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SAMENVATTING

Inhetkader vanoverheidsmaatregelen metbetrekkingtot deherstructurering akkerbouw istussen 1991en 1995ineensamenwerkingsverband van PAGV,SIO (proefboerderijen 't Kompas en Kooijenburg en HLB) en NIKO-TNO onderzoek gedaan
naar de perspectieven van de teelt van korrelmaïs in noordoost-Nederland voor de
zetmeelverwerkende industrie. Het project bestond uit de volgende deelprojecten:
bewaar- en verwerkingsonderzoek, teeltoptimalisatie en onderzoek naar bodemgezondheidsaspecten.
Het bewaar- en verwerkingsonderzoek heeft uitgewezen dat het drogen prima kan
wordenvervangen door natte bewaring.Vandeonderzochte natte bewaarmethoden
boden het inkuilen van geplette maïs en conservering van intacte korrels met toevoegmiddelen het meeste perspectief. De verliezen bij beide bewaarmethoden
waren gering, respectievelijk 2 en 0,5 % na 6-8 maanden bewaring terwijl de winbaarheid van het zetmeel hoger was dan bij drogen. Het resultaat van inkuilen van
intacte korrels zonder toevoegmiddel was minder goed als gevolg van hoge verliezenengrotere risico'svanbederf. Nadeelvanhetplettenisdatditgepaard gingmet
een groot verlies aanwinbare kiemen terwijl ook de zetmeelkwaliteitveranderde. Dit
wasbijconservering mettoevoegmiddelen minder hetgeval.
Saldoberekeningen wezenuitdat natte bewaring economisch aanzienlijk gunstiger is
dandroge bewaring.Desaldibij inkuilenvangeplette maïswarenzelfs vergelijkbaar
metdievangraanteelt.
De huidige inheemse korrelmaïsrassen verschilden weinig in zetmeelgehalte- en
winbaarheid. Ten opzichte van zuidwest-franse maïs was het zetmeelgehalte van
inheemse maïs circa 2 % lager. De winbaarheid van het zetmeel verschilde echter
niet.
De variatie in opbrengst en vochtgehalte van korrelmaïs tussen de jaren was aanzienlijk. Vermindering van het afrijpingsrisico middels vervroeging van de teelt door
inzaai onder folie of het uitplanten van opgekweekt plantmateriaal was economisch
niet aantrekkelijk. De voordelen van vervroeging, een hogere opbrengst en een
droger produkt,wogen niet op tegen de extra kosten dieverbonden zijn aanderge-

lijksystemen.
De teelt van korrelmaïs leidde tot een twee keer zo hoge vermeerdering van de
populaties van Pratylenchus-aaltjes dan de teelt van andere monocotylen. Nader
onderzoek zal moeten uitwijzen bij welke grenzen dit tot schade bij aardappelen
leidt.

SUMMARY

Between 1991and 1995PAGV,SIO (experimentalfarms 't Kompas and Kooijenburg
and HLB) and NIKO-TNO investigated the prospects of growing grain maize for the
starchprocessing industry onthe northeasternsandy andpeatysoilsofthe Netherlands. The project was divided into three sub-projects, conserving and processing
research, optimizing the growing of maize, and research concerning the effects of
grain maizeonthe incidenceof nematodes,respectively.
The results showed that the conventional storage of dried kernels could well be
substituted by wet storage methods. Ensiling smashed kernels in a clamp and
storage of intact kernels with additives gave the best results. Storage losses with
both methods were small,respectively 2and 0,5 %after 6-8 monthswhilethe starch
recovery increased as compared to conventional drying. Conservation of intact
kernels without additives was less successful due to higher losses and high risks of
decay. A disadvantage of ensiling smashed kernels is the high loss of germs. Furthermore,thestarchqualitychanged.
Wet storage of grain maize was economically more attractive than storage of dried
kernels. Especially ensilage of smashed kernels made grain maize competitive to
cereals.
The grain maize varieties currently grown in the Netherlands hardly differed with
respect to starch content and starch recovery. Compared to french maize samples
the starch content was about 2% lower. No differences in starch recovery were
observed.
A large variation in yields and moisture content of grain maize was found between
years. Increasing crop earliness by plastic mulching or planting of maize was not
profitable. The high costs of such systems exceeded the benefits of higher yields
andlower moisturecontent.
Compared to other monocotyledons maize induced a two-fold increase in populations of Pratylenchus nematodes.

1.

INLEIDING

De akkerbouw in het veenkoloniale gebied kenmerkt zich door een bouwplan met
een intensieve teelt van hakvruchten. Dit heeft geleid tot problemen metverschillende bodemziekten zoals aardappelmoeheid, wortelknobbelaaltjes en verschillende
vrijlevende aaltjes. Uit bodemgezondheidsoogpunt is er daarom behoefte aan
monocotyle gewassen in het bouwplan die bovendien kunnen dienen als zetmeelbron voor de verwerkende industrie in dit gebied (AVEBE). Korrelmaïs kan worden
gezienalseenpotentiële kanshebber voor dezedoeleinden.
Door de klimatologisch minder gunstige groei-omstandigheden in noord-Nederland
ligt het opbrengstniveau van korrelmaïs hier in het algemeen lager ten opzichte van
midden- en zuid-Nederland. Bovendien is het moeilijker om bij de oogst een voldoende hoog drogestofgehalte in de korrel te bereiken. Zo kan in een gemiddeld
jaar in noordoost-Nederland worden gerekend op een opbrengst vancirca 7500 kg
per ha(omgerekend naar 15% vocht) meteenvochtgehalte vancirca40%,terwijlin
zuid-Nederland de gemiddelde opbrengst circa 9000 kg per ha bedraagt met een
vochtgehaltevancirca30%bijdeoogst.
Inhetkadervanoverheidsmaatregelen metbetrekkingtot de herstructurering akkerbouw isdaarom geld beschikbaar gesteld omviaonderzoek nategaan in hoeverre
definanciële basisvankorrelmaïsisteverbeterendoorteeltoptimalisatie, alternatieve
bewaarmethoden zoals natte bewaring en toetsing van inheemse rassen op hun
geschiktheid voor zetmeelwinning. Het project is uitgevoerd in een samenwerkingsverband van het Proefstation voor de Akkerbouw en Groenteteelt in de Vollegrond
(PAGV),Stichting Interprovinciaal Onderzoekscentrum voor de Akkerbouw opzandenveenkoloniale grond in Middenoost- en Noordoost-Nederland (SIO:proefboerderijen't KompasenKooyenburg en het Hilbrandslaboratorium voor Bodemziekten) en
het Nederlands Instituutvoor Koolhydraat Onderzoek (NIKO-TNO).
De algemene doelstelling van het project was het verbeteren van de perspectieven
voor de teelt enverwerking van korrelmaïs innoordoost-Nederland. Het project isin
1991 gestart en in 1995 afgesloten en is verdeeld in drie deelprojecten: bewaar- en
verwerkingsonderzoek, teeltoptimalisatie en onderzoek naar bodemgezondheidsas-

pecten.
Het zwaartepunt lag bij het bewaar- en verwerkingsonderzoek dat zich met name
richtte op de mogelijkheden van natte bewaring (bewaringvannietgedroogde maïs)
en verschillen in zetmeelgehalte- en rendement tussen inheemse rassen. Het werd
uitgevoerd door NIKO-TNO in samenwerking met proefboerderijen 't Kompas en
Kooijenburg. Hetteeltonderzoek richttezichopvervroeging enerosie-aspecten enis
uitgevoerd door het PAGV in samenwerking met proefboerderij 't Kompas en het
HLB. In het bodemgezondheidsdeel was de aandacht met name gevestigd op de
vermeerdering van vrijlevende aaltjes door de teelt van maïs. Dit deel werd uitgevoerddoor hetHLB.
Bijde startvanhetproject is eenproject- enstuurgroep ingesteld dieverantwoordelijk waren voor respectievelijk de uitvoering en aansturing van het onderzoek. De
samenstellingvanproject-enstuurgroep isweergegeven inbijlage2.
Ditverslag omvat de belangrijkste onderzoeksresultaten van het project. Voor meer
gedetailleerde informatiewordtverwezen naar deafzonderlijke onderzoeksverslagen
van de deelprojecten. Naast de resultaten van de deelprojecten zal ingegaan worden op de economische perspectieven van de korrelmaïsteelt in noordoost-Nederland mede ook naar aanleiding van de onderzoeksresultaten. In bijlage 1 is tevens
een overzicht vande in het kader van dit project uitgebrachte publikaties en rapportagesopgenomen.

