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1.INTKIDING
Terbevorderingvande
toepassingen
vandeinformaticaindelandbouwisin
1984 het Informatica Stimuleringsplan opgesteld door de Ministeries van
EconomischeZaken,Onderwijs&WetenschappenenLandbouw&Visserij.
De eerste stap in de ontwikkeling van informatica-toepassingen is het
verkrijgenvaninzichtindehandelingendieophetlandbouwbedrijfplaatsvindenendegegevensstromendiedaarbijvanbelang zijn.Kortom,ermoet
een analyse van de bedrijfsvoering worden gemaakt. Het resultaat van de
analysekanwordenweergegevenineeninformatiemodel,inditgevalinhet
informatiemodel "openteelten"-bedrijf.
Tevenszijninhetkadervande informatica stimuleringdoorhetprimaire
bedrijfsleven takorganisaties opgericht. Deze spelen een belangrijke rol
voordeagrariërsbijdeontwikkelingenintroduktievan informatiesystemen
opde land-entuinbouwbedrijven.VoordesektorakkerbouwisdeStichting
InformatieverzorgingAkkerbouw(SIVAK)inhetlevengeroepen.
SIVAK speelteenbelangrijkecoördinerenderolbijhettotstandkernenvan
hetinformatiemodel"openteelten"-bedrijf.
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2.DOELINPCBMftTIEMXEL
Erkunneneenaantalconcretepuntenwordengenoemdwaarvoorhetinformatiemodelvannutkanzijn.
Uniformeringvanbegrippen,reken-enbeslisregels.
Om een doelmatige bedrijfsbegeleiding,bedrijfsvergelijking en communicatie tussen de bedrijfscomputer en externe computersystemen (computersvan
bedrijvenenoverheid)mogelijktemakenishetvanbelangdat,waarnodig,
zoveelmogelijk gebruikwordtgemaaktvandezelfdereken-enbeslisregels,
kengetallenenbasisbegrippen.Deondernemerkandandeuitkomstenvanzijn
bedrijfvergelijkenmetdeuitkomstenvaneengroepvergelijkbarebedrijven.
Ookiseenbetereinterpretatieenanalysevandeuitkomstendoordeteler
mogelijk en kan de begeleiding hierbij door de voorlichter beter worden
uitgevoerd.
Afstemmenenintegrerenvanhuidigetoepassingenensystemen.
De huidige computerprogramma's hebben veelal betrekking op een deel van
het Bedrijfsinformatiesysteem van de boer of tuinder en zijn niet of
nauwelijksopelkaarafgestemd.Dituitzichonderandereinverschillende
definities van kengetallen en rekenregels.Ook worden door verschillende
instellingenen/ofbedrijvenvrijwelgelijksoortigeprogramma'sontwikkeld.
Hetinformatiemodelkandienenalsbasisvooreenverbredingenintegratie
van de bestaande deelprogramma's uitgaande van de huidige beschikbare
kennis.Ook kan hiermee een gecoördineerde ontwikkeling vanprogrammatuur
wordenbevorderdeneenefficiente (éénmalige)vastleggingvangegevens.

