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INLEIDING:
Dit jaarverslag tracht U een indruk te geven van een aantal onderzoekactiviteiten
van het Proefstation voor de Akkerbouw in 1975.
Het afgelopen jaar heeft mede in het teken gestaan van de opening van het proefstation door de minister van Landbouw en Visserij, mr. A. P. J. M. M. van der Stee,
op 17juni 1975,waarmee voor het P.A. de vestiging te Lelystad officieel is geworden.
De overplaatsing naar Lelystad betekende het afscheid van een aantal medewerkers,
waaronder verscheidene met'een lange staat van dienst. Gaarne dank ik allen die
hun taak bij het P.A. hebben beëindigd voor hetgeen zij voor het proefstation hebben
gedaan.
Ondanks de met vele instellingen van landbouwkundig onderzoek geografisch langer
geworden verbindingslijn, kan met voldoening geconstateerd worden dat desamenwerking geïntensiveerd is.
Ik vermeld eveneens gaarne dat de contacten met de Consulenten in Algemene
Dienst en met de Regionale Consulentenschappen op prettige wijze zijn verlopen.
Evenals voorgaande jaren werd de nodige medewerking gegeven aan diverse cursussen, zoals "Economie I en II", "Modern Agrarisch Ondernemerschap", "Akkerbouw".
Veel overleg heeft plaatsgevonden tussen besturen, directies en medewerkers van
het Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond en het Proefstation voor
de Akkerbouw om "de mogelijkheden na te gaan van het vormen van één Stichting
met een integratie van enige belangrijke afdelingen".
Op verzoek van vele belangstellenden is het proefstation er toe overgegaan de
P.A.-publikaties tevens in abonnement aan te bieden. Reeds enkele honderden personen en instanties hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Ik memoreer tenslotte dat in het kader van de ontwikkeling van het P.A. te Lelystad
van ieder in 1975 veel extra inzet is gevraagd. Ik dank alle medewerkers voor hun
actieve bijdrage.
De directeur,
dr. ir. G. P. Termohlen.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
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AFDELING ALGEMENE ZAKEN
BESTUUR
Het bestuur kwam in 1975 vijf maal bijeen.Veel tijd enaandacht werd besteed
aan de totstandkoming van de integratie met het Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond te Alkmaar.
Aan het einde van 1975 waren de besprekingen hierover in een vergevorderd stadium.
Voorts waren onder meer de officiële
opening, het werkplan, de samenwerking met de objectassociaties en de
bouw van het gebouwencomplex onderwerpen van bespreking.
De secretaris/penningmeester de heer
W. H. Kwakernaak, die volgens het
rooster periodiek moest aftreden, werd
herbenoemd tot lid van het bestuur.
De vertegenwoordiger in het bestuur
van de Directie Landbouwkundig Onderzoek de heerdrs.G.J.H. Rijkenbarg
werd vervangen door de heer ir. R. Mulder van genoemde Directie.
Een hoogtepunt voor het bestuur vormde de officiële opening van het Proefstation op 17juni 1975.
Voor de samenstelling van het bestuur
wordt verwezen naar het overzicht op
blz. 5
PERSONEEL
Door de opheffing van het kantoor te
Wageningen per 1 oktober 1975 vonden in 1975veel mutaties plaats. Er traden 11 medewerk(st)ers in dienst, terwijl 14 medewerk(st)ers hun ontslag
namen. Van deze 14personen verlieten
er zes, die bezwaar hadden gemaakt
tegen de verhuizing naar Lelystad, het
Proefstation mettoekenning van wachtgeld. Eveneens zes medewerk(st)ers
gingen in 1975 over naar andere diensten van het Ministerie van Landbouw
en Visserij.
Vele gesprekken vonden plaats over de
verhuizing van de medewerkers met
hun gezinnen naar Lelystad of omgeving. Degewijzigde woonsituatie ineen

geheel andere omgeving vereiste soms
de nodige aanpassing.
Voor een overzicht van het personeel
wordt verwezen naar het organisatieschema op blz. 6
GEBOUWEN
Het kantoor aan de Bornsesteeg 45 te
Wageningen is per 1 oktober 1975 opgeheven. Alle activiteiten vinden nu
plaats vanuit het kantoor te Lelystad.
Om te voorzien in het tekort aan bergruimte voor machines en werktuigen
werd de bestaande Gedroloods met
720 m 2 uitgebreid.
De huur van de Romneyloods werd per
1 mei 1975 opgezegd. Deze loods is inmiddels afgebroken.
Voorts werd bij de dienstwoning een
bergruimte gebouwd.
Ook in 1975 kwam geen geld beschikbaar voor de uitvoering van het resterende gedeelte van het programma van
eisen t.w.:
bewaarcellen, opslagruimte voor aardappelen en graan, 600 m2 kassen en
een tweede bedrijfswoning.
OFFICIËLE OPENING
Op 17 juni 1975 vond de officiële opening van het Proefstation plaats. Deze
opening werd, in het bijzijn van een
grote schare genodigden, verricht door
de Minister van Landbouw en Visserij
de heer Mr. A. P. J. M. M.van der Stee.
In zijn openingsrede wees de Minister
o.m. op develevragenvan bedrijfstechnische en bedrijfseconomische aard
die in de landbouw naar voren komen.
Voor het deel van het landbouwkundig
onderzoek dat zich richt op urgente
vraagstukken uit de praktijk, vervult het
Proefstation aldus spreker een belangrijke functie.
Door de nauwecontacten die het Proefstation heeft met de Voorlichtingsdienst is een snelle signalering van de
problemen waarmee de boer kampt,

gewaarborgd, terwijl onderzoekresultaten snel en doelgericht voor praktische toepassing kunnen worden
doorgegeven.
Voorts wees spreker op de goede contacten met de regionale onderzoekcentra; hij achtte het van groot belang dat
deze centra vertegenwoordigd zijn in
het bestuur van het Proefstation. Het
meedenken over het onderzoekprogramma door het praktische bedrijfsleven is daarmee verzekerd.
De Minister achtte het voorts zeer belangrijk dat er nauwe banden bestaan
met de vakinstituten en de L.H., hetgeen tot uiting komt in vele projecten
waarin deze instellingen participeren.
Aan het einde van zijn openingsrede
wees de Minister op de toeneming van
de tuinbouwteelten op akkerbouwbedrijven o.a. mogelijk gemaakt door
de voortschrijdende mechanisatie.
Deze ontwikkeling was aanleiding tot
het maken van een studie om te komen
tot een samenwerkingsmodel met het
Proefstation voor de Groenteteelt in de
Vollegrond te Alkmaar.
De Minister wenste tot slot de Nederlandse akkerbouw, het bestuur en de
medewerkers van harte geluk met dit
Proefstation en verklaarde het daarmede voor geopend.
Fig. 1

Tijdens de open dagen op 18, 19 en 20
juni 1975 hebben ruim 1.000 belangstellenden van de gelegenheid gebruik
gemaakt om een kijkje achter de schermen van het P.A. te nemen,zowel in de
vorm van een rondrit langs de proefvelden als een bezoek aan eententoonstelling in de Gedroloods, waar het
werk van deafdelingen inbeeld wasgebracht.

