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WOORD VOORAF
Deprogrammering
Het opstellen van een werkplan voor het praktijkonderzoek op de ROC's en het
proefstation vindt jaarlijks plaats via het doorlopen van een bepaald programmeringsproces. Infeite is de programmering een routine-proces, waarin op een aantal
momenten keuzen gemaaktworden.
Verzamelen onderzoekswensen
De basis van het proces is het verzamelen van de vragen die aan het onderzoek
worden voorgelegd. Het signaleren en doorgeven van vragen aan de onderzoekorganisatie kan in principe het gehele jaar doorgaan. Iedereen in de sector kan jaarrond de gesignaleerde onderzoeksvragen melden bij de ROC's, het proefstation of
de regionale programmeringscommissies.
Om er zeker van te zijn dat alle mogelijke wensen voor onderzoek in de afweging
van de prioriteiten worden meegenomen,wordt bij een veelheid van instellingen en
organisaties, waaronder WB's, NTS en DLV, in het vroege voorjaar gevraagd alle
verzamelde wensen door tegeven.
Prioriteitsstelling ophoofdlijnen
Aan het begin van ieder kalenderjaar wordt vanuit de onderzoekorganisatie per
programma (of speerpunt) samengevat wat de vorderingen in het afgelopen jaar
geweest zijn. Tevens wordt aangegeven wat het perspectief is bij voortzetting van
het onderzoek, alsmede suggesties om nieuwe programma's of programma-onderdelen op te zetten. Deze rapporten worden ter advisering voorgelegd aan de vijf
regionale programmeringscommissies voor de akkerbouw en de vijf regionale
programmeringscommissies voor de vollegrondsgroenteteelt. Op basis van de
adviezen van de regionale commissies, stellen de afgevaardigden uit de regio inde
landelijke commissie de hoofdlijnen voor het nieuwe programma vast, rekening
houdend met het bestaande meerjarenplan praktijkonderzoek. In de landelijke
commissies wordt ook globaal nagegaan welke capaciteit er binnen de onderzoekorganisatie vrij komt om nieuwe projecten te kunnen oppakken. Er wordt naar
gestreefd jaarlijks een 20 à25%vrijkomende ruimte tecreëren.
Dedetailprogrammering
Na de bepaling van de hoofdaandachtspunten zijn ondertussen alle verzamelde
nieuwe voorstellen voor onderzoek gerubriceerd en worden deze ter advisering
voorgelegd aan de regionale commissies. Alle adviezen van de regionale commissies worden samen met een advies van de uitvoeringsorganisatie voorgelegd aan
de beide landelijke programmeringscommissies, die het eindadvies voor het bestuur geven. Hoewel het slechts beperkt mogelijk is, wordt er bij deze detailprogrammering alenigszins rekening gehouden met de vrijkomende ruimte.

Vaststelling werkplan
Na het advies van de programmeringscommissies worden alle onderwerpen die
een hoge prioriteit gekregen hebben, uitgewerkt in een proefplan en begroting. Op
basis van de begrotingen wordt door de leiding een voorstel voor het uit te voeren
onderzoekplan voorgelegd aan het bestuur, dat past binnen het totale beschikbare
budget. Voor het eerst was het bij het opstellen van het programma voor 1996niet
mogelijk alle als prioritair aangemerkte voorstellen met de beschikbare budgetten
uit te voeren. Welke projecten uiteindelijk wel en niet uitgevoerd worden, wordt
bepaald door het bestuur bij de vaststelling van de begroting in november/december.
Totslot
Ook in 1995werden weer ongeveer 500voorstellen voor nieuw onderzoek in 1996
ingediend bij het proefstation en de ROC's.
Omdat reeds vroegtijdig bekend was dat er in 1996 fors bezuinigd zou moeten
worden, is zowel aan de regionale als landelijke commissies gevraagd, zowel de
nieuwe voorstellen als het lopende onderzoek extra kritisch te beoordelen. Ondanks dit uitgangspunt en de daarop gebaseerde scherpe prioriteitsstelling moet
geconstateerd worden dat het niet mogelijk bleek alle prioritair geachte voorstellen
in uitvoering te nemen. Dit betekent dat het beschikbare budget zodanig onder
druk staat dat er een aantal echte problemen niet aangepakt kan worden en dat
indieners van deze voorstellen helaas teleurgesteld moeten worden. Ik hoop dat de
constatering dat belangrijk geacht onderzoek om budgettaire reden niet kan doorgaan een aansporing is om de terugloop van het budget een halt toe te roepen.
Dit met de vaste overtuiging dat het praktijkonderzoek een wezenlijke bijdrage
levert aan de continuiteitsmogelijkheden van de bedrijven en de noodzakelijke
innovatie om te voldoen aan de toekomstige economische- een maatschappelijke
eisen.
Rekening houdend met het voorgaande hoop ik tevens dat het voorliggende werkplan toch zodanig aanspreekt bij de telers en andere belanghebbenden, dat het
nog steeds als nuttig wordt ervaren om kennis te nemen van de resultaten en de
proeven te bekijken op de ROC's en het proefstation. Immers juist het directe contact tussen belanghebbenden en onderzoekers is een stimulans om zo doelgericht
mogelijk de problemen aantepakken.
De directeur PAGV
ir.A.J.Riemens
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1a. Optimalisering van de teelt en bewaring van consumptie- en zetmeelaardappelen gericht op oogstzekerheid en kwaliteitsverbetering
1.

Onderzoek naar de oorzaken van het vroegtijdig optreden van een slechte
bakkleur insommige bewaarplaatsen

A. Veerman enA.H.J.Rops

54.7.38

In sommige bewaarplaatsen treedt al vroeg een slechte bakkleur op. Op basis van
onderzoek in praktijkbewaarplaatsen (in samenwerking met het ATO-DLO) werd
eind 1992gestart met bewaaronderzoek in de vernieuwde accommodatie op ROC
de Kandelaar. Inmiddels is duidelijk dat de C02-concentratie zo laag mogelijk moet
zijn om een negatieve invloed op de bakkleur uit te sluiten. In het vierde onderzoekbaar zal worden onderzocht of het vermoeden dat versuikering als gevolg van
C0 2 op dezelfde wijze reconditioneerbaar is als koudeversuikering. Daarnaast
zullen metingen worden gedaan in bewaarplaatsen waar C0 2 vermoedelijk de
oorzaak van problemen met de bakkleur is. Deze informatie moet het onderzoek
compleet maken, waarna geconcludeerd kan worden hoe de praktijk deze kennis
bij de bewaring van aardappelen het best kan gebruiken.
2.

Toepassingvancarvonalskiemremmer inpoot- en consumptie-aardappelen

A. Veerman en CD. vanLoon

54.6.42

In samenwerking met ATO-DLO, ROC Westmaas en Luxan BV wordt in bewaaraccomodaties van ROC Westmaas en PAGV onderzoek verricht naar de toepassing
van carvon in poot- en consumptie-aardappelen. In seizoen 1995/1996 wordt op
beide locaties onderzoek gedaan naar de toepassing in pootaardappelen. Op een
aantal rassen wordt onderzocht welke doseringen nodig zijn voor een goede
kiemremming en welke eventuele gevolgen ze hebben voor de nateelt. Op ROC 't
Kompas wordt door de regio voor Luxan eveneens een nateeltproef aangelegd.
3.

De invloed van de bewaartemperatuur op de bakkleur van nieuwe aardappelrassen

A. Veerman en R.Wustman

54.7.50

De bewaartemperatuur heeft een belangrijke invloed op de bakkleur van aardappelen. Inhet Cultuur en Gebruikswaarde-Onderzoek kunnen de rassen echter bij één
temperatuur worden bewaard en getoetst. In een eerder project is reeds gebleken
dat een matige bakkleur bij de standaardbewaartemperatuur soms aanzienlijk kan
verbeteren door een iets hogere bewaartemperatuur. Om deze informatie ook te
verkrijgen voor nieuwe rassen,worden defritesrassen van het CGO bij eentweede,
12

hogere temperatuur bewaard.
4.

Literatuuronderzoek naar de voorspelbaarheid van de bakkleur van aardappelen

A. Veerman

54.7.51

De behoefte aan een methode om de bakkleur te voorspellen, is onverminderd
groot. Aan dit project is in 1995 door tijdgebrek weinig aandacht besteed. Daarnaast heeft het een minder hoge prioriteit gekregen, omdat het ATO-DLO poogt
een methode te ontwikkelen en het resultaat hiervan wordt afgewacht.
5.

De invloed van de verhouding tussen stikstof, fosfaat en kalium in de bemesting op de opbrengst van aardappelen en het nitraatgehalte van de
knollen

H.A.G. Verstegen

54.7.56

Om verschillende redenen veranderen de drijfmestgiften aan het gewas aardappelen. Hierdoor kan de verhouding, waarmee stikstof, fosfaat en kalium voor het
gewas beschikbaar komen, veranderen. Door stikstof, fosfaat en kalium in verschillende verhoudingen toe te dienen, wordt de invloed daarvan op opbrengst en het
nitraatgehalte in de knollen onderzocht.
6.

