het effect van een nitrificatieremmer (dyciaandiamide), toegediend gelijktijdig met de mest in de herfst,onderzocht. Het onderzoek wordt in samenwerking met het IB in het fabrieksaardappeltelend gebied, op 6
proefvelden,zowelopzand-alsdalgrond uitgevoerd,
* Toepassing vanafvalwaterzuiveringsslib indeakkerbouw.

26.2.50 BEM/AGM

A. deJong, N.vandenEijnden,T. Rozenveld
Door detoenemende produktie van afvalwaterzuiveringsslib is steeds meer de vraag actueel in hoeverre dit
slib in de akkerbouw kan worden toegepast. In een zestal regio's is sinds 1977 onderzoek verricht aan de
hakvruchten met hoeveelheden slib van 0, 10 en 20 ton ds/ha. Tevens zijn per slibtrap 5 N-hoeveelheden
gegeven om de stikstofwerking van het slib vast te stellen. Naast het bepalen van de landbouwkundige
waarde wordt nagegaan in hoeverre zware metalen in gewas en grond een rol kunnen gaan spelen. BIJ dit
onderzoek wordt met enkele landelijke instellingen samengewerkt. De resultaten van deze proefserie zijn in
een rapport samengevat. Sinds 1984 wordt dit onderzoek nog op 2 proefvelden (Wieringerwerf en Emmercompascuum)voortgezet
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* Methoden van grondontsmetting incombinatie met toepassing van granulaten ter bestrijding vanaardappelmoeheid opzavelgrond
16.3.50FH
J.K Ridder
De bestrijding van aardappelmoeheid geef! vaak teleurstellingen op zavelgronden. Vooral op zwaar besmette percelen is het de vraag of het miecteren van dichloorpropeen of metam-natrium alleen voldoende
is. Omdat de bestrijding indetoplaag tewensen overlaat, zou een combinatie met granulaten de bestrijding
kunnen versterken. Hoe groot het probleem is. mag blijken uit hetfeit dat op besmette grond geen pootaardappelen mogenworden geteeld
* Pootgoedbewaring envoorkiemen bijdeteeltvan pootaardappelen.

54.4.53 FH

J.K Ridder
Aardappelen, bedoeld voor de pootgoedteelt, die inhetvoorjaar 3à6weken buiten staan voor het afharden
van de kiemen, groeien minder vlot dan wanneer ze binnen bij kunstlicht zijn afgehard. Twee ontwikkelingen
in de regio vragen hierbij om nader onderzoek, namelijk de bewaring in de "schuurkas" en de bewaring in
"ton'skisten".
* Invloedvan looftrekkenendoodspuiten op deopbrengst enkwaliteit vanpootaardappelen.

54.7.63 FH

J.K.Ridder
Debelangstelling voor looftrekken neemttoe Deredenen hiervoor zijn:
- erbehoeft minder metchemische middelentewordengespoten;
- door latereloofvernietigingwordt een hogereopbrengst verkregen danbijdoodspuiten;
- de kwaliteitvanhetpootgoed zou beter zijndoor minder knol-envirusziekten openindeknol.
Dit project is opgezet om de juistheid van de veronderstellingen nate gaan.Tevens kan hiermee de praktischebruikbaarheid vanlooftrekkenwordenverbeterd.
* Bestrijding van Gangreen (Phomaexigua var. foveata) met grond-en pootgoedbehandelingen bij de teelt
van pootaardappelen.
54.3.64 FH
J.K.Ridder
De aanwezigheid van Phoma op pootaardappelen maakt dit materiaal ongeschikt voor vermeerdering. Dit
betekent dat een gewas met een kostprijs van ca ƒ 14.000,- per havoor caƒ5.000,- verdwijnt indeveevoedersector. Sanitaire maatregelen ter bestrijding van dit probleem zijn nietvoldoende gebleken. Op een aantal bedrijven is de teelt van pootaardappelen door aanwezigheid van deze schimmel onmogelijk geworden
Met dit onderzoek wordt gezocht naar goede bestrijdingsmethoden door middel van knol-en grondontsmetting. Verder wordt de wijze van loofdoding bekeken. Dit onderzoek wordt door een "werkgroep Phoma" begeleid.
* Invloed van grondbewerkingsmethoden op het resultaat van grondontsmetting ter bestrijding van hel
aardappelcysteaaltjeop zwarezavel-enHeigronden
16.1.51 KL
A. Rops,L.M. Lumkes
Het in 1984 gestarte onderzoek naar het nagaan van de grondbewerkingsmogelijkheden na diverse voorvruchten op kleigrond met circa 50% afslibbaar, wordt dit jaar herhaald. Deverkrijging van een voldoende
verkruimelde en goed afte dichten bovengrond staat, inverband met een goed uittevoeren grondontsmetting met een freesschaarinjecteur, daarbij centraal. Vorig jaar kon, door de natte omstandigheden, slechts
eenkleingedeelte vanhetonderzoek worden uitgevoerd,zodat 1985infeite heteerste proefjaar wordt.
* Invloed van het losmaken van de ondergrond in het westen van de Noordoostpolder op de waterhuishouding, debeworteling ende produktievanlandbouwgewassen.
21.1.52WG
A.Rops
Najaar 1984 is, in samenwerking met PAGV, ICW, Stiboka en IMAG, op De Waag een proef aangelegd
waarin gekeken wordt naar: het effect van het losmaken/breken van de ondergrond; het effect van tussendrainageopontwatering;groeienopbrengstvorming vandegewassen
In 1985 zullen, na de in 1984 ongezaaide bladrammenas, suikerbieten geteeld worden Beworteling en
groeiverloop worden gevolgd.Ookwordt gekeken naardegrondwaterstand.
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* Gevolgen van de intensivering van het bouwplan op lichte zavelgronden, door het opnemen van een groter aandeel rooivruchten.opdeopbrengst vandegewassenendegezondheid vangewassen engrond.
28.4.54WG
A Rops
Het sinds 1975 lopende onderzoek naar de vergelijking van twee bouwplannen met resp. 66 en 100% rooivruchtenwordt ook ditjaar (waarschijnlijk voor het laatst) gevolgd guaopbrengsten,etc.
* Bestrijding vanSclerotinia sclerotiorum indiverse landbouwgewassen