RESULTATEN

2.1 Verwerkingskwaliteitenbewaarmethoden inheemsekorrelmaïs
Voor gebruik van inheemse maïs door de verwerkende industrie is het in eerste
instantie van belang dat deze maïs in kwaliteit niet onderdoet voor vanuit hetbuitenland geïmporteerde maïs. Daarnaast is het voor de teler van belang een zo hoog
mogelijk saldo te verkrijgen door te streven naar zo laag mogelijke bewaarkosten.
Bewaring is nodig omdat de verwerking van maïs tot zetmeel het hele jaar door
plaatsvindt. Om dit mogelijk te maken, wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van
gedroogde maïs die lange tijd in silo's bewaard kan worden. De kosten voor het
drogen makendeteeltvan korrelmaïsten behoeve vandezetmeelwinning innoordNederland echter niet aantrekkelijk (zie hoofdstuk 3). De bewaarkosten van korrelmaïskunnen mogelijk wordenverlaagd door dekorrels niette drogen maardezenat
tebewaren.
Dedoelstellingen van het door het NIKO-TNO uitgevoerde verwerkings- en bewaaronderzoek kunnendanook alsvolgt wordenomschreven:
* het ontwikkelen van een goede laboratoriummethode voor het vaststellen van de
verwerkingskwaliteit vanmaïsmonsters,
* het vaststellen van verschillen in verwerkingskwaliteit tussen inheemse en Franse
praktijkmaïs eninheemse rassenonderling,
* hetvaststellen van hetverloopvan de verwerkingskwaliteit gedurende de afrijping
eninrelatietotteeltmaatregelen,
* hetontwikkelenvanalternatieve,nattebewaarmethodenvoor korrelmaïs.
Ineenaantaldeelrapporten isindetailverslaggedaanvandit onderzoek (7,8,9, 10,
11, 12,13).Indit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de resultaten van
dit onderzoek. Daarnaast wordt ingegaan op debetekenisvandeverkregen resultatenvoor detoepassingvaninheemsgeteelde korrelmaïs indezetmeelindustrie.

2.1.1

Methodelaboratoriumverwerking

Om te komen tot een goede beoordeling van de geschiktheid van korrelmaïs voor
de zetmeelindustrie is het nodig te beschikken over een verwerkingsproces op
laboratoriumschaal dat goed vergelijkbaar is met het "wet-milling"-proces in de
praktijk. In het deelrapport NIKO 92-27 (8) wordt beschreven hoe op basis van
enkele publikaties eenmethode werd ontwikkeld waarmee uit circa 100gramkorrelmaïs reproduceerbaar de verschillende componenten kiem, vezel, gluten, solubles
enzetmeel gewonnen kunnen worden. Niet alleen de met deze methode verkregen
zetmeel- en glutenopbrengsten maar ook de zuiverheid en de viscositeit van het
zetmeel uit een praktijkmonster uit zuidwest-Frankrijk waren vergelijkbaar met in de
literatuur beschreven praktijk- enlaboratoriumresultaten.

2.1.2 Rasinvloed
Het toetsen van inheemse rassen op hun geschiktheid voor zetmeelwinning vond
plaats met materiaal afkomstig vande CGO-rassenproef teValthermond. Tussen de
meeste in Nederland geteelde korrelmaïsrassen kon geen significant verschil in
zetmeelopbrengst per gewichtseenheid korrel worden aangetoond. Ten opzichte
van een willekeurig zuidwest-frans (ZWF) monster van hetzelfde oogstjaar leek de
zetmeelopbrengst van de inheemse rassen iets achter te blijven (tabel 1). Dit is
grotendeels te wijten aanhet lagere zetmeelgehalte (circa2%) in de inheemse maïs.
De winbaarheid van het zetmeel was daarentegen bij deze monsters niet slechter
dan bij de ZWF-maïs. De zuiverheid van het ZWF-zetmeel leek systematisch iets
beter danvanhetzetmeeluitinheemserassen.
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Tabel 1. Vergelijking van zetmeelgehalte, -opbrengst en -zuiverheid in inheemse en zuidwest-franse
korrelmaïs. Gehalten zijn weergegeven in procenten van de drogestof, opbrengsten in
procenten van het droge korrelgewicht. Het betreft gemiddelde waarden van drie jaren
(1991-1993).
zetmeel
gehalte
opbrengst

1

winbaarheid

2

inheemse maïs

zuidwest-franse maïs

68,9

70,8

66,6

67,4

96,6

95,1

zuiverheid:
- eiwitgehalte

0,36

0,28

- vetgehalte

0,72

0,64

1

Opbrengst zetmeelgecorrigeerdvoor eiwit-,vet-enasgehalte.

2

Berekendals:zetmeelopbrengst/zetmeelgehaltekorrel.

2.1.3

Verloop verwerkingskwaliteit

gedurende de afrij ping

Uit de resultaten van periodiek uitgevoerde tussenoogsten bleek dat tijdens de
afrijping hetzetmeel-envetgehalte inde maïskorreltoenamenterwijltegelijkertijdhet
eiwit- ensolublesgehalte afnamen.Inhet algemeenstopt detoevoer van assimilaten
naardekorrelophet moment dat eendrogestofgehalte vancirca 60%wordt bereikt.
Vanaf dat moment nam het zetmeelgehalte, waarschijnlijk door verademing, iets af.
Ook de winbaarheid van het zetmeel leek af te nemen tijdens het afrijpen van de
korrel boven circa 60%. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn het hechter wordenvande bindingtussenzetmeeleneiwit.

2.1.4

Bewaaronderzoek

Mogelijke alternatieven voor hetgangbare drogen die werden onderzocht, warende
bewaring van natte, intacte en geplette maïskorrels door inkuilen onder anaerobe,
verzurende condities. Daarnaast zijn bij bewaring van natte, intacte korrels ook de
effecten van een toevoegmiddel onderzocht. Naast samenstelling en verwerkingskwaliteit van de korrelmaïs [9, 10, 11, 12] werden ook de bewaarverliezen bepaald
[11,12].
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De bewaring werd het eerste jaar [9] op kleine schaal nagebootst in PVC-cylinders
vancirca 1,5meter hoogte.Laterwerdgekozenvooreennogkleinschaliger opzet in
weckflessen van 1,5liter, met daarnaast een aantal proeven op praktijkschaal (bigbagsvan 1m3).Deresultatenvandeproeven op verschillende schaalgrootte waren
vergelijkbaar. Daarom kunnen de resultaten van de vele varianten die op 1,5 literschaalzijnonderzocht, modelstaanvoorteverwachten praktijkresultaten.
Opbrengsten
Bij de modelproeven op kleine schaal werden goede resultaten verkregen met het
conserveren vangeplette maïs (tabel 2). Door het pletten kande maïs betersamengeperst worden, zodat zuurstof wordt uitgesloten waardoor aerobe, bederf veroorzakende bacteriën minder kans krijgen omte groeienterwijl met name melkzuurbacteriën zich onder deze condities juist goed kunnen ontwikkelen. Daarbij wordt voornamelijk melkzuur gevormd die de groei van andere organismen remt. Wanneer de
pH vervolgens een waarde van circa 4 heeft bereikt, wordt ook de groei van de
melkzuurbacteriesterkgeremd.
Tijdens het bewaren van de geplette maïs trad enig verlies van biomassa op door
omzetting van koolhydraat invoornamelijk melkzuur en C0 2 . Dit verlies werd echter
inde eerste maanden vande bewaring goedgemaakt door eenverbeterde winbaarheid. Door het pletten zelf is het zetmeel namelijk beter ontsluitbaar. Bij langduriger
bewaring (circa8-9 maanden) trad per saldotoch eenverliesopvanenkeleprocenten. Mogelijk dat dit veroorzaakt werd door een gedeeltelijke afbraak van het zetmeel, waardoor de winbaarheid afnam. In de maïsverwerkingspraktijk zou hierop
kunnen worden ingespeeld door eerst de nat bewaarde maïs te verwerken en
vervolgens de gedroogde partijen. Deverliezen konden niet verder worden beperkt
door toevoegen van een inoculant van melkzuurbacteriën (Pioneer) al dan niet in
combinatie meteengoedkope koolhydraatbron.
Nadeelvan plettenwas dat eendeelvande kiemwerd beschadigd. Daardoor bleek
dat een kwart tot de helft van de kiem niet meer winbaar was.Wanneer geen maïskiemolie wordt gewonnen, maar alle bijprodukten worden afgezet indeveevoeding,
zal de slechtere winbaarheid van de kiem echter niet zo'n grote rol spelen. Lichter
plettenvandemaïs (breken) bleek geenreductievanhetkiemverliestegeven.
12