Droging van aardappelen

A. Veerman

nieuw 54.7.59

Het drogen van aardappelen is van groot belang voor een goede bewaring van
aardappelen voor alle bestemmingen. Wanneer niet tijdig en goed wordt gedroogd,
krijgen (bewaar)ziekten de kans zich uit te breiden met gewichts- en kwaliteitsverlies als gevolg. Het onderzoek moet laten zien hoe het drogen verloopt bij het al of
niet goed toepassen van de theorie en het al dan niet optimaal gebruik maken van
techniek en weersomstandigheden.
7.

Invloed teelt van aardappelen in ongeploegde Phacelia-stoppel op opbrengst en kwaliteit

H.W.G. Floot

54.2.58

Door na braak of een vroege stoppel organische mest toe te dienen in de zomer,
kan onder gunstige omstandigheden geploegd worden. Hierna kan Phacelia ingezaaid worden. Dit heeft voordelen voor de structuur van de grond, er kan organische mest gebruikt worden op een gunstig tijdstip en er kan vroeger gepoot
worden.
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Duidelijk is wel dat poederschurft en gewone schurft moeilijk te onderscheiden zijn.
16.

Bestrijding zilverschurft bij pootaardappelen

H.W.G. Floot

nieuw 54.3.65

Door pootaardappelen in het voorjaar te ontsmetten, zal getracht worden blankere
knollen te oogsten, zodat de uitbreiding in de bewaring verminderd kan worden.
De proef zal uitgevoerd worden in samenwerking met het HLB.
17.

Loofvernietiging van pootaardappelen

H.W.G. Floot

54.3.63

Nieuwe middelen als Enquik en nieuwe methoden als groenrooien en toedekken
en wortelsnijden worden beproefd.
De combinatie van loofklappen en wortelsnijden zal waarschijnlijk een tweede bespuiting kunnen uitsparen.
18.

Finale en loofdoding pootaardappelen

C.B. Bus

54.3.61

Voor rekening van AgrEvo is in 1995 een proef aangelegd waarin wordt nagegaan
onder welke omstandigheden zich problemen voordoen met rot, kiembeïnvloeding
en gewasgroeibeïnvloeding als gevolg van toepassing van Finale als loofvernietigingsmiddel in pootaardappelen. In 1996 wordt dit onderzoek op het PAGV voortgezet.
19.

Opzetten en begeleiden van een onderzoekprogramma alsmede het formuleren van bedrijfshygiënische maatregelen voor bruinrot bij aardappelen

CD. van Loon

nieuw 54.3.66

Er zal een onderzoekprogramma worden uitgewerkt teneinde meer kennis en
inzicht te verwerven over de voor Nederland onbekende ziekte bruinrot.
Voorts zullen ten behoeve van telers, loonwerkers en andere belanghebbenden
bedrijfshygiënische maatregelen worden geformuleerd om verspreiding van deze
knolziekte tegen te gaan.
20.

Fosfaatbladbemesting bij pootaardappelen

A.H.J. Rops en H.W.G. Floot

54.2.47

In de praktijk is belangstelling voor het gebruik van vloeibare fosfaatmeststoffen,
vooral in de pootgoedteelt. Gespoten tijdens de knolaanleg zou hierdoor het knoltal
positief worden beïnvloed. Om dit te toetsen, zijn op Prof. van Bemmelenhoeve ,
De Waag en Kollumerwaard enkele vloeibare bladmeststoffen naast monoammoni16

um-fosfaat, bij twee rassen onderzocht. Na twee jaar kan dit onderzoek worden
afgesloten. Ditjaar zullen de resultaten wordenverslagen.
21.

Optimalisering en toetsing van het adviesmodel voor Rhizoctonia solaniin
pootaardappelen

J.K. Ridder, J.G.Lamers,H.W.G. FlootenK.H.Wijnholds

54.3.44

Het PAGV heeft een systeem ontwikkeld om kwantitatief een advies te geven over
al dan niet ontsmetten tegen Rhizoctonia. Dit systeem is op basis van literatuurstudie, proeven met Rhizoctonia en ervaringen tot stand gekomen. Het systeem is in
1994 en 1995 in twee studieclubs in de praktijk getoetst. De resultaten worden in
1996verslagen.
22.

Toepassingsmethoden en doseringen van grondbehandelingsmiddelen
tegen Rhizoctonia bijdeteeltvan pootaardappelen

H.W.G. Flooten K.H.Wijnholds

54.3.46

Grondbehandeling met Moncereen geeft in principe een goede bestrijding van
Rhizoctonia. In de praktijk komen ook minder goede resultaten voor, waarbij gedacht wordt aan een slechte verdeling van Moncereen of aan opfrezen/aanaarden
van niet behandelde grond. Op Kollumerwaard, Prof. van Bemmelenhoeve en
Kooijenburg worden daartoe verschillende toepassingswijzen, onder andere volvelds, rijentoepassing, combinatie rijentoepassing bij poten en toepassing bij
rugopbouw, bij twee doseringen vergeleken. In deze proeven is ook het nieuwe
middel Monarch opgenomen.
23.

Rhizoctonia inzetmeelaardappelrassen

K.H.Wijnholds

nieuw 55.3.08

In samenwerking met het HLB zal onderzoek worden opgezet met het doel te
onderzoeken, of er verschil is in rasgevoeligheid ten aanzien van Rhizoctonia.
Hierbij zal zowel de opbrengstschade als de schade door afzetting van Sclerotien
aandacht krijgen. Een deel van het onderzoek zal op laboratoriumschaal plaats
vinden en een deel in het veld.
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1d. Optimalisering van teeltmaatregelen ter bevordering van oogstzekerheid en verbetering van de
kwaliteit van het eindprodukt gericht op handelsgewassen, graszaad en kruiden
24.

De geschiktheid van peulvruchten als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkgras

G.E.LBormenJ.G.N.Wander

46.4.07

De laatste proeven die in het kader van dit project zijn uitgevoerd, zijn in 1994geoogst. Het lag in de bedoeling om van dit project in 1995 het eindverslag te maken. Als gevolg van het volledig overnemen van het project 36.3.18 per 1mei 1995
is dit doorgeschoven naar 1996.
25.

Deinvloedvanteeltmaatregelen opdezaadproduktie vanrietzwenkgras

J.G.N.Wander

46.4.12

In 1995 is de proef waarin het effect van rijenafstand en zaaizaadhoeveelheid wordt
nagegaan voor het derde en laatste jaar geoogst. In 1996 zullen de resultaten van
al het uitgevoerde onderzoek verslagenworden.
26.

Het effect van beweiding en stromanagement op de gewasstructuur en de
zaadopbrengst vangraszaad opkleigronden

J.G.N.Wander

46.4.13

In het kader van het beweidingsonderzoek graszaad is in 1995 de laatste proef in
roodzwenkgras uitgevoerd. De resultaten geven duidelijke aanwijzingen over de
mogelijkheden en onmogelijkheden in deze grassoort. In 1996 zullen de resultaten
verslagen worden. De resultaten van het beweidingsonderzoek Engels raaigras
zullen begin 1996 gepubliceerd worden.
Op Rusthoeve wordt nog een proef uitgevoerd om nate gaan of eentweedejaarsgewas roodzwenkgras het achterlaten van het stro van de eerste oogst verdraagt.
De eerste resultaten tonen aan dat er een vrij sterk negatief opbrengsteffect optreedt. Bekeken zal moeten worden of dit economisch in evenwicht is met het
onverkoopbaar zijn van geperst/afgevoerd stro.
27.

Teeltoptimalisatie bijwortelgewaskruiden gerichtop kwaliteitsverbetering

H.J.vanderMheen

52.6.08

De verslaggeving van drie teeltproeven met de gewassen Angelica, Levisticum en
Valeriaan zal in 1996 plaatsvinden. Een en ander zalworden gecombineerd met het
18

maken van een teelthandleiding voor deze drie wortelgewaskruiden.
28.

Verbetering zaaizaadproduktie en zaaizaadkwaliteit bij kruiden

H.J. van der Mheen

52.0.16

Voor het bereiken van een goed plantbestand in een systeem van directzaai, is
gebruik van kwaliteitszaaizaad van belang. Nagegaan zal worden of de zaadkwaliteit (voor wat betreft ziektebesmetting, kiemkracht) van Valeriaan en Levisticum
verbeterd kan worden door optimalisering van de zaadproduktie. In de zaadteelt
van deze twee gewassen zal het effect van teeltmaatregelen (ziektebestrijding,
oogsttijd) en afrijpings-/droogmethode na de oogst, op de zaadopbrengst en de
zaadkwaliteit worden vergeleken.
Daarnaast zal bij ter plaatse zaai van deze gewassen, de invloed van zaadontsmetting en zaadfractionering op de kieming en opkomst worden nagegaan.
29.