34.3.50WG

A Rops
Dit jaar zal aandacht besteed worden aan de bestrijding van Sclerotinia inaardappelen, waspeen en witlof.
Voor wat betreft de witlof gebeurt dit door het PAGV. In aardappelen en waspeen zal het accent horen te
liggen op het tijdstip, waarop een fungicide (Ronilan) gespoten dient te worden en het spuitinterval. Ook
wordt gekeken naar heteffect vankaikstikstof (inaardappelen enwitlof).
* Detoepasbaarheid vanhethuidige stikstofbemestingsadvies voor andere aardappelrassen dan Bintje.
54.2.65 KL/WG
A.Rops
Bijconsumptie-aardappelen zal de stikstofbehoefte van Bildtstar (t.o.v. Bintje) getoetst worden,terwijl bij de
pootaardappelteelt eenviertal rassen naast Bintje bekekenzullenworden (o.a.MoreneenKaspar).
* Plantaantallen bijdepootaardappelteelt.

54.4.67 KL/WG

A.Rops
Wat betreft het plantaantallenonderzoek (nagaan in hoeverre zeer hoge plantaantallen in de pootaardappelteelt nog rendabel zijn) wordt dit jaar een drietal veldproeven uitgevoerd. Op De Kandelaar worden bij
het ras Bintje, maat 40/45 mm, de plantaantallen 50, 70, 90 en 110.000 per ha vergeleken, gecombineerd
met wel en niet aanvullen van de vochtvoorraad in de bodem tijdens de knolzetting. Op De Waag wordt
eenzelfde proef, maar dan zonder de factor vochtvoorziening, uitgevoerd Tevens wordt daar gekeken naar
hetrasAlpha bijtwee potermaten (35/40en50/55) envier plantaantallen (50tot 130.000 perha).
* Bestrijding vandeschimmelAlternariadanci bijdeteeltvanwaspeen.

58.3.54WG

A.Rops
Invervolg op voorgaande jaren wordt in een veldproef gekeken naar het effect van gewasbespuitingen met
Ronilan en Rovral op het vroegtijdig afsterven vanhet loof endaarmede de opbrengst. Spuitinterval en middelconcentratie zijndevoornaamste invalshoeken.
* Rijenafstanden enzaaizaadhoeveelheden bijwaspeenteeltvoordeconservenindustrie.

58.4.55WG

A.Rops
In 1985 zal voor het derde jaar gekeken worden naar het effect van vermindering van het rijenaantal per
bed, alsmede de zaaizaadhoeveelheid op vooral de kwaliteit, maar ook op de opbrengst en sortering van
waspeen.
* Rijenafstanden/plantaantallenbijde stamsiabonenteeltvoordeconservenindustrie.

89.4.51 KL

A.Rops
Opnieuw zal op De Kandelaar gekeken worden naar het effect op kwaliteit en opbrengst van hetterugbrengen van de rijenafstand van 50 naar 37V2en 25 cm. Eenen ander vindt plaats incombinatie met een drietal
plantaantallen en bijeenhoofdteelt stamslabonen (inzaai mei/juni).
* Vruchtwisselingsonderzoekopveenkoloniale grond.