.enhiermeeverklaarikhetProefstationvoordeAkkerbouwgeopend".

AFDELING BEDRIJFSSYNTHESE
nerdan 110sbeishetgeziendebedrijfsgrootte en arbeidsbezetting niet mogelijk de oppervlakte per man steeds verder op te voeren, met als gevolg dat de
arbeidskosten per ha onevenredig
hoog worden.
In de visie die voor de akkerbouw tot
1980 is ontwikkeld, staat dan ook de
verbetering van de bedrijfsgroottestructuur centraal. Deze verbeteringen
zullen evenwel geleidelijk verlopen,zodat de mogelijkheden die de bedrijven
met een geringe oppervlakte per man
hebben, de volle aandacht blijven vragen.

DE BEDRIJFSGROOTTE-STRUCTUUR VAN DE AKKERBOUWBEDRIJVEN
Het aantal akkerbouwbedrijven in ons
land bedroeg in 1974 totaal 14.510*),
met een totale oppervlakte aan cultuurgrond van 446.000 ha,waarvan 400.000
ha akkerbouw.
Van het totale akkerbouwareaal van
675.000 ha komt dus 275.000 ha voor
op niet-akkerbouwbedrijven.
De produktie-omvang van de akkerbouwbedrijven geeft hetvolgende beeld
(1974):
sbe-klasse aantal akkerbouwbedrijven
10-110
6.557

110-150
150-250
>250

1.998
3.622
2.333

in %
45

*) Een bedrijf wordt als akkerbouwbedrijf aangemerkt als meer dan 60%van
de produktie-omvang (gemeten in sbe
= standaardbedrijfseenheid) betrekking heeft op de akkerbouw.

14
25
16

Een akkerbouwbedrijf telt bij een gemiddeld bouwplan ongeveer 5 sbe's
per ha. Dit betekent dat van het totaal
aantal akkerbouwbedrijven van 14.510
meer dan de helft kleiner is dan 30 ha
(150 sbe), terwijl bijna de helft een produktie-omvang heeft die kleiner is dan
110 sbe. Vooral voor de bedrijven klei-

INTENSIVERING VAN HET GRONDGEBRUIK DOOR BOUWPLANVERNAUWING
Tot dusver is een verdere intensivering
van het grondgebruik in de richting van
de financieel sterke gewassen een belangrijke mogelijkheid voor het akker-

Tabel 1.Saldi bij eenvariërend aandeelvandegewassen inhetbouwplan; bouwplannenproefveld „De Schreef', 1970t/m 1974.
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25,0
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-

* Op "De Schreef" zomergerst.
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0,07
0,07
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8386
8105
7657
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1797
2296

6615
6308
5361

_
—

6700
6646
6328

1283
1355
1366

5417
5291
4962

0,42
0,42

0,07
0,07

3161
2913

585
647

2576
2266

-

-

-

0,0994
0,1024
0,1006

-

-

bouwbedrijf gebleken om bij een geringere oppervlakte per man een aanvaardbaar inkomen te realiseren.
Uit de meest recente gegevens1) blijkt
dat verschillende percentages van de
gewassen in het bouwplan tot aanmerkelijke verschillen in de saldi leiden
voor aardappelen, suikerbieten en wintertarwe (zie tabel 1).
Om deze verschillen te kunnen interpreteren in relatie tot de verdere bedrijfsontwikkeling is in tabel 2een drietal bedrijfscalculaties weergegeven.
Hierbij kan bouwplan 4a2) worden beschouwd als een voorbeeld van de huidige situatie van veel akkerbouwbedrijven, met name in de zeekleigebieden
(de helft hakvruchten en de helft granen).
Verdere intensivering betekent dat het
bouwplan in de richting gaat van
éénderde
aardappelen,
éénderde

bieten en éénderde wintertarwe (vergelijkbaar met bouwplan 5a).
Vergroting van de oppervlakte per man
in plaats van verdere intensivering betekent dat niet de oppervlakte, maar de
arbeid de beperkende factor wordt. In
dat geval iseen bouwplan met meer gewassen nodig om tot een evenwichtige
opbouw van de arbeidsbehoefte te komen. Bouwplan 3a kan als een voorbeeld hiervan worden gezien.
Tabel 2 laat zien dat zowel vergroting
van de oppervlakte per manalseen verdere intensivering tot een aanmerkelijke verhoging van dewinst kan leiden.
1
) Technische gegevens proefveld „De
Schreef", 1970/1974.
2
) De nummers 4a,3aen 5a corresponderen
met de betreffende rotaties op het proefveld
„De Schreef". Hetoverzicht vandit proefveld
is te vinden op pag. 37.

Tabel 2. Bedrijfscalculaties voor drie verschillende bouwplannen.
huidige
situatie

vergroting
opp. per man

verdere
intensivering

bouwplan

4a

3a

5a

bedrijfsopp. in ha
arbeidsbezetting
opp. per man in ha
bouwplan in ha:
aardappelen
wintertarwe
suikerbieten
zomergerst
vlas
erwten
bruto geld-opbrengsten
toegerekende kosten

60
2
30

90
2
45

60
2
30

15
15
15
15

20
20
20

f298.900
- 70.300

15
15
15
15
15
15
f 386.400
- 84.500

f 342.900
- 89.200

totaal saldo
vaste kosten (grond
f 7 7 2 , - p. ha)

f228.600

f301.900

253.700

- 202.000

- 252.200

- 204.000

winst

f 26.600

f 49.700

f 49.700

Indien de grondkosten ca.ƒ 720,— per
ha zijn, zijn de winsten van de bouwplannen 3a en 5a aan elkaar gelijk. Zijn
de grondkosten lager, dan is 3a in het
voordeel, anders 5a.
Het is veelal alleen een pachter die tot
relatief lage grondkosten komt, maar
deze heeft nauwelijks de mogelijkheid
bij te pachten. Bijkopen betekent evenwel dat de grondkosten door de hoge
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grondprijzen en interestvoet zeer hoog
zijn. Dit gevoegd bij dehuidige bedrijfsgrootte-structuur van de akkerbouwbedrijven betekent dat veel aandacht
zal moeten worden besteed aan korte
rotaties zoals 5aenmisschien zelfs korter. De afdeling Technisch Onderzoek
in Bedrijfsverband heeft hiervoor reeds
proefvelden aangelegd.
Om een indruk te krijgen hoeveel „ver-