Ontwikkelingvannieuwetoepassingen.
Doorinhetinformatiemodelnieuweonderzoeksresultaten (bijvoorbeeldnieuwe
meetmethoden, analysetechnieken, rekenregels) in te brengen,kan het als
basisdienenvooreenverdereontwikkelingvanbedrijfsinformatiesystemen.
Verkrijgenvaninzichtinonderzoeksbehoeften.
Hetinformatiemodel iseenbeschrijvingvandeactiviteitenendegegevens
opeenbedrijfinhunonderlingesamenhang.Hetisdanookeengoedhulpmiddelomnategaanopwelketerreinennogkennisontbreekt.Doormiddelvan
onderzoek kan vervolgens getracht worden deze kennis te vergaren en ze
vervolgensintebouweninnieuwebedrijfsinformatiesystemen.
Hetinformatiemodelisinmiddelsvoordelandbouwdoordeoverheid,maarook
doorhetbedrijfsleven,geaccepteerdalseenbelangrijkhulpmiddelbijhet
opstellen van specificaties voor de ontwikkeling van landbouwkundig,
uniformeinformatiesystemen.
Hetinformatiemodel "openteelten"-bedrijfheeftbetrekkingopdebedrijven
uitdesektorenakkerbouw,vollegrondsgroenteteelt enbloembollenteelt,met
debeperkingdatdegewassen"akkerbouwmatig"geteeldworden.
Het opstellenvan een informatiemodel gebeurt in twee fasen,eenglobale
faseeneengedetailleerdefase.
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Hoofdstuk 3geeft een samenvatting van het rapport informatiemodel "open
teelten"-bedrijf, globaal model. In hoofdstuk 4 wordt de opzet van de
gedetailleerde fase aangegeven. Hoofdstuk 5 schetst de plaats van het
totaleinformatiemodelbinnendeontwikkelingvan (nieuwe)informatiesyste-
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3.HETGLOBALETNHKMATIEMDCEL"OPENTEELTEN'-BEIKIJF
Hetglobaleinformatiemodelisopgestelddooreenwerkgroepvan7personen.
Dezewerkgroep bestond uit vertegenwoordigers van devolgendeinstanties:
IMAG,LBO,LEI,O&E,PAGV,enSIVÄK (ziebijlageAvoordesamenstellingvan
dewerkgroependebegeleidingscommissie).
Hetglobaleinformatiemodel iseenintegralebeschrijvingvanhetbedrijf.
Deze beschrijving is een weergave van de activiteiten (processen), de
informatiestromen ende struktuurvandegegevens (data)vaneenbedrijf.
Dit omvat ook de informatiestromen met instellingen en bedrijven in de
periferievanhetbedrijf.
Hetinformatiemodel"openteelten"-bedrijfiseeninformatie-analysevanhet
bedrijfvolgensdeInformationEngineeringmethode.Ditleverteenprocesmodeleneendatamodelop.
3.1.Procesmodel
Ineenprocesmodelwordenalleprocessenvaneenbedrijfbeschrevenenwordt
de samenhang van de informatievoorziening aangegeven, zowel tussen de
processenonderlingalsmetexterneinstanties.
De beschrijving van de activiteiten van een bedrijf vindt plaats door
functiesenprocessenteonderscheiden.Hetprocesmodelgeeftopdezemanier
eentotaaloverzichtvandeactiviteitenvanhetbedrijf.
Debedrijfsvoeringvanhetopenteeltenbedrijfwordtopgedeeldinfuncties.
Eenfunctieiseenverzamelingsamenhangendeonderdelenvandebedrijfsvoering.Eenfunctiewordtaangeduidmeteen (verzelfstandigd)werkwoord.Een
voorbeeld hiervan isde functieBeheerGrond.BeheerGrondheeftalsdoel
hetverbeterenenoppeilhoudenvandeproductiviteitvandegrond.
Een kenmerk van de functie isdat hetvoortdurend aandachtvraagtvande
ondernemer.
Binnen de functies kunnenweer processenwordenonderscheide.1.2enproces
is een activiteit met een aanwijsbaar begin en einde.Een proces wordt
aangeduid met eenactief werkwoord plus object.Binnende functie Beheer
GrondwordendeprocessenVerwerven/AfstotenGrond enOnderhouü/Verbeteren
Grondonderscheiden.
Alle aspecten van de bedrijfsvoering worden op deze wijze ingedeeld in
functiesenprocessen.Hetglobalemodelkent12functiesen33processen.
Ditwordtschematischweergegevenineenaktiviteitenoverzicht (hetprocesdecompositiediagram,ziefiguur 1).
Defunctiesenprocessenkunnenwordenverdeeldindrieblokkendieovereenkomenmet debesturingscyclus van hetbedrijf.Er isonderscheid gemaakt
tusseneenblokplanning,eenblokuitvoering (operationeelbeheer)eneen
blokevaluatie.
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Figuur 1 . Het aktiviteitenoverzicht (procesdeconpositiediagram) van h e t
"open teelten"-bedrijf.
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Inhet procesmodel wordt iedere functie en ieder proces kortbeschreven.
Vooriederproceswordtaangegevenwelkeinformatienodigiscmhetproces
goed te laten verlopen en welke informatie vervolgens door het proces
beschikbaarkant.
Infiguur2isterillustratiedeprocesbeschrijvingvanhetprocesVerwerven/AfstotenGronduitgewerkt.
Figuur2.Prccesbeschrijvingvanhetprocesverwerven/afstotengrond.
Proces7.1:verwerven/afstotengrond
Omschrijving:Hetverwerven/afstotenofhuren/verhuren
vangrond.
Benodigdeinformatie:
-voorlichtingkoopovereenkomst
-notariëleakte
-marktinformatie
-investeringsplangrond
-planhuren/verhurengrond
-financiëlepositie
Opgeleverdeinformatie:
-beschikbaarheidgrond
-kenmerkengrond
-overeenkomst

