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AFDELING ALGEMENE ZAKEN

Bestuur
Het bestuur kwam in 1974vijf maal bijeen.
Een voorstel tot wijziging van de statuten van het PA werd door het Ministerie van
Landbouw en Visserij goedgekeurd. Door deze wijziging werd het mogelijk gemaakt
dat alle regionale onderzoekcentra in het bestuur zijn vertegenwoordigd en dat
thans ook vertegenwoordigers uit kringen van de handel, de verwerking en de afzet
in het bestuur zitting hébben.
In de bestuursvergaderingen werd veel aandacht besteed aan de samenwerking
met het Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond te Alkmaar en het
Instituut voor de Rationele Suikerproduktie te Bergen op Zoom.
Verder waren onder meer het werkplan, de bouw van het gebouwencomplex te
Lelystad, de samenwerking met objectassociaties en andere instellingen en de
officiële opening in 1975 onderwerpen van bespreking.
In de vacature van bestuurslid ontstaan door het bedanken van de heer H. L. Hilbrands werd voorzien door de benoeming van de heer H. W. Huizing te Veendam.
De heren N. J. Huyts en J. v. d. Zande, die volgens rooster periodiek moesten aftreden, werden voor een periode van 4 jaren herbenoemd. Als vertegenwoordigers
uit de kringen van handel, verwerking en afzet werden de heren J. Glotzbach uit
Den Haag en R. van der Hoek uit Voorschoten voor een periode van 4 jaren benoemd tot lid van bestuur.
Voor de samenstelling van het bestuur wordt verwezen naar het overzicht op
blz.5.
Personeel
Op 19 april 1974 werd afscheid genomen van de heer ir. W. D. J. Tuinzing, die
sedert 1946 voor de Algemene Landelijke Voorlichting-op het gebied van griendhout en riet werkzaam is geweest. Het werk van de heer Tuinzing zal worden voortgezet door de Dienst van het Staatsbosbeheer.
Diverse besprekingen werden gehouden over de afvloeiing van medewerk(st)ers,
die bezwaar maken tegen overplaatsing naar Lelystad. Vier medewerk(st)ers, van
60 jaar en ouder, hebben reeds bericht ontvangen dat hun bezwaren zijn erkend.
In 1974 verlieten vijf medewerk(st)ers het P.A. terwijl negen nieuwe medewerks t e r s werden aangesteld.
Voor een overzicht van het personeel wordt verwezen naar het organisatieschema
opblz.6.
Huisvesting van de dienst
Op 29 oktober 1974 werd het nieuwe kantoor aan de Edelhertweg 1 te Lelystad
(foto 1) in gebruik genomen. Gelijktijdig werd het tijdelijk kantoor aan de Wigstraat
te Lelystad ontruimd.

AFDELING BEDRIJFSSYNTHESE

AREAAL- EN BOUWPLANONTWIKKELING IN DE AKKERBOUW
Areaalontwikkeling
In de zestiger jaren is het akkerbouwareaal steeds verder afgenomen. De laatste
jaren wijzigt zich het beeld evenwel; aan de vrij rigoureuze daling blijkt een einde
te komen (grafiek 1).
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Grafiek 1. Oppervlakte akkerbouw inhapergebied.
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Van 1964 t/m 1973 bedroeg de afneming ruim 138.000 ha, de toeneming door de
nieuwe polders bijna 18.000 ha. De daling van 138.000 ha blijkt voor ca. 8 2 % tot
stand te zijn gekomen in de zandgebieden en de rivierkleigebieden, waarbij met
name Gelderland en Noord-Brabant moeten worden genoemd. De afneming in
specifieke akkerbouwgebieden, zoals het noordelijke, centrale en zuidwestelijke
kleigebied, de veenkoloniën en ook in het lössgebied van Zuid-Limburg, is dan ook
relatief gering geweest. Hetzelfde geldt voor het noordelijk zandgebied.
Deze meer specifieke akkerbouwgebieden beslaan te zamen een akkerbouwareaal
van ruim 500.000 ha. Gezien de betrekkelijk geringe afneming in deze gebieden
moet dit areaal als een vrij harde kern worden beschouwd. Daarnaast bestaat het
totale akkerbouwareaal (thans ca. 675.000 ha) uit een meer flexibel deel van ca.
175.000ha.
Dat dit laatste deel flexibel is bewijst wel de opkomst van de snijmais in de zandgebieden. Het areaal snijmais heeft zich in ons land van nog geen 5.000 ha in 1969,
uitgebreid tot 50.000 ha in 1973 en ca. 73.500 ha in 1974. Hierdoor is de vrij sterke
daling van het akkerbouwareaal in de afgelopen jaren voor een belangrijk deel tot
staan gebracht.
Uitgevoerde berekeningen, zowel op het PA als het PR, leren dat in de zandgebieden snijmais in zijn algemeenheid een aantrekkelijke vervanging is voor granen
en bovendien, dat ook een beperkt deel van het grasland voor eventuele vervanging door snijmais in aanmerking komt. De prognose m.b.t. het snijmaisareaal,
geeft dan ook nog een verdere uitbreiding te zien.
Reeds werd opgemerkt dat in de specifieke akkerbouwgebieden de daling van het
areaal betrekkelijk gering is geweest. In feite is de situatie echter nog gunstiger
dan uit de cijfers blijkt, omdat een aantal akkerbouwmatig geteelde groentegewassen en ook bloembollen en tijdelijk grasland bij de telling niet tot de akkerbouw
worden gerekend.
Bouwplanontwikkeling
In de afgelopen tien jaar hebben zich eveneens belangrijke ontwikkelingen voorgedaan in het aandeel van de verschillende gewasen in het totale akkerbouwareaal,
zoals uit tabel 1 blijkt.
De sterke teruggang van het graanaandeel in „het national bouwplan" spitst zich
geheel toe op rogge, haver en overige granen. Tegenover de vermindering van het
graanaandeel met 2 2 % staat de sterke toeneming van aardappelen met bijna 9 %
en de suikerbieten met 7%. De voederbieten zijn voor een belangrijk deel verdwenen. De sterke uitbreiding van de snijmais, nu reeds bijna 11% van het totale
akkerbouwareaal, veroorzaakt de sterke toeneming van de overige gewassen. De
andere kleinere gewassen houden elkaar ongeveer in evenwicht. Groene erwten en
vlas nemen af, koolzaad en graszaad toe.
In volgorde van belangrijkheid zijn aardappelen, suikerbieten, wintertarwe, gerst en
snijmais de vijf gewassen die thans tesamen bijna 80% van het totaal akkerbouwareaal voor 'hun rekening nemen.
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Tabel 2. Samenvatting saldoberekeningen en arbeidsbehoefte (in manuren per ha) voor de
gewassen vlas (bij verschillende oogstmethoden), wintertarwe en zomergerst.

Vlas

Gewas

Oogstmethode

Vlas

Vlas

Vlas

Vlas

Vlas

VI
II
IV !
V
I
III
Gewij- Gewij- HaagEénTradi- Gewijtionele zigde zwads zigde
zigde methode
kernéénéénmethode traditionele methode zwads
zwads
methode
kernkernmethode methode

Winter Zomer*
gerst
tarwe

—

—

Machinale
bewerking(en)
Trekken in schoven
Trekken in zwaden
Keren v. zwaden (2x)
Hagen van zwaden
Scheiden van hagen
Persen
(pakken 10à 12 kg)
— op aangekoppelde
wagen
— in pakkenwagentje
Persen
(pakken 200 à400 kg)
Afzet direct na de oogs

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

t

Saldo per ha
Arbeidsbeh.(mu/ha)
juli/augustus
rest van het jaar

1797

1537

1453

1565

1643

1590

1368

1117

26,5
9,4

17,3
9,4

6,0
9,4

3,0
9,4

1,3
9,4

1,3
9,4

1,9
7,3

2,7
6,5

Totaal

35,9

26,7

15,4

12,4

10,7

10,7

9,2

9,2

Saldo per ha
Arbeidsbeh. (mu/ha)
juli/augustus
rest van het jaar

2065

1805

1721

1833

1911

1858

1466

1189

34,5
17,4

19,6
10,7

9,9
15,4

5,5
10,9

3,6
10,7

3,6
10,7

2,7
8,9

4,4
7,2

Totaal

51,9

30,3

25,3

16,4

14,3

14,3

11,6

11,6

Afzet in januari

* Brouwgerst.
— Op bedrijven met een nog relatief hoog vast arbeidsbestand past de arbeidsintensieve traditionele methode het best. Deze methode geeft het hoogste saldo
en het minste risico.
— Voor bedrijven die niet meer beschikken over een relatief grote vaste arbeidskern, lijken de toepassingsmogelijkheden van methode IV, V en VI het grootst.
Bij deze drie oogstmethoden is het saldo van vlas hoger dan de saldi van
wintertarwe en zomergerst, terwijl de arbeidsbehoefte die van granen benadert.
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— Tenslotte blijkt dat de gewijzigde traditionele methode (II) en de kernmethode
(III) weinig perspectief bieden. Uitvoering van deze methoden geeft een lager
saldo dan bij de overige vier methoden, terwijl de arbeidsbehoefte hoger is dan
bij de methoden IV, V en VI.1)
') De in dit onderwerp geïnteresseerde lezer kan voor een uitvoeriger beschouwing over de
vlasteelt worden verwezen naar PA-publikatie nr. 18 „Bedrijfseconomische perspectieven
van de vlasteelt bij vergelijking van een aantal oogstmethoden", ir. P. K. Cevaal (PA) en
D. Hartmans (IMAG) — 1975.

WELKE PRIJSVERHOGING VAN KLEIAARDAPPELEN DOOR OPSLAAN
Ook bij de aardappelen gaf de ontwikkeling van de techniek aanleiding tot nadere
studie. De rooimachines met een steeds grotere capaciteit, zoals zelfrijdende tweerijïge en in de toekomst mogelijk vierrijlge, doen nl. het probleem ontstaan dat veel
bewaarruimten niet meer afgestemd zijn op de moderne wijze van oogsten. In
werkgroepverband is dan ook aan het vraagstuk van het opslaan van aardappelen
nader aandacht besteed. Een interessante vraag hierbij is welke prijsverhoging gemiddeld over een aantal jaren wordt verkregen door aardappelen op te slaan,
omdat dit een aanwijzing geeft hoeveel de opslag van aardappelen minimaal mag
kosten.
Intabel 3is een overzicht gegeven van het prijsverloop bij consumptieaardappelen.
Tabel 3. Prijzenvanconsumptie-aardappelen klei(gesorteerd ^ 35—40 mm).
Periode

Prijs af boerderij (in et per kg), gesorteerd > 35—40 mm
bij afzet in sept./oktober

1962/1972
1962/1966
1967/1972

[

13,7
13,2
14,0

Verschil

bij afzet in maart/april
18,7
19,7
17,8

5,0
6,5
3,8

(Prijzen afkomstigvan ProduktschapvoorAardappelen).
Prijzen die ingevolge teeltcontracten en bij afzet door de telers in poolverband tot
stand zijn gekomen zijn buiten beschouwing gelaten.
Volgens een LEI-onderzoek is in 1971 ca. 6 7 % via de vrije markt afgezet. In de
daarop volgende jaren zal de afzet via de vrije markt verder zijn gedaald. In welke
mate is niet exact bekend.
Uit tabel 3 blijkt dat gemiddeld over een periode van 11 jaar (1962—1972) de prijs
per kg in maart/april 5 cent hoger was dan bij aflevering in september/oktober. Dit,
gegeven de beschikbare opslagcapaciteit. In de deelperioden 1962/66 en 1967/72
waren deze verschillen resp. 6,5 et en 3,8 et per kg.
In de periode 1962/1972 bleek latere afzet, in de maanden mei en juni, een extra
voordeel op te leveren t.o.v. de afzet in maart/april van 2,6 et per kg.
15

Individuele adviezen
De toepassing van steeds meer arbeidsbesparende werktuigen en machines kwam
in een iets ander licht te staan nadat naast de stijgende lonen tevens een forse
stijging van de rentevoet optrad. Dit had o.m. tot gevolg dat met name van grote
akkerbouwbedrijven (200 ha en meer) de vraag kwam om voor hun bedrijf in
samenwerking met de betrokken regionale consulentschappen plannen op te stellen
m.b.t. de verdere bedrijfsontwikkeling.
Uit de berekeningen bleek dat een verdere vergroting van de oppervlakte per man
met het doel de winstgevendheid te verhogen, op deze grote bedrijven steeds meer
weerstanden gaat ondervinden. Oorzaken zijn o.a.:
— de reeds gesignaleerde sterk gestegen rentevoet;
— de steeds duurdere machines en werktuigen die moeten worden ingezet;
— de steeds geringer wordende arbeidsbesparing die hiermee wordt verkregen.
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LEI-DETACHEMENT BIJ HET PA