loren"gaat door deverbouw vanslechts
enkele gewassen, is het resultaat van
de bouwplannen 4aen5aberekend met
de saldi van 3a. Het blijkt dan dat de
winst van 4aƒ 10.500 of 28%en van 5a
ƒ 34.200 of 41%lager ligt alsgevolg van
de nadelen (incl. de grondontsmetting)
verbonden aan kortere rotaties.
Het onderzoek naar de oorzaken hiervan en het opheffen van die oorzaken
kan dan ook binnen dehuidige bedrijfsgroottestructuur een aanmerkelijke bijdrage leveren tot verbetering van het
bedrijfsresultaat.
VERHOGING VAN DE KG-OPBRENGSTEN DOOR BEREGENING?
Naast de intensivering van het grondgebruik zullen de bedrijven het opbrengstniveau kwantitatief en kwalitatief optimaal opvoeren. Niet alleen de
ongunstige bedrijfsgrootte van veel
akkerbouwbedrijven, maar ook de
voortdurende kostenstijgingen dwingen hiertoe. In verband hiermee is een
onderzoekproject voorbereid met als
doel na te gaan of beregening in de
akkerbouw economisch verantwoord
kan worden toegepast. Bij variërende
bouwplansamenstelling zal de invloed
van een permanente optimale vochtvoorziening op het bedrijfsresultaat
worden onderzocht, alsmede de vraag
welke van dediverse beregeningssystemen voor verschillende bedrijfstypen in
aanmerking kan komen.
DE INPASSING VAN VOLLEGRONDSGROENTEGEWASSEN OP HET AKKERBOUWBEDRIJF
Eenverdere mogelijkheidomhetgrondgebruik te intensiveren is het verbouwen van vollegrondsgroentegewassen.
In bepaalde gebieden, zoals West-Brabant, heeft de mogelijkheid van b.v.
dubbelteelten een reële bijdrage kunnen leveren tot verhoging van het bedrijfsresultaat. In samenwerking met
het Proefstation voor de Groenteteelt in
de Vollegrond wordt onderzocht welke
groentegewassen voor verbouw op
akkerbouwbedrijven in aanmerking

komen en in welke rotaties deze, zowel
arbeidsorganisatorisch alsook vruchtwisselingstechnisch, het beste kunnen
worden ingepast.
DE KOSTEN OP HET KLEINE AKKERBOUWBEDRIJF
Produktiesystemen voor kleinere bedrijven waar arbeid voldoende aanwezig is,vragen steeds meer de aandacht.
Systemen die niet ten doel hebben de
reeds onderbezette arbeid nog verder
uit te schakelen, maar die juist door de
beschikbare arbeid meer te gebruiken
tot besparing op andere kostenfactoren
leiden.
In dit verband kan worden gewezen op
een nieuw project metalsdoelte komen
tot een heroriëntatie over onkruidbestrijdingsmethoden. Devraag is daarbij
of grondbewerking als middel ter bestrijding van onkruid meer dan tot nu
toe moet worden toegepast, al dan niet
gecombineerd met chemische bestrijdingsmethoden. De prijsontwikkeling
van herbiciden ende milieuhygiënische
aspecten onderstrepen deze vraag.
DE BEGELEIDING VANDE BEDRIJFSONTWIKKELING
In het kader van de begeleiding van de
bedrijfsontwikkeling is samen met het
IMAG verder gewerkt aan de mogelijkheid het opstellen van bedrijfsontwikkelingsplannen te rationaliseren en
voor een belangrijk deel te automatiseren.
De moedermatrix voor de kleigebieden
en die voor het veenkoloniale - en
noordoostelijke zandgebied is gereed
gekomen. Deze standaardmatrices bevatten alle basisgegevens die nodig zijn
voor het programmeren van akkerbouwbedrijven in het oppervlaktetraject van 25 ha tot ongeveer 75 ha. Door
middel van een op het proefstation geplaatste terminal worden deze gegevens in de computer van de Landbouwhogeschool opgeslagen.
Ook is het ontwerp voor het opvragen
van de gegevens op de bedrijven gereed, alsmede de wijze waarop het be-
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drijfseconomisch advies zal worden
gepresenteerd.
VERSTREKKEN VAN INFORMATIE
Evenals voorgaande jaren isook dit jaar
de informatie die wordt verstrekt voor
het opstellen van de bedrijfsontwikkelingsplannen herzien. Snelle wijzigingen in de economische en technische
data maken dit noodzakelijk. Het boekje isverschenen onder de titel „Kwantitatieve Akkerbouwinformatie 1975/
1976".

12

Daarnaast is samen met het C.B.S. en
enkele andere instellingen de „structuurenquête akkerbouwbedrijven 1975"
opgesteld. De enquête is eind 1975 uitgevoerd als integrale telling. De gegevens uit deze enquête, de meitelling
1975en de vraagstelling inverband met
de E.E.G.-structuurenquête geven een
uitvoerig beeld van alle elementen die
van belang zijn voor een goed inzicht
in de akkerbouwstructuur. De informatie zal naevaluatievandegegevens aan
o.a. de consulentschappen inde onderscheiden akkerbouwgebieden worden
verstrekt.

LEI-DETACHEMENT
COMBINATIEVORMING
KERBOUWBEDRIJVEN

VAN

AK-

Door de technische en economische
ontwikkeling in de loop van vooral de
laatste twintig jaar is er een toenemende spanning tussen de te bewerken oppervlakte op de individuele akkerbouwbedrijven en de bewerkingscapaciteit
van moderne machines en werktuigen.
Door een complex van oorzaken waarvan vele zijn terug te voeren tot de
onvermeerderbaarheid en onverplaatsbaarheid van grond- zijn per bedrijf de
mogelijkheden tot oppervlaktevergroting in een bepaald tijdsbestek beperkt.

Handhaving van oudere werkwijzen
blijkt bij een voortgaande ontwikkeling
na kortere of langere tijd veelal niet
doenlijk door een te lage arbeidsproduktiviteit en daardoor een te laag inkomen. Dit leidt ertoe dat men op veel
bedrijven bij vernieuwing van machines
of werkwijzen voor de vraag staat op
welke wijze deze doelmatig kunnen
worden ingezet of uitgevoerd.
Gegevens van het C.B.S. laten zien
waar de eigendom berustte van machines die in 1970 op landbouwbedrijven werden ingezet.
Van enkele belangrijke oogstwerktuigen zijn deze in tabel 3 weergegeven.

Tabel 3.Hetpercentagebedrijven metverschillende rechtsvormenvanmachine-gebruik (1970).
eigendom van de
machine

% van de bed rijven met gebruik van
maaiaardappelverzameldorser
rooier

eigen bedrijf
combinatie van bedrijven
ander landbouwbedrijf
werktuigencoöperatie
loonbedrijf

5
2
2
5
86

totaal aantal bedrijven
met gebruik van de desbetreffende machine

100
69.014

Bedrijven met geheel eigen machines
en bedrijven die in kleine combinaties
machines gebruiken hebben in het algemeen een grotere oppervlakte dan
bedrijven waar werktuigen van een
loonwerker wordt ingezet. De verhoudingen tussen de bewerkte oppervlakten verschillen daardoor aanzienlijk
met de eigendomsverhoudingen van de
machines.
Uit C.B.S.-gegevens valt globaal af te
leiden hoe in 1965 de oppervlakte-verhouding was bij de oogstuitvoering van
de akkerbouwgewassen (tabel 4). Omdat de eigendomsverhoudingen in
1970 weinig afweken van die in 1965
geven de tabellen 3 en 4 de onderlinge
samenhang weer.