Processenbinnenèènfunctiewordengekenmerktdooreenintensieveuitwisselingvangegevens onderling.Maar ook tussen processen van verschillende
functies vindt informatieoverdracht plaats.Deze informatiestromen worden
weergegeveninhetprocesafhankelijkheidsdiagram.
Kenmerkend voor het open teeltenbedrijf isdat er slechtsweinigactiviteitenzijndiefrequent (dagelijks)wordenuitgevoerd.Inveelgevallenis
ersprakevanactiviteitendiejaarlijksterugkomenineenvasteperiode.Er
bestaansterkerelatiestussendeprocessenvanverschillende functies.De
bedrijfsvoeringheefteensterkgeïntegreerdkarakter
3.2.Datamodel
Waar het procesmodel een beschrijving geeft van de handelingen binnen de
bedrijfsvoering,geefthetdatamodeleenoverzichtvandeconcretegegevens
diedaarbijeenrolspelen.
Dit zijndegegevensdiewordengebruikt,gewijzigd enopgeleverddoorde
diversebedrijfsprocessen.
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BijhetdefiniërenvandegegevensverzamelingenwordendeObjekten (dingen)
waarover informatie moet worden vastgehouden benoemd als entitelttypen.
Entiteittypenwordenaangeduid meteen zelfstandig naamwoord,bijvoorbeeld
VELDofPRODUCT.
In het datamodel wordt ieder entiteittype beschreven enwordt voor ieder
entiteittype vermeld welke concrete gegevens ervan (attributen) moeten
worden vastgelegd. Zo hoort bij ieder entiteittype eenaantalattributen.
EenvoorbeeldisdebeschrijvingvanhetentiteittypeVELD,ziefiguur3.
Figuur3.BeschrijvingvanhetentiteittypeVELD.
Entiteittype:VELD
Omschrijving:eenaaneengeslotenstukgrond,watvoorde
ondernemerhomogeenisquagrondsoort,prcductievermogen,
gewasplan,geschiedenisenanderespecifiekewensenvande
ondernemer.Opeenveldkomenmeestalachtereenvolgens
verschillendegewassenvoor.
Attributen:
*codeveld
-omschrijvingveld
-codeveldsoort
-codekavel
-liggingveld
-lengteveld
-breedteveld
-vormveld
-oppervlakteveld

