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ment de onderzoeksorganisatie aan
zet. De onderzoekers werken alle
prioritaire voorstellen uit in een onderzoeksaanpak. Voor het totaal aan
lopend en in principe nieuw te starten
onderzoek worden de benodigde
menskracht (onderzoekers en ondersteuning), de financiële middelen, de
onderzoeksaccommodatie en dergelijke begroot. Via een herhalend proces van enkele ronden wordt vervolgens de vraag afgestemd op de
beschikbare middelen. Het resultaat,
het concept-onderzoeksprogramma
1998,wordt ten slotteter goedkeuring
voorgelegd aan het sectorbestuur en
aan de financiers.

De onderzoeksorganisatie treft al weer
voorbereidingen voorhet volgend jaar.
Inmiddels hebben de programmeringscommissies zich gebogen overde verzamelde wensen en suggesties voor nieuw
onderzoek. Een selectie van ongeveer 30
voorstellen isdehoogsteprioriteit toegekend vooropname in het onderzoeksprogramma. Het gros van deze voorstellen hebben betrekking ophet terrein
vande (product)kwaliteit en de gewasbescherming.
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Hoewel het seizoen 1997 nog maar
halverwege is, zijn de voorbereidingen voor de samenstelling van het onderzoeksplan 1998 al weer volop
gaande.Hoe dezeprogrammering van
het praktijkonderzoek in zijn werk
gaat, hebt u uitgebreid kunnen lezen
in het PAV-bulletin van meijongstleden.Dejaarlijkse inventarisatie vanin
de praktijk voorkomende vragen en
problemen leverde op het terrein van
de akkerbouw dit jaar zo'n 120 concrete voorstellen voor onderzoek op.
Inmeizijn aldezevoorstellen voorgelegd aan de regionale programmeringscommissies. Mediojuni heeft de
landelijke programmeringscommissie
opbasisvanpré-adviezen vandezeregionale programmeringscommissies
en van de onderzoeksorganisatie haar
eindadvies geformuleerd. Resultaat is
dat ruim dertig voorstellen naar de
mening van de landelijke programmeringscommissie de hoogste prioriteit
(het zogenaamde predikaat 'A-l')
verdienen. Deze voorstellen vindt u
dan ook terug in het PAV-onderzoeksplan van volgend jaar, aangenomen dat de beschikbare capaciteit en
financiering toereikend zijn.
Verdere procedure
Na de prioriteitstelling van de programmeringscommissie is op dit mo-
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N i e u w e projecten in 1998
Om u alvast een idee te geven welke
nieuweprojecten volgendjaar inprincipe zullen worden opgepakt, volgt
hier een opsomming van de belangrijkste onderwerpen per onderzoeksterrein. Voor alle duidelijkheid zij gesteld dat deze aandacht niet altijd
behoeft plaats te vinden in de vorm
vanveldonderzoek, maarookdevorm
van bijvoorbeeld een (voorbereidende) bureaustudie kan hebben.
Kwaliteit. Binnen de kwaliteitsprogramma's zullen vooral rond het gewas aardappel de nodige nieuwe projecten starten. Zo zal aandacht
geschonken worden aan verbetering
van de pootgoedkwaliteit op lichte
gronden tenbehoeve vandeeigen zetmeelaardappelteelt. Tevens zal aandachtwordenbesteed aandegeschiktheid en teeltwijze van wratziekteresistente aardappelrassen in het
Zuidoostelijk zandgebied bestemd
voor deverwerking, deteelt van aardappelen op 90 cm rijenafstand en de
teeltproblemen van nieuwe fritesrasseninZuidwest-Nederland. Naderonderzoek zal tevens plaatsvinden naar
de oorzaak van het vervroegd afsterven van aardappelen, vooral van het
ras Bintje, in Zuidwest-Nederland.
Andere prioritaire aandachtspunten
zijn degebruiksmogelijkheden van de
groeiregulator Moddus in gerst en
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roodzwenkgras, de teeltoptimaliseringsaspecten van vezelhennep, de
mogelijkheden van (kuil)bewaring
van cichorei en het verzamelen van
teeltgegevens voorenkele perspectiefvollekruidengewassen. Ophet terrein
van de voedergewassen wordt een
start gemaakt met optimalisering van
deteeltwijze vandeegrijpe triticaleop
met name droogtegevoelige gronden
voor de zogenaamde 'hele-plantsilage' (HPS).
Op het terrein van de gewasbescherming is een groot aantal voorstellen
hoog gewaardeerd. De verwachting is
dat diverse gewasbeschermingsmiddelen op termijn zullen verdwijnen
omdathetvoordefirma's economisch
niet interessant is aanvullende vragen
te onderzoeken, dan wel omdat de
stoffen te milieukritisch worden geacht.Gestartzalwordenmetdeinventarisatie van toekomstige problemen
en mogelijke oplossingen voor de bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden in (kleinere) akkerbouw- en
vollegrondsgroentegewassen.
Op het vlak van nematologie zal een
begin gemaakt worden met onderzoek
naar de beheersing van het wortellesie-aaltje Pratylenchus penetrans.
Met het oog op toenemende problemen met vrijlevende aaltjes zal getracht worden de toepassing/verdeling
van granulaten in de aardappelrug te
verbeteren. Qua schimmelziekten zal
onder andere getracht worden de bestrijding van gele bladvlekkenziekte
(DTR) in tarwe te optimaliseren.
Tevens zal gewerkt worden aan een
signaleringssysteem voor bladvlekkenziekte in aromatische kruiden. Het
puntenadviessysteem voor de bestrijding van Rhizoctonia in aardappelen
zal aangescherpt worden door inbouw
van het aspect vitaliteit van de op het
pootgoed aanwezige Sclerotien.
Onkruiden. Er wordt naar gestreefd
om het systeem van gebruik van aangepaste herbicidendoseringen in granen verder teverfijnen. De bestrijding
van onkruiden in diverse graszaadteelten endebestrijding van bitterzoet
worden vervolgd. Nieuw is de aan-