Invloed teeltmaatregelen aromatische kruiden

H.J. van der Mheen

nieuw 52.7.17

In de loop van 1995 werd het PAGV-(teelt) onderzoeksaandeel binnen een alles
omvattend (AKK) ketenproject, met betrekking tot de kwaliteitsverbetering en
afzetbevordering van gedroogde aromatische kruidengewassen, duidelijk geformuleerd. In 1996 zal, van een viertal aromatische kruiden (peterselie, selderij, dille en
kervel), een aantal herkomsten/selecties, deels bij verschillende standdichtheden,
worden vergeleken. Daarbij wordt zowel de verse en droge opbrengst bepaald,
maar worden ook de grofheid, kleur en geur van het gedroogde produkt beoordeeld. De veldproeven worden aangelegd en uitgevoerd door het PAGV. De verwerking en beoordeling van het grote aantal monsters zal door, en/of in zeer
nauwe samenwerking met, de VNK plaatsvinden.
30.

De teelt van bloemzaden

M. Tramper, in samenwerking met de studieclub voor groente- en bloemzaadteelt, Eiland Tholen

99.3.21

Het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van herbiciden of combinaties
van herbiciden in de bloemzaadteelt zal in 1996 worden gecontinueerd. Er zullen
een 12-tal gewassen worden gescreend, waarbij gebruik wordt gemaakt van
ongeveer 18 herbiciden. De betreffende herbiciden hebben allen reeds een toelating in akkerbouwgewassen. Het onderzoek heeft tot doel het verkrijgen van toelatingen (toevoeging op het etiket) voor de bloemzaadteelt.
Naast het onkruidbestrijdingsonderzoek wordt aandacht besteed aan de N-bemesting bij zaaiviolen (proeven in 1994 en 1995 kwamen niet tot voldoende zaadzetting
om geoogst te kunnen worden) en aan de bestrijding van Colletotrichem in Lavatera. Deze activiteiten worden voornamelijk door de studieclub zelf uitgevoerd.
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1e. Optimalisering van teeltmaatregelen ten behoeve
van oogstzekerheid en verbetering van de kwaliteit
van granen
31.

Verbeteringvan detarwekwaliteitvoortoepassingen inde pluimveevoeding

A. Darwinkel,in samenwerking metID-DLO, PP, TNO-voeding,
ILOB-TNO enNGC

41.7.18

Door toekenning van een financiële ondersteuning kunnen de in 1995 verzamelde
monsters en partijen wintertarwe (met uiteenlopende korrelkwaliteit) worden onderzocht. Het betreft vervoedering van vier grote partijen met verschillen in ras en Nbemesting aan vleeskuikens op praktijkschaal. (Op verzoek van Proefstation voor
de Varkenshouderij werden van dezelfde partijen ook voederproeven bij varkens
uitgevoerd.) Het ID-DLO zullen kleinere monsters en partijen onderzoeken op
intrinsieke eigenschappen, met nameten aanzien vanvoederwaarde envertering.
Voor het teeltkundig onderzoek zijn op het PAGV te Lelystad en ROC Kooijenburg
proeven met drie rassen uitgezaaid, waarin teeltvarianten zijn opgenomen, die
belangrijk worden geacht voor de (voeder)kwaliteit. Grotere monsters (500 kg)
worden verzameld bij vier rassen en twee N-niveaus op ROC Prof. van Bemmelenhoeve. Ten behoeve van het praktijkonderzoek van het PP is te Lelystad naast
twee tarwerassen triticale uitgezaaid. (Op ROC Ebelsheerd worden grote partijen
tarwe (circa 30 ton) van de rassen Ritmo en Vivant geteeld voor het PV voor vervoedering aan mestvarkens).
32.

Rassenonderzoek voorZeeuwseVlegel

M. Tramper

41.9.57

De stichting Zeeuwse Vlegel bevordert de teelt van meer milieuvriendelijk geteelde
tarwe. De teeltvoorschriften voor Zeeuwse Vlegel-tarwe wijken sterk af van de
gangbare tarweteelt. Zo mag er uitsluitend voor opkomst van het gewas een
onkruidbestrijding worden uitgevoerd (bodemherbicide), na opkomst van het
gewas mogen geen gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. De bemesting vindt uitsluitend plaats met organische mest. Dit maakt de rassenkeuze van
groot belang. Omdat door de afwijkende teeltmethode de rasvolgorde kan worden
beïnvloed en omdat er gebruik kan worden gemaakt van buitenlandse rassen,
wordt op ROC Rusthoeve rassenonderzoek uitgevoerd onder Zeeuwse Vlegelteeltcondities voor zowel zomer- als wintertarwe. Daarnaast is onlangs een project
van start gegaan met eensoortgelijke teelt voor brouwgerst. Inmiddels is het eerste
bier hiervan verkocht. Om een goede rassenkeuze te kunnen maken, zal in 1996
ook voor zomergerst rassenonderzoek worden uitgevoerd. Alle proeven worden
volledig gefinancierd door de Stichting ZeeuwseVlegel.

20

33.

Invloedvanteeltmaatregelen op de kwaliteit van zomergerst

R.D.Timmer, in samenwerkingmet TNO-voeding

42.7.05

Bij de teelt van brouwgerst is het van groot belang te voldoen aan de door de
mouterij gestelde kwaliteitseisen. Er vindt namelijk een uitbetaling naar kwaliteit
plaats. Teeltmaatregelen kunnen een grote invloed hebben op de korrelkwaliteit.
Van 1992 t/m 1995 is op ROC Ebelsheerd onderzoek uitgevoerd naar het effect
van het zaaitijdstip op de brouwkwaliteit van zomergerst. De resultaten hebben
aangegeven dat een zaaitijd in januari en in februari zowel voor de opbrengst als
de kwaliteit in bepaalde jaren bijzonder gunstig kan zijn. Door vroeg te zaaien, is
het ook indeze regio mogelijk aan de gestelde kwaliteitseisen tevoldoen.
Het onderzoek zal in 1996 worden afgesloten met een eindverslag in het PAGVJaarboek.
34.

Oogstzekerheid enkwaliteitvanonbespoten brouwgerst

R.D.Timmer, in samenwerkingmet TNO-voeding

42.8.08

Gezien de toenemende vraag naar produkten die op milieuvriendelijke manier zijn
geproduceerd, zijn er mogelijkheden om een meerprijs te verkrijgen voor onbespoten brouwgerst. Aangezien zomergerst een gewas is dat bij de huidige teeltwijze al
een vrij beperkte inzet aan gewasbeschermingsmiddelen vraagt, is de stap naar
een teelt geheel zonder niet zo groot. Van 1993 t/m 1995 is onderzoek uitgevoerd
naar de gevolgen van een spuitvrije teelt voor de opbrengst en de brouwkwaliteit
van zomergerst. Op drie plaatsen (Lelystad, ROC Ebelsheerd en ROC Rusthoeve)
is de huidige teeltwijze vergeleken met een teelt geheel zonder gewasbeschermingsmiddelen op enkele tussenvarianten. De resultaten hebben aangegeven dat
een spuitvrije teeltwijze een aanzienlijke opbrengstderving tot gevolg heeft, en dat
een premie van ± 3-6 cent per kg nodig is om het opbrengstverlies te compenseren. Het onderzoek zal in 1996 worden afgesloten met een eindverslag in het
PAGV-Jaarboek.
35.

Voorspellingensturingvanheteiwitgehalte bijbrouwgerst

R.D.Timmer

nieuw 42.2.10

Behalve te hoge, kunnen ook te lage eiwitgehalten een reden tot afkeuring zijnvan
zomergerst als brouwgerst. Delaatstejaren komen partijen met een zeer laag eiwitgehalte (< 9%) steeds vaker voor. Behalve een onvoldoende kwaliteit betekent dit
vermoedelijk ook dat een suboptimale opbrengst wordt verkregen. Oorzaak van de
(te) lage eiwitgehalten wordt toegeschreven aan de nieuwe brouwgerstrassen die
enerzijds veredeld zijn op een laag eiwitgehalte en anderzijds een hoog opbrengstniveau hebben. Telers, voorlichters en handel stellen vraagtekens bij de geldigheid
van het huidige N-bemestingsadvies.
In samenwerking met ACM wordt in het noorden onderzocht of met behulp van
een zogenoemde chlorophylmeter rond het in aar komen het eiwitgehalte voorspeld kan worden en op basis daarvan zonodig nog een aanvullende N-gift te
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geven. Hiertoe worden op Kollumerwaard, Kooijenburg en PAGV-bedrijf N-trappen
aangelegd.
36.