Inhetglobalemodelworden48verschillendeentiteittypenonderscheiden.
Deentiteittypenhebben (netalsdeprocessen)eenonderlinge relatie.Zo
heeft een BEDRIJF één of meer KAVELS.Een KAVEL bestaat uit éénofmeer
VELDEN enopeenVELDwordt eenGEWAS geteeld.EenGEWAS staatopéénof
meerVELDEN.Deze samenhangwordtweergegeven inhet entiteittype-relatie
Diagram (ziefiguur4).
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Figuur 4. Entiteittype-relatiediagram.
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3.3.Samenhangtussenprocesnxlelendatamodel
In het voorgaande zijn de beide onderdelen van het informatiemodel,het
procesmodel en het datamodel,beschreven. Tussen beide modellen bestaat
eengrotesamenhang.Cmactiviteiten (processen)uittekunnenvoerenzijn
gegevensnodiguithetdatamodel.Omgekeerdgeldtdatgegevensinhetdatamodelontstaandoordateractiviteitenuitgevoerdzijn.Gegevens(data)zijn
dusverbindendeschakelstussenactiviteiten(processen).
Proces-endatamodeldienengoedopelkaaraantesluiten.Zomoeteraltijd
een proces zijn dat een gegeven in het datamodel aanlevert. Anderzijds
zulleninhetdatamodelaldiegegevensaanwezigmoetenzijndienodigzijn
omdeprocessengoedtekunnenuitvoeren.

3.4. Relatie irifoannatiannodel-infcamiatiesysteem
Procesmodel endatamodelvormen tezamen het informatiemodel.Het informatiemodel kan als basis worden gebruikt voor het opzetten van informatiesystemen.Ket gedetailleerde procesmodel dient dan als basis voor de
computerprogrammatuur en het gedetailleerde datamodel als basis voor de
gegevensbestanden (ziefiguur5).
Figuur5.Relatie informatiemodel-informatiesysteem.