ENKELE GEGEVENS EN RESULTATEN VAN VEENKOLONIALE AKKERBOUWBEDRIJVEN VAN VERSCHILLENDE GROOTTE
M. Draisma en E.Bouma.
Enige jaren geleden is een onderzoek begonnen over de invloed van de bedrijfsoppervlakte in de akkerbouw o.a. in de Veenkoloniën. Hieraan wordt medewerking
verleend door verschillende akkerbouwers die een groot Veenkoloniaal bedrijf
exploiteren. Van deze studiebedrijven — een 9-tal bedrijven van 80—185 ha —
worden jaarlijks diverse gegevens verzameld en de bedrijfsresultaten vastgesteld.
Bij het Landbouw-Economisch-Instituut worden ook van andere bedrijven — van ca.
10 ha af tot ca. 60 ha of soms groter — de uitkomsten bepaald. Deze gegevens
bieden een eerste mogelijkheid om enig inzicht te krijgen in de betekenis van de
bedrijfs-grootte.
Vergelijking van deze groepen bedrijven is uiteraard niet alles zeggend. Toevallige
faktoren kunnen invloed hebben als de groepen bedrijven niet groot zijn, zoals hier
het geval is. Bedrijven groter dan 80 ha zijn er weinig. Ook loopt de oppervlakte
van de studiebedrijven erg uiteen. Het is echter de enige praktijkbasis die beschikbaar is. Verdere inzichten kunnen verkregen worden door het uitvoeren van
berekeningen.
De in bijgaand overzicht (tabel 6) opgenomen bedrijven zijn geheel gelegen op dalgrond of aangrenzend zand. De LEI-bedrijven zijn hier beperkt tot de bedrijven
tussen 20 en 60 ha en ingedeeld in twee groepen n.l. bedrijven van 20—35 ha en
van 35—60 ha. Alle gegevens zijn gemiddelden van 4 jaren (1 mei 70—74).
We beperken ons hier tot een korte toelichting. Bij de definitieve cijfers en uitkomsten en als ook de programmeringen volledig zijn uitgevoerd, wordt op de
betekenis, de resultaten voor de eigenaar-gebruiker, de mogelijke financiering op
basis van de kapitaal-rendementen e.d. nader ingegaan.
Wat het bouwplan betreft is het enige verschil van belang tussen de groepen het
aandeel van suikerbieten. In de 27 ha-groep werden in deze jaren gem. 9% suikerbieten verbouwd, in de 47 ha-groep en op de grote studiebedrijven slechts 4 %.
Op de grote bedrijven komen meer conserven-peulvruchten voor. Gewassen als
koolzaad, graszaad e.d. worden op een enkel groot bedrijf geteeld, op de kleinere
bedrijven niet.
Bezien we de opbrengsten van de gewassen in kg/ha (de ontvangen prijzen vertonen geen noemenswaardige verschillen), dan valt op dat deze bij de 27 hagroep bij de meeste gewassen iets lager liggen dan op de 47 ha-groep en op de
grote studiebedrijven. Bij suikerbieten is het omgekeerd, maar slechts op 3 van de 9
grote studiebedrijven werden suikerbieten verbouwd. De fabrieksaardappelen —
met ca. 45% van de oppervlakte ieder jaar op alle bedrijven voorkomend —
19

bedrijfsuitkomsten (tabel 6) het verschil in netto-rendement van het kapitaal tussen
de 27 ba-groep en de grote studiebedrijven ca. 2% zal bedragen. Bij het over het
algemeen lage directe kapitaal-rendement voor de eigenaren-gebruikers op akkerbouwbedrijven is dit als een belangrijk verschil aan te merken. Tussen de 47 hagroep en de grote studiebedrijven zal het verschil in rendement ca. 0,7 % bedragen.
Zou ook hier van dezelfde kg-opbrengsten voor eenzelfde gewas worden uitgegaan
dan worden de verschillen weer geringer.
Uit bijgaande gegevens en de tot dusver uitgevoerde programmeringen is afgeleid
dat een Veenkoloniaal akkerbouwbedrijf momenteel minstens ca. 35 ha zou moeten
zijn om in beginsel door samenwerkingsvormen eenzelfde niveau van produktiekosten te kunnen bereiken als op de grote studiebedrijven. De man-grond verhouding op deze bedrijven geeft hierover enige aanwijzing. We moeten hierbij bedenken dat ook op deze bedrijven nog een ontwikkeling plaats vindt en dat dit
geldt bij een mechanisatie-niveau van 1-rijïge oogstapparatuur voor de hakvruchten,
ca. 12-vts maaidorsers, zwaarste trekker van ca. 75 pk etc.
We merken per slot op dat uit het geheel is afgeleid dat het gunstigste bouwplan
op het merendeel van de Veenkoloniale akkerbouwbedrijven thans in feite wordt
bepaald door de oppervlakte suikerbieten die door de beschikbare arbeidskrachten
in de periode mei—juli kan worden verzorgd. Dit uiteraard na het in acht nemen
van vruchtwisselings-grenzen als maximaal b.v. 2 5 % bieten. Na bepaling van deze
oppervlakte wordt voor bedrijfsgrootten tot ca. 70 ha of iets groter, als minstens
1 man per 35 ha beschikbaar is, daarnaast steeds ca. 50% aardappelen als gunstigste verhouding gevonden. De granen vormen voor de meeste bedrijven het
restaandeel.
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BOER EN BEDRIJFSRESULTAAT
ONDERZOEK NAAR DE OORZAKEN VAN UITEENLOPENDE RENTABILITEIT
VAN GELIJKWAARDIGE AKKERBOUWBEDRIJVEN IN DE N.O. POLDER
L. C. Zachariasse
Het verschijnsel van de uiteenlopende rentabiliteit tussen landbouwbedrijven is
reeds lang bekend. Uit pogingen tot analyse kwam de behoefte tot een nader onderzoek naar voren.
Een verkenning in theorie en praktijk betreffende het vraagstuk van de verschillen
in bedrijfsresultaat leverde enkele aanknopingspunten op voor verder onderzoek.
Het bleek dat voorgaande onderzoekingen, die waren gebaseerd op bedrijfseconomische boekhoudingen, in resultaat beperkt bleven tot een aanduiding van de
globale oorzaken. Met name een tekort aan technische gegevens belemmerde
verdergaande analyse van bijv. de kg-opbrengsten per ha gewas. Daarnaast kwam
naar voren dat de boer in het totale gebeuren een belangrijke, wellicht zelfs een
bepalende plaats inneemt met betrekking tot het bedrijfsresultaat als uitgegaan
wordt van gelijke bedrijven.
Op basis van de resultaten van deze verkenning is de opzet van het onderzoek
gerealiseerd. Enerzijds was derhalve een zeer gedetailleerde informatie nodig over
de verschillen in groei en ontwikkeling van de gewassen en over de opbouw en
benutting van de werkorganisatie op ieder bedrijf. Anderzijds diende een nader
onderzoek geconcentreerd te worden op de relatie tussen de verschillen in beslissingen en handelingen van de boeren en de daarmee corresponderende verschillen
in kg opbrengst per ha gewas en in werkorganisatie per bedrijf. Mede in overleg
met teelttechnische specialisten zijn uitvoerige waarnemingsschema's opgesteld om
de verschillen in bedrijfsvoering en -organisatie tussen de bedrijven kwantitatief
vast te leggen.
Op bovenstaande wijze is in dit onderzoek het vraagstuk der verschillen in bedrijfsresultaat vanuit technisch-economisch gezichtspunt benaderd. Daartoe zijn
29 potentieel vrijwel gelijke akkerbouwbedrijven in de N.O. Polder bestudeerd.
Deze bedrijven vertoonden grote overeenkomst ten aanzien van bedrijfsgrootte
(30—36 ha), bouwvoor (code 7), verkaveling, oorspronkelijk bedrijfsgebouw enz.
Het markante verschil tussen de bedrijven werd gevormd door de ondernemers
zelf, d.w.z. was gelegen in de factor boer. Er werden op deze vrijwel gelijkwaardige
bedrijven grote verschillen in rentabiliteit geconstateerd. Het verschil tussen het
hoogste en het laagste bedrijfsresultaat (gemeten in netto-overschot per bedrijf)
bedroeg in 1968/69 ca. ƒ50.000,— en in 1969/70 ruim ƒ110.000,—.
Met behulp van factor-analyse is getracht de oorzaken van deze verschillen in
bedrijfsresultaat aan te geven.
Uit de analyse komt naar voren dat in 1968 61% en in 1969 zelfs 7 6 % van de
verschillen in netto-overschot toe te schrijven waren aan verschillen in brutogeldopbrengsten. Hierin komt de grote omvang van het totale effect van de verschillen in kg-opbrengst per ha gewas en in prijs per kg produkt tot uiting. Het kggewasopbrengst-effect, opgebouwd uit verschillen in de kg-opbrengsten van vrijwel
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50 PROCENT AARDAPPELEN IN DE KLEI-AKKERBOUW?
R. H. Lalkens
Bij de invoering van de nieuwe teeltregeling voor aardappelen in 1973 is de
algemeen geldende regel voor de vruchtwisseling t.w. max. 1op 3 teruggebracht tot
1 op 4.
Uitbreiding tot 1 op 3 blijft mogelijk indien grondontsmetting wordt toegepast of
AM-rassen worden geteeld. Verdere uitbreiding tot zelfs 5 0 % is ook mogelijk,
maar dan geldt de verplichting gedeeltelijk AM-rassen te telen in combinatie met
grondontsmetting.
Bij de consumptie-aardappelverbouw is uitbreiding van de teelt tot meer dan 1 op 3
voorlopig niet op een belangrijke schaal mogelijk omdat geen goede AM-rassen
beschikbaar zijn met voldoende afzetmogelijkheden. Een 1 op 3 teelt is bij de
consumptie-verbouw dan ook vrijwel alleen mogelijk op basis van grondontsmetting.
Het areaal pootaardappelen bestaat in de kleigebieden voor ca. 7 % uit AM-resistente rassen. Gedeeltelijk zijn dit rassen bestemd voor de fabrieksaardappelteler en
gedeeltelijk rassen voor export. Uitbreiding van de pootaardappelteelt tot meer dan
1 op 3 zou wat dit betreft voor een beperkt aantal bedrijven mogelijk zijn. Voor het
merendeel der bedrijven is de keuze voorlopig echter eveneens beperkt tot max. öf
1 op 4- ôf 1 op 3-teelt.
Getracht is enig inzicht te krijgen in de bedrijfseconomische perspectieven voor
een klei-akkerbouwbedrijf, indien de pootaardappelteelt wordt uitgebreid tot 5 0 %
van de oppervlakte cultuurgrond. Gebaseerd op een bestaand akkerbouwbedrijf van
ca. 36 ha in Oostelijk-Flevoland, waarop tot dusverre een bouwplan wordt uitgevoerd met 1/3 graan, 1/3 suikerbieten en 1/3 pootaardappelen, zijn hiertoe nadere
berekeningen uitgevoerd.
De bedrijfsvoering op dit bedrijf is sterk gericht op de pootaardappelteelt. Alle
werkzaamheden voor dit gewas worden door de boer en een vaste medewerker
uitgevoerd. De belangrijkste werkzaamheden voor de granen en de suikerbieten
worden grotendeels door een loonwerker verricht.
Handhaving van de 1 op 3-teelt zou op dit bedrijf betekenen dat öf grondontsmetting moet worden toegepast öf AM-resistente rassen moeten worden geteeld.
Voor een 1 op 3-teelt op basis van grondontsmetting is zonder wijziging in de
bedrijfsopzet een voordeel sterk afhankelijk van de saldo-verhoudingen van de
gewassen. In zijn algemeenheid geldt dan dat 1/12 x saldoverschil per ha (tussen
aardappelen en vervangend gewas) groter moet zijn dan 1/3 x ontsmettingskosten
per ha,wil de ontsmetting voordeel opleveren.
Wordt de 1 op 3-teelt gecontinueerd op basis van de teelt van AM-rassen dan is
dit in het algemeen financieel aantrekkelijker dan grondontsmetting als de geldopbrengsten per ha van de AM-rassen niet lager liggen dan van de vatbare rassen.
Ook zijn berekeningen uitgevoerd met 4 0 % en 5 0 % aardappelen in het bouwplan.
Bij 40% kan voor een gedeelte van de oppervlakte aardappelen nog worden ge26