14
8
3
3
72
100
30.763

een
bietenverzamelrooier
8
5
2
4
81
100
24.101

opraappers

5

I
4
87
100
119.748

Tabel 4. Oppervlakte-verhoudingen tussen
nachines vanverschillende herkomst bij de
oogst indeakkerbouw (1965)*
oogstuitvoering door
machines van

eigen bedrijf
combinatie van bedrijven
ander landbouwbedrijf
werktuigencoöperatie
loonbedrijf
niet machinaal

% van de
oppervlakte
akkerbouwgewassen
ca. 25%
ca. 8%
ca. 3%
ca. 3%
ca. 50%
ca. 10%

* afgeleidm.b.v.C.B.S.-gegevens.
Uit de tabellen 3 en 4 blijkt duidelijk
dat het loonbedrijf een zeer belangrijke
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functie vervult bij de mechanisatie van
de akkerbouwbedrijven. De gegevens
wekken de indruk dat een coöperatie
met grote aantallen leden en bestuur
en leiding in geledingen op dit terrein
in het algemeen niet de meest geëigende organisatie-vorm is om de voortdurend vereisteslagvaardigheid en directe
betrokkenheid te bieden, die bij de inzet van verschillende belangrijke machines in de akkerbouw vereist zijn.
Van de machines in eigendom bij akkerbouwers zijn, na de geheel individuele werktuigen, die van kleine combinaties nog het meest belangrijk.
Het vormen van kleine combinaties van
akkerbouwbedrijven kan voor veel bedrijven een oplossing inhouden van
problemen op het gebied van machinekosten en werkorganisatie. Dit geldt
vooral voor die bedrijven die tot voor
kort in staat waren bij individuele inzet
van bepaalde machines nog tot een redelijk kostenpeil te komen.
Dit jaar is hieraan veel aandacht besteed.
Als een bedrijf niet groot genoeg is om
moderne machines en werkmethoden
alleenaanteschaffen resp.toetepassen,
moet gekozen worden tussen loonwerk
(eventueelwerktuigencoöperatie) enhet
overgaantotcombinatievorming metéén
of enkele bedrijven in de naaste omgeving.
Vooropgesteld dient teworden dat vanuit economisch oogpunt niet kan worden bepaald welke keuze in het algemeen de beste is. ledere bedrijfssituatie
is „bijzonder": op grond van de gegeven situaties op zijn bedrijf en in zijn
gebied zal de boer zijn keuze moeten
maken. In het algemeen iswelte stellen
dat waar veel bedrijven ineen combinatie moeten worden opgenomen om tot
een doelmatige omvang te komen, inschakeling van een loonbedrijf organisatorisch voordelen biedt.
Bij het onderzoek naar combinatievorming van akkerbouwbedrijven is in de
loop van de jaren een zeventien-tal
combinaties betrokken of betrokken
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geweest met in totaal 64 bedrijven. Op
grond van een fundamenteel verschil
in opzet zijn deze ingedeeld in wat hier
verder deelcombinaties en bedrijfscombinaties zullen worden genoemd.
Bij de eerste wordt een deel van de inventaris (dus minimaal één belangrijke machine of de uitrusting voor
één gewas) en eventueel een deel
van de arbeid (in bepaalde perioden of
voor bepaalde werkzaamheden) in
combinatie ingezet. Bij een bedrijfscombihatie wordt door enkele bedrijven één exploitatie-eenheid gevormd; de deelnemende bedrijven stellen één gezamenlijk bouwplan op,
dat gezamenlijk wordt uitgevoerd met
één kostenpakket en één opbrengstenpakket en verdeling van het
saldo over de basisbedrijven.
In totaal zijn tien deelcombinaties en
zeven bedrijfscombinaties nagegaan.
De betrokken deelcombinaties kenmerkten zich door eendoelbewuste opzet en intensieve samenwerking.
Gemiddeld was er ca.40%vande waarde van de inventaris in combinatie.
Veelal bleef op de basisbedrijven één
trekker en een basisinventaris buiten de
combinatie. Bedrijfscombinaties komen weinig voor; bij verschillende hiervan was sprake van familie-relaties tussen de deelnemers.
De perioden waarop de gegevens van
de verschillende combinaties betrekking hebben lopen nogal uiteen. Dit is
voor het onderzoek weinig storend; de
combinaties zijn onderling toch niet
vergelijkbaar omdat ze over diverse
akkerbouwgebieden in het land verspreid liggen. Voor een beoordeling
van de bedrijfsuitkomsten worden de
combinaties vergeleken met het gemiddelde van de groep LEI-bedrijven in het
desbetreffende gebied over dezelfde
periode.
In tabel 5 isaangegeven hoe de bewerkingskosten per 100 bewerkingseenheden van deze combinatiebedrijven
zich verhouden tot die van de LEI-bedrijven over de vermelde perioden.

Tabel 5. Enkele gegevens en resultaten van c o m b i n a t i e v o r m e n van a k k e r b o u w b e d r i j v e n .
combinatie no.

D1
D2
D3*
D4*
D5
D6
D7
D8
D9**
D10*

waarnemingsperiode

)eelcombinaties
1 mei '69 - '73
1 „ '69 '74
, '69 '73
, '69-'73
. '68 '71
, '69-'74
, '72-'74
, '65 - '68
, '65 - '69
, '65 - '70

aantal
bedrijven

3
3
4
7
2
3
4
3
9
6

Gem. v.d. D-cor nbinaties

B11
B12
B14
B15
B16
B17

Bedrijfscombinaties* * *
1 m e i ' 7 2 - '74
3
1 „ '73 - '74
2
1 „ '72 - '74
2
1 „ '69 - '72
3
1 „ '69 - '72
2
, '69-'74
2

Gem. v.d. B-combinaties

2,3

combinatie
totale
gem. opp.
opp.
v.d. deelin ha.
nemende
bedrijven
in ha

LEI-bedrijven
in het
gebied
in de
waarnemingsperiode:

bewerkir gskosten
per 100 BEgemiddelde van
combinatiebedrijven minus
gemiddelde van
de LEI-bedrijven

gem. opp.
in ha.

in gld.

in %
LEIniveau

72
129
108
278
90
175
359
103
353
191

24
43
27
40
45
58
90
34
39
32

37
38
37
34
42
44
66
26
32
40

- 40
-240
- 100
-168
- 139
- 81
-204
- 96
-107
- 61

- 4
23
- 10
- 14
- 14
- 7
- 18
-10
- 10
- 6

186

43,2

39,6

- 123,60

- 11,6

48
49
45
45
44
44

-267
-388
-285
- 150

-22
-30
-24
- 12
0
-13

160
100
163
199
200
97

53
50
81
66
100
48

15,3

66,3

45,9

+ 5
- 145
88,33

16,9

*) gegevens gebaseerd op de bedrijfseconomische boekhouding van twee deelnemende bedrijven
* * ) gegevens gebaseerd op de bedrijfseconomische boekhouding van één deelnemend bedrijf
* * * ) B 13 isweggelaten: deze combinatie is overgegaan op gezamenlijke melkveehouderij