Bij bewaring van intacte korrels zonder conserveringsmiddel waren de bewaarverliezenveelgroter danbijgeplette maïs (tot 5%tegen maximaal2%bijgeplette maïs).
Dit wordt veroorzaakt door een minder snelle daling van de pH waardoor meer
biomassa verloren gaat. Het verlies kon enigszins worden beperkt door toevoeging
van een inoculant van melkzuurbacteriën en/of een externe, goedkope koolhydraatbron (melasse).Hetresultaat bleefechter slechter danbijpletten.Hettoevoegenvan
commerciële,celwandafbrekende enzymengaf geenverbetering.
Een beter resultaat werd verkregen wanneer intacte korrels werden geconserveerd
met propionzuur. Zelfs na acht maanden bewaring waren de verliezen minimaal
(0,4%). Evenals bij geplette maïswas de winbaarheid van het zetmeel hoger dan bij
gedroogde maïs. Daarentegen was er wel sprake van enige afbraak van zetmeel
onder invloed van het propionzuur. Per saldo traden echter geringere verliezen op
dan bij geplette maïs.Ook met het iets goedkopere melkzuur lijkt eengunstigresultaatverkregentekunnenworden.
Tabel2. Invloed van bewaarmethode op zetmeelopbrengst (percentage van de droge korrel) en
verliesvanzetmeelopbrengst tengevolgevandebewaring(percentagetenopzichtevanK,
t=0). K= korrel,PL= geplet, PRO= korrelsmet propionzuur, KIOM= korrels metinoculanten melasse.
verlies van
zetmeelopbrengst

zetmeelopbrençJSt*

behandeling

1993

1994

1993

1994

K,

t=0

68,0

69,7

-

-

PL,

t=0

69,9

71,5

(2,8)

(0,6)

PL,

t = 3 maanden

69,2

71,5

(0,7)

0,2

PRO, t = 3 maanden

67,6

70,6

(0,4)

(1,5)

KIOM, t = 3 maanden

66,7

70,2

3,5

1,7

Getallentussenhaakjesgevenaandatersprakewasvanwinst (veelalalsgevolgvaneenhogere
winbaarheid).
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KwaliteitgewonnenProdukten
Deeigenschappen van de uit nat bewaarde maïsgewonnen produkten verschilden
enigszins met die uit gedroogde maïs. Inde meeste monsters werd,vooral na een
langere bewaring,eenafnamewaargenomen van hetvetgehalte. Ditwas het sterkst
in de geplette monsters en het minst in de met propionzuur behandelde monsters.
Bovendien veranderde de samenstelling van het vet door een afname van het linolzuur en eentoename van hetvrije-vetzuurgehalte. Inde met propionzuur behandeldemaïswerddevetsamenstellingmindersterkbeïnvloed.

Het eiwitgehalte van het zetmeel leek niet eenduidig door de bewaaromstandigheden beïnvloed te worden. Vergeleken met gedroogde maïs leidde het inkuilen van
geplette maïs en behandeling van intacte korrels met melkzuur bij een langere bewaarperiode tot een geringe verlaging van het eiwitgehalte. Behandeling met propionzuur leiddetot eengeringeverhogingvanhetgehalte.
Hetzetmeel vannat bewaarde, geplette maïs bevatte een hoger gehalte aanvetten.
Innatbewaarde intactemaïsbleef dezeverhoging uit.
Deviscositeit van het zetmeel nam bij geen van de natte bewaarmethoden afgedurende de bewaring.Vergeleken met gedroogde maïswas deviscositeit zelfs hoger.
Met name in geplette monsters en in mindere mate in met propionzuur bewaarde
monsters namdeviscositeit zelfs aanzienlijk toetijdens de bewaring. Ditging samen
methethierbovengenoemdeverhoogdevetgehaltevanhetzetmeel.

2.1.5

Invloedbewaarmethodeopinweektijd

Een bijkomend voordeel van natte bewaring van maïs kan zijn dat het inweken
voorafgaand aandezetmeelwinning sneller en/of bijlageretemperaturen kanplaatsvinden. Blijkens de eerste oriënterende proeven [12] bleek een reductie van de
inweektijd van 48tot 12uur geen noemenswaardige achteruitgang van dezetmeelopbrengst totgevolgtehebben.Incubatie metgasvormig S0 2 bleekook mogelijk,al
is danwel eenkorte naweking inwater nodig om het maximale rendement tehalen.
Voordeel isdandatereenzeerzuiverzetmeelwordtverkregen.
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2.1.6

Gevolgenvoordepraktijk

Los van de methode heeft de natte bewaring van korrelmaïs een aantal voor- en
nadelentenopzichtevandrogen.Nadelenvannattebewaringzijn:
- de kosten voor transport-, opslag,- en verwerking zijn hoger vanwege het hogere
vochtgehalte,
- er is omschakeling nodig bij tussenhandel en transporteurs van een droog naar
eennatprodukt,
-toegevoegd of gevormd zuur stelt eisen aan opslag en transportfaciliteiten ten
aanzienvancorrosiebestendigheid,
-er zijn aanwijzingen dat de winbaarheid en kwaliteit van bijproducten wordt beinvloed (kiemolieenveevoeder).
Voordelenvannattebewaring:
-dekostenzijnlagerdanbijdrogen [9],
- maïskanbijeenlager drogestofgehalte geoogst worden;dit biedt enkelebelangrijkeperspectieven ofvoordelen:
* teeltwordt mogelijk innoordelijker gebieden,
* late,meer dent-type rassenkomeninaanmerkingvoorteeltinNederland,
* vroege oogst minimaliseert risico'svanziektenenslechteoogstomstandigheden,
* zetmeelisbeterteontsluiten uitmaïsmeteenlaagdrogestofgehalte,
- inweektijd kanworden bekort of kan bijlageretemperaturen plaatsvinden, hetgeen
dewinningvanhetzetmeelgoedkoper maakt,
- erzijnaanwijzingendateenschoner zetmeelkanwordenverkregen.
Met name op het punt van een goedkope inweekmethode en de kwaliteitsverandering tijdens de natte bewaring lijkt aanvullend onderzoek zinvol. Daarnaast zal
onderzoek naaropschalingvandegebruikte bewaarmethode moetenplaatsvinden.
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2.2 Teeltoptimalisatie
Devariatie inopbrengst envochtgehalte vankorrelmaïs kanaanzienlijk zijninnoordoost-Nederland. Zo bedroeg het gemiddelde opbrengstniveau van een aantal veel
geteelde rassen in de CGO-rassenproef in het ongunstige jaar 1991 circa 6 ton
drogestof per haterwijl in het gunstige jaar 1992 circa 9ton drogestof per ha werd
behaald. Ook het vochtgehalte liep sterk uiteen, circa 45 en 30% in respectievelijk
1991en1992.
Door middel vanteeltvervroeging kan het afrijpingsrisico mogelijk wordenverkleind.
Teeltvervroeging kan onder meer plaatsvinden door hetzaaien van maïs onder folie
of planten van opgekweekt plantmateriaal. Vanzelfsprekend moeten de kosten van
dergelijke technieken wel opwegen tegen de baten in de vorm van een hogere
opbrengst eneenhoger drogestofgehalte. Naasteenonvoldoende afrijping kanook
winderosie, een algemeen probleem in dit gebied, tot moeilijkheden leiden bij de
teelt. Door detrage begingroei is maïs hiervoor gevoelig. Preventie kan onder meer
plaatsvindendoor demaïsineendoodgespoten bodembedekker tezaaien.
Dedoelstellingvanhetteeltonderzoek kanworden omschrevenals:
- het vergelijken van verschillende vervroegingstechnieken met betrekking tot opbrengst enkwaliteitvankorrelmaïs,
-vaststelling van opbrengst- en kwaliteitseffecten als gevolg van inzaai van korrelmaïsineen bodembedekker.
In deze paragraaf zullen alleen de meest relevante resultaten worden toegelicht.
Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naarde afzonderlijkejaarverslagen [1,2,3,4] endeeindrapportage [5].
In het onderzoek zijn gedurende twee jaar vier zaaimethoden (normale zaai, inzaai
onder folie, planten in paperpots/perspotjes en planten met Peiner Agrar systeem)
metelkaar vergeleken bijtwee rassen (vroeg en laat) entwee niveausvanerosiebestrijding (geen eninzaai inbodembedekker). Het Peiner Agrar-systeemiseennieuw
Duits plantsysteem waarbij wortelschade wordt voorkomen. Bovendien zijn de
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kostenlager danbijandereplantsystemen.
Inzaai van korrelmaïs onder folie of planten leidde in het algemeen tot een hogere
opbrengst en een hoger drogestofgehalte (tabel 3). Dit effect was sterker bij latere
rassen en ongunstige groei-omstandigheden. Het uitplanten in perspotjes gaf een
duidelijk beter resultaat dan uitplanten in paperpots doordat de wortelgroei bij de
eerste veel minder werd belemmerd. Als gevolg van aanzienlijke plantuitval is het
plantenvanmaïsmethet PeinerAgrar-systeemingeenvandejarengoed gelukt.
De voordelen van vervroeging, een hogere opbrengst en een droger produkt,
wegeninveelgevallennietoptegendeextrakostendieverbondenzijnaandergelijk
systemen waardoor deze vervroegingstechnieken economisch niet aantrekkelijk zijn
omdeoogstzekerheid vankorrelmaïsteverhogen.