kozen tussen ôf grondontsmetting óf AM-rassen. Bij 5 0 % aardappelen in het
bouwplan staan de te ontsmetten oppervlakte en de minimale oppervlakte AMrassen van te voren vast.
In grafiek 2 zijn de uitkomsten van de berekeningen voor het praktijkbedrijf van
ca. 36 ha in Oostelijk-Flevoland weergegeven bij resp. 25, 33 1/3, 40 en 50 %
pootaardappelen in het bouwplan. In alle gevallen is 1/3 bieten gehandhaafd. Met
het verschil in vruchtopvolging bij de diverse bouwplannen is geen rekening gehouden. De resultaten van de begrotingen zijn gegeven bij verschillende opbrengstprijzen van pootaardappelen maar bij gelijkblijvende geldopbrengsten van granen en
suikerbieten.
Bedacht moet worden dat men bij uitvoering van het bouwplan met 40 en 5 0 %
aardappelen afhankelijk is van het beschikbaar zijn van AM-rassen. In de berekeningen is aangenomen dat de geldopbrengsten van AM-rassen gelijk zullen zijn
aan die van vatbare rassen. Het prijsniveau van de aardappelen t.o.v. andere gewassen is de belangrijkste factor die bepaalt of uitbreiding van de aardappelteelt
aantrekkelijk is.
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Grafiek 2. Arbeidsinkomen van de ondernemer bij verschillende opbrengstprijzen van pootaardappelen bij 25,33V3, 40 en50% aardappelen in het bouwplan.
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AFDELING TECHNISCH ONDERZOEK IN
BEDRIJFSVERBAND
INLEIDING
De gegevens in tabel 1 illustreren dat de in voorgaande jaarverslagen gesignaleerde verschuiving van het nationale bouwplan in de richting van de wortel- en
knolgewassen is voortgezet, waardoor in 1974 op ca. 4 0 % van het totale akkerbouwareaal van ons land aardappelen en suikerbieten zijn geteeld. In de diverse
akkerbouwgebieden wijkt het aandeel van de hakvruchten natuurlijk meer of minder
af van het landelijke gemiddelde.
De meest extreme vorm van de hakvruchtenteelt wordt uitgevoerd op de veenkoloniale grond en het noordelijke zandgebied, waar de aardappelen en suikerbieten al meerdere jaren resp. 5 0 % en 1 0 % van het areaal innemen. Andere
gebieden, waar het percentage hakvruchten boven het landelijke gemiddelde uitkomt, zijn het centrale kleigebied met 23 % aardappelen en 25% suikerbieten, en
het zuidwestelijke kleigebied met resp. 1 8 % en 2 4 % .
Het areaal suikerbieten heeft de laatste jaren in vrijwel alle akkerbouwgebieden
een uitbreiding ondergaan. Het sterkst komt dit tot uiting op de lössgrond, waar in
tien jaar tijd het aandeel suikerbieten is toegenomen van 8 % tot 2 7 % . Verwacht
mag worden, dat het areaal suikerbieten zich waar mogelijk verder zal uitbreiden.
Het onderzoek is dan ook voor een belangrijk deel gericht op vraagstukken, die
verband houden met de verhoging van het aandeel suikerbieten, maar eveneens
van consumptie-aardappelen, in de vruchtwisseling.
Hoewel het aandeel van de hakvruchten belangrijk is toegenomen, nemen de
granen nog altijd een grote plaats in de vruchtwisseling in. Voor de verschillende
akkerbouwgebieden in ons land varieert het aandeel granen van 5 5 % (noordelijk
kleigebied) tot 36% (noordelijk zandgebied). Binnen de groep van graangewassen
is in vrijwel alle gebieden in de laatste tien jaar het aandeel van de wintertarwe
toegenomen en in een aantal gebieden eveneens van de gerst, ten koste van rogge
en haver.
Het voetziekteonderzoek blijft daarom van veel belang. Ook het onderzoek naar
het inwerken van graanstro op zware kleigrond is voortgezet.
Aan een onderzoek naar de zaaibedbereiding voor het tweede gewas in de akkerbouwmatige dubbelteelt van groentegewassen, is medewerking verleend door
enkele proeven te nemen op zavelgrond en op stuifgevoelige grond. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd in het kader van de Werkgroep Praktijktoepassingen in de Tuinbouw van de Coördinatiecommissie Grondbewerking TNO.
Wat betreft de voedergewassen is een studie verricht naar de produktie van eiwitrijk voedsel, en zijn de opbrengsten aan consumptie-eiwit van bouwland en grasland berekend.
In het kader van de werkgroep Bodem en Gewas van de Landbouwadviescommissie
Milieukritische Stoffen is een onderzoek uitgevoerd naar de opname van DDT uit
de grond in voedergewassen.
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VERHOGING VAN HET AANDEEL SUIKERBIETEN IN DE VRUCHTWISSELING
Suikerbietenteelt op stuifgevoelige grond
De uitbreiding van de suikerbietenteelt op veenkoloniale- en zandgronden wordt
tegengehouden door de opslag van aardappelplanten. In vorige jaarverslagen is
over de mogelijkheden tot verhinderen en bestrijden van dit lastige onkruid bericht.
Daar het cultivateren na aardappelen — waardoor de verliesknollen bovenin de
grond worden gehouden, waar de bevriezingskans het grootst is — alleen effect
sorteert wanneer er voldoende vorst optreedt, is het onderzoek in het verslagjaar
voortgezet. Dit heeft echter nog niet geleid tot een afdoende en bedrijfszekere
methode.
Op daarvoor gevoelige gronden wordt de bietenteelt daarnaast belemmerd door
het stuifgevaar. Het stuiven kan o.a. worden voorkomen door in de herfst rogge te
zaaien en deze in het voorjaar dood te spuiten. Deze methode, die op enkele bedrijven al meerdere jaren met succes wordt toegepast, blijkt op andere bedrijven
onder bepaalde omstandigheden nog wel moeilijkheden te geven. Deze zijn veelal
terug te voeren op een late en minder goede doding van de rogge of een minder
goede opkomst van de bieten. Het komt ook nogal eens voor dat in de nazomer
kweekgras bestreden moet worden alvorens de bodembedekker kan worden ingezaaid. Na een bespuiting met TCA kan geen winterrogge worden toegepast.
Gezocht wordt naar een vervanging door een kruisbloemig gewas, dat TCA wel kan
verdragen. Ferko (winterraapzaad x Chinese kool) blijkt hiervoor geschikt te zijn,
evenals een nieuw kweekprodukt (GB 74, een type stoppelknol met wéinig of geen
knolvorming). De wijze waarop deze gewassen in het voorjaar het beste doodgespoten kunnen worden is nog in onderzoek.
Ook wordt, in navolging van Engeland, onderzoek gedaan naar de mogelijkheid
om in het voorjaar gele mosterd als bodembedekker te zaaien. De mosterd is in de
bietenrijen met goed succes vóór opkomst van de bieten gedood met 4 liter Reglone per ha. Tussen de bietenrijen is de mosterd bij een hoogte van 15 à 20 cm
in 1973 goed gedood door een bespuiting met 3 kg Pyramin per ha + 6 liter
Betanal per ha. In 1974 waren echter twee bespuitingen van dit mengsel nóg niet
voldoende om de even hoge mosterd afdoende te doden.
Minimum-grondbewerking bij het gebruik van een bodembedekkend gewas op
stuifgevoelige grond
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een bodembedekkend gewas dat in het najaar
wordt gezaaid, moet bij bieten, maïs, erwten etc. in het voorjaar elke grondbewerking achterwege blijven. Het zaaibed voor deze gewassen moet dus al in de herfst
worden gemaakt.
In 1970 is op een zeer stuifgevoelige grond op het bedrijf „Kremboong" te Tiendeveen, een ploegfrequentieproef aangelegd teneinde na te gaan in welke mate het
ploegen op deze grond in het najaar achterwege kan blijven.
In de vruchtwisseling aardappelen, suikerbieten, aardappelen, graan, wordt elk jaar,
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Grafiek 3. Gemiddelde suikeropbrengst per are over de jaren 1967-1974. Vruchtwisselingsproef "De Schreef".
PD afdeling diagnostiek een onderzoek in te stellen naar de betekenis van het
gramineaewortelaaltje op „De Schreef" en in 'het lössgabied, waar vruchtwisselingen met uitsluitend suikerbieten en granen steeds meer worden toegepast.
Uit hettot nu toe uitgevoerde onderzoek is vastgesteld dat op lössgrond in sommige gevallen een hoog aantal larven van Meloïdogyne naasi kan voorkomen. De
populatieontwikkeling en de betekenis die dit eventueel voor de opbrengst vande
gewassen heeft, zal uit verder onderzoek, o.a. op „De Schreef", worden vastgesteld.
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MEERAARDAPPELEN IN DE VRUCHTWISSELING
Reactie vanconsumptie-aardappelen op bouwplanvernauwing
In het Jaarverslag 1973 van het PA zijn enkele aspecten van de teeltfrequentie van
consumptie-aardappelen in het vruchtwisselingsonderzoek „De Schreef" vermeld
(p. 15—17). In 1974, het derde jaar van de vierde omloop van de vruchtwisseling 3c
(z.gerst, graszaad, aardappelen), is de knolopbrengst van de aardappelen in de
vruchtwisseling 2a (z.gerst + lt. raaigras, erwten, w.tarwe, vlas, graszaad, aardappelen) weer duidelijk hoger geweest dan in 3c (zie grafiek 4). Opgemerkt moet
worden dat in deze proef tot nu toe geen grondontsmetting is toegepast.
De wortels van de aardappelplanten in de driejarige rotatie vertoonden bruine verkleuring en necrotische plekken. Deze symptomen traden bij de zesjarige rotatie in
veel mindere mate op. Vanaf begin juli tot half september zijn elke week van deze
twee vruchtwisselingen acht planten gerooid en door het IPO op aantasting beoordeeld. Bij de 1 op 6 vruchtwisseling is weinig Rhizoctonia gevonden (ca. 10%),
bij de 1 op 3 vruchtwisseling daarentegen zeer veel (ca. 70% ) . Netschurft gaf
eenzelfde trend te zien, nl. 1 à 2 % van het oppervlak van de knollen was bedekt
met schurft bij de zesjarige rotatie en 7 tot 9% bij de driejarige rotatie. Wat betreft de normale schurft zijn geen verschillen in aantasting gevonden. De verschillen in knolopbrengst van aardappelen tussen deze twee vruchtwisselingen zullen
wellicht voor een deel kunnen worden toegeschreven aan het optreden van
Rhizoctonia solani en netschurft.
In de vruchtwisselingsproef „De Schreef" valt tevens de zeer sterke reductie van
de knolopbrengst in 5b (graszaad, s.bieten, aardappelen) in de vierde omloop
t.o.v. 2a en 3c op (zie grafiek 4). In de vruchtwisseling 5b worden zoals in 3c,
aardappelen één keer in de drie jaar op hetzelfde perceel verbouwd. In 3c is de
voorvrucht van de aardappelen graszaad en in 5b suikerbieten.
Bij de eerste rooidatum is op de aardappelen weinig Rhizoctonia-aantasting gevonden. In september komt de aantasting ongeveer overeen met die van 3c. Het
sterk achterblijven van de opbrengst in 5b doet vermoeden dat hier nog andere
oorzaken in het spel zijn. Gedacht wordt aan een schadelijke invloed van stoffen uit
het ingewerkte bietenblad (allelopathie).
In onderzoek van het IBS/CPO zijn uit oogstresten van suikerbieten stoffen geisoleerd, die de kieming van zaden en de wortelontwikkeling remmen. Daarbij is
abscisinezuur als meest werkzame stof naar voren gekomen. De werking ervan
wordt versterkt door andere stoffen, die als eindprodukt van bacteriële omzettingen
van koolhydraten ontstaan.
Doordat deze stoffen goed oplosbaar zijn in water zal er in de praktijk veelal geen
merkbare schade worden veroorzaakt. Mogelijk wordt bij een vaak terugkeren van
de bietenteelt op hetzelfde perceel na enkele omlopen toch invloed van deze
stoffen ondervonden.
Het wortelonderzoek dat door de Stiboka en het IBS/CPO in 1973 in de proef „De
Schreef" is uitgevoerd bij aardappelplanten van de vruchtwisselingen 3a (voor35

GRANEN IN DE VRUCHTWISSELING

Voetziektepraktijkonderzoek
Het voetziektepraktijkonderzoek, dat naar aanleiding van de in de jaren 1970 en
1971 in de proef „De Schreef" gevonden verschillen in voetziekte-aantasting in
wintertarwe tussen de vruchtwisselingen in 1972 is opgezet, is in 1974 afgesloten.
Dit praktijkonderzoek, dat is uitgevoerd in samenwerking met het IPO, de sectie
granen van de afdeling Teeltonderzoek en de betreffende Consulentschappen
Akkerbouw, heeft zich die drie jaren toegespitst op de provincies Groningen en
Zeeland, waar ongeveer 100wintertarwepercelen enkele malen per jaar zijn bezocht
om na te gaan welke ziekten er voorkomen en om het verloop van de aantasting
vast te stellen.
In deze drie jaren was de oogvlekkenziekte, veroorzaakt door Cercosporella
herpotrichoides (Fron.) de belangrijkste voetziekte. De tarwehalmdoder, Gaümannomyces graminis (von Arx en Oliver) heeft slechts sporadisch aantastingen van
economische betekenis veroorzaakt. Van de scherpe oogvlekkenziekte en fusarium
voetziekte zijn slechts hier en daar lichte symptomen gevonden.
De oogvlekkenziekte kwam in elk van de drie jaren zeer algemeen op de wintertarwepercelen in Zeeland en Groningen voor. Van de onderzochte percelen was
slechts een enkele geheel vrij van aantasting in die jaren. In 1972 was bij de oogst
op 3 3 % van de percelen meer dan 7 5 % van de halmen door een oogvlek aangetast, in 1973 was dit het geval bij 4 3 % van de percelen. Ook in 1974 zijn wel
zware aantastingen waargenomen, maar door het gebruik van een systemisch
fungicide tegen deze ziekte, is een vergelijking met de beide voorgaande jaren niet
goed mogelijk. Witarigheid en legering als gevolg van de oogvlekkenziekteaantasting zijn vooral in 1973 voorgekomen; in mindere mate in 1972, terwijl deze
symptomen in 1974 geheel afwezig waren.
Tussen de percelen is een grote variatie in mate van aantasting gevonden. Dit vindt
zijn oorzaak in een aantal factoren, waarvan het verschil in infectiedruk en de
weersomstandigheden de belangrijkste zijn. Het verschil in infectiedruk wordt onder
meer veroorzaakt door de zaaitijd en de intensiteit van de graanteelt. De invloed
van de zaaitijd was in dit praktijkonderzoek alleen merkbaar bij inzaai na half
november. Deze zaaitijd leidde tot een lager aantastingsniveau dan de inzaai in
oktober (zie ook pag.61).
In grafiek 5 is het verband tussen het aantal jaren waarin geen graan is verbouwd
en de mei(begin)-aantasting aangegeven. Hieruit blijkt dat bij continuteelt van
granen, die waardplant zijn voor de Cercosporella-schimmel, een hoge beginaantasting bij wintertarwe is te verwachten. Bij de inschakeling van één nietwaardplant in de vruchtwisseling, ligt het aantastingsniveau al veel lager, een trend
die zich bij een langere graanpauze doorzet. Daar dit verband niet steeds even
duidelijk is (afwijking 1973), geeft het onvoldoende houvast om een prognose te
doen over het aantastingsniveau van een perceel.
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Tabel 10. Besmetting met oogvlekkenziekte door plaatsing stoppels.
Object

% aangetaste wintertarwehalmen
16april
2

100 aangetaste w. tarwestoppels per m
100 gezonde w. tarwestoppels per m 2
100 aangetaste It. raaigrasstoppels per m2
100 gezonde It. raaigrasstoppels per m2
Geen stoppels