procesmodel-«

computerprogramma's

datamodel-*-

gegevensbestanden

Hetinformatiemodeldientalsuitgangspuntvoorhetontwikkelenvanéénof
meerdere geïntegreerde bedrijf
sinforniatiesysternen of deelsystemen. Deze
dienenstapvoor stapontwikkeld tewordenenmeteengoedeintroduktieen
begeleidinggeleidelijkaandepraktijktewordenaangeboden.
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4.EEEATTJraiNGVANHETGLCBAIEM3DEL
De uitwerking van het informatiemodel "open teelten"-bedrijf is in twee
fasenopgesplitst.Indeeerstefasewordendeactiviteitenengegevensdie
eenrol spelenbijdetenemenbeslissingenophetbedrijfopeenglobaal
niveau beschreven. Deze fase is uitgevoerd en heeft geresulteerd inhet
rapport Globaal Informatiemodel "open teelten"-bedrijf. Inde tweedefase
dienenderesultatenvandeeerstefaseverder (gedetailleerder )teworden
uitgewerkt. Gezien het globale karakter van de eerste fase vormen deze
resultatengeendwingenduitgangspuntvoordedetailleringsfase.
Het procesmodel "open teelten"-bedrijfwordt inde tweede faseuitgewerkt
doordeglobaleactiviteitenuitdeeerstefaseteontledentotelementaire
activiteiten.Zomoetbijvoorbeeld,zoexactmogelijk,wordenbeschrevenhoe
een bemestingsadvies voor een bepaald gewas, rekening houdende met de
historischeenheersendeomstandigheden,moetwordenopgesteld.
Hetdatamodel""openteelten"-bedrijf"wordtindetweedefaseverderuitgewerktdooruittezoekenwelkegegevensnupreciesmoetenwordenvastgelegd
vaneenbepaaldobjektofvaneenbepaaldegebeurtenisvanhetopenteeltenbedrijf.
Het streven isdebenodigde informatie éénmalig,éénduidig enzovolledig
mogelijk in de gegevensbestanden vast te leggen. Het datamodel geeft de
structuurvandegegevensopslag.
De binnen de bedrijfsprocessen te nemen beslissingen zijn gebaseerd op
gegevens uit het datamodel en daaruit afgeleide gegevens. De afgeleide
gegevenswordenverkregendoorhettoepassenvanreken-enbeslisregelsop
dedatauithetdatamodel.Inde detailleringsfase worden deze reken-en
beslisregelsnauwkeurigbeschreven.
Het globale informatiemodel is door één werkgroep uitgewerkt. Gezien de
noodzakelijke specialistische kennis van de activiteiten en gegevens bij
verdereuitwerking,vindtindegedetailleerde (tweede)faseeenopsplitsing
vanhetmodelplaats.Groepensterksamenhangendeactiviteitenengegevens
(clustersgenaamd)wordenonderscheidenenapartuitgewerkt.Denadrukligt
in de detailleringsfase op het naken van afspraken over de inhoud van
rekenregelsenoverhetdefinierenvangegevens.
Opbasisvan informatiesamenhang enprioriteitkomendevolgende clusters
(inaangegevenvolgorde)vooruitwerkinginaanmerking:
1. Teelt (gewasonafhankelijk)
2a.Uitgangsmateriaalenafzet
b.Teeltevaluatie(o.a.saldoberekening)
3. Inkoop,verkoopenonderhoudvanproductiemiddelen
4. Teeltbeslissingen (gewasspecifiek)
5. Taktischeplanningenevaluatie
6. Financiën
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ElkeClusterwordtdooreenwerkgroepmetdeskundigen(declusterwerkgroep)
uitgewerkt. In deze groep zitten medewerkers van SIVAK, PAGV, LBO en
discipline-enteeltdeskundigenvanoverheidenbedrijfsleven.
Deklankbordgroepbeoordeeltdedoordeclusterwerkgroepopgeleverdeproducten. De klankbordgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van het
primairebedrijfsleven,handel,industrie,dienstverleningenoverheid.
De kemwerkgroep is samengesteld uit de leden van de werkgroep die het
globale model heeft samengesteld. De taak van de kernwerkgroep is het
bewakenvancluster-endisciplineoverschrijdendeaspecten,hetcoördineren
enstimulerenvandeclusterwerkgroepenenklankbordgroepenenhetafstemmen
vanwerkzaamhedenmetdiebinnenanderetakinformatiemodellen.
Dedetailleringvandeeerstecluster (Teelt)is inmaart 1987van start
gegaan en zalongeveer 4,5 maand inbeslagnemen.Dedetaillering vanhet
gehelemodelzalongeveer2jaarvergen.
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5.PLAATSINECKMATIEMaaELINDEVERDEREONTWIKKELING
Eind 1988moetvolgensde planning het informatiemodel tot indetailzijn
uitgewerkt. Dit referentiemodel moet als uitgangspunt dienen voor de
verwezenlijkingvaneengeintegreerdinformatiesysteemvoordeopenteeltenbedrijven.
Een informatiesysteem is veelal opgebouwd uit op elkaar aansluitende
computerprogramma'sengegevensbestandendieopverschillendeonderdelenvan
hetsysteemdraaien.
Bijhetontwikkelenvaninformatiesystemenkunneneenaantalstappenonderscheidenworden(ziefiguur 6).Aandeeerstestappenvandezeontwikkeling,
het opstellen van het informatiemodel, is met dit onderzoek tegemoet
gekomen.
Devolgende stapishetopstellenvandeeisenwaaraanhetcomputersysteem
(dehardware) moet voldoen. Dit wordt verder uitgewerkt in het systeemontwerp.Het systeemontwerp geeftaanwatvoor computers ergebruiktgaan
worden en hoe deze met elkaar dienen te communiceren. Hierna wordt het
systeem gebouwd. Inde laatste fasewordthet systeem ingebruikgenomen.
Ookhetteverrichtenonderhoudvaltbinnendezefase.
Figuur6.Plaatsinformatiemodelinverdereontwikkeling.
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BULfiGEA
Samenstelling van de werkgroep
"open teelten"-bedrijf.

en begeleidingscommissie informatiemodel

Kernwerkgroep
irH.F.M.Aarts (voorzitter)