28.4.53 AGM

T. Rozenveld
Deinvloed wordt nagegaan vanverschillende systemen van vruchtopvolging op de bodemstructuur, de bodemvruchtbaarheid, de gezondheidstoestand en op de opbrengst van de gewassen. Het aandeel fabrieksaardappelen in het bouwplan is hierbij wisselend. Inhet onderzoek zijn21 rotaties intweevoud opgenomen,
waarbij steeds op de helft van de veldjes organische bemesting in de vorm van stro en/of groenbemesting

wordt toegepast. Viaeen begeleidingsgroep wordt er door landelijke instellingen indit onderzoek samengewerkt.
* Toepassingvaneenvorenpakker op kleigronden

11.1.50RH

J.G.N.Wanderen L.M. Lumkes
Op lichte zavelgronden kan met behulp van een vorenpakker op eenvoudige wijze een aangedrukt en voldoende fijn zaaibed voor wintertarwe verkregen worden Op zware kleigronden worden de ploegsneden
door de vorenpakker doorgesneden, waardoor de verwering van de grond bevorderd en verdere grondbewerking vergemakkelijkt wordt. Nagegaan wordt wat, in vergelijking met andere grondbewerkingssystemen, het effect is op de ligging van de grond en de gewasreactie. Tevens wordt, in samenwerking met het
IMAG,nagegaan hoeveel brandstof bijdeverschillende grondbewerkingen nodigis.
* Fosfaattoestanden-fosfaathoeveelhedenop kalkrijkezeeklei inhetzuidwesten.

25.2.51 RH

J.G.N. Wander
In 1984 is een nieuw fosfaatbemestingsadvies ingevoerd. Ineen drietal langjarige proeven wordt, insamenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (ir Ehlert), onderzocht of dit advies ook geldt voor kalkrijke zeekleigronden. Hierbij worden in eerste instantie verschillende Pw-getallen gecreëerd, waarna in
tweede instantie onderzdcht wordt hoe het gewas reageert op verschillende fosfaatbemestingen bij verschillende fosfaattoestanden.
* Teeltoptimalisatie bijteunisbloem.

52.8.01

J.G.N.Wander, J.Alblas, P.M.T.M. Geelen,T. Rozenveld,S. Vreeke
Omtrent de teelt van dit nieuwe akkerbouwgewas is zeer weinig bekend. Het onderzoek richt zich erop de
geschiktheid voor akkerbouwmatige teelt, de oogstzekerheid en de rentabiliteit te verhogen. Hiertoe wordt
in verschillende proeven aandacht besteed aan bemesting, onkruidbestrijding, zaaitijd, plantaantallen,
doodspuittijdstip/oogsttijdstip, zaaddoosregulatie.
* Onderzoek naar de produktiebeperkende factoren bij de teelt van droog te oogsten landbouwerwten;
standdichtheden en bestrijding vanschimmelziekten
87.4.50 RH
J.G.N. Wander
De teelt van landbouwerwten kan bij de nieuwe afzetmogelijkheden (eiwitvoorziening in veevoeder) en de
huidige EG-prijzen voor de Nederlandse boer aantrekkelijk zijn, mits de financiële opbrengst op een beter
en met andere gewassen renderend niveau gebracht kan worden. In afzonderlijke proeven richt het onderzoekzichop:
a. zaaizaadhoeveelheden/rijenafstanden/zaaimethoden;
b. bestrijding schimmelziekten;
c. tijdstip enwijzevanstikstofbemesting;
d. invloedvan mangaanbespuitingopgebrekgevoelige enniet-gebrekgevoeligegrond.
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AFDELINGTEELTONDERZOEK GROENTEN
Afdelingshoofd: G.J.H. Grubben

Afgesloten projecten:
*
*
*
*
*
*
*

Witrotin uien
65.3.01
Bladvlekkenziekteenroestinprei
66.3.01
Foliebedekking bijkropslaendevoorjaarsteeit
72.4.04
Bestudering vandemogelijkheid vandeteeltvanknolvenkel
76.4.01
Vergelijking topmethoden bijspruitkool
83.4.03
Bestrijding valse meeldauw inerwten
87.3.05
Invloed van teeltmaatregelen op opbrengst en kwaliteit van enkele produktieve, zeer fijnpeulige stamslabonen
89.4.06

Projectenvoortgezet onder eenander projectnummer:
* Verkorting van de oogstperiode en verbetering van de planningsmogelijkheden bij de teelt van bloemkool.
78.4.02
Ditproject wordt voortgezet als 78.4.06 en78.4.07.
* Teeltmethodeneninwendig vuil inprei. Ditproject wordtvoortgezet als(66.4.04)
65.4.03

Doorlopende projecten waaraan in1985geenonderzoek wordtuitgevoerd:
*
*
*
*
*

Gebruikswaarde-onderzoek kroten
Gebruikswaarde-onderzoek Chinese kool
Gebruikswaarde-onderzoek groene savooie kool
Gebruikswaarde-onderzoek wittekoolvoor bewaring
Toepassing vangeperforeerde plastic folie bijdeopkweekvan Deensewitte bewaarkool

57,9.01
80.9.05
82.9.01
84.9.06
84.4.07

Projectensectiegewassen

Algemeen
* Bestudering vannieuwopkweeksystemenvangroentegewassen.

99.4.08

R. Booij
De uit te voeren werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het coördineren van de diverse onderzoekendiein1985plaatsvinden.
* Verbetering vandeveldopkomst.