51
14
•23
12
9

|

16mei
44
16
24
20
14

24 juli
99
39
84
25
39

De conclusie uit deze proef moet zijn, dat Cercosporella herpotrichoïdes zich op
Italaans raaigrasstoppels kan handhaven en dat deze stoppel als infectiebron voor
wintertarwe kan optreden.
Hierbij moet worden aangetekend, dat gezien het hoge halmgetal van graszaad
een betrekkelijk lichte aantasting in Italiaans raaigras reeds een hoge infectiegraad
voor volgende gewassen kan betekenen.
Ook op andere graszaadsoorten als Engels raai, veldbeemd en roodzwenk zijn de
symptomen van de oogvlekkenziekte gevonden. Of deze soorten zich op gelijke
wijze als Italiaans raaigras als waardplant gedragen, zal nader onderzoek moeten
uitwijzen.
Graanstro-inwerken opzware kleigrond
In het onderzoek dat is beschreven in het Jaarverslag PA 1973, p. 54—57, zijn in
1974 een aantal waarnemingen gedaan m.b.t. de groei en produktie van het gewas
wintertarwe en de vertering van het tarwestro.
In de objecten waarbij de wintertarwe breedwerpig is gezaaid is uitgegaan van
203 kg zaaizaad per ha. Op 11 juni zijn hier gemiddeld 425 aren per m2 geteld,
wat meer was dan bij de rijenzaai, waarbij is uitgegaan van 180 kg zaaizaad
per ha (355 aren per m2). Het aantal aren per m2 bij de inzaai met de zaaifrees,
zaaizaadhoeveelheid 214 kg per ha, lag hier tussen in op 405.
Tussen de verschillende systemen van stro-inwerken zijn geen grote opbrengstverschillen gevonden. De tarwe-opbrengst van het nu veelal in gebruik zijnde praktijksysteem, stoppelploegen, cultivateren, rotorkopeg, rijenzaai, bedroeg 6920 kg
per ha. De hoogste opbrengst is bereikt bij het systeem spitmachine ( 2 x ) , rotorkopeg, rijenzaai nl. 7580 kg per ha; de laagste bij het systeem messeneg ( 4 x ) ,
stoppelploeg, rotorkopeg, rijenzaai met 6590 kg per ha.
Op grond van de gegevens die tot nu toe uit het onderzoek zijn verkregen, mag
gesteld worden dat met verschillende systemen een besparing op arbeid, tijd en
energie kan worden verkregen in vergelijking met de in de praktijk in gebruik
zijnde methoden.
Om een juist beeld van de waarde van de systemen voor de praktijk te krijgen,
zouden deze gedurende meerdere jaren in een bepaalde vruchtwisseling moeten
worden toegepast in vergelijking met een gangbaar systeem. Er wordt dan meer
inzicht verkregen in de invloed van de systemen op de hoedanigheid van de grond
en op de opbrengst van de gewassen.
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Uit oriënterend onderzoek is gebleken, dat er verschillen ontstaan in verteringssnelheid bij verschillende methoden van stro inwerken. Om te trachten deze verschillen wat meer te kwantificeren is met behulp van een door de afdeling Landbouwscheikunde van de LH ontwikkelde methode hiernaar een onderzoek gedaan.
Bij dit onderzoek zijn drie systemen van het stro inwerken betrokken nl.
— oppervlakkig mengen van stro en grond door frezen
— vrij diep in de grond werken van stro door ploegen
— regelmatig over grotere diepte verdelen van het stro met een cultivator.
De grondmonsters zijn in het proefveld op de Ebelsheerd genomen door perspexbuizen ( 0 19,5 cm, hoogte 35 cm) met behulp van een hydraulische cylinder in de
grond te drukken. Per bewerking zijn 3 monsters genomen met stro en stoppel
ingewerkt en één monster waarbij alleen wortelresten en kaf zijn ingewerkt.
Daarnaast is nog één monster genomen zonder organisch materiaal. Bij deze
methode wordt via de C02-produktie van de monsters de biologische activiteit van
de grond gemeten. Door een luchtstroom over het oppervlak van het monster te
voeren wordt de CO2 constant afgevoerd en geabsorbeerd door natron-asbest.
Door weging kan de hoeveelheid C 0 2 worden bepaald. Als een bezwaar van deze
methode is ondervonden dat de lucht zeer droog moet zijn voordat deze in contact
mag komen met de natron-asbest (foto 4).

Foto 4. Meting van biologische activiteit bij de vertering van graanstro in de grond door bepaling vân de C02-produktie.
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Foto5. Aarverkorting bijwintertarwe
nagrondontsmetting metDD.

Er is daarbij een verschil in rasgevoeligheid geconstateerd. Lely en Clement blijken
minder gevoelig te zijn dan de andere rassen. Door na ontsmetting extra af te
dichten (rollen) is het percentage aarafwijking verhoogd, terwijl toen ook bij de
rassen Caribo en Tadorna aarmisvorming is opgetreden (tabel 12). De toepassing
van Monam heeft in het geheel geen aarverkorting tot gevolg gehad.
Tabel 12. Mate van aarafwijking bij wintertarwerassen na grondontsmetting.
Behandeling
Ras

\ .

ManeHa
Clement
Caribo
Tadorna
Lely
Cyrano

\,

Onbehandeld
1973
O
0
0
O
0
0

1974
0
0
—
—
0
0

DD2501 terp.ha
1973

+
+

O
0
0
0

1974

+
+

—
—
0
0

DD 250 liter
p. ha extra
afdichten
1973
+ •+ +

+++
++
++
0
0

Monam
400 liter
p. ha
1973

Monam
400 liter p ha
extra afdichten
1974

0
0
0
0
0
0

O
O
O
O
O
O

O = geenaarafwijking; + = 0—5% aarafwijking.
+ + 5—15% aarafwijking;
+ + + = 15—25% aarafwijking; — = niet inonderzoek betrokken.
In 1973 is aan de hand van gewasmonsters het aantal korrels per aar en het
duizendkorrelgewicht van normale en afgeknotte aren bepaald.
In 1974 is daarnaast de korrelopbrengst bepaald. Hieruit blijkt dat de aarafwijking
geen invloed heeft gehad op de korrelopbrengst. Uit de analyse van de gewasmonsters blijkt dat het aantal korrels per aar bij de afgeknotte aren lager is dan
bij de normale aren, maar dat er een zekere compensatie kan optreden door een
hoger duizendkorrelgewicht (tabel 13).
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Tabel 13. Duizendkorrelgewicht (dkg) en aantal korrels per aar (kpa) bij normale en afwijkendewintertarwe-aren nagrondontsmetting metDD.
Ras

1973
normalearen

dkg
Manella
Clement

46.8
45.7

| kpa J dkg
28.2
26.0

1974

| afwijkende aren

48.9
43.0

i kpa
24.7
19.3

normale aren

afwijkende aren

dkg

kpa

dkg

41.3
39.7

41.8
46.6

44.6
42.0

j kpa
23.3
22.2

Uit ander onderzoek van het IB is inmiddels gebleken, dat de oorzaak van de aarmisvorming bij wintertarwerassen waarschijnlijk moet worden toegeschreven aan de
als nematicide onwerkzame component dichloorpropaan. Mogelijk kan een vermindering van het gehalte van deze component in het grondontsmettingsmiddel het
probleem van de aarmisvorming oplossen.

GROENTETEELT OP HETAKKERBOUWBEDRIJF
Zaadbedbereiding voor hettweede groentegewas
In aansluiting op het door de Werkgroep Praktijktoepassingen in de Tuinbouw van
de Coördinatiecommissie Grondbewerking TNO in 1973 uitgevoerde oriënterende
onderzoek naar de zaaibedbereiding voor het tweede gewas in de akkerbouwmatige
dubbelteelt van groentegewassen (Rapport 8-74, IB), zijn in 1974 enkele proeven
genomen op zavelgrond (in West-Brabant) en op stuifgevoelige zandgrond (Kremboong, Tiendeveen).
Bij de dubbelteelt van groentegewassen, waaronder wordt verstaan het telen van
twee gewassen in hetzelfde jaar na elkaar op hetzelfde perceel, worden de grondbewerking en de zaaitechniek van het eerste gewas goed beheerst. Deze zijn nagenoeg analoog aan de bewerkingen toegepast bij de teelt van suikerbieten. De
vragen spitsen zich dan ook toe op de grondbewerking en de zaaitechniek voor
het tweede gewas.
Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
— het opheffen van het structuurbederf ontstaan bij de oogst van het eerste
gewas;
— het maken van een goed zaaibed voor het tweede gewas;
— een zo snel mogelijke inzaai van het tweede gewas i.v.m. de lengte van het
groeiseizoen;
— een goede vocht- en luchthuishouding i.v.m. een goede en snelle kieming, opkomst en groei van het tweede gewas;
— verhinderen van erosie;
— lage arbeidsaanspraken van de bewerkingen.
Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd bij de gewasopvolging erwten-stamslabonen,
is naar voren gekomen dat op zavelgrond het diep cultivateren, gevolgd door een
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Tabel 15. Hoeveelheden eiwitten van bijprodukten e.d. van de akkerbouw naar de veehouderij; incl.verliezen.
vre (rund)
X 1000 kg
Uitval consumptie- en pootaardappelen
Bijprodukten aardappelmeelindustrie
Suikerbietenkoppen en -loof
Bijprodukten suikerindustrie
Mengsels van granen, korrelmals
Koolzaadschroot

7.570
4.250
19.500
15.250
790
6.040
Totaal

53.400

Vergelijkbare netto consumptie-eiwitopbrengsten van het bouwland en het grasland
zijn globaal bezien resp. 205 en 180 kg/ha. Doordat evenwel ongeveer 7 0 % van
het graan afgezet wordt als voergraan, betekent dit dat het grasland de laatste
jaren ruimschoots een hogere netto consumptie-eiwitopbrengst per ha cultuurgrond
levert dan bouwland. Wanneer echter de vraag naar eiwitten sterk zou toenemen,
vooral naar plantaardige voor de menselijke voeding, dan is met bouwlandgewassen
meer consumptie-eiwit te leveren dan met grasland en melkveehouderij.

De opnamevan DDT-residuen invoedergewassen vanuitdegrond
De bodem van boomgaarden waar in het verleden bespuitingen met DDT hebben
plaatsgevonden, bevat duidelijk meetbare hoeveelheden DDT en verwante verbindingen. In het kader van de werkgroep Bodem en Gewas van de Landbouwadviescommissie Milieukritische Stoffen is medewerking verleend aan een onderzoek naar
de opname van DDT uit de grond in gras en voedergewassen. Daartoe is op een
perceel waar in 1970 een boomgaard is gerooid met een totaalgehalte aan DDT
en verwante verbindingen in de bodemlaag van 0—20 cm van gemiddeld 2.1 mg/kg
droge grond, met zes voedergewassen beteeld, waarvan het DDT-gehalte in het
oogstbare produkt is bepaald. De belangrijkste resultaten zijn in tabel 16 weergegeven.
Uit de door het Rijks Zuivel Station uitgevoerde analyses blijkt, dat de gemiddelde
gehalten voor snijmaïs (gehakseld), luzernehooi, koppen en loof van suikerbieten
en wortel van suikerbieten lager waren dan 0.06 mg/kg droog produkt. Het totaal
DDT-gehalte is het hoogste voor de sortering < 25 mm van aardappelen. Het DDTresidu bij aardappelen bleek hoofdzakelijk in de schil te zitten.
Bij de monstername is er steeds bijzondere zorg aan besteed de te analyseren
Produkten zoveel mogelijk vrij te maken van verontreiniging met grond.
De belangrijkste conclusie is, dat de opname van DDT in gewassen in het algemeen
meevalt. Te hoge gehalten zullen vaak het gevolg zijn van verontreiniging met
grond. Hieraan zal dan ook bijzondere aandacht moeten worden besteed.
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Tabel 16. Totaal DDTenverwante verbindingen inmg/kg indrogegrond.
Gewas

Totaal DDT en verwante ver- ITotaalgehalte aan DDT en verbindingen in mg/kg droge stof bindingen in mg/kg droge grond

kunstweide vers
kunstweide hooi

< 0.11
< 0.09

2.20

luzerne vers
luzerne hooi

< 0.09
< 0.05

2.22

8nijmaïs gehakseld

|

< 0.06

j

1.76

aardappelen
knollen < 25 mm
25—45mm
> 45 mm
loof

0.23
< 0.10
< 0.12
< 0.10

Suikerbieten
wortel
koppen + loof

< 0.07
< 0.06

2.45

voederbieten
wortel
loof

< 0.05
< 0.10

1.97

1.81

Verbouw van snijmaïs lijkt een aantrekkelijk alternatief voor grasland, omdat het
hoog boven de grond wordt gemaaid en direct wordt afgevoerd. Er zal dan nauwelijks verontreiniging met grond kunnen optreden. De opname van DDT in het gewas
is gering.
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Mengteelt
Gedurende een aantal jaren is in de Veenkoloniën en omliggende zandgebieden
onderzoek verricht naar het effect van gemengde teelt van vroege en late rassen
fabrieksaardappelen in een 1 : 1 verhouding. Hierbij is het vroege ras goed voorgekiemd, het late ras met korte kiemen uitgepoot. Dit jaar is de proevenserie afgesloten. Het resultaat van een mengteelt is o.a. afhankelijk van een goede rassenkeuze. In het onderzoek zijn verschillende combinaties beproefd.
Vatten we de resultaten van de combinaties met de vroege rassen Element en
Provita en de late rassen Prevalent en Prominent samen, dan blijkt gemiddeld over
de proefjaren met mengteelt een ongeveer 61/2% hogere opbrengst (uitbet. gew.)
te zijn verkregen t.o.v. de monocultuur van het late ras (zie tabel 17).
Tabel 17. Mengteelt fabrieksaardappelrassen 1969—1974(19proeven).
Object

Knolopbrengst
kg/are

Vroege rassen in mengteelt
Late rassen in mengteelt

236
+ 318

410
443

244
364

554
521

428

608
570

Totaal mengteelt
Monocultuur late rassen
Voordeel mengteelt

Owg

Uitbet. gew.
kg/are

38 = 6,7 %

33 = 6.3%

Het effect van voorkiemen van het late ras t.o.v. het poten met korte kiemen bleek
wisselend te zijn; hetzelfde kan worden gezegd van het geven van de stikstofgift
in twee keer bij de mengteelt. Het onderwatergewicht van het late ras is in mengteelt altijd hoger dan in monocultuur; bij het vroege ras is het omgekeerde het
geval. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gepubliceerd.
Bewortelingsonderzoek
Het onderzoek naar de invloed van de beworteling op de opbrengst en kwaliteit
van consumptie-aardappelen is dit jaar samen met de Stiboka en de afdeling
Grondbewerking van de LH voortgezet. Een negatief effect van storende lagen resp.
op ca. 35 cm onder maaiveld (ploegzool) en dicht onder de rug (sporen) op opbrengst en knolkwaliteit kon in deze natte zomer niet worden aangetoond.
In 1973 is nl. de knolkwaliteit wel ongunstig beïnvloed door verdichting in het
profiel (tabel 18).
Tabel 18. Misvormde en primaire (doorwas)knollen in % van de totale opbrengst
(Westmaat1973).
Object
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Misvormde
knollen