ProefstationvoordeAkkerbouwende
GroenteteeltindeVollegrond(PAGV)

irA.E.Brands(secretaris)

ProefstationvoordeAkkerbouwende
GroenteteeltindeVollegrond (PAGV)

ing.G.H.Kroeze

InstituutvoorMechanisatie,Arbeid
enGebouwen(IMAG)

drsing.B.J.M.Meijer

Landbouw-EconomischInstituut(LEI)

irJ.W.Stoop

LaboratoriumvoorBloembollenonderzoek
(LBO)

(methodischebegeleiding:)
irH.A.Arendse

DirectieOrganisatie &Efficiëntie(O&E)

irG.Th.M.Kok

StichtingInformatieverzorgingAkkerbouw
(SIVAK)
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Begeleidingscommissie
drA.J.Dop

LaboratoriumvoorBloembollenonderzoek
(LBO)

irT.H.Edens

Consulentschap AlgemeneDienstBloembollenteelt(CAD-bloembollenteelt)

drirR.A.Feddes

InstituutvoorCultuurtechnieken
Waterhuishouding(ICW)

irD.W.deHoop

Landbouw-EconomischInstituut
(LEI)

irC.A.A.A.Maenhout

Proefstation voor Akkerbouw enGroenteteeltindeVollegrond(PAGV)

irL.H.M.Matthijssen

MinisterievanLandbouwenVisserij
DirectieOrganisatie&Efficienty
(O&E)

ing.J.H.Komijn

ConsulentschapTuinbouw-Hoorn
(CT-Hoom)

irC.J.J.deKroon

ConsulentschapAlgemeneDienst
AkkerbouwenGroenteteeltindeVollegrond(CAD-AGV)

irG.M.J.Loeffen

MinisterievanLandbouwenVisserij
Directie Akker- en Tuinbouw (AT)

ing.R.K.Oving

InstituutvoorMechanisatie,Arbeid
enGebouwen(IMAG)

drirJ.Vos

CentrumvoorAgrobiologischOnderzoek
(CABO)

ing.J.A.M.Withagen

ConsulentschapAkker-enTuinbouw
Barendrecht (CAT-Barendrecht)