Inzaaivan korrelmaïs in een bodembedekker (winterrogge of zomergerst) heeft niet
geleid tot duidelijke opbrengsteffecten. Dit hangt mogelijk samen met de niet al te
sterke ontwikkeling van de bodembedekkers in deze proefserie, hetgeen wel het
geval was in vroeger onderzoek waarbij sprake was van een opbrengstderving ten
opzichte van teelt in losse grond. De ontwikkeling van de bodembedekker was in
dezeproefserieechter sterk genoeg omwinderosietevoorkomen.
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Tabel3. Opbrengstgegevensvervroegingsobjectenin1991 en 1992.
drogestofopbrengst (relatief)
ras

zaaimethode

Anjou09

drogestofgehalte (%)

1991

1992

1991

1992

100

100

60,8

65,1

113

101

65,8

67,5

5520

7070

-

-

11

4

2,1

2,1

zaai

100

100

33,5

60,4

folie

182

120

47,5

63,5

-

125

-

66,0

3248

7448

7

9

zaai

(vroeg)
folie

100 = ...kgds per ha
LSD (P=0,05)
Eva/Helga1
(laat)

perspotjes

100 = ...kgdsper ha
LSD (P=0,05)
1

-

-

6,0

3,0

Evain1991,Helgain 1992.

2.3

De gevolgen van de teelt van korrelmaïs voor de vermeerdering
van vrijlevende aaltjes

De intensieve teelt van hakvruchten heeft in het veenkoloniale gebied geleid tot
problemen met verschillende bodemziekten, zoals aardappelmoeheid, wortelknobbelaaltjes en verschillende vrijlevende aaltjes. Maïs behoort bij de groep van de
monocotyle gewassen die het noordelijk wortelknobbelaaltje niet vermeerderen.
Bekend is echter dat maïs een goede vermeerderaar is van enkele vrijlevende aaltjes, zoals bijvoorbeeldPratylenchuspenetrans.Vande vrijlevende aaltjes in Nederland zorgt deze soort voor de meeste economische schade. In aardappelen kan
bijvoorbeeld grote schade worden toegebracht. Doelvan het onderzoek was daarom al in eenvroeg stadium de effecten vastleggen van het op grotere schaal telen
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van maïs in vruchtwisseling met andere gewassen op vrijlevende aaltjes. Hieronder
zal ingegaan worden op de meest relevante resultaten. Voor meer gedetailleerde
informatiewordtverwezen naarhetonderzoeksverslag [14].
Inhetvoorjaar van 1991iseenveldproef aangelegd op eenlocatiewaarvan bekend
was dat Pratylenchus penetrans voorkwam. Op deze locatie werden verschillende
gewassen zowel om enom als incontinuteelt verbouwd: mais,aardappelen,bieten,
erwt,gerst engras.
Uit vooronderzoek naar de aaltjesbesmetting bleken de volgende aaltjessoorten
aanwezig te zijn: Pratylenchus (vrijwel uitsluitend P. penetrans), Paratylenchus,
Tylenchorhynchus, Helicotylenchus en Rotylenchus. Per gewas is steeds gekeken
welke vermeerdering onder het betreffende gewas heeft plaatsgevonden. De bemonsteringen zijn steeds, met uitzondering van de laatste bemonstering die in het
najaar van 1994plaatsvond,inhetvoorjaar uitgevoerd,zodat een eventuele afbraak
indewinterperiode indevermeerdering ismeegenomen.Deresultatenzijnintabel4
weergegeven.

DePratylenchus-populatie op dezelocatie bestondvoor meer dan80%uitPratylenchuspenetrans.Desterkste vermeerdering vond plaats bijmaïs (gemiddeld 3,5).Bij
gerst,grasenaardappelenwasersprakevaneenlichtetoename,terwijldeteeltvan
bietentot eenafnamevande populatie leidde.Wanneer dus maïsop grote schaalin
het veenkoloniale bouwplan opgenomen wordt, kan dit tot gevolg hebben dat de
kansopschadeinvolggewassen (bijvoorbeeldaardappelen) toeneemt.
Paratylenchus komt in Nederland op wat vochtige gronden vrij algemeen voor.
Schade is een enkele keer gemeld in suikerbieten. De populaties op dit proefveld
bleken onder maïs en aardappelen af te nemen, terwijl onder bieten en gras er
sprakewasvaneenflinkevermeerdering.
Tylenchorhynchus komt in Nederland op wat vochtige gronden vrij algemeen voor
maar isslechts zeldenverantwoordelijk voorschade.Onder biet namde populatieaf
terwijldeanderegewassenhetaaltjevermeerderden.
Helicotylenchus komt algemeen voor in Nederland,maar iseveneens slechts zelden
verantwoordelijk voor schade in gewassen. Onder aardappelen nam de populatie
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lichtaf,terwijlonder gerst depopulatieflinktoenam.
Tabel4.