Primaire
knollen

Totaal

Ploegzool gebroken:
— zonder spoor onder rug
— met spoor onder rug

9
18

4
14

13
32

Ploegzool intact

14

11

25

Betreffende de beworteling kon worden aangetoond, dat verdichte lagen onder de
bouwvoor een duidelijke belemmering kunnen vormen. In 1973 gold dit ook voor
de verdichting juist onder de rug. Aanwijzingen zijn verkregen, dat op zavelgronden
de wortels slechts in zeer beperkte mate in de onberoerde ondergrond (C-horizont)
doordringen, ook al is de ploegzool gebroken en al heeft de C-horizont een mooie
„sponsstructuur".
Effectvandiepploegen vanveenkoloniale grond
Periodieke oogsten (samen met het ICW) op een onbehandelde veenkoloniale
grond en op een naastgelegen gediepploegde strook grond te Borgercompagnie
vertoonden dit jaar, evenals in 1973, geen verschillen in groei en opbrengstverloop
van het aardappelgewas op deze beide profielen. Dit resultaat kan enerzijds worden
verklaard door het uitblijven van extreme droogteperioden in beide jaren, terwijl
anderzijds de stagnerende invloed van de veenlagen onder de bouwvoor van het
ongewijzigde profiel op de beworteling van het gewas op het proefperceel beperkt
was. Uit een aantal waarnemingen hierover bleek dat er weinig verschil bestond
in bewortelingsdiepte tussen de bodemprofielen. De goede beworteling op het
onbehandelde profiel kan mogelijk worden verklaard uit de stijging van de pH van
de veenlagen in dit profiel tot boven de — volgens onderzoekingen van het ICW
vrij kritische — waarde 3,5. Bij oriënterende waarnemingen op een jongere veenkoloniale grond te Emmercompascuum beperkte de bewortelingsdiepte zich tot het
pakket grond boven de — in dit geval zuurdere — bolsterlaag.
Groeiregulatoren
Op veenkoloniale gronden treedt dikwijls een extreem sterke loofgroei op. Na een
eerste oriëntatie in 1973 is dit jaar in samenwerking met het IBS een proef genomen met behandeling van het gewas met de groeivertragende middelen B9 en
CCC.
Het doel is de distributie van assimilaten te wijzigen ten gunste van de knollen.
Beide middelen hebben een duidelijke verkorting van de stengellengte gegeven,
terwijl de bladproduktie niet is beïnvloed. De knolopbrengst is, evenals het dsgehalte, bij het middenvroege ras Element weinig beïnvloed. Bij het late ras
Prominent was bij een vroege oogst (20 augustus) een positief effect van de behandeling op het uitbetalingsgewicht aanwezig. Bij rijp oogsten was dit niet meer
het geval, tengevolge van een negatieve beïnvloeding van het ds-gehalte bij de
behandelde objecten.
Rugvormbijeen rijenafstand van90cm
Aansluitend op een in verschillende regio's uitgevoerd onderzoek naar het effect
van grotere rijenafstanden bij aardappelen op de opbrengst, is gedurende twee
jaar nagegaan welke rugvorm cq. rugomvang bij een rijenafstand van 90 cm het
best voldoet. Gebleken is, dat ook bij een rijenafstand van 90 cm, de rug qua
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Foto 7. Rijenafstand 90 cm: vorm en grootte van de rug als bij 75 cm rijenafstand; de aanaarders steken iets minder diep, maar zijn breder.
vorm en omvang miet anders behoeft te zijn dan bij een rijenafstand van 75 cm.
Dit betekent, dat bij een rijenafstand van 90 om in het voorjaar de grond minder
diep behoeft te w o r d e n losgemaakt om voldoende losse grond v o o r het maken van
een rug te verkrijgen, dan bij een rijenafstand van 75 cm (foto 7).
Onregelmatige plantafstanden in de rij
In het jaarverslag 1973 is reeds ingegaan op de invloed van onregelmatige plantafstanden in de rij op de opbrengst van pootaardappelen. De daarin behandelde
proeven zijn in 1974 herhaald; het onderzoek w o r d t thans afgesloten.
Uit de resultaten van beide proefjaren mogen w e afleiden dat de opbrengst bij
vroeg rooien (E-datum) nadelig beïnvloed w o r d t door een onregelmatige verdeling
Tabel 19. Verband tussen onregelmatige plantafstanden en opbrengst.
Gemiddelde rel, opbrengst 1973en 1974

Object

Bintje klei1)
Regelmatig afstand 22cm
Onregelmatige afstand: grootste 44cm
grootste 66cm
grootste 88cm
!) Zes proeven.
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2

) Twee proeven

Prominent zand2)

van de planten in de rij (bij een gelijke totale plantdichtheid). De gemiddeld over
beide jaren verkregen opbrengsten kunnen (relatief) als volgt worden weergegeven
(tabel 19):
Machinaal poten met de snarenbed-pootmachine (samenwerking met IMAG) gaf in
1974 ca. 8 % opbrengstverlaging to.v. het object regelmatig met de hand poten.
Naast een minder regelmatige verdeling van de poters, kan hierbij ook de wat
grotere klembeschadiging t.o.v. met de hand poten, een rol hebben gespeeld.
De opbrengstverlaging, veroorzaakt door onregelmatig poten, ging in de meeste
gevallen gepaard met een wat grovere sortering van de partij.
Blauw
Het aantal monsters dat in het kader van het landelijk blauwonderzoek op blauwgevoeligheid is onderzocht, is dit jaar met name bij de regionale kwaliteitslaboratoria nog wat verder teruggelopen. Hier tegenover staat echter, dat steeds meer
grote collecterende bedrijven dit kwaliteitsonderzoek zelf ter hand nemen, hetgeen
een verheugende ontwikkeling mag worden genoemd.
Het landelijk onderzoek, dat onder leiding van IBVL en PA wordt uitgevoerd, zal in
het voorjaar van 1975 voor wat betreft de regionale laboratoria worden afgesloten.
Daar het vervolgen van een aantal partijen vanaf de oogst tot en met de aflevering
door de collecterende bedrijven, dit seizoen vanwege de moeilijkheden bij de oogst
niet kon worden uitgevoerd, is dit onderdeel een jaar uitgesteld. Samen met het
IBVL wordt gewerkt aan een publicatie over blauw.
Fusariumonderzoek
Fusariumrot kan zowel in pootgoed als in consumptie-aardappelen schade veroorzaken. Samen met de PD is nagegaan in hoeverre een chemische behandeling met
Mancozeb perspectieven biedt. Gebleken is, dat dit middel het optreden van de
ziekte wel kan beperken, doch niet volledig kan tegengaan.
Verder zijn ervaringen opgedaan met een uit de USA afkomstige eenvoudige test,
die een indruk zou geven omtrent de gevoeligheid van aardappelen voor aantasting
door Fusarium. Vanaf enkele maanden na de oogst lijkt deze test inderdaad bruikbaar.

SUIKERBIETEN
Het suikerbieten onderzoek richt zich vooral op de suikeropbrengst per ha en de
rationalisatie van de voorjaarswerkzaamheden.
Aangenomen mag worden dat bij het huidige prijsniveau de belangstelling voor de
teelt van suikerbieten nog meer zal toenemen. Dit kan gevolgen hebben voor de
vruchtwisseling, rooicapaciteit, duur van opslag en verwerkingscapaciteit. Een meer
gerichte teelt voor vroege levering, waaraan reeds enige jaren is gewerkt, neemt
dan in betekenis toe.
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Ook de rooiverliezen, die aanzienlijk bleken te zijn, zullen meer aandacht moeten
krijgen.
Voorjaarsontwikkeling
In 1973 is uit literatuurstudie en oriënterend onderzoek de indruk verkregen dat de
opkomst en beginontwikkeling van suikerbieten niet altijd parallel behoeven te
lopen met de kiemkracht. Daarom is in 1974 de aandacht meer gericht geweest
op de vitaliteit van het bietenzaad. De resultaten waren zodanig, dat besloten is in
het komende jaar met dit onderwerp voort te gaan. Moeilijkheid hierbij is methoden
te vinden die tot voor de praktijk bruikbare oplossingen kunnen leiden.
Oriënterend is in 1974 ook aandacht besteed aan rijenbemesting met fosfaat. De
hieruit verkregen indrukken rechtvaardigen een voortzetting van de onderzoekactiviteiten op dit onderdeel.
Het vóórbehandelen van zaad met o.a. fosfaatoplossingen leverde onvoldoende
verschillen op om dit onderzoek voort te zetten.
Groeien produktie
Uit de proeven van de afgelopen drie jaren is gebleken dat de produktie wordt
bevorderd door een vroege en vlotte beginontwikkeling. Hierbij speelt de grondbewerking een grote rol. Andere belangrijke factoren zijn de N-hoeveelheid, het
plantaantal en de verdeling van de planten. Bij een door handwerk verkregen
regelmatige stand bij plantaantallen variërend van 60.000—80.000 met N-giften van
100—160 kg per ha is op het PA-bedrijf steeds het beste financiële resultaat verkregen bij 80.000 planten en 100 kg N per ha, zowel bij een ras met weinig loof
als bij een ras met veel loof. In 1974 is zowel op het PA-bedrijf als op proefboerderij „Ebelsheerd" onderzoek verricht naar de invloed van de hoeveelheid N
bij een onregelmatige stand in vergelijking met een regelmatige stand (tabel 20).
Tabel 20. Relatieve opbrengsten aan suiker op proefboerderij „Ebelsheerd" bij verschillende
N-giften en plantaantallen per ha.
Aantal planten/ha
100
70.000 planten, in handwerk
* 92.000 planten, zaai op 15 cm eindafstand
+ 76.000 planten, zaai op 18 cm eindafstand

Stikstofbemesting in kg N/ha
I
150
I
200

1001)
99
93

94
87
95

^100 = 9300kgsuiker/ha.
* 73.000plantentijdens hetrooien meteengrootste doorsnedevan ^ 8 cm.
+63.000planten tijdens hetrooien meteengrootste doorsnedevan ^ 8 cm.
De proef, die op het PA-bedrijf is aangelegd met twee rassen en twee N-giften,
heeft in principe hetzelfde resultaat gegeven. Er zijn namelijk opnieuw grote verschillen gevonden tussen de opbrengsten van de proef op het PA-bedrijf en die
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94
90
93

op de proefboerderij „Ebelsheerd" in Groningen. De suikeropbrengsten zijn bij
70.000 planten met dunnen in handwerk en 100 kg N/ha resp. 13,4 en 9,3 ton/ha
geweest.
Op het PA-bedrijf is de opkomst veel vlotter geweest dan op de „Ebelsheerd",
waar bovendien veel tweewassigheid optrad. Eind juni lag de totale drogestofopbrengst op de „Ebelsheerd" ongeveer 11 dagen achter op die van het PA-bedrijf.
Van eind juni tot half augustus is de drogestofproduktie op het PA-bedrijf gemiddeld 11% hoger geweest dan op de „Ebelsheerd", bovendien was de drogestofdïstributie over wortels en loof op het PA-bedrijf gunstiger.
Vroege enlate rooiing
Bij vroege en late rooiing wordt geoogst in respectievelijk de derde week van
september en in de laatste week van oktober.
Uit driejarig onderzoek is gebleken, dat de hoogte van de N-gift het opbrengstverschil tussen vroege en late rooiing niet heeft beïnvloed. Voor de variatie in
plantaantallen geldt hetzelfde.
Tabel 21. Suikeropbrengsten en suikergehalten van een ras met veel en een ander met
weinig loof bij vroege (3e week september) en late (4e week oktober) oogst te
Lelystad.
Ras met:
Oogst:
Behandeling

veel loof
vroeg

weinig loof
laat

vroeg

laat

suiker- gehalte ouiker- gehalte suiker- gehalte suiker- gehalte
opbr.
opbr.
opbr.
opbr.
ton/ha
ton/ha
ton/ha
ton/ha
1972

1)80.000pl.-100N
1)80.000 pi.-160N
1)60.000pl.-l00N
1)60.000pl.-160N

10,3
10,1
10,3
10,2

16,7
16,0
16,4
16,3

11,5
11,1
11,0
10,8

17,4
16,9
17,3
16,4

1)80.000pl.-l00N
1)80.000pl.-l60N
1)60.000pl.-l00N
1)60.000pl.-l60 N

9,6
9,6
9,5
9,3

17,2
16,9
17,2
15,9

9,7
9,6
9,5
9,6

17,7
17,4
17,4
16,7

1)70.000pl.-l00N
1)70.000pl.-l80N

11,4
11,0

16,7
15,7

13,0
12,2

2

) 15cmzaai-100N
) 15cmzaai-180N

11,5
11,2

17,1
16,1

)18cmzaai-100N
)18cmzaai-180N

1.1,3
11,2

16,8
16,2

10,7
10,5
10,7
10,3

17,5
17,0
17,4
16,6

11,8
11,1
11,6
11,2

18,3
17,3
18,0
17,6

9,6
9,5
9,5
9,5

18,3
16,8
17,6
17,0

9,8
9,6
9,5
9,6

18,0
17,4
17,5
16,7

17,6
16,0

12,1
11,3

17,0
15,5

13,3
12,4

17,2
16,6

12,9
12,1

17,1
15,9

11,7
11,5

17,1
16,3

13,3
12,6

17,1
16,8

12,2
12,3

16,5
16,1

11,2
11,1

16,7
16,3

12,6
12,4

17,0
16,2

19 73

19 74

2
3
3

1) Handwerk.
') Eindafstand zaai - beginstand ca. 106.000 pi. en bij het rooien 82.000 pi. met een grootste
0 van ^ 8 cm.
3
) Eindafstand zaai - beginstand ca. 86.000 pi. en bij het rooien 73.000 pi. met een grootste
0 van ~>. 8cm.
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Ziektebestrijding bij tarwerassen
Gemeenschappelijk met IPO en PD is in een tweetal proeven de invloed van chemische ziektebestrijding bij een aantal rassen en variërende stikstofbemestingssystemen onderzocht. De belangrijkste opbrengstresultaten hiervan zijn in tabel 23
vermeld. In beide proeven is geen legering en weinig ziekte-aantasting opgetreden.
Bestrijding van afrijpingsziekten had een positief effect op de opbrengst. In Lelystad is dit effect bij Caribo en Lely sterker naar voren gekomen dan bij Clement en
Abrista. Alhoewel geen voetziekte voorkwam is een vroege Bavistin M-bespuiting
in beide proeven bij alle rassen gunstig geweest.
Deling van de stikstofbemesting heeft in Lelystad geen en in Nw Beerta, waar
het gewas iets zwaarder was, wel een hogere opbrengst gegeven. CCC heeft in
beide proeven positief gewerkt.
In deze proeven is het ziekteverloop intensief gevolgd. Daaruit is gebleken dat de
verschillen in effecten (ziektebestrijding en stikstof/CCC) tussen de rassen samenhangen met verschillen in ziektegevoeligheid.
Tabel 23. Effect van ziektebestrijding, stikstofdeling en CCC op de opbrengst (relatief) van
4 wintertarwerassen te Lelystad en Nw. Beerta.
Objecten
Dlement
Bavistin M
geen
4kg in F 10.5
4kg in F6en in F 10.5
1 0 0 = (kg/ha)
N-bemesting (100kg/h;
alles vroeg + CCC
deling — CCC
deling + CCC
100 = (kg/ha)