Optimalisatie van de teelt van luzerne op zandgronden ten behoeve van
ruwvoederwinning

DA. vander Schans, in samenwerkingmetPR

98.4.10

Bij de introductie van luzerne als voedergewas op veehouderijbedrijven op zandgronden doet zich een aantal specifieke teeltproblemen voor. De problemen liggen
met name op het terrein van bemesting, onkruidbestrijding bij de inzaai en de
kwaliteit van het geoogste produkt. Het onderzoek richt zich op de volgende
vragen:
Wat is de invloed van mestaanwending door middel van een zodebemester op
de produktie van luzerne?
Welke maatregelen kunnen de veronkruiding van luzerne na inzaai beperken?
Wat is de stikstof-nawerking na het onderploegen van een luzerne-stoppel?
Hoe reageert luzerne op lage pH's?
Beïnvloedt maaifrequentie en maaihoogte de kwaliteit, produktie en persistentie
van luzerne?
Het veldonderzoek naar mestaanwending, veronkruiding en pH zijn inmiddels afgesloten. De resultaten worden in 1996verslagen.
De stikstof-nawerking na het scheuren van luzerne wordt in 1996 op een drietal
praktijkpercelen door middel van bemonstering gevolgd.
In 1995 werd de veldproef met verschillende maairegimes afgesloten. Er wordt in
1996 nog één veldproef met maairegimes en maaihoogte voortgezet. Beide proeven worden in 1997 in een afsluitend artikel verslagen. Indit artikel worden ook de
resultaten van voederproeven behandeld die parallel aan het teeltonderzoek door
PRen ID-DLOwerden uitgevoerd.
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1f. Optimalisering van de teelttechniek ten behoeve
van de oogstzekerheid, de planning van de oogst
en de kwaliteit van vollegrondsgroenten
37.

Verbeteringvande kwaliteitvangroenselderij bijteeltonder insektengaas

A.J.M.Embrechts

NB

Het onderzoek wordt met verslaggeving afgesloten.
38.

Afdekkenvanandijvieterverkrijgingvaneengeelhart

M.E.T. Vlaswinkel

ZW

Het onderzoek wordt metverslaggeving afgesloten.
39.

Onderzoek naar de optimale plantdichtheid van prei bij de teelt op zavelgrond

M.E.T. Vlaswinkel

ZW

Het onderzoek wordt met verslaggeving afgesloten.
40.

Onderzoek naar hetperspectief vankluitplantenbijprei

J. de Kraker, A.J.M.Embrechts enC.F.G. Kramer

66.4.08

Prei wordt algemeen in voorgeponste gaten geplant. Toch is de praktijk geïnteresseerd in de mogelijkheden die kluitplanten bieden. Enerzijds speelt daarbij het
volautomatisch planten een rol, maar ook de snelheid van weggroeien na het
planten is met het oog op ziekten en plagen een belangrijke overweging. Daartoe
zal op het ROC Meterik een proef worden aangelegd waarin losse planten en als
kluitplant opgekweekte prei op verschillende manieren worden geplant. Om de
juiste conclusies te kunnentrekken,zal het gehele groeiverloop worden gevolgd.
41.

Invloedvansorterenvanhetplantmateriaalvanprei

A.J.M.Embrechts

NB

Het onderzoek wordt met verslaggeving afgesloten.
42.

Perspectievenvandeteeltvanwitlofop50cmruggenopkleigrond

H.P. Versluis

ZW

Het onderzoek wordt metverslaggeving afgesloten.
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43.

Verbetering van de veldopkomst bijwitlof

H.P. Versluis

ZW

Het onderzoek wordt metverslaggeving afgesloten.
44.

Verbeterenvandeteeltvanwinterbloemkool

M.E.T. Vlaswinkel enR.C.F.M. vanden Broek

78.8.17

Om de gewasontwikkeling van vroege bloemkool voor de winter te verbeteren en
zo een kwalitatief goede kool te oogsten, wordt op ROC Westmaas en ROC
Zwaagdijk in seizoen 1995/1996 een proef met plantafstanden en N-bemestingstrappen voor en na de winter bij een vroeg en een laat ras uitgevoerd. In seizoen
1996/1997wordt dit onderzoek alleen op ROCWestmaas uitgevoerd.
45.

Plantafstanden enplanttijdstippenbijzeer lateherfstbloemkool

M.E.T. Vlaswinkel

ZW

Het onderzoek wordt met verslaggeving afgesloten.
46.

Optimalisatie plantdatum spruitkoollateoogstperiode

M.E.T. Vlaswinkel

ZW

Het onderzoek wordt metverslaggeving afgesloten.
47.

Stevigheidvankluitplantenbijspruitkool

M.E.T. Vlaswinkel

83.4.08

In 1996 worden op ROC Westmaas meerdere typen kluitplanten en losse planten
met één of een aantaltypen plantmachines uitgeplant en beoordeeld op degevoeligheid vanlegeren.
48.

Teeltvanspruitkoolvoordediepvries-industrie

K.J.Osinga
Het onderzoek wordt met verslaggeving afgesloten.
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KW

1g. Verbetering van de bewaarbaarheid en het uitstalleven van vollegrondsgroenten
49.

Invloed van de weersomstandigheden en uit te voeren handelingen bij en
ronddeoogstopdehoudbaarheidvanvollegrondsgroentegewassen

J. de Krakeren CA.Ph. vanWijk

68.7.01

Dit onderzoek zal met verlaggeving worden afgesloten.
50.

Beperkenvanindragenvanwitlofwortels enherbevochtiging

H.R Versluis

ZW

In seizoen 1995/1996zullen de mogelijkheden van een fog-installatie worden uitgeprobeerd. De kisten worden wel of niet ingehuld met folie. Het onderzoek wordt
daarna met verslaggeving afgesloten.
51.

Onderzoek naarde bewaarmogelijkhedenvanbroccoli

J.J. NeuvelenR.C.F.M. vanden Broek

78.6.16

In 1996 zal het onderzoek naar effecten van gekoelde opslag en van CA-bewaring
op het verloop van de kwaliteit van broccoli worden voortgezet. Proeven worden
uitgevoerd met broccoli afkomstig van PAGVen ROCZwaagdijk; de bewaring vindt
plaats inLelystad.
52.

Ontwikkeling bewaartoetsknolselderij

H.RVersluis

ZW

In seizoen 1995/1996 wordt op ROC Westmaas bekeken of via versnelde bewaring
de bewaarbaarheid voorspeld kanworden.
53.

Verbeteringvande bewaringvanknolselderij

H.RVersluis enJ. de Kraker

62.6.07

Op ROC Westmaas wordt in seizoen 1995/1996 onderzoek uitgevoerd naar de
invloed van koelfrequentie/temperatuurtraject op de mate van uitdroging van knolselderij.
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1h. Fysiologische kwaliteitsproblemen bij vollegrondsgroenten
54. Bestudering van mogelijkheden totseizoenverlenging bij asperge
J.T.K. Poll enA.J.M.Embrechts

69.4.04

Op het PAGVte Lelystad zullen de proeven met strobedekking voor oogstverlating
in groene asperge en die in kuubskisten om een systeem voor herfstoogst te
ontwikkelen, worden voortgezet. In Meterik zal het onderzoek met verwarming en
afdekking in de bedden- en rijenteelt doorgang vinden. Getracht zal worden om in
Breda nog een laatste oogst rond te zetten van een proef met onder andere
beurtjaren. het onderzoek op ROC Zwaagdijk naar oogstverlating wordt voortijdig
stopgezet.
55. Beperkenvanrozeverkleuringvanwitteasperges
J.T.K. Poll enA.J.M.Embrechts, in samenwerkingmetCBT

69.4.09

De invloed van licht zal op het PAGVin klimaatcellen worden bestudeerd. Het effect
van de oogstmethode waarbij het wel of niet direct op het veld wateren centraal
staat, wordt op ROC Meterik nagegaan, evenals het effect van een warmwaterbehandeling op de rozeverkleuring van asperge. Ook het effect van temperatuur op
de rozeverkleuring in de nabewaring zal verder onderzocht worden. Hierbij zal het
CBT nauw betrokken worden.
56.

Onderzoek naar hetontstaanvanwittevlekjes inprei

J. deKraker, H.T.A.M. SchepersenA.J.M.Embrechts

nieuw 66.4.10

Onbekend is waardoor soms witte vlekjes in prei ontstaan. Feit is dat deze vlekjes
grote economische schade kunnen veroorzaken. In eerste instantie zal het onderzoek geheel gericht zijn op de invloed van het ras,daar er aanwijzingen zijn dat die
een belangrijke rol speelt. Vermoed wordt dat witte vlekjes het gevolg zijn van een
genetische afwijking of dat planten waarbij de vlekjes naar voren komen juist extra
gevoelig zijn voor externefactoren.
57.