De vermeerdering van Pratylenchus, Paratylenchus,Tylenchorhynchus en Helicotylenchus onder invloed van een aantal gewassen op dalgrond (Gemiddelde waarden van
"continu"-en'om-en-onV-objectenindeperiode 1991-1994).
Paratylenchus

Pratylenchus

Tylenchorhynchus

Helicotylenchus

biet

0,6

aardappel

0,3

biet

0,3

aardappel

erwt1

1,0

maïs

0,6

erwt

1,6

biet

1.4

gerst

1.4

gerst

1,9

aardappel

erwt1

1.5

gras

1.4

erwt

3,2

gras

2,2

maïs

2,4

1,7

biet

5,4

maïs

2,2

gras

2,5

maïs

3,5

gras

6,4

gerst

2,6

gerst

5,1

LSD

0,65

aardappel

(P=0,05)
1

Erwt in 1993en1994overgezaaid.
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2,8

1,6

0,9

0,9

3,3

ECONOMISCHE PERSPECTIEVEN TEELT VAN KORRELMAISIN NOORDOOST-NEDERLAND

Het saldo van de teelt van korrelmaïs hangt sterk af van opbrengstniveau en het
vochtgehalte. Deze zijn vaak aan elkaar gerelateerd, een hoger opbrengstniveau
gaat vaak samen met een lager vochtgehalte. In een gemiddeld jaar kan in noordoost-Nederland worden gerekend op een opbrengst van circa 7500 kg per ha
(omgerekend naar 15%vocht). Hetvochtgehalte in hetverse produkt bedraagt dan
circa40%.Korrelmaïszalinhet bouwplan moeten concurreren met granen.Vergeleken met granen zijn inde huidige situatie eenaantal plus- en minpunten vankorrelmaïstenoemen.
Alspluspuntenvergeleken metgranenkunnenworden aangemerkt:
- Het in het algemeen wat hogere opbrengstniveau danvangranen. Degemiddelde
opbrengsten vanwintertarwe,winterrogge enzomergerst bedragen 7000,6000en
4000 kg per ha. Het opbrengstvoordeel van korrelmaïs is in het Noordoosten
echter veel geringer dan in het Zuidoosten. Inhet Zuidoosten bedraagt degemiddelde korrelmaïsopbrengst circa9000kg per ha.Het produkt wordt hier bovendien
bijeenlagervochtgehalte geoogst (circa30 %).
- Het lagere verbruik van gewasbeschermingsmiddelen met name vergeleken met
wintertarwe. Behoudens onkruidbestrijding zijn bij korrelmaïs geen verdere bestrijdingennodig.
Alsminpuntenvergeleken metgranen kunnenwordengenoemd:
- Dehogerezaaizaadkosten.
- Desomszeer hoge droogkosten. Deze kunnenzeker innoord-Nederland gemakkelijk oplopentotƒ 800,-àƒ 1000,-perha.
- De eigen mechanisatie is minder goed te benutten. Veel akkerbouwers hebben
zelf oogstapparatuur voor de oogst van het graan. Deze apparatuur is niet te
gebruiken voor de oogst van korrelmaïs waardoor een loonwerker moet worden
ingeschakeld.
21

Als gevolg van veranderde EG-prijspolitiek (MacSharry-regeling) is sinds 1993 het
prijsniveau van granen,waaronder korrelmaïs, sterk gedaald. Deze prijsdaling werd
slechts ten dele gecompenseerd door hectare-steun waardoor de concurrentiekrachtvan korrelmaïs tenopzichte vananderezetmeelbronnen zoals aardappelen is
verzwakt. Omdatde hectaresteun voor korrelmaïsgelijk isaandievangranen,terwijl
hetopbrengstniveau inhetalgemeen hoger is,loopt bovendien hetsaldo vankorrelmaïsinverhouding sterkerterugdanvangranen.
Om een beeld te schetsen van de huidige situatie en mede van de invloed van
teeltgebied op de concurrentiekracht vankorrelmaïs,zijn intabel 5globale saldoberekeningen weergegeven van korrelmaïs en wintertarwe in zowel noordoost- als
zuidoost-Nederland. Hieruit blijkt dat in noordoost-Nederland deteeltvan korrelmaïs
ongunstiger is dan die van wintertarwe. Inzuidoost-Nederland kan korrelmaïs door
het hogere opbrengstniveau en het lagerevochtgehalte welconcurreren metwintertarwe.
Het ongunstige beeld van korrelmaïs in noordoost-Nederland wordt met name
veroorzaakt door de hoge droogkosten. Bij bijvoorbeeld een directe levering van
maïs aan de fabriek zonder tussenopslag zou het saldo gunstiger zijn dan bijgranen. Omdat directe levering maar beperkt mogelijk is zal het produkt toch tijdelijk
moetenwordenopgeslagen.Omhogedroogkostentevermijden,isinhetkadervan
het korrelmaïsproject nagegaan wat de perspectieven zijnvanverschillende vormen
vannattebewaring (ziehoofdstuk 2.1).
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het inkuilen van geplette korrelmaïs en het
bewaren van intacte korrels na toevoeging van een conserveermiddel het meeste
perspectief boden. In tabel 6 zijn daarom de kosten en de daaruit voorvloeiende
saldo's van deze twee natte bewaarmethoden vergeleken met droge opslag. Inde
berekeningen is uitgegaan van propionzuur als conserveermiddel. Melkzuur is
weliswaar ietsgoedkoper, maar onderzoek heeft uitgewezen dat hiervan meer nodig
is.Verdere uitgangspunten staanvermeldondertabel6.
De resultaten van deze berekeningen geven aan dat nat bewaren met conserveermiddel en met name geplet inkuilen eenduidelijk beter saldo geven dan drogen.De
kosten voor geplet inkuilen zijn lager dan voor natte bewaring met conserveermid22

del. In noordoost-Nederland kan bij geplet inkuilen zelfs een hoger saldo dan met
granenworden behaald.Bovendien moetworden opgemerkt dat natbewaardemaïs
sneller en dus goedkoper kan worden ingeweekt voorafgaand aan de zetmeelwinning. Ditgeeft nat bewaarde maïseenmeerwaarde diemomenteel nog niet ingeldis
uitte drukken. Daarnaast wees het bewaaronderzoek uit dat ook het zetmeelrendementvan nat bewaarde maïsiets hoger was.Anderzijds moet met name bijingekuilde geplette maïs rekening worden gehouden met inkuilverliezen. Deze lijken echter
goedgemaaktte kunnenwordendoor eenhogerewinbaarheidvanhetzetmeel.

Tabel5. Saldo korrelmaïs ten opzichte van wintergraan (eigen mechanisatie) in noordoost- en zuidoost-Nederland (Bron:KWïN1995)
grootheid

noordoost-Nederland

zuidoost-Nederland

korrelmaïs

wintertarwe

korrelmaïs

wintertarwe

2100

1925

2520

1870

opbrengsten (f/ha):
opbrengst1
ha-steun

605

605

605

605

totaal(1)

2705

2530

3125

2475

330

155

330

140

125

195

125

195

130

440

130

410

kosten (f/ha):
zaaizaad
bemesting

2

gewasbescherming

65

40

65

40

925

190

650

150

totaal(2)

1575

1020

1300

935

saldo (1-2)

1130

1510

1825

1540

rente/verzekering
drogen/opslag

-Er isgeen rekening gehouden metverkoopvanstro bijwintertarwe.
-Prijs korrelmaïsƒ 0,28/kgenwintertarweƒ 0,275/kg.
-Opbrengstniveau/vochtgehalte korrelmaïs.
* N.O.-Nederland:7,5ton/ha (bij 15%); 40%vocht.
* Z.O.-Nederland: 9,0ton/ha (bij15%); 30%vocht.
!

Erisuitgegaanvangebruik van dierlijke mest.
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Tabel 6. Saldo korrelmaïs bij zowel natte als droge bewaring ten opzichte van wintertarwe in noordoost-Nederland.
grootheid

korrelmaïs
geplet
inkuilen

conserveermiddel

wintertarwe

2100
605
2705

2100
605

1925
605

2705

2530

330
125
* bemesting
* gewasbescherming 130
65
* rente/verzekering
- dorsen
500

330
125
130

330
125
130
65
500

155
195
440
40
500

-

190

drogen
opbrengsten (f/ha):
opbrengst
ha-steun
totaal(1)

2100
605
2705

kosten (f/ha):
- teelt
* zaaizaad

- pletten
- drogen/schonen
- opslag
- cons, middel
totaal(2)
saldo (1-2)

65
500

-

100

800

-

125

225

100
550

-

2075

1475

1800

1520

630

1230

905

1010

Uitgangspunten:
1
Erisgeen rekening gehouden metverkoop vanstro bijwintertarwe.
2
Prijs korrelmaïsƒ 0,28/kgenwintertarweƒ 0,275/kg.
3
Teeltkosten zijngebaseerd op eigen mechanisatie.
4
Bijde bemesting isuitgegaanvangebruik van dierlijke mest.
5