99.4.06

J.J.Neuvel. L.M.Lumkes,J.Boer, J.J.Tick
De opkomst van ter plaatse gezaaide gewassen laat soms te wensen over. Onderzoek is nodig om hierin
verbetering te brengen. In 1984 is gestart met kasproeven met grondbindende en grondbedekkende middelen bij de teelt van groentegewassen en suikerbieten. Dit onderzoek zal in 1985worden voortgezet, waarbijzowelkas-alsveldproeven wordenaangelegd.

Blad-,stengel-en vruchtgroenten
Asperge
* Forcerenvanasperge.

69.4.02

G.vanKruistum
In het afgelopen seizoen is gebleken dat het forceren van asperge in potgrond in plaats van op water, tot
een belangrijke meeropbrengst leidt. Zowel het aantal stengels per pol als het gemiddeld stengelgewicht
neemt bij forceren in potgrond toe. De stengeldiameter blijft echter een knelpunt. In het onderzoek zal getracht worden de stengeldiameter (en daarmede het gewicht) verder te vergroten bij een vezelarme lengte
van tenminste 18cm, o.a. door het gebruik van enkele nieuwe cultivars en het optimaliseren van het groeimedium tijdens het forceren. Bij zaai in april 1985 worden de 2-jarige pollen eind '86 en begin '87 geforceerd.
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Augurk
* Aanpassing vandeteelttechniek vandeaugurk aaneenmalige machinale oogst.

93.4.03

R. Booij
In een proef me! verschillende tijdstippen van CFM toediening zal getracht worden een relatie te leggen
tussen het ontwikkelingsstadium van de plant en het optimale bespuitingstijdstip proefpiaats PAGV Lelystad
Prei
* Gebruikswaarde-onderzoek prei.

66.9.03

W. Aalbersberg(RIVRO)
In1985wordt een rassenproef uitgevoerd op hetPAGVinAlkmaar.
* Teeltmethodeneninwendig vuil inprei.

66.4.04

G.vanKruistum
Het in 1984 gestarte onderzoek met als doel de hoeveelheid inwendig vuil in de schacht belangrijk terug te
brengen, wordt voortgezet. Hierbij wordt aandacht besteed aan de plantdiepte, al dan niet gecombineerd
met aanaarden. Ditzowel met losse planten als kluitplanten. Ookworden de perspectieven van hetter plaatsezaaien en het gebruik van kluitplanten indit onderzoek betrokken, mede met hetoog op het terugdringen
van de hoeveelheid inwendig vuil. Via de werkgroep 'vuil in prei' wordt onderzoek gecorordineerd en waar
nodiggestimuleerd.
Sla
* Gebruikswaarde-onderzoek sla.

72.9.03

P.vanRijbroek(RIVRO)
In1985wordteen rassenproef uitgevoerd op het PAGVinAlkmaar.
Spinazie
* Gebruikswaarde-onderzoek spinazie.

70.9.01

J.deKraker
Hetgebruikswaarde-onderzoek aan spinazie zal worden beperkt tot een evaluatie van de resultaten in 1983
en1984.
Witlof
* Gebruikswaarde-onderzoek witlof voortrekzonder dekgrond.

73.9.04

A.R. Biesheuvel
Voortgezet onderzoek naar de gebruikswaarde van witlofrassen in de zeer vroege trek, de vroege trek, de
late trek en de zomertrek. Het onderzoek vindt plaats op het PAGV te Lelystad (late trek en zomertrek), de
proeftuin Breda (alle trekken), de proeftuin Wieringerwerf (alle trekken) en de proeftuin Ens (alle trekken,
exclusief dezomertrek). Bovendien vindenerheletrekken bijtuinders plaats.
* Koeling enverbetering bewaaromstandigheden vanwitlofwortels.

73.4.05

G.vanKruistum
Het onderzoek naar de lange bewaring van witlofwortels op enkele praktijkbedrijven wordt afgesloten. Uit
ander onderzoek in samenwerking met het Sprenger Instituut is aangetoond dat witlofwortels gedurende
bewaring bij -0°C ongevoelig zijn voor ethyleenconcentraties tot zelfs 1000 ppm! De invloed van ethyleen
biihoaere bewaartemperatuur enooktijdens detrekwordt nader onderzocht.
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* Onderzoek naar de kwantitatieve invloed van factoren die van belang zijn tijdens het forceren van witlof
opwater.
73.4.06
G vanKruistum,H.H.H. Titulaer
Het onderzoek naar de meest gewenste forceerregimes over het gehele jaar. voor een beperkt aantal witlofrassen op water, wordt voortgezet Hierbij staan kwaliteitaspecten centraal. Vooral voor de extra-vroege en
middenvroege trek is nog aanvullend onderzoek noodzakelijk alvorens tot een afronding te komen. In samenwerking met de proeftuin Breda wordt onderzoek verricht naar een verdere optimalisering van de bemestingtijdens detrek.
* Bepaling enverbetering vandetrekrijpheidvanwitlofwortels.