irH.Zwinkels

StichtingInformatieverwerkingTuinbouw
(SITU)
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Tot nu t o e v e r s c h e n e n PAGV-uitgaven
Verslagen
1. Epipré-achtergrondinformatie; ir. I.van Leeuwen-Pannekoek, ir. K. Reinink en
ir.F.H.Rijsdijk(LH),maart 1982
**
2. Epipré-instructiemap 1982; ir. I. van Leeuwen-Pannekoek en ir. K. Reinink,
maart 1982
/ 5,3. Bedrijfseconomische evaluatie over 1975 t/m 1980van de intensiteit van het
grondgebruik op "DeSchreef"; ing.H.Preuter,april 1982
f 5,4. Stikstofhoeveelheden op grasgroenbemesting en de invloed daarvan op het
gewassuikerbieten;C.Mulder,augustus 1982
/ 10,5. De invloed van het rooitijdstip op de stikstofbehoefte van drie suikerbietenrassen.Th. Huiskamp,september 1982
f 10,6. Debetekenis vanvrijlevende wortelaaltjes bij maïs;irC.A.A.A.Maenhout etal,
januari 1983
f 10,7. Epipré-evaluatieverslag 1982;ing.H.Drenthenir. K.Reinink,december 1982
/ 10,8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van consumptie-aardappelen in het zuidwesten van Nederland; ir. C.B. Bus, ing. K.W. Bosma(CABarendrecht)en ir.D.W.deHoop(LEI),februari 1983
/ 10,9. Acht jaar grondbewerkingssystemenonderzoek te Westmaas; ing. L.M. Lumkes,ing.I.Ovaa(Stiboka)ening.H.Preuter,april 1983
f 10,10. Epipré-instructieboekje 1983;ir.K. Reininkening.H.Drenth,april 1983
f 10,11. Stomen van sorteergrond van aardappelen. Verslag van een praktijkproef; ir.
CD. van Loon en W.Th. Runia (Proefstation voor Tuinbouw onder Glas),
augustus 1983
**
12. Eengeautomatiseerd begeleidingssysteem voordeonkruidbestrijding inwintertarwe; achtergronden en instructie. Ir. H.F.M. Aarts en ing. H. Drenth,
augustus 1983
**
13. Heteffect vandeintensiteit vandezaaibedbereidingophet kiemgebiedende
opkomst,opbrengst en kwaliteit vansuikerbieten;ing.Th.Huiskamp,september 1983
f 10,14. Verslag van eendriejarig onderzoek naar deoptimale stikstofgift voor bruine
bonen;G J . Bom,september 1983
f 10,15. Epipré-evaluatieverslag 1983;ing.H.Drenthenir. K.Reinink,januari 1984
f 10,16. Factoranalyse-onderzoek in snijmaïs in Oost-Overijssel in 1981en 1982. Ing.
J. Boer,januari 1984
/ 10,17. Contactdag conservenpeulvruchten 1984.Ir.P.H.M.Dekker,januari 1984
**
18. Rendabiliteit voor continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbietenop het proefveld PAGV1(1978t/m 1982).Ing.H.Preuter, maart 1984
/ 10,19. Biologie en ecologie van kleefkruid (Galium aparine). Ir. W.G.M, van den
Brand,april 1984
f 10,20. Pootafstanden engebruik van Alar en Rovral bij deteelt van Alpha-pootgoed.
Ing.J.Alblasen B.v.d.Spek,januari 1984
f 10,21. Epipré 1984-instructieboekje. Ir.K. Reininkening.H.Drenth,maart 1984
f 10,22. Resultaten vandiep losmaken vanzavelgronden inzuidwest-Nederland;19781982.Ing.J.Alblas,april 1984
f 10,23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir. J. Prummel (IB) en dr. ir. J.
Temme(Nederlands Kali Instituut),mei 1984
f 10,24. Oogstplanningvanbloemkool in"deStreek". Ir.R.Booij,oktober 1984
M0,25. Beregeningsonderzoek bij asperges opde proeftuin "Noord-Limburg". Ing.D.
vanderSchansen ir.A.J. Hellings,oktober 1984
f 10,26. Kalibemesting voor aardappelen inde Brabantse Biesbosch en het Land van
Altena;ing.J.Alblas,november 1984
f 10,27. Spruitkool bewarenaandestam.Ing.J.A.Schoneveld,november 1984
MO,28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984.Ing.W.Stol,januari 1985
/ 10,29. Epipré-evaluatieverslag 1984.Ir.K. Reinink,februari 1985
**
30. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei,opbrengst en kwaliteit van snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid: Heino (zandgrond) 19721982.Ir.J.J.Schröder, maart 1985
f 10,31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei,opbrengst en kwaliteit van snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging;
Maarheze1974-1984.Ir.J.J.Schröder, maart 1985
f 10,32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit van
snijmaïs enopdebodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976-1980.Ir.J.J.Schröder,
maart 1985
/ 10,33. Intensieveteeltsystemen bijwintertarwe. Dr.ir.A.Darwinkel,maart 1985
/ 10,34. Bedrijfseconomische gevolgen van beperking van de stikstof-bemesting op
het akkerbouwbedrijf. Ir. B.A. ten Hag, ing. S.R.M. Janssens, ir. H.H.H. Titulaer,april 1985
(kopie) / 10,35. Biologie en ecologie van zwarte nachtschade (Solanum nigrum). Ir.W.G.M.
vanden Brand,maart 1985
f 10,36. Epipré 1985-instructieboekje.Ir.K. Reinink,april 1985
f 10,-