Opbrengst korrelmaïs7,5ton/ha (bij 15%vocht);40%vocht.
Dorsen/pletten: opgave loonwerker, via K.H.Wijnholds.
7
Drogen:opgaveACM Meppel (dhr.Altingh).
8
Opslag:
-drogen: berekeningACM.
-geplet: sleufsilovoor circa 100ton maïs,afschrijving15jaar:
berekening AVEBE/SIO(A.KwakenK.H.Wijnholds).
-conserveermiddel: big-bags, afschrijving 3jaar.
9
Conserveermiddel: propionzuur; /3,40/liter
oktober ennovember: zonder conservering direct naarfabriek.
december-september: oplopende dosering:
150-210l/ha; gemiddelde dosering overgehelejaar: 160 l/ha.
6
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CONCLUSIES

* Het saldo van de teelt van korrelmaïs in noordoost-Nederland wordt in sterke
mate bepaald door de droogkosten. Deze zijn dermate hoog dat in geval van
droge bewaring, de teelt van korrelmaïs minder aantrekkelijk is dan vangranen.
Door de maïs nat te bewaren, kunnen de bewaarkosten aanzienlijk worden verlaagd. Ditheefttot gevolg datdeperspectieven gunstigerworden.
* Van de onderzochte bewaarmethoden bieden het inkuilen van geplette maïs en
conservering van intacte korrels mettoevoegmiddelen het meeste perspectief. De
verliezen bij deze bewaarmethoden zijn gering, respectievelijk 2 en 0,5% en de
winbaarheid vanhetzetmeelishoger danbijdrogen.Het inkuilenvan intacte korrels zonder toevoegmiddel is een minder geschikte methode. De verliezen zijn
hoog en het risico van bederf van grote delen van de partij onder ongunstige
omstandigheden isaanzienlijk.
* Nadeel van het pletten is dat dit gepaard gaat met een groot verlies aan winbare
kiemen. Deze methode is daarom alleen geschikt wanneer de kiemen niet als
grondstof voor olieproduktie behoeven te worden gewonnen, maar een andere
bestemming krijgen zoals verwerking in veevoer. Gedurende de bewaringverandert ook de zetmeelkwaliteit bij geplette maïs. Dit is minder het geval bij conservering mettoevoegmiddelen.
* Bijbeide natte bewaarmethodes zijnde saldi (teelten bewaring) aanzienlijk hoger
dan bij droge bewaring. Conservering met toevoegmiddel is duurder dan het
inkuilen van geplette maïs waarbij saldo's behaald kunnen worden die vergelijkbaar ofhogerzijndanvangraanteelt.
* Variatie in opbrengst en vochtgehalte van korrelmaïs tussen jaren is aanzienlijk.
Vermindering van het afrijpingsrisico door middel van vervroeging van de teelt
door inzaai onder folie of het uitplanten van opgekweekt plantmateriaal is econo25

misch niet aantrekkelijk. Devoordelenvanvervroeging,een hogere opbrengst en
een droger produkt, wegen niet op tegen de extra kosten die verbonden zijnaan
dergelijk systemen. Een juiste rassenkeuze waarbij met name vroegheid een
belangrijke rolspeelt,isveelbelangrijker.
* Verschillen inzetmeelgehalte- enwinbaarheid in het huidige korrelmaïsrassensortimentzijninhetalgemeengeringzodat ditbijderassenkeuze (nog) geenbelangrijke rol speelt. Ten opzichte van zuidwest-franse maïs is het zetmeelgehalte van
inheemse rassencirca2%lager.
* Korrelmaïs leidt tot een twee keer zo hoge vermeerdering van de populatie van
Pratylenchus-aaltjes dan de teelt van andere monocotylen. Bij welke grenzen dit
leidttotschadebijaardappelen moetnognaderworden onderzocht.
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ƒ 15,199. Ontwikkelingvaneengewasgroeimodelvoor peenop basisvanSUCROS87.
Ir.C.LM. deVisser, ing.J.A. Schonevelden ing.M.H.Zwart-Roodzant, juni 1995 —
ƒ 20,198. Stikstofbemesting ennutriëntenopname van bloemkool. Dr.ir.A.R Everaarts en
CR de Moei,maart 1995
ƒ 15,197. Toediening dierlijke mest op loss,dal-enlichtezavelgrond.
Ing.S. Postma, mei1995
ƒ 20,196. Innovatiebedrijven geïntegreerdeakkerbouw; beknopt overzichttechnische en
economische resultaten.Ir.F.G.Wijnands, ing.RvanAsperen, ing.G.J.M,vanDongen,
ing.S.R.M.Janssens,ir.J.J.Schröder en ing.K.B.van Bon,maart 1995
ƒ 20,195. Inventarisatie naar de mogelijkheden vaneenwaarschuwingssysteem voor
Phytophthorainfestans inaardappelen.Dr.ir.H.T.A.M.Schepers, ing.E.Bouma,
ir.C. Busen ir.W.A.Dekkers,maart 1995
ƒ 15,194. Beheersingvan lage-temperatuurbederf bijwitlof. Ir.G.van Kruistum, ing.A.R.Biesheuvel, ir.R.C.F.M.vanden Broek, ing.P.M.T.M.Geelen ening.J.G.M.Jeurissen,
maart 1995
193. Hetforcerenvanasperges ineengeconditioneerde ruimte.J.T.K. Poll, ir.W.van den
Berg en ir.C.F.G.Kramer, maart 1995
192. Optimalisering vande N-voedingvanzetmeelaardappelen.Ir.CD. vanLoon,
ing. K.H.Wijnholds en ir.A.H.M.C.Baltissen,november 1995
191. Deinvloedvan plantveredeling,zaaitijdstip enkoude-tolerantieop de stikstofbenutting door maïstijdens dejeugdgroei. Ing. D.A. vanderSchans, ir.W.van Dijk
en dr.ir.O.Dolstra,juni 1995
190. Aspectenvandeteeltvancrambe. Ing. N.vanDijkenir.G.E.L Borm, april 1995 . . . .
ƒ
189. Maatregelentegenverbruiningsziekte tervergroting van deopbrengstzekerheid van
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Eenvolledig overzicht vande PAGV-uitgavenwordt op uwaanvraag graagtoegezonden.

ƒ 15,ƒ
ƒ

15,15,-

ƒ 15,15,-

188.
187.
186.
185.
184.
183.

182.
181.
180.
179.
178.

177.
176.
175.
174.
173.
172.
171.
170.
169.
168.

167.
166.