73.4.07

G.vanKruistum
Door het verkrijgen van meer inzicht in de stof- c.q. energiebalans van individuele witlofwortels tijdens de
extra-vroege trek, wordt insamenwerking met het CABO getracht een betrouwbare njpheidsbepaling teontwikkelen.
* Onderzoek naar hetoptreden envoorkomen van 'verslijming' bijdetrekvanwitlof opwater.

73.4.08

G.vanKruistum, e.a.
Inoverleg met de werkgroep 'verslijming' wordt het onderzoek afgerond. De belangrijkste primaire veroorzaker van deze kwaal, de schimmel Phytophthora erythroseptica, kan uitstekend worden bestreden met een
chemisch middelwaarvoor binnenkort eentoelating wordt verwacht
* Verbetering vandeveldopkomst bijwitlof.

nieuw, 73.4.09

G.vanKruistum,J.J.Neuvel
Bij de veel geteelde witlofhybride Zoom zouden in de praktijk lagere veldopkomsten worden verkregen in
vergelijking met andere witlofrassen met een overigens overeenkomende kiemkracht. Met het onderzoek of
hierbij de schoning, zaadontsmetting en vigour een rol spelen zal in 1985worden gestart. Dit onderzoek zal
zowelop hetlaboratorium van het RPvZals indekasenophetveldvanhet PAGVplaatsvinden.

Kleine gewassen
* Bestudering vandiverseteeltaspecten van 'kleine'gewassen.

76.4.03

C.A.Ph. vanWijk, J.J.Neuve!
Inhet kader van dit project wordt in 1985oriënterend onderzoek gedaan dat gericht isop teeltduur, produktie en kwaliteit bij verschillende zaai en planttijd van een aantal kleine gewassen, zoals krulandijvie, krulpeterselie, bosui,peulen,suikermaïs, paksoi,lamsoren,rodeslaen radicchio.

Koolgewassen
Bloemkool
* Reguleringvandegroeiduur bijbloemkool inrelatietotdeoogstplannmg.

nieuw, 78.4.06

R. Booij
Dit project is een voortzetting van project 78.4.02. Uit het onderzoek dat in het kader van het genoemde
project is uitgevoerd, bleek dat de groeiduur in belangrijke mate bepaald wordt door het tijdstip waarop de
koolaanleg plaats vindt. Grote verschillen in groeiduur kunnen ontstaan door een vertraagde koolaanleg
o.i.v. relatief hoge temperaturen. Onder deze omstandigheden kan de koolaanleg beïnvloed worden door
GA 4/7. In 1985 zal daarom het effect van GA 4/7 op de groeiduur in een continuteelt worden nagegaan
Daarnaast zal een aanzet worden gemaakt voor een model dat met behulp van weerfactoren de koolaanleg
endaarmee hetoogsttijdstip kanvoorspellen.
* Onderzoek naarde mogelijkheden totverkorting vandeoogstperiode bij bloemkool.

nieuw, 78.4.07

R. Booij
Over factoren die de lengte van de oogstperiode bepalen is weinig bekend. In 1985 zal worden nagegaan
watde invloed isvan hetgebruik vaneen hybride opdelengtevande oogstperiode.
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* Toetsing vandedoorwasgevoeligheid van bloemkool.

nieuw. 78.4.08

R Booij
Uit proeven die zijn uitgevoerd onder project 78.4.02 is gebleken dat m.b.v. ethephon doorwas bij bloemkool kanworden geïnduceerd. In het kader van dit project zal worden nagegaan in hoeverre het mogelijk is
het middel te gebruiken voor het ontwikkelen van een toets van de doorwasgevoeligheid van verschillende
rassen.
* Onderzoek aannieuwe plantopkweeksystemen bijdeteeltvan bloemkool.

nieuw, 78.4.09

F). Booij
Deopkweek van planten in "trays" stelt i.v.m. het gering doorwortelbaar volume bepaalde eisen aan de bemesting. Ineen proef zal worden nagegaan hoe door middel van bemesting de groei gereguleerd kan worden. Hierbij zal zowel gelet worden op de opkweekduur als op de kwaliteit van de plant. Dit laatste zal wordengetoetst door het materiaal uitteplanten.
Broccoli
* Gebruikswaarde-onderzoek broccoli.

78.9.05

F.vanderZweefenC.A.Ph. van Wijk
In de zomerteelt zal gebruikswaarde-onderzoek uitgevoerd worden met bestaande en nieuwe hybriden,
waarbijdeverkleuring vande hoofdkrop speciale aandacht verdient.
Rodekool
* Gebruikswaarde-onderzoek rode kool.

81.9.01

A.R. Biesheuvel
Voortgezet onderzoek naar degebruikswaarde van rode kool rassenvoor een herfstteelt ende bewaarbaarheid van deze rassen tot februari. Het onderzoek vindt plaats op het PAGVte Lelystad enop proeftuin Wieringerwerf.
Sluitkool
* Onderzoek naaroptimale plantgetallen bijsluitkoolvoor afzet opdeverse markt.