De gegevens berusten grotendeels op
een waarnemingsperiode van drie jaar
of langer; van drie bedrijfscombinaties
zijn op dit moment gegevens van twee
jaar voorhanden en van één combinatie nog slechts van één jaar (B12).
De combinaties van bedrijven in tabel
5 vertonen veelal eenzelfde bouwplantype. Tussen de combinaties onderling
kwamen grote verschillen voor, zodat
inzichten omtrent een gunstige omvang van een combinatie hieraan dan
ook niet direct kunnen worden ontleend. Hiertoewordt voor verschillende
akkerbouwbedrijfstypen ander onderzoek uitgevoerd; voor het Groninger
graanbedrijf is hierover reeds gepubliceerd, voor de Veenkoloniën is het on-

derzoek in 1975 afgesloten en voor het
zuidwestelijk kleigebied nog gaande.
Uit tabel 5 kan een indruk worden verkregen van het niveau van bewerkingskosten dat deze combinatiebedrijven
bereikten. Het gemiddelde verschil (in
bewerkingskosten per 100 BE) met de
groepen LEI-bedrijven komt voor de
deelcombinaties uit op 11 à 12% en
voor de bedrijfscombinaties op 16 à
17%ten gunste van de combinaties. Afhankelijk van het bedrijfstype betekent
dit een bedrag vanƒ 150,—t o t / 250,—
per ha. De vrij grote onderlinge verschillen moeten worden toegeschreven
aan de doelmatigheid bij de opzet van
de organisatie en aan verschillen in
basisomstandigheden.
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Uit het onderzoek komt naar voren dat
er in beginsel slechts één voorwaarde geldt om een gunstige combinatie
te bereiken, nl. een gemiddelde oppervlakte van de deelnemende bedrijven
boven een bepaald minimum. Dezeomvang is slechts per bedrijfstype nader
te formuleren. Op een bedrijf dat na
mechanisatie in combinatieverband te
klein isvoor volledige werkgelegenheid
van één arbeidskracht kan door
combinatievorming niet direct een hogere arbeidsopbrengst worden bereikt.
Bij de bestudeerde combinaties is er
één bedrijf waar dit wel het geval is
door deelname van andere bedrijven
met een arbeidstekort. De boer van het
kleine bedrijf verrichtte in combinatieverband veel werkzaamheden op de
andere deelnemende bedrijven.
Fundamenteel voor combinatievorming
is een onderling persoonlijk vertrouwen
tussen de deelnemers.

BEDRIJVEN MET GEMENGD GRONDGEBRUIK
Dit jaar is een nieuw project in het onderzoekprogramma opgenomen betreffende de
bedrijfseconomische
perspectieven van gemengd grondgebruik. Er zijn in ons land veel bedrijven
met zowel akkerbouw als graslandexploitatie. De indruk bestaat dat de bedrijven met gemengd grondgebruik in
resultaten achterblijven bij de zuivere
akkerbouwbedrijven.
In tabel 6 zijn van twee jaar enkele gegevens opgenomen die dit illustreren.
Hiertoe zijn van groepen LEI-bedrijven
in enkele gebieden resultaten van zuivere akkerbouwbedrijven envan bedrijven met akkerbouw en grasland (melkveehouderij) naast elkaar vermeld.

Tabel 6. Bedrijfsuitkomsten van enkelegroepen akkerbouwbedrijven envan bedrijven meteen
gemengd grondgebruik.
Groningen(hogelande.o.)
akkerbouw
'72/'73
aantal bedrijven
9
gem. opp. in ha
54
gem. aantal melkkoeien
—
totale opbrengsten
in gld per ha
3.036
totale kosten in gld
per ha (pb)
2.872
netto-overschot
in gld. per ha (pb)
164
arbeidsopbrengst per
ondernemer in gld.
26.103

'73/'74

Friesland(bouwstreek)

gemengd
'72/'73 '73/'74

9
58

7
49
22

—

6
51
22

'72/'73

16

'73/'74

4
33

8
34

—

'72/'73 '73/'74

—

10
32
24

8
31
22

3.593

3.504

3.888

6.455

6.374

5.478

5.766

2.936

3.487

3.829

4.828

4.872

5.213

5.568

657

17

58

1.627

1.502

265

198

29.750 37.673

69.005

82.069

40.887

4.877

57.549

Noord-Holland
aantal bedrijven
21
gem. opp. in ha
39
gem. aantal melkkoeien
—
totale opbrengsten
in gld per ha
4.155
totale kosten in
gld per ha (pb)
3.083
netto-overschot in
gld per ha (pb)
1.039
arbeidsopbrengst per
ondernemer in gld.
62.897
(pb)

gemengd

akkerbouw

16
41

IJsselmeerpolders

—

10
22
19

9
23
23

5.530

5.945

6.079

6.809

4.990

3.823

4.302

5.277

6.162

78

1.707

1.642

802

647

32.663 36.259

72.234

71.881

8
43
33

6
50
36

24
31

25
32

—'

4.217

5.432

5.895

3.488

5.300

706

57

—

63.101

41.724 42.452

Hierbij wordt eerst nagegaan hoe de
uitkomsten van beide bedrijfstypen
zich over een langere periode hebben
ontwikkeld, of er hierbij een duidelijk
verschil optreedt en wat de oorzaken
hiervan zijn.
Het doel is het verkrijgen van meer inzicht omtrent de richting waarin deze
bedrijven kunnen gaan bij hun verdere
ontwikkeling. Bovengenoemde vraag

doet zich op veel van deze bedrijven
voor bij belangrijke beslissingen op het
terrein van modernisering van machines en gebouwen.
Aandacht voor de speelruimte en mogelijkheden die de boer in werkelijkheid heeft op basisvandeopzijn bedrijf
voorkomende natuurlijke omstandigheden (vooral t.a.v.degrond) zal hierbij
ongetwijfeld zeer belangrijk zijn.
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bouwplan

3a
4a
5a
5b

rni^m;tonia
(10=geen)

schurft
(10=geen)