Beperkenvanrandenbolrot inijssla

J. de Kraker, K.J.OsingaenM.E.T. Vlaswinkel

72.4.05

Een literatuuroverzicht en alle verkregen resultaten uit de op het PAGV en in de
regio's uitgevoerde proeven zullen in eenverslag worden samengebracht.
58.
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Ontwikkelingvaneenbewaarduur- entrekstrategievoorwitlofwortels

G. van Kruistum en HP. Versluis

73.4.20

Doel van dit onderzoek is om op basis van de chemische samenstelling (mineralen
en suikers) van de wortel bij het rooien en het gehalte aan transporteerbare suikers
bij het begin van de (late) trek, de forceerkwaliteit van de wortels te karakteriseren
en daarmee de bewaarduur en de forceercondities te optimaliseren. Dit onderzoek
wordt in 1996 met een drietal trekken afgesloten. Ook wordt in het kader van dit
project samengewerkt met het Onderzoek- en Voorlichtingscentrum voor Land- en
Tuinbouw te Rumbeke in België. Hierbij wordt het effect van een temperatuurbehandeling tijdens en direct na afloop van de wortelbewaring bestudeerd. De uitvoering van dit deel vindt geheel plaats op ROC Westmaas. Na afsluiting van de
forceerproeven volgt verslaggeving.
Witlof is als voorbeeldgewas gekozen voor het in kaart brengen van Integrale
Keten Zorg (IKZ) voor de vollegrondsgroentesector. In werkgroepverband wordt
medewerking verleend aan de verdere invulling van IKZ bij witlof. Vooral het ontwikkelen van criteria voor het bepalen van de wortelkwaliteit zal de aandacht hebben.
Op ROC Westmaas zal in seizoen 1995/1996 de toepassing van CaCI 2 door dompelen gedurende korte of langere tijd of door spuiten over de trekbak beproefd
worden. Ook zal hierbij de invloed worden nagegaan die het moment van toepassen heeft op de effectiviteit van de behandeling (bij inschuren of kort voor opzetten) en ook op eventuele schade.
59.

Beheersing van natrot inde teelt en trek van witlof

G. van Kruistum en R.C.F.M.van den Broek, in samenwerking met
LUW-vakgroep Fytopathologie

73.3.21

De natrot veroorzakende bacteriën hebben een sterk opportunistisch karakter. Dit
wil zeggen dat de omgevingsfactoren en de fysiologische conditie van de waardplant een relatief belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de ziekte. In dit in
1994 gestarte project ligt de nadruk op oplossingsgericht onderzoek op basis van
fundamenteel onderzoek naar onder andere het natuurlijk infectieproces. Tijdens de
wortelteelt, bewaring en trek worden verschillende invloedsfactoren bestudeerd
waaronder invloed N-gehalte wortel, dompelen in CaCI 2 en forceertemperatuur. De
verkregen onderzoeksresultaten moeten leiden tot een verdere beheersbaarheid
van natrot onder praktijkomstandigheden.
Op ROC Zwaagdijk zal in seizoen 1995/1996 een proef worden uitgevoerd om het
systeem van dompelen met CaCI 2 te optimaliseren.
60.

Beperking van de (inwendig) roodverkleuring bijwitlof

G. van Kruistum en R.C.F.M.van den Broek,
in samenwerking met AB-DLO

nieuw 73.2.22

Twee mogelijke hypothesen voor het optreden van roodverkleuring worden onderzocht:
A. Inwendig rood wordt veroorzaakt door herverdeling van water en drogestof aan
het eind van de trek door versterkte pitgroei en groei van de binnenste bladeren,
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ten koste van de bladeren waarin roodverkleuring kan optreden door lokaal mineralen- tekort.
B. Inwendig rood wordt veroorzaakt door verschillen in potentiële groeisnelheid van
verschillende cellagen van het basale deel van het blad, waardoor cellagen van
elkaar worden losgetrokken, gepaard gaande met het scheuren van cellen.
Primair zal getracht worden inwendig rood te beïnvloeden. Relaties, correlatief of
oorzakelijk, zullen worden gezocht met de bovengenoemde factoren als lokale
mineralengehalten, groeisnelheden van pit en bladeren en lokale weefselspanning.
Verder zal anatomisch onderzoek worden uitgevoerd naar de exacte lokalisatie van
roodverkleuring in het weefsel.
Experimenten zullen worden uitgevoerd in de twee kleine trekcellen op het AB-DLO
en tevens op ROC Zwaagdijk en mogelijk ook te Lelystad. Variabelen die zullen
worden aangelegd ter beïnvloeding van inwendig rood zijn:
ras, verdamping (RV), N- en K-gehalte van de pen, trektemperatuur, bewaarduur
en gibberellinen (GA).
61.

Onderzoek naar het optreden van inwendig zwart bij witte bewaarkool

R.C.F.M.van den Broek

84.7.13

In proeven op het PAGV en ROC Zwaagdijk zal de hypothese getoetst worden dat
calciumgebrek de oorzaak is van het optreden van zwart. Getracht wordt het verschijnsel op te roepen door vroeg te planten, in combinatie met een hoge stikstofen kaligift. Door tussentijdse oogsten, beoordeling bij de oogst en na de bewaring
zal de ontwikkeling van het optreden van zwart worden gevolgd.
62.

Voorkomen van gele blaadjes bij spruitkool

A.R Everaarts

nieuw 83.2.09

Spruitkool heeft vaak een beperkt uitstalleven. Een belangrijke reden hiervan is het
optreden van gele blaadjes. Gele blaadjes kunnen een gevolg zijn van stikstofgebrek van de spruit, of een gevolg van een door stikstofgebrek versnelde veroudering van de spruit. Er zouden echter ook andere oorzaken kunnen zijn. In 1996 zal
in veldproeven op het PAGV worden nagegaan of een bladbespuiting met stikstof
voor de oogst kan bijdragen aan een vermindering van het optreden van gele
blaadjes.
63.

Onderzoek naar grauwverkleuring bij spruitkool

J.J. Neuvel en M.E.T. Vlaswinkel

83.7.07

Spruiten kunnen grauw verkleuren op het veld en in de fase na de oogst. Dit is een
enstig kwaliteitsprobleem in de praktijk. De oorzaak ervan is niet bekend. In 1996
zal onderzoek gestart worden om de oorzaak van het probleem na te gaan en om
een oplossingsrichting te formuleren. Proefplaatsen: PAGV Lelystad en ROC Westmaas.
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64.

Invloed van teeltmaatregelen en rassenkeuze op het optreden vanwatervellenbij uien

C.L.M, de Visser

65.7.22

Net als in 1995 zal in 1996 de invloed van zaaitijd, plantdichtheid, droging en
rassenkeuze op het ontstaan van watervellen worden nagegaan. In 1996 zullen
hiervoor twee veldproeven worden uitgevoerd. Proefplaatsen PAGV en ROC Rusthoeve.
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1i. Onderzoek naar de vermindering van grondtarra
en afvalwaterstromen in de akkerbouw en de teelt
van vollegrondsgroenten
65.

Ontsmettingenhergebruik vanafvalwater bijdewitloftrek

G. vanKruistum, in samenwerkingmetIMAG-DLO

nieuw 73.4.23

In de praktijk van de witloftrek wordt het overblijvende proceswater, lek-, spoel- en
reiningswater nog overwegend geloosd op het oppervlaktewater. Deze lozingen
zullen in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO) binnen
enkele jaren worden verboden. In het rapport van CUWVO-werkgroep VI is een
aantal mogelijkheden uitgewerkt om voor de witlofsector tot een aanvaardbare
oplossingsrichting te komen.Op basis hiervan is aansluiting op het riool te prefereren. Een rioolaansluiting is echter slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk.
Op de korte termijn komt ook het diffuus verspreiden van afvalwater over land in
aanmerking. Teneinde een meer duurzame oplossing te creëren, zullen door het
PAGV in samenwerking met IMAG-DLO in 1996 en in 1997 enkele andere oplossingsrichtingen nader op hun praktijkwaarde worden getoetst. Deze betreffen
zuivering en hergebruik van het afvalwater door middel van UV-behandeling, ontsmetting met Reciclean of langzame zandfiltratie. Recent is ook de optie naar voren
gekomen van zuivering door middel van een rietveld. Degenoemde mogelijkheden
zullen in overleg met onder andere de landelijke gewascommissie Witlof van de
NTS worden uitgewerkt en bij voorkeur op enkele praktijkbedrijven worden getoetst.
66.

Oriëntatie op de mogelijkheden van onderzoek naar vermindering van
grondtarra en afvalwaterstromen in de akkerbouw en teelt vanvollegrondsgroenten

G. vanKruistumen CE. Westerdijk

99.0.20

In 1996 zal het onderzoek naar beperking van afvalwaterstromen en grondtarra in
enkele deelprojecten worden voortgezet en kan dit project als afgesloten worden
beschouwd. Voor witlof is een nieuw project geformuleerd met als titel: Ontsmetting
en hergebruik van afvalwater bij de witloftrek (projectnr. 73.4.23).
67.

Bedrijfskundige aspecten van de afvalwaterproblematiek in de vollegrondsgroenteteelt

Vacature

03.5.29

Lozing van vrijkomend afvalwater wordt intoenemende mate aan regels gebonden
en hiervoor worden steeds vaker heffingen opgelegd. In dit project zullen de bedrijfskundige aspecten die van belang zijn voor het maken van een keuze uit de
mogelijkheden nader worden geïnventariseerd. Dit met name op basis van de bin30

nenkort te verschijnen rapporten van de coördinatiecommissie uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren ten aanzien van vollegrondsgroenten en witlof en
onderzoek in samenwerking van het IMAG-DLO naar de haalbaarheid van langzamezandfiltratie voor reiniging van restwater op witloftrekbedrijven.
68.