84.8.08

C.A.Ph. van Wijk
In 1984 zijn voor de teelt van kleine kolen (ca 1kg) zowel bij rode als witte kool een aantal plantgetallen en
rassen beproefd. Vooral bij witte kool zijn de resultaten perspectiefvol. Het onderzoek zal in 1985 met de
betereobjecten voortgezet worden.
Spitskool
* Gebruikswaarde-onderzoek spitskool.

77.9.04

A.R. Biesheuvel
Voortgezet onderzoek naar de gebruikswaarde van spitskoolrassen in een zomer- en herfstteelt. Tevens
wordt de bewaarbaarheid van de rassen onderzocht. Het onderzoek vindt plaats op het PAGV (beide teelten),omgevingvanBarendrecht (beideteelten) enEns(zomerteelt),
* Bestudering vande mogelijkheden vanwinterteelt bijspitskool.

77.4.03

C.A.Ph.vanWijkenR. Booij
In seizoen 1984/1985 worden in Alkmaar enkele nieuwe rassen t.o.v. het standaardras Prospéra beproefd.
Indeproef zijn2zaaitijden opgenomen dieinéén keerworden uitgeplant.
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Spruitkool
* Invloedvande stikstofbemesting bijspruitkool.

83.4,04

JJ. Neuvel,Ft. Booij,H.H.H. Titulaer
Het onderzoek, dat gestart is in 1983, iser op gericht om invloed van de hoogte van de gift en de deling na
te gaan op de opbrengst en kwaliteit van het matig fors groeiende ras Titurel en het fors groeiende ras Lunet,
* Gebruikswaarde-onderzoek spruitkool

83.9.01

P.vanRijbroek(FtlVFIO)
ViahetPAGVinAlkmaar zaleen rassenproef worden uitgevoerd indeBeemster
Wittekool
* Bestudering vande mogelijkheden vandeopkweek vanwitte bewaarkool alskluitplanten.

84.4.09

R. Booij
Hetin1984gestarteonderzoek wordt voortgezet.
Diversegewassen
* Bestudering van de invloed van bewaring van plantmateriaal op de opbrengst en kwaliteit bij diverse gewassen
77.4.05
C A P/i.vanWijkenR. Booij
In 1984 zijn op het PAGV en op de regionale proeftuinen in Breda en Wieringerwerf proeven uitgevoerd
waarbij planten in het plantbaar stadium zijn bewaard, bij diverse temperaturen, gedurende verschillende
bewaarperioden en onder verschillende bewaarcondities. Aan de hand van de resultaten zal met kropsla,
Chinese koolenwittebewaarkool hetonderzoek opdezelfde proefplaatsen worden voortgezet.

Bol-,knol-en wortelgewassen
Knolselderij
* Invloedvanstikstofbemesting opdeopbrengst enkwaliteit vanknolselderij.

62.2.03

P.H.M. Dekker, JJ. Neuvel.H.H.H. Titulaer
In 1985 wordt de proef voortgezet waarbij de invloed van stikstofbemesting en deling van de stikstofgift op
deopbrengst endekwaliteit vanknolselderijzullenworden onderzocht.
* Gebruikswaarde-onderzoek knolselderij.

62.9.02

J.deKraker
a. Invervolg op een vooronderzoek zullen 14 rassen in een normale teelt worden beproefd. Deze proef zal
op een drietal plaatsen worden aangelegd. Naast beoordeling van de diverse raseigenschappen zullen
opbrengstbepalingen worden verricht.
b. Het afgelopen seizoen kwamen op diverse praktijkpercelen veel schieters voor. Ook in de rassenproeven was dat het geval Tussen de rassen zijn echter grote verschillen geconstateerd Om te bepalen in
hoeverre dat inherent is aan de betreffende rassen zal een rassenproef worden aangelegd De planten
zullenzodanigwordenopgekweekt dat eenvroege uitplant mogelijk is.
* Invloed van enkele opkweeksystemen met o.a. kluitplanten op de groei, opbrengst en kwaliteit van knolselderij.
62.4,04
JJ. Neuvel.P.H.M. Dekker
Het onderzoek is er op gericht om de toepasbaarheid van kluitplanten bij de teelt van knolselderij te bestuderen. Inde proef zullen perspotplanten, kluitplanten en losopgekweekte planten met elkaar worden vergeeken. Deproef iseenvoortzetting vandie in1984
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* Bestudering vanschietgevoeligheidvanknolselderij.

nieuw. 62.4.05

J.A.Schoneveld
Teneinde hoge opbrengsten te halen, wordt steeds vroeger geplant, waarbij het risico van schieten toeneemt zoals in 1984 duidelijk werd. Daarbij speelt ook het bewaren van plantmatenaal en het gebruik van
nieuwe opKweeksystemen een rol In dit project zal worden nagegaan op welke wijze de planten moeten
wordenopgekweekt, bewaard enuitgeplantteneinde hetschietentevoorkomen.
Koolrabi
* Gebruikswaarde-onderzoek koolrabi.