9,2
7,5
7,8
7,4

vormde
knollen

beoordeling
< 3 5 mm

%
8,0
7,0
6,4
7,2

3,9
4,9
5,8
3,3

premie 9
standaard 7 +
standaard 7
standaard 7-

> 5 5 mm

%

%

6,2
5,8
6,1
5,8

45,8
44,5
40,9
36,8

') norm export West-Duitsland
) door A.T.F, te Dronten

2
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AFDELINGTECHNISCHONDERZOEK IN
BEDRIJFSVERBAND
INLEIDING
Tabel 7illustreert deverschuiving in het
nationale bouwplan in de richting van
gewassen die een gunstig saldo kun-

i I~A u n + * n f + k i û f m o t

namp

continuteelt van hakvruchten is voortgezet. In dit onderzoek wordt aandacht
geschonken aan de toediening van organische stof, vaststelling van het optimale bemestingsniveau, bestudering
van grondbewerkingssystemen en de
invloed van het frequent toepassen van
grondontsmetting op met name de
fysische bodemvruchtbaarheid.
Het proefveld met betrekking tot de
continuteelt van hakvruchten is twee
jaar geleden op het P.A.-proefbedrijf te
Lelystad aangelegd. Opbrengstverschillen als gevolg van de intensivering
zijn nog niet opgetreden.
Wèl is geconstateerd dat onder de omstandigheden van 1975 (een droog
groeiseizoen volgend op een zeer ongunstige herfst en winter) cultivateren
als hoofdgrondbewerking een gunstiger invloed op aardappelen had dan
ploegen.
HET VOORKOMEN VAN PLANTENPARASITAIRE AALTJES OP DE BOUWPLANNENPROEF „DE SCHREEF".
Het
bouwplannenproefveld
,,De
Schreef", dat in 1962 door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders is
aangelegd op maagdelijke grond, is bij
de aanleg steekproefsgewijs onderzocht op de aanwezigheid van plantenparasitaire aaltjes. Op dat moment konden praktisch geen nematoden in de
grond worden aangetoond (tabel 10).

plan
aangepaste
teelttechnieken,
grondbewerkingssystemen en bemestingssystemen onderzocht. Tevens besteedt dit onderzoek veel aandacht aan
het zoeken naar en opheffen vandeop-

Het besmet raken van nieuwe gronden
kan op velerlei wijzen plaatsvinden, b.v.
door aanhangende grond aan machines
en laarzen afkomstig van besmette
grond, met plant- en pootgoed, enz.
Na 12 jaar teelt van gewassen in verschillende frequenties tekent zich een
vruchtwisselingsafhankelijke besmetting met aaltjes in de bouwvoor af. Op
objecten waar een ruime vruchtwisseling met qua waardplantgeschiktheid
verschillende gewassen heeft plaats
gehad, bijv. op bouwplan 3a (vlas suikerbieten - zomergerst - erwten aardappelen - wintertarwe) komen vrijlevende plantenparasitaire aaltjes nog
nauwelijks in aantoonbare dichtheden
voor. Cystenvormende aaltjes zijn nog
nergens op het proefveld in aantoonbare hoeveelheden aanwezig.
In rotaties die nauwer of eenzijdiger zijn
dan het bouwplan 3a komen Pratylenchus- en Paratylenchus-soorten voor.
Hierbij is de frequentie van geschikte
waardplanten in de rotaties bepalend
voor de populatie-dichtheden van de
aaltjes.
Bij het bereiken van hoge populatiedichtheden speelt ook, behalve de samenstelling van het bouwplan, het tijdstip van beginbesmetting een belangrijke rol. Globaal kanechterworden gesteld, dat in rotaties met een belangrijk
aandeel gramineeën beduidend hogere
dichtheden aanwezig zijn dan in minder
eenzijdige bouwplannen (tabel 11).

Tabel 10.Aaltjesdichtheid per 100mlgrond op „De Schreef", 13februari 1968.
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jwplan

gewas 1967

1
1
3a
3c
3d
4a
4b
5a
5b

koolzaad
vlas
aardappelen
aardappelen
suikerbieten
aardappelen
suikerbieten
suikerbieten
aardappelen

Paratylenchus sp.
0
6
0
0
5
0
0
0
0

Pratylenchus sp
0
0
0
0
0
24
0
0
0

Tabel 11. Invloedvanhetbouwplanophetvoorkomenvanvrijlevendeplantenparasitairenematodes proefveld ,,DeSchreef", najaar 1974.
aantalaaltjesper100mlgrond
bouwplan 3a
gewassen 1974
aaltjessoort
Pratylenchus sp.
Paratylenchus sp.

vlas

s. bieten

z. gerst

erwt

10
0

5
5

10
0

5
0

gewassen 1974
aaltjessoort
Pratylenchus sp.
Paratylenchus sp.

s. bieten

bouwplan 4a
z. gerst
aard.

gewassen 1974
aaltjessoort
Pratylenchus sp.
Paratylenchus sp.

350
25

s. bieten
75
30

585
430
bouwplan 5a
z. gerst
140
10

De gemeten dichtheden van Pratylenchus- (vnl. neglectus) en Paratylenchus-soorten doen, voor zover bekend,
geen schade aan de gewassen. In
bouwplannen met 2/3 granen komt een
wortelknobbelaaltjessoort,
Meloidogyne naasi, voor in dichtheden die mogelijk schade kunnen veroorzaken:
bouwplan 3c (aardappelen - zomergerst - graszaad) en bouwplan 3d
(suikerbieten - zomergerst - grasland). Bij een steekproefsgewijze aaltjesbemonstering in mei 1972 zijn in
bouwplan 3d - na grasland - 345
Fig. 2. Wortelknobbelaaltjes bij suikerbiet
(foto: Plantenziektenkundige Dienst. Wageningen).

325
10

aard.
10
5

w. tarwe
0
0

w. tarwe
905
840

aard.
100
0

larven per 100 ml grond gevonden; in
maart 1973waren op bouwplan 3c - na
graszaad - 1340 larven per 100 ml
grond aanwezig. Daar vooral suikerbieten schade van dit aaltje kunnen
ondervinden, isvanaf 1973 in bouwplan
3d onderzoek uitgevoerd naar de mate
van voorkomen van Meloidogyne naasi
en de invloed op de opbrengst.

Gedurende de drie jaar onderzoek is
op "De Schreef" geen toename van de
aaltjesdichtheid waargenomen. Tussen
de drie gewasstroken van bouwplan 3d
was echter wel een duidelijk verschil
in besmetting aanwezig: op twee stroken kwamen geen populaties van betekenis voor, terwijl op de derde (in het
bijzonder op de noordzijde) populaties
tot 500 larven per 100 ml grond voorkwamen.
Door cumulatieve toepassing van 50 kg
Temik/ha die in het voorjaar breedwerpig in drievoud op elk gewas is toegediend, is getracht een indruk te verkrijgen van de schadelijkheid van Meloidogyne naasi. Hoewel in zomergerst
en suikerbieten indejaren 1974en 1975
na toepassing van Temik meeropbrengsten van 5tot 10%zijn verkregen,
kon alleen in 1975, toen de bieten op
strook 3 werden verbouwd, een relatie
tussen de aaltjesdichtheid, de mate van
wortelsymptomen en de opbrengst
worden waargenomen (tabel 12). Dit
21

kan op enige schade duiden. In de
zomergerst is op met Temik behandelde veldjes een toename van het halmgetal waargenomen. In 1973hadditeen
negatieve invloed op de opbrengst, in
1975 een positieve. Deoorzaak voor dit
verschil in effect is niet duidelijk.

Concluderend kan worden gesteld dat
na 12 jaar vruchtwisseling in de bouwplannenproef "De Schreef", waarbij is
uitgegaan van maagdelijke grond,
plantenparasitaire aaltjes aan betekenis beginnen te winnen, maar dat zij
in dit stadium nog geen belangrijke invloed op de opbrengsten uitoefenen.