Beperkingtarra bijsuikerbietenopzwareklei

H.W.G. Floot

56.7.28

Op Ebelsheerd wordt getracht hettarrapercentage te verminderen door rassenkeuzeen zaaibedbereiding.
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2. CULTUUR- EN GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK
Afgesloten projecten
*

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek wintergerst
(A.J. Dekking,e.a.)

* Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek haver
{A.J. Dekking,M.L.Zeelenberg,L.vanden BrinkenK.H.Wijnholds)
* Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek erwten
(A.J. Dekking,e.a.)

42.9.06
44.9.01
87.9.14

* Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek veldbonen
(A.J. Dekking,M.L.Zeelenberg, L. vanden Brink)

88.9.09

* Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek olievlas
(A.J. Dekking,M.L.Zeelenberg,L.vanden Brink)

50.9.06

* Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek karwij
(M.L.Zeelenberg)
* Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek groenbemestingsgewassen
(J.R. vanderSchoot,L.vanden Brink, enJ. Kassies)
* Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek Chinese kool
(A.R. Biesheuvel, e.a.)

50.9.07
98.9.07
80.9.05

* Onderzoek naar verschillen in horizontale ziekteresistentie tussen vollegrondsgroentegewassen
(J.Hoek, e.a.)
99.9.18
* Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek plantuien
(J.Hoeken M. Tramper)
* Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek tuinboon
(W. SukkelenH.RVersluis)
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65.9.17
88.9.03

2a. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek akkerbouwgewassen en grassen voor gazons en
sportvelden
69.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bijconsumptie-aardappelen

J. E. Geersing,R. Wustman, H.W.G. Floot, A.H.J Rops en H.R Versluis, insamenwerking met CPRO-DLO, HLB, NAK,BLGG, NIKO-TNO, LUW-IVR LUW-Fytopathologie,AB-DLO, Agrico-Research,T. Clevers, Hettema Zonen, PD,
C.Meijer, DenHartigh,Fobek, Ropta/ZPC, Stet&Sloten vanRijn
54.9.39
Ongeveer 38 consumptie-aardappelrassen zullen op een klei- en op een zandlocatie worden onderzocht op landbouwkundige eigenschappen. Daarnaast zullen
deze rassen worden onderzocht op TGA-gehalte (1*1 + 1*2 locaties), kiemrustperiode (1), uitlopen (1),ziekteresistenties (Phytophthora infestansloof (1) en knol (4),
bladrol-, Yn-, X- en A-virus (2), YN-virus (1), Y cocktai ' (C' N ' 0)-virus (1), selecteerbaarheid bladrol- en YN virus (1), kringerigheid en stengelbont (3), Fusarium (1)
Phoma (1)), kooktype en verkleuring na koken (4) en gevoeligheid voor rooibeschadiging (2) en stootblauw (2). Insamenwerking met afdeling TOB van het PAGV
wordt verder gewerkt aan het vaststellen van rasverschillen ten aanzien vanVerticillium.
70.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bijzetmeelaardappelen

J.E.Geersing,R. Wustman, H.W.G. Flooten K.H.Wijnholds,in samenwerkingmet
HLB, CPRO-DLO, AB-DLO,PD, NAK,Kama,HettemaZonen, T.Clevers, LUW-IVP,
LUW-Fytopathologie, NIKO-TNO,
Agrico-researchen Wolf& Wolf
55.9.02
Ongeveer 17 zetmeelaardappelrassen zullen op een dal- en op een zand-locatie
worden onderzocht op landbouwkundige eigenschappen. Daarnaast zullen deze
rassen worden onderzocht op TGA-gehalte (2*2 locaties), kiemrustperiode (1),
uitlopen (1), ziekteresistenties (Phytophthora infestansloof (1) en knol (4), bladrol-,
Yn-, X- en A-virus (2), YN-virus (1), Y cocktail (C' N ' 0)-virus (1), selecteerbaarheid
bladrol-en YN virus (1), kringerigheid en stengelbont (3), Fusarium (1) Phoma (1)),
en gevoeligheid voor rooibeschadiging (2) en stootblauw (2). Insamenwerking met
afdeling TOB van het PAGV wordt verder gewerkt aan het vaststellen van rasverschillenten aanzien vanVerticillium.
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71.

Partiële resistentie entolerantie Globodera pallida bij consumptie-aardappelen/zetmeelaardappelen

R.Wustman, J.E.Geersing,L.P.G. Molendijk en CD. vanLoon

54.9.43

Het onderzoek moet in 1996 worden afgerond met een verslag (CPRO-DLO) en
incorporatie van de methodiek ineenAM-resistentie protocol.
72.

Rassenproef pootaardappelen

H.W.G. Floot

EH/KW

Op Kollumerwaard wordt in de rassenproef consumptie-aardappelen ook op pootgoedtijdstip geoogst.
73.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoeksuikerbieten

L. van den Brink, J. Kassies,J.A.M.Groten,H.G.W. Floot, M. TramperenH.A.G.
Verstegen, in samenwerkingmethet1RS
56.9.24
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek aan suikerbieten wordt samen met het
1RSuitgevoerd. Er is geen voorbeproeving.
In 1996 worden alle in onderzoek zijnde rassen (eerste-, tweede- en derdejaars) in
vergelijking met de Rassenlijst-rassen onderzocht. Op de proefvelden zal het
CPRO-DLO ook het registratie- en kwekersrechtonderzoek uitvoeren. Een beperkt
aantal rassen zal speciaal om die reden in de proeven worden opgenomen. In
totaal zullen er circa 45 rassen op de proefvelden worden uitgezaaid. Deproeflocaties zijn Lelystad en de ROC's Rusthoeve,Vredepeel en Kollumerwaard. Het onderzoek aan rassen met partiële resistentie tegen rhizomanie zal worden uitgevoerd
door het1RS.
74.

Cultuur -engebruikswaarde-onderzoek wintertarwe

M.L. Zeelenberg,L vanden Brink,H.W.G. Floot, K.H. Wijnholds,H.R Versluis, M.
Tramper, H.A.G. Verstegen en P.M.T.M. Geelen, in samenwerking metTNO-voeding, CPRO-DLO en IPO-DLO
41.9.14
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek van wintertarwe bestaat uit twee delen.
Het eerste deel omvat de voorbeproeving. Hierbij worden 50 rassen onderzocht op
twee locaties; één op zand (Ernst) en één op klei (PAGV).Ook de kwekers beproeven deze rassen op minimaaltwee locaties.
Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit de interprovinciale beproeving.
Deze duurt driejaar. Hierbij wordt een selectie van de beste rassen van devoorbeproeving van vorig jaar onderzocht, plus enige rassen die al één of twee jaar in de
interprovinciale serie zaten. Al deze rassen worden vergeleken met de A-, N- enTrassen van de Rassenlijst. Het totaal aantal rassen in de interprovinciale serie is dit
jaar 27.Ze worden op de volgende ROC's beproefd: Kollumerwaard, Ebelsheerd, 't
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Kompas, Prof. van Bemmelenhoeve, Westmaas, Rusthoeve, Vredepeel en Wijnandsrade. Bovendien liggen er proefvelden in Ernst, Lelystad en op proefboerderij
De Bouwing (Randwijk).
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bij twee behandelingen onderzocht,
één met en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen
die in deze proeven gedaan worden, komen overeen met de eigenschappen die in
de Rassenlijst genoemd worden.
Naast deze proeven wordt met alle in onderzoek zijnde rassen een vriesproef (wintervastheid) en een schotproef (gevoeligheid voor schot) uitgevoerd. Ook wordt
een aantal ziektetoetsingen uitgevoerd met gele roest en Fusarium culmorum.
Van het geoogste produkt van de kleigronden wordt de bakkwaliteit bepaald. Voor
de voorbeproeving gebeurt dit bij Labor Aberham te Grossaitingen (Duitsland) en
voor de interprovinciale beproeving gebeurt dit bij TNO-voeding te Zeist en bij
Meneba Meel B.V. te Rotterdam. Voor de beproeving door Meneba Meel B.V.
worden bovendien op ROC Westmaas 10-are velden aangelegd. Dit om ervaringen
op te doen met grotere partijen van rassen die in het tweede jaar van beproeving
zitten.
75.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomertarwe

M.L. Zeelenberg, L. van den Brink, H.W.G. Floot, K.H. Wijnholds en M. Tramper, in
samenwerking met TNO-voeding en IPO-DLO
41.9.15
Het onderzoek wordt onder verantwoordelijkheid van het PAGV uitgevoerd op het
PAGV en op kweekbedrijven. Op het PAGV worden zowel de Rassenlijstrassen als
de rassen in het eerste, tweede, en derde jaar onderzocht. Op de kweekbedrijven
worden behalve de eigen eerstejaars rassen ook alle tweede- en derdejaars rassen
alsmede de Rassenlijst-rassen onderzocht.
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bij twee behandelingen onderzocht,
één met en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen
die in deze proeven worden gedaan, komen overeen met de eigenschappen die in
de Rassenlijst genoemd worden.
Van het geoogste produkt van de kleigronden wordt de bakkwaliteit bepaald. Voor
de voorbeproeving gebeurt dit bij Labor Aberham te Grossaitingen (Duitsland) en
voor de interprovinciale beproeving gebeurt dit bij TNO-voeding te Zeist.
Naast deze proeven wordt met alle in onderzoek zijnde rassen een schotproef
(gevoeligheid voor schot) uitgevoerd. De rassen worden ook meegenomen met de
fysiotoetsing op gele roest bij wintertarwe.
76.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zomergerst