61.9.02

A.R. Biesheuvel
Onderzoek naar de gebruikswaarde van koolrabi rassen voor de verse markt in een vroege-, zomer- en
herfstteelt en voor de industrie in een zomer/herfstteelt. Onderzoek vindt plaats op het proefstation te Lelystadenopdeproeftuin te MeterikseVeld.
Kroot
* Bestudering vangroei-,sortering-enkwaliteitsverloop bijkroot,

nieuw, 57,4.02

J.A.Schoneveld
Op systematische wijze zal het verloop van de opbrengst, de sortering en de kwaliteit worden nagegaan
onder invloed van verschil in groeiduur, groeisnelheid en standdichtheid. Getracht zal worden een groeimodel te formuleren, waarbij onder verschillende groeiomstandigheden de opbrengst en sortering voorspeld
kunnenworden,
* Testenvaneengeventileerde kuil(IBVL)voor hetlang bewarenvan kroten

nieuw. 57.6.03

J.A.Schoneveld
Het lang bewaren van kroten geschiedt momenteel in de Noord-Hollandse kuil (goedkoop maar arbeidsintensief) of in de mechanische koeling (kapitaalintensief). Uit Engels onderzoek blijkt dat het mogelijk is de
bewaarkosten te verlagen met behulp van een geventileerde kuil. Nagegaan zal worden of deze IBVL kuil
zodanig geventileerd kanworden dat dekroten lang (mei-juni)goedblijven.
Peen
* Invloed van zaaitijd. zaadhoeveelheid en -verdeling op opbrengst, sortering- en kwaliteitsverloop bij
peen,
nieuw, 58.4.04
J.A.Schoneveld
Op systematische wijze zal het verloop worden nagegaan van de opbrengst, de kwaliteit en de sortering
onder invloed van verschil ingroeiduur, groeisnelheid en standdichtheid bij alle typen peen. Deeerste jaren
ligt het accent op vervroeging en op het gebruik van Nantes hybriden. Getracht zalworden een groeimodel
te formuleren waarbij onder verschillende groeiomstandigheden de opbrengst en sortering voorspeld kunnenworden. Op deze wijze kan worden voorkomen dat er steeds weer uitgebreide standdichtheidsproeven
nodig zijn bij zich wijzigende omstandigheden, zoals andere teeltgebieden, prijsveranderingen van de sorteringen, nieuwe rassen,enz.
Radijs
* Gebruikswaarde-onderzoek radijs

60.9.01

A.R. Biesheuvel
Onderzoek naar de gebruikswaarde van radijsrassen in eenvroege teelt. Het onderzoek vindt plaats op het
proefstation teAlkmaar enbijeentuinder indeomgeving vanAmsterdam.
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Peulvruchten
Doperwten
* Invloedvanzaaidatumop groei enopbrengst vandoperwten.

87 406

P.H.M. DekkerenJ.J Neuvel
Bi] de verwerkende industrie bestaat de behoefte om de zaaipenode van doperwten te verlengen om de
oogstcampagne langer door te laten lopen. Het onderzoek is erop gericht om de invloed van de zaaidatum
op de opbrengst te bepalen Inhet onderzoek van 1985zal ook aandacht besteed worden aan deopbrengstreductie bijlatezaaialsgevolgvaneventuele aantasting door echtemeeldauw
* Gebruikswaarde-onderzoek doperwt.

87.9.02

J.deKraker
a. In het kader van het continu verlopend gebruikswaarde-onderzoek bij doperwten zal op het PAGV een
sortiment rond- en gekreuktzadige rassen ineen normale teelt worden beproefd. Het betreft overwegend
vrij nieuwe rassen.
b. Op enkele proefboerderijen zal het inde betreffende regio geteelde sortiment worden beproefd invergelijking metnieuwerevoor diestreek inaanmerking komenderassen.
c. Ter bepaling van de gebruikswaarde van rassen voor een late teelt zullen de belangrijkste, daarvoor in
aanmerking komende,gekreuktzadige rassen ineen laattezaaien proef wordenopgenomen.
Erwten
* Bestrijding vandegrauwe schimmel (Botrytis cinerea) inerwten.

86.3.07

P.H.M. DekkerenJ.J. Neuvel
Vooral in natte zomermaanden vormt de grauwe schimmel een groot probleem in erwten. De telers worden
geadviseerd om de rassenkeuze en de standdichtheid af te stemmen op de teverwachten gewasontwikkeling om zodoende de vorming van te zware gewassen tevoorkomen. Sinds enkele jaren is ook een voorbehoedende bespuiting bij begin bloei met Ronilan (vinchlozolin) toegelaten. In het onderzoek zal worden ingegaan op het effect van plantgetal, chemische bestrijding en rassenkeuze op aantasting door de grauwe
schimmel enop de opbrengst. Hetonderzoek wordt uitgevoerd met het doperwteras "Ytai" ende rijpte oogsten rassen "Finale" en "Solara". Het ras Solara iseen semi-bladloos ras Het onderzoek is een vervolg van
datvan1984.
Flageolets
* Bestudering vandeteeltvanflageolets.