Tabel 12. Wortelknobbelaaltjes: symptomen en dichtheid; invloed op de suikeropbrengst/are
vansuikerbieten; bouwplan 3d(1975).
aantalMeloidogyne
%planten
suikereld
behandeling
naasi larve
opbrengst
met
ml grond <
inkg/are
gallen
1
2
3
4
5
6

50 kg Temik
onbehandeld
50 kg Temik
onbehandeld
50 kg Temik
onbehandeld

GRONDONTSMETTINGSONDERZOEK IN BEDRIJFSVERBAND
Na het ontwikkelen vangeschikte werktuigen door o.a. het I.M.A.G., verricht
het P.A. aansluitend onderzoek naar de
plaats van grondontsmetting in de bedrijfsvoering van het akkerbouwbedrijf.
Mede in verband met verdere bouwplanvernauwing, die frequent ontsmetten noodzakelijk kan maken, ligt hierbij
de nadruk op het lange-termijn-effect
en op het effect van grondontsmetting
op de actuele structuur van de grond.
Zo is in het najaar van 1975 met grondontsmetting begonnen in het vruchtwisselingsonderzoek op het bouwplan
van proefveld "De Schreef". Dit proefveld ligt in Oostelijk Flevoland op een
kleigrond van 50%afslibbaan (Zie overzichtschema op pag. 37)
De grondontsmetting wordt hier toegepast bij de bouwplannen 3b (aardappelen - zomergerst - luzerne); 3c
(aardappelen - zomergerst - graszaad); 5a (aardappelen - suikerbieten
- zomergerst) en 5b (aardappelen graszaad - suikerbieten). Op de velden
met deze rotaties wordt met toestemming van de P.D. 50% van de oppervlakte ontsmet, waardoor de potentiële
produktie bij bedrijfssystemen met er,
zonder grondontsmetting kan worden
geanalyseerd.
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0
0
0
320
0
140

0
0
0
77
0
60

89,7
90,1
100.5
89,8
100,2
93,0 III

De grondontsmetting is uitgevoerd na
aardappelen.
De grond die onder in de bouwvoor te
nat was, is enkele malen met een vastetandcultivator en een aangedreven eg
bewerkt, vervolgens is met een freesschaarinjecteur met aangedreven drukrol ontsmet. Hoewel de afdichting van
de grond visueel beoordeeld matig
was, is een doding van 83%bereikt, bepaald op vrijlevende plantenparasitaire
aaltjes.
Reeds enkele jaren wordt op het P.A.Proefbedrijf te Lelystad grondontsmetting toegepast in een proef met continuteelt van aardappelen en suikerbieten en bij een vruchtverwisseling waarbij afwisselend aardappelen en suikerbieten worden geteeld. Wil een dergelijke intensieve teelt van hakvruchten
in de praktijk mogelijk zijn, dan moet
tenminste aan de voorwaarde worden
voldaan dat destructuur ende"gezondheid" van de grond op een hoog peil
blijven c.q. gebracht worden. Dit houdt
in dat de noodzakelijke grondontsmetting een optimaal resultaat dient te
hebben. Bovendien moet de grond na
de ontsmetting weer in een goede
structuurtoestand worden teruggebracht.
De grondontsmetting - uitgevoerd
met een freesschaarinjecteur met een
aangedreven drukrol - heeft in 1973

Fig. 3.Een goede afdichtingbij grondontsmettingophet P.A.-Proefbedrijf.
een doding van ca. 90% van de vrijlevende aaltjes tot gevolg gehad. In 1974
was het effect van ontsmetting niet te
bepalen als gevolg van een te geringe
aaltjesdichtheid. In 1975 zijn geen aaltjes aangetoond, het effect van grondontsmetting kon derhalve niet worden
vastgesteld.
Steeds is ontsmet na aardappelen, vrijwel zonder voorbewerking. Opde lichte
klei-zavel'grond van het P.A.-Proefbedrijf is in 1973,1974 en 1975 een goede
afdichting van de grond bereikt. Indien
in het geval van continuteelt bieten om
proeftechnische redenen na bieten
moest worden ontsmet, gebeurde dit
zonder dat het loof werd afgevoerd.
Ook dan werd een redelijk resultaat
verkregen. Enkele weken na het ontsmetten is degrond op bouwvoordiepte
losgetrokken met een vastetandcultivator. Aldus is een goede ruwe grondligging verkregen. Vanuit deze uitgangstoestand kon in het voorjaar steeds een
redelijk tot goed zaai- of pootbed worden verkregen.
Op de zuidelijke zandgrond is najaar
1975 een onderzoek begonnen naar het

effect van de grondontsmettingsmiddelen op kwaliteit en verwerkbaarheid
van aardappelen, suikerbieten en waspeen, die in een 1 op 3-rotatie worden
verbouwd. Tevens speelt hierbij het optreden van nawerkingen een rol.Neveninvloeden als onkruiddoding zijn eveneens in dit onderzoek betrokken.
DE INVLOED VAN DEZAAIDIEPTE EN
DE HOEVEELHEID INFECTIEMATERIAAL OP HET AANTASTINGSNIVEAU DOOR OOGVLEKKENZIEKTE
(CERCOSPORELLA
HERPOTRICHOIDES FRON) IN WINTERTARWE
De infectie van wintertarwe door Cercosporella herpotrichoides vindt voornamelijk plaats vanuit aangetaste
graanstoppels in de bouwvoor. Teneinde te kunnen sporuleren en infecteren, moet de schimmel zich aan het
bodemoppervlak bevinden (Fehrmann
1971).
Vanaf 1973 is onderzoek verricht naar
de invloed van verschillende hoeveelheden infectiemateriaal bovenin de
bouwvoor op het aantastingsniveau
van oogvlekkenziekte in wintertarwe.
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Het onderzoek is uitgevoerd op een
perceel op het P.A.-Proefbedrijf, waaropvanaf 1972elkjaarwintertarwe isverbouwd. In dit perceel was eind juli 1972
een regelmatige aantasting door oogvlekkenziekte geconstateerd van 18%;
eind juli 1973 was dit opgelopen tot
64%.
Door in het najaar van 1973 op vier manieren een zaaibed te bereiden is getracht verschillende hoeveelheden
aangetaste stoppels aan het oppervlak
te krijgen. Daartoe zijn - in vier herhalingen - de volgende bewerkingen
uitgevoerd:
A. ploegen op 22 cm diepte;
B. ploegen op 15 cm diepte;
C. cultivateren op 20 cm diepte;
D. ploegen op 28 cm diepte.
Direct na het zaaien is in de bovenste
twee cm van de bouwvoor het aantal
stoppeldelen met wortelresten per m 2
geteld. Door dit te vermenigvuldigen
met het percentage aantasting in het
gewas waarvan de stoppels afkomstig
waren, is een indicatie verkregen van
de hoeveelheid infectiemateriaal per
m2 (de infectiedruk). Per veld heeft
deze bepaling plaats gevonden op 10
tot 20 willekeurig gekozen plekken van
1/4 m2.
In tabel 13 is de op deze wijze bepaalde
indicatie van de hoeveelheid infectiemateriaal weergegeven en de daarbij
behorende aantasting in het eerstvolgende gewas wintertarwe.

e-.