Nw. Beerta

Lelystad
Lely

Caribo

Abrista

Clement

Lely

Caribo

100
107
110
7730

100
109
112
7850

100
112
115
7020

100
105
108
7750

100
105
107
7970

100
106
107
7390

100
104
106
7440

100
98
96
8340

100
101
100
8380

100
97
98
7770

100
99
97
8190

100
104
103
7490

100
107.
105
8090

100
106
102
7410

)

De optimale combinatie van teeltmaatregelen lijkt afhankelijk van het ras, hetgeen
bij een hogere ziektedruk en legering sterker naar voren zal komen.
Zaaitechniek enzaaidichtheid bij wintertarwe
In een aantal proeven is het effect van zaaimethode en zaaidichtheid op opbrengst
en ziekte-aantasting bij wintertarwe onderzocht. Daarbij zijn dit jaar geen duidelijke
verschillen naar voren gekomen. Dit in tegenstelling tot het vorig jaar toen een
hogere zaaidichtheid ongunstig en een nauwere rijenafstand gunstig naar voren
kwam. Dit jaarverschil hangt ongetwijfeld samen met het feit dat in 1974 geen
legering en vrijwel geen ziekteaantasting is opgetreden. In het algemeen blijkt een
nauwere rijenafstand evenals bij gerst tot een steviger gewas te leiden.
Precisiezaai (Nodet Pneumasem) heeft zowel bij wintertarwe als bij zomergerst wel62

iswaar een uniformer gewas gegeven dan bij normale rijenzaai, maar dit heeft niet
tot een hogere opbrengst geleid. Bij deze precisiezaai zijn in verband met de
afstand tussen de zaai-elemenfen twee zaaigangen nodig, waardoor veel sporen
ontstaan. Uit bemonsteringen is gebleken, dat de opbrengst in deze sporen duidelijk
lager is dan tussen de sporen.
Uit een onderzoek op ca. 60 percelen in Zeeland is gebleken dat de plantdichtheid
in de praktijk als gevolg van een grote variatie in veldopkomst (30—90%) sterk
uiteenloopt. Dit feit geeft voldoende aanleiding tot verder onderzoek over de zaaitechniek en de zaaibedligging.
Stikstofbemesting bijsnijmais
Gemeenschappelijk met het IB is vanaf 1973 de invloed van de hoogte, het tijdstip
en de wijze van stikstofbemesting bij mais in relatie met de standdichtheid onderzocht. Enkele resultaten hiervan in 1973 (Lelystad) zijn in grafiek 10 en tabel 24
weergegeven. Het proefperceel bevatte begin april ca. 70 kg oplosbare bodemstikstof per ha.
Uit grafiek 10 blijkt dat de hoogste opbrengst aan droge stof (ds) en zetmeelwaarde
(ZW) bij 180 kg N is bereikt.

Opbrengst
ton/ha
15r
ds-plant

14 h
13
12
11

10
9

:: zw

8
7

ds-kolf

6
5

-=alle N bij zaaien
-=90 N bij 40cm hoogte

4

^

J
90

L
180
270
kg N / h a

Grafiek 10. Invloed stikstofbemesting op de ds-, ZW- en kolf(ds)-opbrengst van snijmais
(Lelystad 1973: LG 11, 10 planten/m*).
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PEULVRUCHTEN EN CONSERVENGEWASSEN
Het onderzoek bij deze groep van gewassen richt zich vooral op vergelijking en
aanpassing van teeltmethoden aan nieuwe rassen. Hierbij wordt zowel op opbrengst
als op kwaliteit gelet. Dit onderzoek gebeurt uiteraard in nauw overleg en gedeeltelijk gezamenlijk met het Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond en het
Sprenger Instituut.
Opbrengst veldbonen
Op een vijftal plaatsen is het duivebonenras Maxime vergeleken met het tuinbonenras Minica. Het ras Minica heeft gemiddeld 6,5 ton/ha opgebracht en het ras
Maxime 5,5 ton/ha. Het gemiddelde ruw eiwitgehalte van Minica ligt op ongeveer
32%, dat van Maxime op ongeveer 36 %. Dit verschil brengt de ruw eiwit-opbrengst van beide rassen dicht bij elkaar.
Uit een oriënterende proef met buitenlandse duivebonenrassen kan men afleiden,
dat enige Duitse rassen waarschijnlijk produktiever zijn dan het Belgische ras
Maxime.
Stamslabonen
De resultaten van het onderzoek over zaai- en oogsttijden bij vier stamslabonenrassen, dat reeds enige jaren is uitgevoerd, zullen binnenkort worden gepubliceerd.
Het standruimte-onderzoek bij het stamslabonenras Felix dat twee jaar gemeenschappelijk met het Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond is uitgevoerd, zal binnen afzienbare tijd worden gepubliceerd. Het lijkt er op dat vernauwing van de rijenafstand tot 20 à 25 cm bij de hoofdteelt maar weinig effect
heeft op de opbrengst.
Het Sclerotinia-onderzoek bij stamslabonen is dit jaar beperkt gebleven tot een
praktijkvergelijking van een benomyl-bespuiting op de rassen Centrum (zeer vatbaar) en Cordonco (minder vatbaar).
Gebleken is dat het ras Cordonco met een éénmalige benomyl-bespuiting (1/2 kg
actieve stof/ha) voldoende gezond is te houden. Daar dit ras voldoende produktief
is, machinaal goed is te plukken en een geschikte kwaliteit heeft voor snelvriezen,
kan het in het teeltprogramma worden opgenomen. Hiermede lijkt de bedreiging
van de teelt van stamslabonen in de Veenkoloniën door Sclerotinia voorlopig afgewend.
Hierna zullen resultaten van teeltonderzoek aan rassen van bruine bonen, tuinbonen en stamslabonen nog iets uitvoeriger worden behandeld. Iets over rationalisatie van de teelt komt aan de orde bij het dorsonderzoek.
Standruimte-onderzoek bijtwee typen bruine bonen rassen
Dit onderzoek is uitgevoerd op het proefbedrijf te Lelystad. De planten hebben
zich zeer fors ontwikkeld. Zelfs het compact groeiend ras Narda vormde veel
groene massa. In tabel 27 zijn de belangrijkste resultaten samengevat.
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Tabel27. Opbrengst bij vier plantgetallen en met en zonder benomylbespuiting (% kg/ha) bij
derassenBernaenNarda.
Berna
planten/m
10
20
26
38

2

Narda
opbrengst
0
B
96
89
87
85

102
89
86
77

planten/m
10
21
30
39

2

opbrengst
O
B
95
98
100*)
96

114
115
115
107

*) 100 = 4000kg/ha.
O = onbehandeld; B = behandeldmetbenomyl.
De standruimte-objecten lagen in drievoud; de helft van alle veldjes — zijnde de
halve strook van het proefveld — is met benomyl behandeld.
De benomyl-behandeling heeft op dit proefveld bij het ras Narda gunstig gewerkt
op de opbrengst. Benomyl heeft daarentegen het percentage schimmelige en gevlekte zaden niet verlaagd. Narda had gemiddeld 7 % schimmelige en gevlekte
zaden, tegen Berna 1 8 % . De dorsbeschadiging was nagenoeg gelijk.
Bij beide rassen is 10 planten/m2 al voldoende, afgezien van de late rijping. In 1974
is op proefboerderij „Rusthoeve" bij matige loofontwikkeling, bij Berna 20 planten
per m 2optimaal geweest.
Vergelijking bovengrondse drogestof-distributie vantwee tuinbonenrassen
Bij het zeer produktieve ras Suprifin en het standaardras Felix is in enkele rijpheids-stadia nagegaan welk percentage van de totaal bovengronds gevormde
drogestof terecht is gekomen in het zaad (grafiek 11).
Bij Suprifin wordt een hoger percentage van de totale drogestof in het zaad afgezet. Dat kan deels een verklaring vormen voor het hogere produktievermogen
van dit ras.
Zaadlengte alscriterium bijopbrengstvergelijking van stamslabonenrassen
In de jaarverslagen 1972 en 1973 is reeds gerapporteerd over de betekenis van
de zaadlengte als criterium voor peulontwikkeling.
Op goede rivierklei van het IVP-bedrijf zijn in 1974 acht stamslabonenrassen met
elkaar vergeleken. Gebruik makend van de gegevens van drie oogsttijden, is voor
ieder ras het verband gelegd tussen zaadlengte en opbrengst. Daar bij eenzelfde
ontwikkeling van de peulen per ras de zaadlengte niet gelijk behoeft te zijn, zijn per
ras voor de zaadlengten correcties toegepast, die verkregen zijn uit de verhoudingen van de lengten van rijpe zaden. Op deze wijze kan men per ras een
zaadlengte berekenen, waarbij alle rassen ongeveer eenzelfde peulontwikkeling
hebben. De daarbij passende opbrengst kan uit het hiervoor genoemde verband
worden afgeleid (tabel 28).
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verkregen.
Het PA-onderzoek richt zich met name op dit vraagstuk, maar tot nu toe is het niet
gelukt hiervoor een betrouwbare oplossing te geven.
Uit een standdichtheidsonderzoek (bij 64, 100, 144 en 196 planten per m2) is gebleken dat de verhouding van het aantal zaden per plant afkomstig van het hoofdscherm, van de schermen 1ste orde en van de 2de orde ongeveer is (15—20):
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Hoeveelheid
drogesjtof in
het zaad in
% van totaal

44 r
42
40
38

(70—75): (10—15). Deze verhouding bleek onafhankelijk te zijn van de genoemde
standdichtheid.
De onkruidbestrijding in karwij wordt hierna apart behandeld.
Bij koolzaad is de overschakeling naar erucazuurarme rassen actueel. In een
proefveld in Zeeuws Vlaanderen zijn erucazuurhoudende rassen en nieuwe erucazuurarme rassen met elkaar vergeleken.
Door het optreden van kruisbestuiving lag een verhoging van het erucazuurgehalte van het geproduceerde zaad van de nieuwe rassen voor de hand. Uit de
verkregen gegevens bleek deze verhoging echter slechts minimaal te zijn.
Het zonnebloemonderzoek is dit jaar verlegd van de zaadproduktie naar een
oriënterend onderzoek over de totale drogestof en eiwitproduktie van de gehele
plant ten tijde van de snijmaisoogst. Voor een hoge produktie aan verteerbaar
materiaal is door een variatie in zaaitijden gemikt op een stadium van 50% bloei
tussen 20 september en 10 oktober. Het ras Sobrid, gezaaid op 4 juli benaderde
dit stadium het meest.
Verdere gegevens ontbreken nog.
Bestrijding vangraanopslag ingraszaad en karwij
Wintertarwe-opslag in veldbeemd
Uit vroeger onderzoek was reeds gebleken dat 5 kg TCA/ha een goede dosering is
om wintertarwe-opslag in veldbeemd te bestrijden. De nog steeds niet opgeloste
vraag was: wanneer moet deze 5 kg TCA worden gespoten.

Foto 8. Bestrijding van wintertarwe-opslag in veldbeemd. Van links naar rechts:
— 5kgTCAop 18september.Geenschadeaanhetgewas,welenigeopslag.
— 5kgTCAop8oktober enop 18februari.Groteschadeaanhetgewas.
— Onbehandeld.Veelopslag.
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Uit eerder genomen proeven kwam naar voren dat bij een v r o e g e bespuiting
(eerste helft september), de wintertarwe vaak onvoldoende gekiemd is, zodat er
dan later nog veel opslag komt, die niet w o r d t bestreden.
Veldbeemd kan niet goed tegen een bespuiting in november en volgende maanden.
In de meeste proeven van 1972, die geoogst zijn in 1973, is de tarwedoding door
5 kg T C A rond 21 september voldoende geweest. Bij deze behandeling is geen
schade aan het gewas geconstateerd (foto 8). In meerdere proeven heeft een bespuiting in eind oktober of begin november een opbrengstderving van ca. 20 %
gegeven.
In een andere proef zijn geen verschillen gevonden tussen de opbrengsten aan
wintertarwe en graszaad bij bespuitingen op 21 september, 5 oktober, 18 oktober
en onbehandeld.
Een steeds weerkerende vraag is of er verband bestaat tussen de hoeveelheid
geoogste tarwe afkomstig van opslag en de graszaadopbrengst. Omdat uit waarnemingen was gebleken dat de opslag in het hiervoor genoemde proefveld
regelmatig over het veld was verdeeld, zijn de veldbeemdopbrengsten per veldje
uitgezet tegen de opbrengst van de tarweopslag (grafiek 12).
Veldbeemd,
schoon-zaadopbrengst
in kg / h a
2200
y-as
2100
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y=1831,669-2,169(x)
corr. coëff. = 0 . 7 2 5
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Grafiek 12. Verband tussen hoeveelheid wintertarwe-opslag en de zaadopbrengst van
veldbeemd.
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Tabel 30. Bestrijding van wintertarwe-opslag in karwij met diverse middelen, PA-proefbedrijf
1973.
Middel

Dosering

Spuitdatum

Karwijopbrengst

._
kg/ha*)

IPC
IPC
Kerb
Kerb
Campagard
Chloor-IPC
Legurame
Legurame
Onbehandeld

15 kg/ha
15 kg/ha
2 kg/ha
2 kg/ha
5 kg/ha
6 l/ha
3 l/ha**)
3 l/ha

19 september
27 november
19 september
27 november
19 september
19 september
19 september
27 november

—

—

Verschil tussen twee behandelingen
betrouwbaar indien gr oter dan

verhoudings
getallen

1867
1824
1526
1787
2033
1897
1714
1852
1840

92
90
75
88
100
93
84
91
91

264

13

Beoordeling resultaten
bestrijding
w-tarwe opslag op 15/3
10
10
10
10
4
10
10
10
2

*) 10%vocht
**) degebruikelijke dosering is7liter/ha of 3kg/ha.
Uit tabel 30 blijkt dat IPC, Kerb, Legurame en CI-IPC de wintertarwe-opslag goed
bestrijden. Van deze middelen heeft Kerb evenwel een significante opbrengstverlaging veroorzaakt. Al eerder is, ook in proeven van het IBS, in herfst en voorjaar
groeiremming waargenomen door Kerb.
Deze resultaten hebben ertoe geleid dat Kerb voor toepassing in karwij door de
fabrikant is teruggetrokken.