M.L. Zeelenberg, L. van den Brink, in samenwerking met TNO-voeding en het
CPRO-DLO.
42.9.07
De voorbeproeving van zomergerst wordt uitgevoerd op twee proefvelden, één in
Ernst (zand) en één in Lelystad (klei). Het totaal aantal rassen in de voorbeproeving
is maximaal 50. Ook de kwekers beproeven deze rassen op minimaal twee plaatsen.
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In de interprovinciale serie worden ongeveer 25 rassen op 6 plaatsen onderzocht.
Naast de proeven op het PAGV en in Ernst zullen er op vier locaties van kweekbedrijven proeven worden aangelegd.
De rassen worden op vrijwel alle proefvelden bij twee behandelingen onderzocht,
één met en één zonder de bestrijding van blad- en aarziekten. De waarnemingen
die aan deze proeven worden gedaan, komen overeen met de raseigenschappen
die in de Rassenlijst vermeld worden. Daarnaast wordt een fysiotoetsing met gele
roest uitgevoerd.
Verder worden in Lelystad eigen proeven vanTNO-voeding uitgevoerd, ni. de EBCserie, het kwekersstammenveld (ook op de Rusthoeve) en de 5-arevelden. Aan dit
materiaal worden de belangrijkste raseigenschappen waargenomen. TNO-voeding
bepaalt de brouwkwaliteit vande rassen indezeproeven.
77.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek roggeentriticale

M.L Zeelenberg,L vanden Brink,K.H.Wijnholds en H.A.G. Verstegen,
in samenwerkingmetCPRO-DLO

43.9.01

De voorbeproeving van triticale vindt plaats op twee locaties, in Ernst (zand) en in
Lelystad (klei). Devoorbeproeving van rogge vindt alleen op zand plaats. Er zijn in
1996 12triticalerassen en 3 winterroggerassen in onderzoek. Deze rassen worden
ook door de kwekers onderzocht.
De rassen in de interprovinciale serie worden op vijf plaatsen onderzocht. Deze
serie bevat 5 rogge- en 7 triticalerassen. De proeflocaties zijn: 't Kompas, Kooijenburg, Vredepeel, Ernst en Lelystad (alleentriticale).
Naast de normale beproeving wordt er nog een vriesproef en een schotproef uitgevoerd om informatie over de wintervastheid en de gevoeligheid voor schot te verkrijgen.
78.

Rassenvergelijking buitenlandsegraanrassen

RM.T.M. Geelen,in samenwerkingmetPIBO(Tongeren) en
LandwirtschaftskammerRheinland(Köln-Wahn)

WR

In de grensstreek worden veel buitenlandse variëteiten van wintertarwe en gerst
verbouwd. In dit onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen deze op de
Europese rassenlijst geplaatste rassen en de in Nederland gangbare rassen. Het
onderzoek vindt plaats op ROC Wijnandsrade in samenwerking met het PIBO te
Tongeren en de Landwirtschaftskammer Rheinland.
79.

Teeltvanbakwaardige wintertarwerassen

H.W.G. Floot
Vergelijking van een aantal, vooral buitenlandse bakwaardige tarwerassen betreffende opbrengst en kwaliteit.
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80.

Rassenvergelijking wintergerst

P.M.T.M. Geelen

WR

Op Wijnandsrade is met financiering van de handelshuizen in Zuid-Limburg een
wintergerst-rassenproef aangelegd.
Tevens zijn 5-are velden aangelegd ter bepaling van de moutkwaliteit.
81.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek vezelvlas

J.R.vander Schoot,M.L.Zeelenberg,L. vanden Brink,en M. Tramper,insamenwerkingmetATO-DLO ende vlaskweekbedrijven
51.9.05
Devoorbeproeving van vlas bevat ongeveer 10 rassen en wordt in Lelystad uitgevoerd. Deze rassen worden ook door de kwekers onderzocht. De interprovinciale
serie omvat ongeveer 12rassen. Deze serie wordt beproefd op de ROC Rusthoeve
(ook een proefveld in Zeeuws-Vlaanderen). Ook in Lelystad wordt een proef aangelegd. Tevens worden er proeven aangelegd op vier kweekbedrijven.
Derassen worden beoordeeld op de kenmerken die in de Rassenlijst vermeld worden. Het lintgehalte en de lintkwaliteit worden door het ATO-DLO in Wageningen
bepaald. Daarnaast worden er proeven aangelegd om de gevoeligheid voor vlasroest, Fusarium oxysporum envlasbrand vast testellen.
82.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek winterkoolzaad

J.E.Geersing,M.L.Zeelenberg, L vandenBrinkenH.W.G. Floot,
in samenwerkingmetBLGG

50.9.04

Het onderzoek naar winterkoolzaad bestaat uit een voorbeproeving en een interprovinciale serie. Devoorbeproeving omvat vier rassen indrie herhalingen en wordt
uitgevoerd op Ebelsheerd en op het kweekbedrijf van Cebeco. Deze rassen worden ook door de kwekers onderzocht.
De interprovinciale serie omvat vijf rassen. Dezeserie wordt beproefd op de ROC's
Ebelsheerd en Kollumerwaard en op het kweekbedrijf van Cebeco. Op Ebelsheerd
worden de IP-rassenop eenvroeg en een iaattijdstip gezaaid.
Van het geoogste zaad wordt het oliegehalte bepaald door het Bedrijfslaboratorium
voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek en het gehalte aan glucosinolaat
door een laboratorium in Europoort.
83.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek grassen voor grasvelden

J.R.vanderSchooten J. Kassies

46.9.11

In 1996wordt (volgens voorlopige planning) er een nieuwe gazonproef aangelegd
op het PAGV waarin de eerste-, tweede- en derdejaars rassen worden vergeleken
met de aanbevolen rassen van de Rassenlijst; Engels raaigras, veldbeemdgras en
struisgras in drie herhalingen, roodzwenkgras en diverse soorten in vier herhalingen, twee zonder- entwee met stikstofbemesting.
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De rassen van veldbeemdgras worden op hun betredingstolerantie beoordeeld in
een samen met de NSF inArnhem aante leggen betredingsproef.
Er worden drie sportveld-proeven met rassen van Engels raaigras aangelegd.
Daarnaast liggen er proefvelden die in 1996 op diverse eigenschappen worden beoordeeld, waaronder:
- gazonproeven in Helvoirt, Nieuw-Milligen,Wageningen enLelystad;
- betredingsproeven inArnhem ;
- sportveldproeven in Rotterdam,Amsterdam en DenHaag;
De NSF neemt de betredingsproeven Engels raaigras voor haar rekening, met
technisch-inhoudelijke ondersteuning vanuit hetPAGV.
84.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek cichorei

L vanden BrinkenM. Tramper

63.9.04

Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek aan cichorei zal worden uitgevoerd op
twee proefvelden, één in Colijnsplaat (ROC Rusthoeve) en één in samenwerking
met derden (kwekers of industrie). Erzullen circa 12rassen onderzocht worden.
In samenwerking met Benuline worden bij enkele rassen meer oogsttijden gerealiseerd inverband met het kwaliteitsverloop in het najaar.
85.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek snijmaïs

JAM. Groten,J. Kassies,L. vanden Brink,K.H.WijnholdsenH.A.G. Verstegen, in
samenwerkingmetPR
96.9.28
Het onderzoek bestaat uit een voorbeproeving en een officiële beproeving. De
voorbeproeving (500 rassen) wordt uitgevoerd door de bedrijven die rassen willen
aanmelden voor het officiële onderzoek.
Rassen die goed uit de voorbeproeving komen en vervolgens de cold-test (toetsing zaaizaadkwaliteit) goed doorstaan, worden toegelaten tot het officiële onderzoek.
Het officiële onderzoek omvat hetvolgende:
Deeerstejaars-rassen (50) en 10standaardrassen worden onderzocht op 12 proefvelden, aangelegd door de verschillende kweekbedrijven. Het PAGV coördineert dit
onderzoek enverwerkt deresultaten.
Een20-tal rassen (tweede- en derdejaars) wordt op vijf proefvelden vergeleken met
de aanbevolen rassen van de Rassenlijst. Van het geoogste produkt van minimaal
drie proefvelden wordt tevens de voederwaarde (in vitro verteerbaarheid) en zetmeelgehalte (NIR) bepaald.
De proefvelden liggen op of in de buurt van de ROC's Kooijenburg, Aver-Heino,
Vredepeel en Cranendonck. Een vijfde proefveld ligt op een particulier bedrijf
(rivierklei).
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86.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek korrelmaïs, Corn Cob Mix en maïskolvenschroot