karwij. Resultaten vanonderzoek 1990-1994.Ir.A.Evenhuis en ing.B.Verdam,
maart 1995
ƒ 25,Stikstofbemesting,zaaidichtheid engroeiregulatie bijhaver. Dr.ir.A.Darwinkel,
A.H.J. Rops en ing.K.H.Wijnholds, maart 1995
ƒ 15,Reactievangraszaad opfosfaatbemesting. Ing.J.W.Steenhuizen, ing.J.G.N.Wander,
ir.RA.I.Ehlert enS.Vreeke,februari 1995
ƒ 15,Resultaten bedrijfssystemen-onderzoek intensievevollegrondsgroenten 1991-1993.
Ing. M.vander Ham,februari 1995
ƒ 20,Ontwikkeling vaneen biotoetsvoor het aantonenvan herinplantproblemen bij
asperge.J.T.K.Pollening.Th.Huiskamp,december 1994
ƒ 15,Vergelijking enverloop van dezaad-encarvonopbrengst van karwij endille.
Ing. H.J.van der Mheen,december 1994
ƒ 15,Effectenvan plantdatum en plantdichtheid op groei,ontwikkeling, opbrengst en
sorteringvanspruitkool (Brassicaoleracea var. gemmifera).
Dr.ir.A.R EveraartsenCR de Moei, november 1994
ƒ 15,Inventarisatie vanonderzoeksvragen overdefosfaatvoorziening. Ing.J.Alblas,
ir.W.vanDijk en ing.C.A.Ph.vanWijk, november 1994
ƒ 15,Modificatie rassenkeuzetoets AM, PAGVenHilbrands-laboratorium 1993.Ing.T.G.
van Beers,drs.H. Regeer en ir.L.RG. Molendijk, oktober 1994
ƒ 15,Onkruidbestrijding indeteelt vanzaaiuien met herhaalde toepassingvan combinaties
van herbiciden naopkomst. Ing. L.Hoekstra,oktober 1994
ƒ 15,Herfstbehandeling vanroodzwenk- enveldbeemdgewassenopzandgrond.
Ir.G.E.L Borm,oktober 1994
ƒ 15,Onderzoek naareffectieve chemische bestrijdingvan bladvlekkenziekte en koprot en
naarvoorspellingvan koprot inuien. Ir.C.L.M.deVisser, ing.L.Hoekstra en
D.Hoek, augustus 1994
ƒ 15,Vezelhennep alspapiergrondstof; teeltonderzoek 1990-1993. Dr.ir. H.M.G.van derWerf
en ing.W.C.A.van Geel,september 1994
ƒ 15,Bedrijfssystemen-onderzoek Vredepeel -Invulling gewijzigde voortzetting vanaf 1993.
Ing. B.M.A.Kroonen-Backbier, ir.Y Hofmeester enir.F.G.Wijnands, september 1994
ƒ 15,Inhoudelijke beschrijvingvandeteeltbegeleidingssytemenBETA,CERAenKOBAS.
Ir.W.A. Dekkers en ing.A.Grunefeld,augustus 1994
ƒ 20,Bedrijfseconomische perspectievenvanakkerbouwbedrijven inhet Noordelijk kleigebied.
Drs.A.T Krikkeening.A.Bos,augustus 1994
ƒ 35,Opbrengst, rendement en kwaliteit vanwintertarwe bijextensievertelen.
Dr.ir.A.Darwinkel,juli 1994
ƒ 15,Brekenvanstorende lageninzavelgronden inde Noordoostpolder, A.H.J. Rops,
ing. C.A.M.Schouten,G.A. vanSoesbergen ening.J.Alblas,juli 1994
ƒ 15,Chemische bestrijdingvanvalse meeldauw (Bremialactucae) insla.
Ing. R.Meier, mei 1994
ƒ 15,Zaadkwaliteit enveldopkomstvanwitlof. Ir.G.van Kruistum, ing.J.J.Neuvel en
ir.W.vanden Berg,mei 1994
ƒ 15,Optimalisatie vandeteelt enafzet van kwaliteitsrogge voor de maalindustrie.
Ing.S.Postma,april 1994
ƒ 15,Onderzoek naarverminderingvandestikstofbemesting doortoepassing van
Rhizobiumphaseoli bijstamslaboonPhaseolusvulgaris L.
Ing.J.J.Neuvel,ing.H.W.G. Floot, ing.S.Postma en ir.M.A.A.Evers, maart 1994 . . .
ƒ 15,Onderzoek naar de mogelijkheden vanstikstofrijentoediening bijsuikerbieten.
M.A.van der Beek enRWilting,maart 1994
ƒ 15,Deinvloedvan hetweer op detoepassing van gewasbeschermingsmiddelen.
Ing. E.Boumaenprof. dr.ir.L Wartena,januari 1994
ƒ 15,-

165. Mens-en milieuvriendelijke treksystemenvoorwitlof: eenverkenning van
mogelijkheden. Ing. E.A. vanOs,ir.C.F.G.Kramer, ir.G.van Kruistum,
ing. F.X.C.Looijesteijn,dr. H.H.E.OudeVrielink,januari 1994
164. Zekerheidvandeveldopkomst bijpeen.
Ing.J.A. Schoneveld,december 1993
163. Dewaardplantgeschiktheid vangroenbemestingsgewassenvoor het Noordelijk
wortelknobbelaaltje. Ir.J.G.Lamers en ing.Js.Roosjen, december 1993
162. Herfstbehandeling van Engels raaigras bestemdvoor deeerste entweede zaadoogst,
envanveldbeemden roodzwenk bestemdvoor detweede en laterezaadoogst op kleigronden. Ir.G.E.L Borm, december 1993
161. Bestrijdingvanhetgerstevergelingsvirus ingranen.
Ing. R.D.Timmer, november 1993
160. Rhizomanie-onderzoek 1990-1993.
Ir.L.W. Ebbers, november 1993
159. Onderzoek naar eensysteemvoor geleide bestrijdingvan bladvlekkenziekte in
zaaiuien. Ir.C.L.M,deVisser, september 1993
158. Biospectron,eensysteemvan mineraalvoorziening voor wintertarwe
Dr.ir.A.Darwinkel enA. Bramsvik,juli 1993
157. The infomation modelfor crop protection inarablefarming
Ir.A.J.Scheepens, april 1993
156. Perspectievenvandeteelt van brouwgerst buiten hetZuidwestelijk kleigebied.
Ing. R.D.Timmer,april 1993
155. Produktie-en kwaliteitsverloop bijsnijmaïs. Ing. D.van derSchans,
ing. H.M.G.vanderWerf MScenir. W.vanden Berg,april 1993
154. Gebruik van insektengaas opvollegrondsgroentegewassen. A.Ester e.a.,febr. 1993 .
153. Arbeidsprestatie bijde oogst van ijsbergsla en bloemkool;eenverkennende studie.
Ing. C l Dekker ening.B.J.vanderSluis,februari 1993
152. Informatiemodel "gewasgroei en -ontwikkeling". Ir.P.W.J.Raven,ing.W.Stol,
dr.ir.H.van Keulen,ing.R.F.I.vanHimste,dr. M.A. vanOijenen ir.H. Marring
maart 1993
151. Invloedvanvarkensdrijfmestop het nitraatgehaltevangroenten.Ir.H.H.H.Titulaer,
december 1992
150. Planningvandeoptimale sortering bijpeen.
Ing. J.A. Schoneveld,december 1992
149. Najaarstoediening van dierlijke mest op kleigronden.Ir.H.Hengsdijk, november 1992
148. Effecten vanwintergewassen op de uitspoelingvan stikstof bijdeteelt van snijmais.

147.
146.
145.
144.

143.

ƒ

15,ƒ 15,-

ƒ

15,-

ƒ 20,ƒ

15,-

ƒ 15,ƒ 25,ƒ 15,ƒ 15,ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

15,-

15,15,15,-

ƒ 15,ƒ

10,-

ƒ 10,ƒ 10,-

Ir.J.Schroder, L ten Holte,ir.W.van Dijk,ing.W.J.deGroot, ing.W.A.de Boer
en ir.E.J.Jansen,november 1992
ƒ 10,Koolvliegbestrijding met behulpvanzaadcoating met insecticiden inbloem-en
spruitkool.A.Ester, november 1992
ƒ 10,Bedrijfssystemenonderzoek Borgerswold. Invullinggewijzigde voortzettingvanaf 1991.
Ing.J.Boermaen ir.Y Hofmeester, november 1992
ƒ 10,Voorjaarstoediening van dunnedierlijke mest op kleigronden.ing.G.J.M,van Dongen
en ing.J.Alblas,oktober 1992
ƒ 10,Innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw/opzet eneerste resultaten.
Ir.F.G.Wijnands, ing.S.R.M.Janssens, ing.Rv.Asperen ening.K.B.v.Bon,
okt. 1992
ƒ 10,Teeltfrequentie-effecten bijerwten,veldbonen, bruine bonen,snijmaïs,vlasen
zaaiuien. Ing.Th.Huiskampen ir.J.G.Lamers,oktober 1992
ƒ 10,-