37. Chemische onkruidbestrijding indeteelt van snijmaïs. Ir.C.L.M,de Visser, ir.
H.F.M.Aarts,april 1985
/ 10,38. Zuiveringsslib indeakkerbouw; ir.S.de Haanen ing.J.Lubbers(IB),ing.A.de
Jong(PAGV),maart 1985
f 10,39. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van Engels en Italiaans raaigras,
veldbeemdgrasenroodzwenkgras. Ir.C.L.M,deVisser,juni 1985
/ 20,40. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van uien en sjalotten. Ir. C.L.M, de
Visser.juni 1985
f 10,41. Chemische onkruidbestrijding indeteelt van spruitkool,sluitkool,bloemkool,
boerenkool,Chinese kool, koolraap, koolrabi en broccoli. Ir.C.L.M,de Visser
enJ.Jonkers,juli 1985
**
42. Themadag effecten van diepe grondbewerking in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteeltjuli 1985
f 10,43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen. Ir. C.L.M, de Visser,augustus 1985
/ 10,44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en veldbonen.Ir.C.L.M,deVisser,augustus 1985
/ 20,45. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van wortelen. Ir. C.L.M, de Visser,
september 1985
f 10,46. Chemische onkruidbestrijding indeteeltvanwinterkoolzaad.Ir.C.L.M,deVisser,september 1985
/ 10,47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album),ir.W.G.M,van
den Brand,december 1985
f 10,48. Verslag inventarisatie graanziekten 1985.Ing.H.P.Versluis,december 1985 ... f 10,49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr. ir. J.Temme en
dr.J.G.H.Stassen,december 1985
/ 10,50. Epipré-instructieboekje 1986.Ing.W.Stol,april 1986
/ 10,51. Studiedagkluitplanten.Ir.R.BooijenN.J.Snoek,juli 1986
/ 10,52. Biologie enecologievanhanepoot (Echinochloa crus-galli).Ir.W.G.M,vanden
Brand,juli 1986
f 10,53. Opkomstperiodiciteit bij 40éénjarige akkeronkruidsoorten enenkele hiermee
samenhangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir.W.G.M,van den Brand,
oktober 1986
f 10,54. De teelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen.Ir.W.J.M.Meijer,oktober 1986
f 10,55. De stikstofbemesting van zaadteeltgewassen Engels raai, veldbeemd en
roodzwenk. Ir.W.J.M.Meijer,oktober 1986
**
56. Deinvloedvanhet maaienvandetarwestoppel opondergezaaideveldbeemdenroodzwenkzaadgewassen. Ir.W.J.M.Meijer,oktober 1986
f 10,57. Benutting afvalwarmte bij vollegronds teelten. Ing. J.A. Schoneveld, november 1986
f 10,58. Verslag inventarisatie graanziekten.Ing.J.M.vanden Hoek,november 1986 ... / 10,59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir. A. Darwinkel, november 1986
f 10,60. Stikstofbemesting van wintertarwe. Eenevaluatie van Westeuropese adviessystemen.Ir.K.Reinink,december 1986
f 10,61. Toedienenvandrijfmest inmaïs.Ir.J.Schröder, februari 1987
/ 10,62. Bedrijfseconomische evaluatie van fabrieksaardappelen incontinuteelt en in
rotaties met suikerbieten en granen op het vruchtwisselingsproefveld AGM
600(1982t/m 1985).Ing.H.Preuter,februari 1987
f 10,63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in
Noord-Nederland.S.Vreeke,maart 1987
f 10,64. Themadag "Werkbaarheid entijdigheid",13mei 1987
f 10,65. Invloed van plantaantal en potermaat op de opbrengst en de sortering van
pootaardappelen. Ing.J.K. Ridder,mei 1987
f 10,66. Bewarenenvoorkiemen bijpootaardappelen. Ing.J.K.Ridder,mei 1987
f 10,67. Hetglobale informatiemodel OpenTeelten,juni 1987
f 10,-