• Ritnaalden vormen eenplaagvooro.a. maïs.
dacht voor bestrijding van onkruiden
in de kruidenteelt en de teelt van cichorei.
Plagen. Nagegaan zal worden of er
mogelijkheden zijn om door middel
van zaaizaadontsmetting wat te doen
aan de schade aan kiemplanten van
wintertarwe, veroorzaakt door plaaginsecten als fritvlieg en smalle graanvlieg. Ritnaalden veroorzaken steeds
vaker ook schade in situaties waarin
geen sprake is van langjarig grasland
als voorvrucht. Voor het gewas aardappelen zal onderzocht worden wat
hieraan te doen is. Ook de aanpak van
de vuilboomluis en rooiproblemen
door het massaal optreden van regenwormen worden onderwerp van studie
volgend jaar.
In het kader van het terugdringen van
emissie van gewasbeschermingsmiddelen zal een project gestart worden
waarin getoetst wordt in hoeverre het
gebruik van grovere druppels een bijdrage kan leveren aan de emissiebeperking zonder dat ook bij aangepaste
doseringssystemen wordt ingeboet
aan behandelingseffect.

Benutting nutriënten en water. Nu het
mestbeleid waarschijnlijk leidt tot lagere bemestingsniveaus van zowel
stikstof als fosfaat wordt de vraag interessant of een lagere bemesting van
stikstof én fosfaat gevolgen heeft voor
de gewasgroei. Dit zal worden nagegaan voorhetfosfaatbehoeftige gewas
maïs. Voor een aantal maïstypen zal
eveneens worden nagegaan of er in
het huidige rassensortiment typen zijn
dierelatief beter presteren bij een suboptimaal stikstofbemestingsniveau.

gelijkheden er zijn om wildschade zoveel mogelijk binnen de perken te
houden. Specifiek voorgraszaad ishet
de bedoeling handvaten te verkrijgen
voor de vaststelling van schade door
ganzen.
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Economie en management. Een theoretisch concept voor de toerekening
van vaste kosten aan gewassen zal in
enkele testgroepen worden getoetst.
De invoering van bepaalde landschappelijke elementen op het bedrijf kan
gevolgen hebben voor bedrijf en bedrijfsvoering. Getracht zal worden
kengetallen vast te stellen voor eventueel optredende wildschade als gevolg van deze landschappelijke elementen, alsmede de onderhoudskosten van deze elementen. Ten aanzien van wildschade in zijn algemeenheid zal worden nagegaan welke mo-
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