142. Bestuderingvanhetgroeiverloopvanzaaiuienenbouwvaneengroeimodel.
Ir.C.L.M.deVisser,juni 1992
141. Analysevanhetgebruik endeacceptatie vanteeltbegeleidingssystemen inde
praktijk. Ing.A.Grunefeld en ir.W.A. Dekkers,februari 1992
140. Deinvloedvan pootgoedbehandeling op het aantalstengels en knollen bij
aardappelen. Ir.C.B. Bus,april 1992
139. Deinvloedvande intensiteit vanhet bouwplan op pootaardappelen, suikerbieten en
wintertarwe (vruchtwisselingsproefveld) FH82). Ing. H.W.G. Floot, ir.J.Q. Lamers
en ir.W.van den Berg,januari 1992
138. Jaarverslag 1989proefproject Borgerswold. Ing.J.Boerma,januari 1992
137. Vergelijking van het bewarenvanfijne peen op hetveld, onder stro en inde natte
koeling.Ing.J.A.Schoneveld,december 1991
136. Kwantitatieve aspectenvandeverdelingsnauwkeurigheid vanmeststoffen.
Ing.D.T. Baumann,december 1991
135. Bedrijfseconomische perspectieven vanakkerbouwbedrijven op Trichodorusgevoelige grond.Ing.A. Bosendrs.A.T Krikke,december 1991
134. Hetverloop vanwegrotten van moederknollen bij pootaardappelen.
Ing.J.K. Ridder en ir.C.B.Bus,december 1991
133. Information modelling for arablefarming. Integralevertaling vanverslag 67
(Het globale informatiemodel OpenTeelten),oktober 1991
132. Groei,ontwikkeling enopbrengst vanwittekoolin relatietot hettijdstip van
planten. Dr.ir.A.R Everaarts enCR de Moei,september 1991
131. Teeltaspectenvanwintergerst voor opbrengst enkwaliteit. Dr.ir.A.Darwinkel,
september 1991
130. Landbouwtechnische -.economische, bedrijfskundige -enmilieu-aspecten bijhet
toedienen endirect inwerkenvandierlijke organische mest indeakkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt. Ing. G.J.van Dongen,september 1991
129. Bepalingvan de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir.RW.J.Raven,
ing. H. Drenth,ing.S.R.M.Janssens endrs.A.T.Krikke
128. Effectvan de hoogte en eendelingvan destikstofbemesting op deopbrengst en
kwaliteitvanzomergerst. Ing. R.D.Timmer,J.G.N.Wanderen ir.I.D.C. Duijnhouwer,
december1991
127. Rendabiliteit vanverminderde bodembelasting. Ing.S.R.M.Janssens,juli 1991
125. Onderzoek naargroeistofschade bijwitlof (Cichorium intybus L.var.foliosum) in de
seizoenen 1986/1987t/m 1988/1989. Ir.G.van Kruistumen ing.C.vanderWel,
mei1991
122. Debepalingvan deopbrengst vaneen perceelsnijmaïs bijde oogst.
Ing. H.M.G.vanderWerf MSc,irW.van den Bergen ing.A.J. Muller, april 1991
ƒ
120. Biotoetsvoetziekten inerwten .Ir.RJ.Oyarzun,maart 1991
Publikaties
78a. Jaarboek 1994/1995 akkerbouw, november 1995
78b. Jaarboek 1994/1995vollegrondsgroenteteelt, november 1995
77. Jaarverslag 1994,juni 1995
76. Werkplan 1995,januari 1995
75. Kwantitatieve informatie 1995,december 1994
74. Onkruidbestrijding indegraszaadteelt. Ir.RBaltus,december 1994
73a. Jaarboek 1993/1994akkerbouw, november 1994
73b. Jaarboek 1993/1994vollegrondsgroenteteelt, november 1994
72. Jaarverslag 1993,mei 1994

ƒ 25,ƒ

10,ƒ 10,-

ƒ 10,ƒ 10,ƒ

10,-

ƒ

10,-

ƒ 10,ƒ

10,-

ƒ
ƒ

10,10,ƒ

10,-

ƒ 10,ƒ 10,-

ƒ 10,ƒ 10,-

ƒ 10,10,ƒ 10,-

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

30,30,20,20,30,ƒ 15,ƒ 30,ƒ 20,ƒ 20,-

71. Werkplan 1994,februari 1994
70a.
70b.
69.
68.

Jaarboek 1992/1993akkerbouw, oktober 1993
Jaarboek 1992/1993vollegrondsgroenteteelt, oktober 1993
Kwantitatieve informatie 1993-1994,september 1993
Planningvandevervangingsinvestering vaneen machine ofwerktuig. Ir.H.B.
Schoorlemmer endrs.A.T.Krikke,augustus 1993
67. 28jaar DeSchreef, april 1993
62. Verspreiding van onkruiden enplanteziektenmet dierlijke mest -een risico-analyse
Ir.A.G.Elemaen dr.ir.Scheepens, augustus 1992
59. Bedrijfshygiëne inde praktijk. Ir.Y Hofmeester

ƒ 15,ƒ 30,ƒ 20,ƒ 30,ƒ 20,ƒ 40,ƒ 15,ƒ 15,-

Themaboekjes
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.

Stikstofstromen indevollegrondsgroenteteelt, december 1994
Agrificatie en'nieuwe' gewassen,maart 1994
Aardappelen,december 1993
Duurzame onkruidbestrijding, november 1993
Bedrijfssystemen voor eenAkkerbouw mettoekomst, december 1992
Gewasbescherming vollegrondsgroenten, november 1992
Bodemgebonden plagen enziektenvanaardappelen, november 1991

ƒ 15,ƒ 35,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 15,ƒ 15,-

Teelthandleidingen
68.
67.
66.
65.
64.
63.
62.
61.
60.
59.
58.
57.
56.
55.
54.
53.
52.
51.
50.
49.
48.
47.
46.
45.
44.
43.
42.

Teeltvan peulenendoperwtenvoor deverse markt,juli 1995
Teeltvancourgetteen pompoen,april 1995
Teeltvanstamslabonen, december 1994
Teeltvanandijvie,december 1994
Teeltvansuikerbieten,september 1994
Teeltvansla,augustus 1994
Teeltvan bleekselderij, maart 1994
Teeltvanhaver,februari 1994
Teeltvankarwij,januari 1994
Teeltvandille,januari 1994
Teeltvanmaïs,december 1993
Teeltvanconsumptie-aardappelen, november 1993
Teeltvanprei, oktober 1993
Teeltvanknolvenkel,augustus 1993
Teeltvan broccoli,juli 1993
Teeltvan suikermaïs,juli 1993
Teeltvanzaaiuien,juni 1993
Teeltvanbloemkool,april 1993
Teeltvan Digitalis lanata,februari 1993
Teeltvanthijm,februari 1993
Teeltvandoperwten, december 1992
Teeltvangroene asperges, november 1992
Teeltvanpeterselie en bladselderij,oktober 1992
Teeltvanzomergerst,juni 1992
Teeltvanrammenas, april 1992
Teeltvanboerenkool,maart 1992
Teeltvanwitte asperge,december 1991

ƒ 25,ƒ 25,ƒ 40,ƒ 30,ƒ 30,ƒ 40,ƒ 25,ƒ 20,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 25,ƒ 30,ƒ 30,ƒ 25,ƒ 30,ƒ 25,ƒ 30,ƒ 35,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 20,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,-

41.
40.
39.
38.
37.
36.
35.
34.
33.
32.

Teeltvanwinterrogge, december 1991
Teeltvanradicchio, november 1991
Teeltvan plantuien, november 1991
Teeltvanspinazie,november 1991
Teeltvanschorseneren, oktober 1991
Teeltvan peen,juni 1991
Teeltvantriticale,april 1991
Teeltvanvlas,april 1991
Teeltvantuinbonen,maart 1991
Teeltvanrabarber,februari 1991

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

10,10,15,15,15,20,10,15,15,15,-

losse bestellingen
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgirorekening
nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die uwilt ontvangen.
Als u vanuit het buitenland bestelt, wordt u verzocht (in totaal) ƒ 15,- extra over te maken.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen:
- akkerbouw-praktijk:
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie
- akkerbouw-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. akkerbouw
- vollegrondsgroente-praktijk:
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie
- vollegrondsgroente-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de
vollegrondsgroenteteelt
- totaal-praktijk:
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-verslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerde onderzoekinformatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uitgaven u ontvangt bij een bepaald pakket-abonnement:
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ƒ100,-

ƒ250,-

ƒ125,-

ƒ150,-

U wordt pakket-abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekeningnummer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. U
ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar.
- Bestel-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt en melding
maakt van nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt u vervolgens (met korting) bestellen. Als bestel-abonnee
ontvangt u bovendien het jaarverslag.
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw (inclusief de grassen voor grasvelden en gazons).
N.B.

Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het abonnement is schriftelijk
mogelijktot 1november van het abonnementjaar.