Blauwmaandzaadpillen
Bij blauwmaanzaad is het moeilijk om zonder dunnen de gewenste standdichtheid
te bereiken.
In vorige jaren is getracht door precisiezaai met gebruik van pillenzaad een regelmatige stand te krijgen, maar door de aanwezigheid van een kiemremmende stof
in het omhulsel is dit mislukt. Het onderzoek is opnieuw begonnen met een zestal
pillen van verschillend fabrikaat die door het RPvZ op kiemkracht zijn beproefd en
door het PA in het veld zijn uitgezaaid. De resultaten hiervan staan in tabel 31.
Vergelijking van de kiemkracht van het pillenzaad en van het gedepilleerde zaad
(tabel 31) doet vermoeden dat het inhullingsmateriaal van de pillen in een aantal
gevallen kiemremmend heeft gewerkt.
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Tabel 31.

Kiemkracht en veldopkomst van een aantal blauwmaandzaadpillen van verschillend
fabrikaat.

Fabrikaat

1
2
3
4
5
6
niet
ingehuld

Kiemkracht (na 14 dagen)
september 1973
pi'Uenzaad

ïgedepiJiJeerd
zaad

80
55
67
58
70
51

84
66
78
81
64
72
85

j

Relatieve veldopkomst

november Ï974*
piHenzaad

60
41
51
51
30
51

73
51
47
0
54
0
J

in voorjaar 1974

gedepiMeerd
zaad

71

100
14
39
10
67
0
±20

*) Pillenzaad en niet ingehuld zaad waren in vochtdichte verpakking bewaard bij 5° C.

Zowel wat betreft kiemkracht als de veldopkomst is fabrikaat nr. 1— de enige pil
van Nederlands fabrikaat — duidelijk de beste.
Onder de proefomstandigheden van voorjaar 1974 was de opkomst van deze pil
veel beter dan van het niet ingehulde zaad. Waarschijnlijk is de voohtvoorziening
van het ingehulde zaad beter geweest.
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ONDERZOEK OVER DE TEELT VAN WINTERTARWE MET BETREKKING TOT
BLAD- EN AARZIEKTEN
A. Darwinkel
De ontwikkeling van blad- en aarziekten in tarwe is behalve van genetische en
klimatologische factoren, ook afhankelijk van de structuur van het gewas. De
betekenis van deze gewasstructuur wordt veelal in verband gebracht met het
microklimaat in het gewas (luchtvochtigheid, temperatuur, doorluchting, lichtpenetratie en bladnatperiode). De ontwikkeling van het gewas, welke leidt tot een bepaalde gewasstructuur, wordt in belangrijke mate bepaald door teeltmaatregelen.
Naast rassenkeuze zijn dit ondermeer zaaidichtheid, zaaimethode, hoogte en wijze
van N-bemesting en toepassing van CCC en fungiciden. Het onderzoek is gericht
op het creeëren van weinig ziektegevoelige gewasstructuren door middel van een
juiste keuze van teeltmaatregelen. In dit artikel zullen enkele facetten van het
onderzoek in 1974 worden behandeld.
Gewasstructuur
Aan de hand van een nauwkeurige gewasanalyse is het afgelopen jaar getracht
meer inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van het gewas tijdens het groeiseizoen. In een aantal proeven met verschillende teeltmaatregelen is daartoe de
leeftijd van de spruiten vastgelegd door op een 4-tal tijdstippen de aanwezige
spruiten te merken. Nadien is door middel van periodieke bemonsteringen de ontwikkeling van deze spruiten gevolgd. Alhoewel ten tijde van de bloei nog duidelijke verschillen in lengte tussen de in leeftijd onderscheiden spruiten aanwezig
waren, waren deze bij de eindoogst vrijwel verdwenen. In hoeverre deze verschillen
in sportontwikkeling een rol spelen bij de aantasting door blad- en aarziekten kon
als gevolg van het zeer lage aantastingsniveau niet worden nagegaan. Verder
onderzoek is noodzakelijk.
Stikstofbemesting
De ontwikkeling van de tarweplant wordt door toediening van stikstof beïnvloed.
Door een talrijkere spruitvorming leidt dit tot dichtere gewassen, waarin ziekten
zich gemakkelijker kunnen ontwikkelen. In grafiek 13, waarin de invloed van de
wijze van N-bemesting op het verloop van de meeldauwaantasting staat uitgezet,
komt dit naar voren bij de eenmalige N-gift in januari en maart.
Een schralere begingroei, zoals door deling van de N-bemesting wordt verkregen,
heeft een duidelijk remmende werking op de ziekte-ontwikkeling. Een zelfde effect
komt uit proeven met N-deling van Parmentier (1971) naar voren. In voornoemde
proef is een duidelijk positief verband gevonden tussen de ontwikkeling van het
gewas en de meeldauwaantasting in de voorzomer. Aangezien de ziekten in juni
niet zijn doorgezet, valt een interpretatie van het verdere verloop van de aantasting
moeilijk te geven.
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Grafiek 13. Verloop van de ziekte-aantasting van meeldauw in de zieke bladétages (bladeren
2, 3 en 4) bij wintertarwe (Lelystad, 1974).

Uniformiteit van het gewas
Voor de bloei van het gewas kunnen met name op afstervende, vegetatieve spruiten
en op oudere bladeren bladziekten voorkomen. Afhankelijk van de heersende
weersomstandigheden worden vlagblad en aar later aangetast. De ontwikkeling van
ziekten hangt mogelijk samen met de uniformiteit van het gewas. Zo bleek op een
tweetal percelen wintertarwe kort na de bloei de mate van ziekte-aantasting van
spruiten afhankelijk te zijn van hun lengte. In tabel 32 is dit voor de meeldauwaantasting weergegeven.

Tabel 32. Meeldauwaantasting per bladétage bij verschuilende halmlengten in twee percelen
wintertarwe.
Lelystad (Lely)
Halmlengte
Meeldauwaantasting (%)
Vlagblad
Blad 2
Blad 3
Blad 4
Stengel
Gehele spruit
Halmverdeling (%)

>90.

—

Borgercompagnie (Clement)

70—90 j < 7 0

—

+2

1

1
2
4

9
16

—

—

—

+1

1
36

2
45

7
19

>100

90—100

80—90

<80

12
40

+

10
25
60

20
60
70

50
80
90

—

—

—

—

3
17
57

10
32
30

20
50
8

50
73
...5
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Hieruit blijkt, dat zowel bij een laag (O-Flevoland) als hoog aantastingsniveau
(Borgercompagnie):
— de onderste bladeren het zwaarst door meeldauw zijn aangetast.
— korte spruiten veel zwaarder zijn aangetast dan lange en als zodamig als
infectiebron kunnen fungeren tijdens de fase van korrelvulling.
Resultaten van Parmentier (1972) stemmen hiermee overeen.
Uit chemische analyses is gebleken, dat ten tijde van de bloei het N-gehalte in het
gewas in korte halmen hoger is dan in lange. Zo was in een tarweras het stikstofgehalte van halmen met een lengte van meer dan 100 cm, van 90—100 cm,
en van minder dan 90 cm respectievelijk 0,97, 1,05, en 1,28%. Het is mogelijk dat
bij de bloei de spruitleeftijd nog een rol speelt.
Uit het voorgaande komt naar voren, dat uit een oogpunt van ziektegevoeligheid
variatie in halmlengte binnen eenzelfde gewas ongewenst lijkt. Welke invloed
daarbij het stikstofgehalte van de halmen heeft, is niet duidelijk. Uit waarnemingen
is gebleken, dat de uniformiteit van het gewas afhankelijk is van ras en teeltmaatregelen. Zo zij bij een grotere zaaidichtheid en ruimere rijenafstand een toename
van het aantal kleine halmen geconstateerd. Om te komen tot een juiste interpretatie van de relaties tussen ziektenaantasting, uniformiteit van het gewas en stikstofgehalte is verder onderzoek naar de invloed van teeltmaatregelen op de gewasontwikkeling van belang.
Literatuur: Parmentier, G., 1971 - CRA Gembloux, Technische nota 3/05.
Parmentier, G., 1972 - CRA Gembloux, Technische nota 3/09.
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STANDDICHTHEID EN OPBRENGST BIJ MAIS
B. A. ten Hag en G. H. de Haan.

Het probleem van de optimale standdichtheid bij mais is nogal in discussie. Afhankelijk van het ras wordt voor korrelmais 7 à 8 en voor snijmais 9 à 10 planten per
m2 aanbevolen. Dit advies steunt grotendeels op onderzoek in de vijftiger jaren
(Becker 1952). De vraag is of dit ook voor de huidige rassen, met name de vroegrijpe minder bladrijke typen, nog geldt. Zo is in enkele proeven van het IBS (de
Vos en Sinke 1973) bij 10 planten een hogere korrelopbrengst gevonden dan bij
7 planten per m2. Ook buitenlandse ervaringen tenderen naar hogere plantgetallen.
Om meer inzicht te 'krijgen in dit probleem is in 1973 en 1974 zowel voor korrelmais
als voor snijmais in een aantal proeven de invloed van de standdichtheid bij enkele
qua vroegrijpheid uiteenlopende rassen onderzocht. Het plantgetal varieerde bij
korrelmais van 5 tot 13 en bij snijmais van 7 tot 13 planten per m2. De eerste
resultaten hiervan zijn samengevat in de grafieken 14 en 15.

Opbrengst
kg/ha
10.000 r
9.000
x
•
o

aooo
7.000

xLG 11
•Anjou 210
o Daktari

6.0Ó0
5.000 - o-^
4.000

5 \ 7

9

11
13
planten/m 2

Grafiek 14. Invloed plantgetal op de korrelopbrenst ( 1 5 % vocht) van mais in 1973 en 1974
(gem. van 2 proeven: Wijnandsrade en Golijnsplaat).

Zoals in grafiek 14 blijkt is de opbrengst bij korrelmais in 1974 aanmerkelijk lager
geweest dan in 1973. In 1973 is de hoogste opbrengst, behalve bij het vroegrijpe
ras Daktari, bij 9 planten/m2 bereikt. Een hoger plantgetal heeft bij Anjou 210 een
duidelijke opbrengstverlaging tot gevolg gehad. Dit was vooral het geval in de
proef te Colijnsplaat waar het gewas een zware stand had. In 1974 stijgt de opbrengst bij toenemende standdichtheid tot 9 à 11 planten/m2 en blijft daarboven
vrijwel gelijk. Door opvoeren van het plantgetal boven het advies kon in deze
proeven gemiddeld een meeropbrengst worden verkregen bij LG 11 van 500 kg en
bij Anjou en Daktari van 300 kg.
79
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In tegenstelling tot de voorgaande jaren is 1974 voor de uitvoering van de geplande
proefveldwerkzaamheden voor de meeste proefboerderijen geen gemakkelijk jaar
geweest. Met name geldt dit voor de proeven met hakvruchten op de klei- en lössgronden. Wellicht nog meer dan in de andere jaren heeft de goede arbeidsorganisatorische planning, resulterend in een optimale afstemming op arbeidsbehoefte en
-aanbod op de proefboerderijen, zijn nut duidelijk bewezen. Daarnaast is een goed
improvisatievermogen, zowel op het terrein van management als uitvoering, van
niet minder betekenis gebleken.
Vanuit een kwantitatief gezichtspunt waren de problemen het grootst in het najaar
door de vele en langdurige regen na begin september. Het rooien van de proefvelden ondervond daarbij relatief minder vertraging dan van de praktijkpercelen,
vooral bij aardappelen. Dit verschijnsel hangt direct samen met het nog hoofdzakelijk in handwerk rooien van aardappelproefvelden. Ongetwijfeld is dit een
factor die, meer algemeen gesteld, bij de overwegingen moet worden betrokken of
een verder doorgevoerde mechanisatie van proefveldwerkzaamheden en een navenante vermindering van het aantal arbeidskrachten wenselijk is.
Bij het rooien van de suikerbietenproefvelden is meer dan in de voorgaande jaren
gewerkt met 6-rijïge rooimachines. Vooral het 2-fasensysteem is voor proefvelden,
ook onder moeilijke omstandigheden, uiterst geschikt gebleken.
Door de relatief drogere tweede helft van december konden ook in de natste gebieden bijna alle wintertarweproefvelden voor de jaarwisseling worden gezaaid.
Enige grondbewerkingsproeven konden niet worden uitgevoerd.
Paradoxaal genoeg was het in het voorjaar vooral de droogte (foto 10) — beter
kan worden gesproken van een opvallend snelle uitdroging van het zaaibed — die
zijn stempel heeft gedrukt op enkele gewassen; met name bij de opkomst van
suikerbieten en uien op de zwaardere zavel- en kleigronden. Door een te onregel-

Foto 10. Voorjaarsbewerking onderdrogeomstandigheden (Wilhelminapolder).
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matige opkomst moesten enkele proefvelden worden afgeschreven, voortzetting
hiervan zou niet zinvol zijn geweest.
Het belang van goede grondbewerkings- en zaaiapparatuur, met daarbij een grote
capaciteit, is dit jaar overduidelijk gebleken. Mede om deze redenen is op dit
terrein door enkele proefboerderijen een verdere aanpassing gerealiseerd.
In samenwerking met de Directie Landbouwkundig Onderzoek, de Landbouwhogeschool en het PA is op 4 september een demonstratie georganiseerd voor de
akkerbouwproefboerderijen met aardappelproefveldrooimachines, waarvoor zeer
veel belangstelling bestond (foto 12 en 13).