J.A.M. Groten, J. Kassies,L. vanden Brink, K.H.WijnholdsenH.A.G. Verstegen, in
samenwerkingmetPR
98.9.04
Het onderzoek bestaat uit een voorbeproeving en een officiële beproeving. De
voorbeproeving wordt uitgevoerd door de bedrijven die rassen willen aanmelden
voor het officiële onderzoek. Het officiële onderzoek bij korrelmaïs, CCM en MKS
omvat het volgende:
Een 20-tal rassen (eerste-, tweede- en derdejaars) wordt vergeleken met de aanbevolen rassen van de Rassenlijst. Van het geoogste produkt wordt tevens devoederwaarde (in vitro verteerbaarheid) bepaald (gescheiden bemonstering korrel en
spil).
De proefvelden liggen op of in de buurt van de ROC's Vredepeel, Kooijenburg en
Aver-Heino. De eerstejaars rassen worden alleen op Vredepeel onderzocht. De
tweede- en derdejaars rassen worden op alle genoemde ROC's onderzocht.
87.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek luzerne

J.A.M. Groten, J. Kassies,L. vanden Brink,M. Tramper enH.W.G. Floot,insamenwerkingmetPR
98.9.06
In 1993 is er, ten behoeve van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek één rassenproef luzerne aangelegd op een kleilocatie (ROC Ebelsheerd).
Daarnaast zijn er in 1994 drie proefvelden aangelegd. Twee proefvelden op een
zandlocatie (ROC Aver-Heino en ROC Cranendonk) en de derde op een kleilocatie
(ROC Rusthoeve).
Op de proefvelden worden 19 nieuwe rassen vergeleken met twee standaardrassen (Maya en Resis). De proeven zullen meerdere jaren worden gebruikt voor
rasbeoordeling.
88.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek vezelhennep

J.A.M. Groten

nieuw 51.9.06

De cultuur- en gebruikswaarde van enkele rassen van vezelhennep worden onderzocht. De proeven hiervoor zullen bij particulieren worden aangelegd en door hen
wordenverzorgd.
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2b. Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek vollegrondsgroenteteelt
89.

Onderzoek naar rasverschillen inhetuitstallevenvanvollegrondsgroenten

I.RM. Commandeur, F.M.L Kanters enW. Sukkel

99.9.19

Ditonderzoek zal in 1996worden afgesloten met eenverslag.
90.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek witteasperge

F.M.L Kanters, A.J.M.Embrechts enK.J.Osinga

69.9.05

De proef witte asperge is in 1991 aangelegd op het ROCte Meterik. In 1992 is een
tweede proef aangelegd in Valthermond. Het bestaande rassensortiment zal als
vergelijking dienen.
91.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek groeneasperge

F.M.L. Kanters, M.E.I Vlaswinkel enR.C.F.M. vanden Broek

69.9.06

Er wordt in 1996 cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek verricht aan groene asperge. Het onderzoek vindt plaats op de ROC's Zwaagdijk en (via Westmaas) op
Rusthoeve. Het bestaande rassensortiment dient alsvergelijking.
92.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek prei

J. Hoek

66.9.03

Voor de vroege en late winterteelt wordt voortgezet onderzoek uitgevoerd. Het
onderzoek vindt plaats op praktijkbedrijven.
Derassen zullen op ROC Meterik worden onderzocht op vatbaarheid voor roest en
papiervlekkenziekte.
Daarnaast vindt voor de zomerteelt en de vroege- en late herfstteelt vooronderzoek
plaats bij de kweekbedrijven. Dit onderzoek wordt vervroegd opgepakt in verband
met het op de markt verschijnen van hybride rassen voor dezeteelten.
93.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekkropslaenijssla

F.M.L. Kanters, M.E.I Vlaswinkel, K.J.Osinga, R.C.F.M. vanden Broeken
A.J.M.Embrechts

72.9.03

Bij het rassenonderzoek met kropsla wordt in drie teeltwijzen (vroege teelt - bedekt
en onbedekt -,zomer- en herfstteelt), onderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek zal
plaats vinden op de kweekbedrijven, het voortgezet onderzoek wordt gepland bij
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praktijkbedrijven in de teeltgebieden. Op ROC Meterik zal de zomerteelt aangelegd
worden. Het bestaande rassensortiment zal als vergelijking dienen.
94.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek spinazie

J. Hoek

70.9.04

Er wordt voortgezet onderzoek uitgevoerd voor de verse markt-teelten in de herfst.
Hierbij zullen alleen rassen betrokken zijn die resistent zijn tegen vier fysio's van
wolf. Het onderzoek zal worden uitgevoerd op praktijkbedrijven op zowel klei als
zand.
Daarnaast vindt vooronderzoek plaats voor de industrieteelt in het voorjaar, zomer
en herfst. Dit onderzoek vindt plaats op de kweekbedrijven.
95.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoekwitlof

A.R.BiesheuvelenR.C.F.M. vanden Broek

73.9.04

Vooronderzoek en voortgezet onderzoek naar de gebruikswaarde van witlofrassen
voor de vroege trek (lofoogst vanaf september t/m half december), de middenvroege trek (lofoogst vanaf half december t/m april) en de late trek (vanaf mei). Het
onderzoek vindt plaats op het PAGV, het ROC te Zwaagdijk en op praktijkbedrijven. In het onderzoek wordt gelet op wortelproduktie, lofproduktie, inwendige
kwaliteit en houdbaarheid van nieuwe witlofrassen in vergelijking met het aanbevolen sortiment.
96.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bloemkool

I.RM. Commandeur, J. Hoek,R.C.F.M. vandenBroek
enM.E.T. Vlaswinkel

78.9.13

Er vindt vooronderzoek en voortgezet onderzoek plaats in de winterteelt. De proevenzijn aangelegd op de ROC'ste Meterik, Colijnsplaat en Zwaagdijk.
Er vindt voortgezet onderzoek plaats in de vroege herfstteelt, late herfstteelt en
zeer late herfstteelt. Er vindt mogelijk vooronderzoek plaats in de januarizaai. Het
voortgezet onderzoek zal plaats vinden op praktijkbedrijven, het vooronderzoek bij
de kweekbedrijven.
97.

Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek boerenkool

A.R. Biesheuvel, R.C.F.M. van den Broek, H.W.G.Floot, K.J. Osinga en M.E.T.
Vlaswinkel
79.9.01
Er vindt voortgezet onderzoek plaats in de winterteelt. De proeven zijn aangelegd
op de ROC's te Nieuw-Beerta, Westmaas, Valthermond en Zwaagdijk. Het onderzoek wordt in de winter van 1995/1996afgesloten.
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98.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bij broccoli

W.Sukkel

78.9.05

Er zal voortgezet onderzoek plaatsvinden bij de vroege teelt, de zomerteelt en de
herfstteelt. Zowel de geschiktheid voor de teelt van crowns als van spears komen
aan bod. De proeven worden aangelegd op praktijkbedrijven, waarvan twee in het
teeltgebied in Noord-Holland en mogelijk één te Colijnsplaat.
99.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek bij conservenerwten

W.Sukkel en I.P.M. Commandeur

nieuw 87.9.02

Er is vooronderzoek gepland bij donkergroene erwten in de fijne en middengrove
sortering. Het doorgaan van dit onderzoek is afhankelijk van de bereidheid van de
kwekers en eventueel industrie en commissionairs om de uitvoering voor hun rekening te nemen.
100.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek rode kool

A.R. Biesheuvel en R.C.F.M.van den Broek

81.9.02

Er wordt voortgezet onderzoek gedaan voor de lange bewaarteelt. Bij de lange
bewaarteelt zijn grotere kolen gewenst zodat hier uitgegaan wordt van 33.000 planten per ha. De teelt van 1995 wordt bewaard bij 8°C en bij 0.5°C. Onderzocht wordt
of door de warme bewaring (8°C) de bewaarbaarheid van de rassen al eind december te voorspellen is, waardoor de resultaten een jaar eerder beschikbaar
kunnen komen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd op praktijkbedrijven.
101.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek witte kool

I.P.M. Commandeur en R.C.F.M.van den Broek en A.R. Biesheuvel

84.9.12

In 1996 zal voortgezet onderzoek worden uitgevoerd voor de teelt van witte kool
voor zomerteelt, herfst/bewaarteelt en lange bewaarteelt. De proeven zullen plaats
vinden op praktijkbedrijven.
102.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek spruitkool

W.Sukkel, I.P.M. Commandeur en M.E.T. Vlaswinkel

83.9.01

Er zal voortgezet onderzoek plaatsvinden bij de vroege-, de middenvroege/middenlate en de late teelt. Dit onderzoek zal plaatsvinden op praktijkbedrijven (2 à 3
proeven) en één proef op het PAGV waarbij de rassen tevens onderzocht worden
op houdbaarheid. Verder zullen de rassen te Westmaas onderzocht worden op
hun vatbaarheid voor witte roest en Mycosphaerella.
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