,^M

J.J.NeuvelenP.H.M. Dekker

yw,"

89.4.07

i

Hoewel flageolets nagenoeg niet in Nederland geteeld worden, worden wel Franse flageolets door de Nederlandse industrie verwerkt. Het groeigedrag van flageolets komt overeen met dat van stamslaboon, terwijl
ze geoogst worden met doperwtenoogstmachines. Er bestaat«voldoende informatie over het opbrengstniveau, optimaal oogsttijdstip, rassenkeuze en over de invloed van andere teeltfactoren. Met twee rassen zal
in1985eenoogsttijdenproef worden uitgevoerd. Deproef iseenvoortzetting vandievan 1984.
Stamslabonen
* Gebruikswaarde-onderzoek stamslaboon.

89.9.04

J.deKraker
a. Vooronderzoek aan nieuwe rassen in een vroege en late zomerteelt op het PAGV. waarbi] visuele beoordeling vandeeigenschappen centraal staat,
b Opname vandebelangrijkste rassen ineenzaaitijdenproef.
c. Voortgezetonderzoek inde regio's metvoordeverwerkende industrie inaanmerking komende rassen.
d. Voortgezet onderzoek ter bepaling van de gebruikswaarde van rassen voor handpluk en afzet aan de
veilingen.
e. Voortgezet onderzoek ten behoeve van deverse markt, waarbij machinaal wordt geplukt. De rassen worden periodiek geoogst envervolgens opgeslagen ter bepaling vande bewaarbaarheid.
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f. Toetsing van het gangbare sortiment en nieuwe, perspectief biedende rassen op gevoeligheid voor de
vetvlekkenziekte
Stokslabonen
* Gebruikswaarde-onderzoek stokslabonen.

90.9.01

J.deKraker
De positief uit een vooronderzoek voortgekomen rassen zullen worden beproefd ineen normale teelt invergelijking met het inde rassenlijst aanbevolen sortiment.
Tuinboon
* Gebruikswaarde-onderzoek tuinboon.

88.9.03

J.deKraker
Voor de verwerkende industrie is het gewenst dat deoogst vantuinbonen nade doperwtencampagne komt
Dit houdt in dat daartoe de tuinbonen pas laat gezaaid kunnen worden. Omte bepalen in hoeverre de verschillende rassen dit verdragen, zal er een rassenproef ineen late teelt worden uitgevoerd. Het betreft in dit
gevalwitbloeiende, over hetalgemeen fijnzadige rassen.
Veldbonen
* Bestrijding vanziekten enplagen inveldbonen.

88.3.05

P.H.M. Dekkeren J.J. Neuve!
De opbrengstzekerheid van veldbonen is nog onvoldoende. Behalve fysiologische achtergronden veroorzaken ook enkele schimmelziekten grote opbrengstreducties. Het onderzoek is gericht op de chemische
bestrijding van enkele ziekten, waaronder chocoladevlekkenziekte, roest en bladvlekkenziekte. Het onderzoekiseenvoortzetting vandatvan 1984enwordt opnieuw uitgevoerd metde rasenMinicaenAlfred.

Sectie Regio
Proeftuin Meterikse Veld
F.ML. Kanters

Afgesloten projecten:
* Rassenvergelijking Chinese koolvoor langdurige opslag inde koelcel.

80.9.50 MV

Aardrupsen
* Bestrijding vanaardrupsen met behulp vanchemische middelen.
35.3.50MV
Deschade die aardrupsen ineen groot aantal gewassen veroorzaken, kan erg groot zijn. Inde praktijk stuit
de bestrijding van aardrupsen met de gangbare middelen op bezwaren. Het lijkt erop dat de bestrijding van
aardrupsen met een daarvoor nieuw middel zeer effectief is. Nagegaan wordt bij welke dosering van dit
middel goede resultaten kunnen worden bereikt.
Asperge
* Bestrijdingvan bodemmoeheid bijasperge.

69.3.53

De teelt van asperge staat al jaren volop in de belangstelling. Een toenemend probleem is echter de bodemmoeheid. Ervaring heeft geleerd dat de produktie op percelen waar al eerder asperge werd geteeld zeker naenkele jaren - sterk terugloopt. Het onderzoek richt zich op de vraag wat de mogelijkheden zijn bij
herinplant vanasperge. Bijditonderzoek wordt metanderen samengewerkt.
* Nagaanvande invloed vande bestrijdmgswijzevan Botrytis cinerea inasperge.

69.3.54MV

Bij de teelt van asperge is bestrijding van Botrytis cinerea een belangrijke teeltmaatregel. Vanaf augustus
tot laat in de herfst worden bespuitingen uitgevoerd om aantasting te voorkomen. De achterliggende gedachte isdat door de assimilatiepenode teverlengen meer reservevoedsel inde wortelstokken wordt opge27