Foto 11. Excursie bedrijfsleiders proefboerderijen: bezoek aandeA.G.Mulderhoeve.
Gedemonstreerd werden op eigen percelen de machine van het proefbedrijf
Flevoland van de LH (foto 12) en de experimentele zelfrijdende machine van het
proefbedrijf van het PA (foto 13).
Eveneens op 4 september is met de bedrijfsleiders een oriënterende bespreking
gehouden omtrent mogelijkheden en technische aspecten van samenwerking tussen
regionale akkerbouwonderzoekcentra op het gebied van arbeid en machines.
Unaniem bleek men van mening dat de mogelijkheden hiertoe voorshands uiterst
beperkt en incidenteel zijn.
Op proefboerderij De Kandelaar werd in september 1974 een landelijke demonstratie met aardappelrooimachines gehouden die door ca. 2500 personen is bezocht.
De beide tweedaagse bijeenkomsten met bedrijfsleiders van akkerbouwproefboerderijen c.s. zijn gehouden op respectievelijk 5 en 6 februari en 25 en 26 juni. Op
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de winterbijeenkomst zijn een aantal vraagstukken behandeld rond het gewas
tarwe. De zomerbijeenkomst was geheel gewijd aan de Regio's zand- en dalgrond
in Midden-Oost en Noord-Oost Nederland (foto 11).
De heer J. Pothof heeft op zijn verzoek zich teruggetrokken als bedrijfsleider van
proefboerderij Kooyenburg. Hij blijft op dit bedrijf een andere funktie vervullen.
In zijn plaats is de heer R. Schutrops tot waarnemend bedrijfsleider benoemd.
In tabel 33 wordt een overzicht gegeven van het aantal uitgevoerde proeven op
de regionale proefboerderijen. Het totaal aantal proeven is iets geringer dan in
1973. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat het aantal regionale proeven met ca.
3 % is teruggelopen. Het aantal landelijke proeven is gelijk gebleven.
Doordat enkele medewerkers van de Afdeling Onderzoek in de Regio's door ziekte
langdurig afwezig waren moest er door anderen worden waargenomen. Voor deze
medewerking zeggen wij hen hartelijk dank.
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Algemeen
Het jaar 1974 kan in vrijwel alle opzichten omschreven worden als een gunstig
verlopen jaar.
In dit verband mogen zowel de resultaten van de uitvoering van het onderzoek
als de resultaten van het praktijkbedrijf worden vermeld. De extreme weersomstandigheden in het voorjaar en in de herfst hebben vrijwel geen negatieve invloed
uitgeoefend op het totale bedrijfsgebeuren.
Evenals in 1973, is de arbeidssituatie ook in 1974 zorgelijk geweest. Ondanks een
inkrimping van het proefplan met 20%, het op sterkte komen van de personeelsbezetting, de uitermate gunstige weersomstandigheden t/m september en het niet
volledig in eigen beheer telen van enkele gewassen, zijn 3,8 manjaren (1 manjaar
is netto 213 mandagen) extra nodig geweest om arbeïdsvraag en -aanbod op elkaar
af te stemmen. Dankzij de bereidheid tot veelvuldig overwerk en het beschikbaar
zijn van vakantiehulp is dit gerealiseerd.
Het aantal bezoekers heeft ruim 500 bedragen. Bij de rondleidingen is duidelijk naar
voren gekomen, dat de belangstelling voor een proef zeer sterk bepaald wordt
door het aanwezig zijn van visueel waarneembare verschillen. Een tweede markant
gegeven is de zeer grote interesse in de wintertarwe-proeven.
Weersomstandigheden
Het voorjaar 1974 was vrij droog, waarbij ten aanzien van de vochtvoorziening van
de voorjaarsgewassen de periode van 1 april—15 mei als kritiek moet worden beschouwd. Vanaf 15 mei tot eind september, is de hoeveelheid neerslag voldoende
geweest voor de gewassen en zodanig verdeeld dat het vrijwel geen negatieve
invloed heeft gehad op het aantal werkbare dagen. In oktober en november samen
is de hoeveelheid neerslag slechts 20 mm meer geweest dan in dezelfde maanden
in 1973.
De verdeling was eohter zodanig (vrijwel 'iedere dag is er enige neerslag gevallen), dat hierdoor het aantal werkbare dagen beduidend lager is geweest dan in
de voorafgaande jaren.
De maand december is qua hoeveelheid neerslag een zeer natte maand geweest.
Tabel 34. De totale hoeveelheid neerslag in mm in de jaren 1972, 1973 en 1974.
Jaar
1972
1973
1974

Totale hoeveelheid neerslag in mm
715
719
762
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Grafiek 17. Totale hoeveelheid neerslag in mm per decade in 1972, 1973 en 1974.
Met uitzondering van vrij lage temperaturen (4—5° C) in de eerste decade van
maart en vrij hoge temperaturen (gem. dag. max. 19° C) in de eerste decade van
april, waarin bovendien geen neerslag is gevallen, kan gesproken worden van gematigde temperaturen gedurende het gehele groeiseizoen.
Vooral het ontbreken van een zeer warme periode in juni/juli is gunstig geweest
voor de gewassen, met name voor de afrijping van de granen.
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Grafiek 18. De temperatuur inde maanden juni, juli, augustus In de jaren 1972, 1973en 1974.
Praktijkgewassen
In tabel 35 is een aantal gegevens vermeld van in 1974 geteelde gewassen.
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Tabel35ishelaasnietfoutloos,waarvooronzeexcuses.
Dejuistegegevensvolgenhieronder«
! Gewas

Perceel

Oppervl.
in ha.

Ras

1 . Wintertarwe

G 103
03
01
A3
G103
B3

5,6
7,2
7,2
6,4
1,6
1.6

2. Haver

A5

B5

3. Zornergerst

Clement
Clement
Clement
Leiy
Hanella
Hanella

Suikerbieten
Pootaardappelen
Suikerbieten
Pootaardappelen
Suikerbieten
Cons.aardapplen

6,3

Leanda

!7.660

Suikerbieten

6.4
6,8

Berac
Aramir

14,450
j 6.500

Suikerbieten
Pootaardappelen

06
C4
G103
B4
A4

7,3
5,4
6,0
6,4

Monohil
Monohil
Monohil
Kawepoly
Kawepoly

53.700
62.000
51.200
59.000
59.000

Graszaad
Gras(drogerij)
Aardappelen
Tarwe
Zomergerst

B2
C6

02

6,0
3,0
7,2

Bintje
Sirtema
Sirtema

35.700
30.300
34.000

Graszaadproeven
Wintertarwe
Wintertarwe

A2
G103

6,4
5,0

Bintje 50.600
Saturna (53.000

C1
4 . Suikerbieten

5. Pootaardappelen

Voorvrucht

.Netto
i opbrengst
in kq / ha
I 8.350
!7.850
j 7.750
t 8.250
I 7.100
! 7.100

5,35

i

6. Cons, aardappelen

Uien
Suikerbieten

i

i 7. Graszaad
|
Engels raaigras

!
| 1.630

Erwten

6,3
6,3

| 9.000
! 9.000

Zomergerst
Wintertarwe

6,4
6,0

•

05

7,2

! 8. Vlas

A6
B6

9. Uien

A1
B1

Promo

i

j

>

Vlas
Vlas

Tabel 35. Gegevens van de in 1974verbouwde gewassen.
Gewas

Perceel

Oppervl.
in ha

Ras

Netto
opbrengst
kg/ha

Voorvrucht

1. Wintertarwe

G 103
D3
D1
A3
G 103
B3
A5
B5
C1
D6
C4
G 103
B4
A4

Clement
Clement
Clement
Lely
Manella
Manella
Leanda
Berac
Aramir
Monohil
Monohil
Monohil
Kawepoly
Kawepoly
Bintje
Sirtema
Sirtema
Bintje
Saturna

56.600
59.000
59.000
35.700
30.300
34.000
50.600
± 53.000

B2
C6
D2
A2
G 103

5,6
7,2
7,2
6,4
1,6
1,6
6,3
6,4
6,8
7,3
5,4
5,35
6,0
6,4
6,0
3,0
7,2
6,4
5,0

Suikerbleten
Pootaardappelen
Suikerbieten
Pootaardappelen
Suikerbieten
Cons.-aardappelen
Suikerbieten
Suikerbieten
Pootaardappelen
Graszaad
Gras(drogerij)
Aardappelen
Tarwe
Zomergerst
Graszaadproeven
Wintertarwe
Wintertarwe
Uien
Suikerbieten

D5
A6
B6
AI
B1

7,2
6,3
6,3
6,4
6,0

Premo

2. Haver
3. Zomergerst
4. Suikerbieten

5. Pootaardappelen

6. Cons.-aardappelen
7. Graszaad
Engels raaigras
8. Vlas
9. Uien

1.630
9.000
9.000
8.350
7.850
7.750
8.250
7.100
7.100
7.660
4.450
6.500
53.700
62.000

Erwten
Zomergerst
Wintertarwe
Vlas
Vlas

TOELICHTING BIJTABEL35.
1. Wintertarwe
De gemiddelde opbrengst op het bedrijf inclusief de proefvelden bedroeg 7.200 kg/ha.
Daar de onbehandelde tarwepercelen of objecten in de tarweproeven weinig last hebben
gehad van blad- en aarziekten, kan gesteld worden dat de gemiddeld meeropbrengst van
± 1.500 kg/ha t.o.v. de opbrengsten in 1972 en 1973 voor het belangrijkste gedeelte kan
worden toegeschreven aan de gematigde weersomstandigheden tijdens het seizoen; met name
de gematigde temperaturen in juni-juli 1974 (zie grafiek 18). Het effect van de gewasbeschermingsmaatregelen mag in 1974 niet worden overschat.
Daarnaast hebben diverse factoren geleid tot een regelmatig en „open" gewas.
2. Haver
Hl.gewicht: 51,1 kg.
3. Zomergerst
De tegenvallende opbrengst op perceel B 5, is vooral het gevolg van lagere N-trappen in
de suikerbietenproef op dit perceel in 1973. Het corrigeren van dit effect, met een hogere
N-gift over het gehele perceel is vanwege de aangelegde vervolg-proef niet mogelijk geweest.
De negatieve invloed van het veelvuldig berijden van de wendakkers en de keerpaden in
1973 is duidelijk zichtbaar geworden. Daardoor is het gewas als totaliteit te schraal gebleven.
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4. Suikerbieten
De gemiddelde opbrengst van 30,6 ha was 55.800 kg/ha, met een suikergehalte van 16,33 %
en tarra 26,8 %.
5. Pootaardappelen
Om arbeidstechnische redenen is aanvankelijk gekozen voor consumptie-teelt (40.000 pl./ha).
Nadat mogelijkheden zijn gevonden voor de selectie-werkzaamheden is alsnog aangifte voor
de keuring gedaan. Ondanks het afwijkend plantgetal kan de opbrengst op A-datum en de
daarbij verkregen sortering bevredigend worden genoemd.
Sortering
l<35
16%
35—45
55o/0
45—50
22 %
>50
7%
6. Consumptie-aardappelen
Sortering

0—35
35—40
40—45
45—50
50—55
>55

9%
10%
17%
21%
20%
23%

Proefvelden en proefveldmechanisatie
Uit een vergelijking van het uitgevoerde onderzoek in de jaren 1972, 1973 en 1974
komt duidelijk naar voren dat er in 1974 een sterke toename is geweest.
Als criteria zijn gekozen de bruto oppervlakte van de proefvelden, het aantal
veldjes op het proefbedrijf — in grootte variërend van 45—400 m 2 — en het totaal
benodigde aantal mandagen (tabel 36).
Tabel 36. Overzicht van het voor het onderzoek gebruikte gedeelte van het PA-proefbedrijf
in 1972 t/m 1974 en het aantal hiervoor benodigde mandagen.
Gebruik

1972

1973

Bruto oppervlakte in ha
Aantal veldjes
Totaal aantal mandagen*

18,7
934
805

29,7
1240
1693

1974
47,4
1983
2051

* Inclusief mandagen besteed aan proeven buiten het eigen Proefbedrijf.
Het zal duidelijk zijn dat bij het huidige arbeidsaanbod van 1490 mandagen er geen
sprake is van een gezonde verhouding tussen vraag en aanbod, tenzij het onderzoekprogramma geweld w o r d t aangedaan. Naast de absolute arbeidsbehoefte zijn
er bij de uitvoering van de proeven twee facetten, die hiermede nauw samenhangen nl.:
a) Er is veel handwerk; 45—50 % ;
b) Het is moeilijk in de proefvelden van de verschillende gewassen standaard
afmetingen (lengte èn breedte) te realiseren.
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Dit geheel van arbeidsorganisatorische problemen is aanleiding geworden om per
gewas te streven naar standaardafmetingen van de proefvelden, zonder dat hierdoor het doel van de verschillende onderzoekobjecten in gevaar wordt gebracht.
Dit uitgangspunt is ook gehanteerd bij het zoeken naar mechanisatiemogelijkheden
van de proefveldwerkzaamheden.
Als hoofddoel heeft hierbij voor ogen gestaan:
a) arbeidsverlichting
b) arbeidsbesparing (inclusief het gelijktijdig kunnen uitvoeren van meerdere bewerkingen op verschillende plaatsen of in verschillende proeven).
Als voorbeelden kunnen worden genoemd:
— De constructie van een tweerijige zelfrijdende
(foto 13).

proefveld-aardappelrooier

— De import van een éénrijige zelfrijdende maishakselaar met opzakinrichting
(foto 14).

Foto 14. Eenrijigezelfrijdende maishakselaar metopzakinrichting.
Door beide machines kan aan de onder a) en b) genoemde doeleinden in belangrijke mate worden voldaan.
Een extra voordeel van de oogstmethode met de zelfrijdende maishakselaar is dat
representatievere monsters worden verkregen, dan voorheen bij de gebruikelijke
handwerkmethoden.
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Gemeenschappelijk project met PR, zie PR-proj. 88.111.2.1.

5.04
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7.04

Teeltonderzoek aan oliehoudende gewassen. H. L. Bernelot Moens, S. Vreeke.

7.05

Teeltonderzoek aan bietenzaad. H. L. Bernelot Moens, S. Vreeke.
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