Fig. 4.Aantasting dooroogvlekkenziekte bij
wintertarwe.

De verschillen in hoeveelheid inoculum
tussen de objecten als gevolg van de
zaaibedbereiding hebben niet geleid
tot overeenkomstige verschillen in aantasting van het volgende gewas; eerder
is van het omgekeerde sprake. Hierbij

Tabel 13.Infectiedruk enoogvlekkenziekte-aantasting in1974.
Dject

behandeling

D
A
B
C

28 cm ploegen
22 cm ploegen
15 cm ploegen
20 cm cultivateren
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relatief aantal
infectiehaarden
per m
1.0
2,5
6,5
27,5

oogvlekkenziekteaantasting
op
22 juni
3 augustus
66
67
41
31

88
89
82
77

Fig. 5. De relatie tussen het aantal aangetaste stoppels per m2 en de eindaantasting van
het gewas.

%aangetastehalmen
80

-»-256
aantal stoppels/m2
Fig. 6. De relatie tussen de hoeveelheid inoculum en de daaruit resulterende aantasting in
wintertarwe.
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Fig.7.Deze combinatie istoegepast bij hetobject "lossegrondteelt"(A).

De resultaten van de proef zijn in twee
richtingen duidelijk, nl.:
- bodemfysisch gezien wijkt het object vastegrondsteelt af van de andere objecten. De grond heeft bij dit
object een dichtere pakking gekregen. In onderstaande tabel wordt dit
geïllustreerd.

Volgens een bedrijfseconomische studie (P.A.-project 1.05) mag voor hetobject rationele grondbewerking ook het
laagste kostenniveau worden verwacht.
De geconstateerde tendensen werken
dan in versterkte mate in het bedrijfssaldo door.

- in de kilogram-opbrengst is het object rationele grondbewerking gemiddeld het gunstigst, gevolgd door
het object lossegrondsteelt. De kgopbrengsten zijn gemiddeld in het
object vastegrondsteelt het laagst
(zie tabel 17). De verschillen zijn
slechts in enkele gevallen significant.

Zowel de genoemde resultaten als de
benutting van de toegediende meststoffen bij de diverse systemen dienen
nader te worden geanalyseerd. De resultaten hiervan zullen in een rapport
worden opgenomen.

Tabel 16.Poriënvolume (vol.%) vandebouwvoor, gemiddeldoverdegewassen in 1974(onderzoek I.B.en LH. Lab.voor Grondbewerking).
laag in cm
beneden het
maaiveld

A

poriënvolume in vol jmeprocenten
voorjaar
najaar
B
C
A
B

C

12-17

46,4

43,1

46,3

44,7

40,8

43,9

22-27

45,9

42,0

45,4

45,0

42,0

43,6
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DE TEELT VAN AARDAPPELEN EN
SUIKERBIETEN OP STUIFGEVOELIGE GROND

van de grond met een triltandcultivator
zijn de aardappelen gepoot in uitgedunde rogge, die bij de opkomst van
de aardappelen werd doodgespoten.
In de objecten waar het ploegen of diep
cultivateren achterwege bleef, werd de
grondbewerking na het rooien van de
aardappelen of suikerbieten beperkt tot
het oppervlakkig inwerken van de
oogstresten (loof) met een messeneg.
Hierna is het zaaizaad van de roggeondiep ingewerkt. De gewasopbrengsten
over de proefjaren 1970 t/m 1975 (één
proefgewas per jaar) zijn weergegeven
in tabel 18.

In 1975 is een vijfjarig onderzoek afgesloten naar mogelijkheden van minimale grondbewerking op stuifgevoelige ontginningszandgrond. Bij een
intensieve hakvruchtenrotatie is het
achterwege laten van ploegen of diep
cultivateren vergeleken met A. elk jaar
ploegen, B. eens per twee jaar ploegen
en C. eens per vier jaar ploegen en
voorts met D. eens per vier jaar diep
cultivateren.
Het onderzoek vond plaats op het 180
hectare grote akkerbouwbedrijf Kremboong te Tiendeveen. De ontginningsgrond op dit bedrijf is stuifgevoelig en
incidenteel wat leem- of veenhoudend.
Het humusgehalte op het proefveld is
4.5 - 6.3% bij een pH-KCI van 4.4 4.6. Het onderzoek werd op praktijkschaal uitgevoerd in een in viervoud
aangelegde proef.
Om verstuiving van de grond tegen te
gaan is, voorafgaand aan de teelt van
suikerbieten en aardappelen, rogge als
bodembedekker geteeld (zie PA-publikatie no. 11, Akkerbouw op stuifgevoelige grond). Desuikerbieten zijn zonder
direct voorafgaande grondbewerking
of zaaibedbereiding gezaaid. Na één à
twee keer kort voor hetpoten bewerken

Tussen de objecten kwamen, ondanks
deaanleg inviervoud,ingeender proefjaren significante verschillen in opbrengst voor.
Uit de proef is niet gebleken dat er tussen de objecten verschillen in onkruidbezetting zijn ontstaan. Momenteel
onderzoekt de afdeling Grondbewerking van de Landbouw Hogeschool
grondmonsters uit de bouwvoor van de
verschillende objecten op aanwezigheid van onkruidzaden (soort en aantal).
De fysische toestand van de grond is
op de objecten met minimale grondbewerking goed gebleven (fig.8) invergelijking tot de andere objecten.

Tabel 18. Opbrengsten proefveld ploegfrequenties op stuifgevoelige zandgrond, Tiendeveen
1972 t/m 1975.
objecten

1972
aard.
Prominent
kg/ha

1973
s. bieten
Monitor
kg/ha

kg suiker

1974
aard.
Prominent
kg/ha

1975
w.rogge
Dominant
kg/ha

1975
w.rogge
wijziging
Domiin bewerking nant
kg/ha

A. eens per vier jaar
kerende grondbew.

103

96

96

102

99

A. geploegd
najaar 1974

96

B. eens per twee jaar
kerende grondbew.

106

97

97

102

101

B. geploegd
najaar 1974

95

C. elk jaar ploegen

100

100

100

100

100

C. geploegd
najaar 1974

100

D. eens per vier jaar
cultivateren

106

97

94

100

96

D. gecultivaterd
najaar 1974

108

1972,aardappelen, ras Prominent
1973,suikerbieten, ras Monitor
1974,aardappelen, ras Prominent
1975,winterrogge, ras Dominant
1975,nawijziging in bewerking
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100 =52.500 kg/ha
100 =45.300 kg/ha
100 - 53.800 kg/ha
100= 4.350 kg/ha
100= 4.205 kg/ha

Fig. 8. De invloed van de frequentie van ploegen of diep cultivateren op de fysische toestand
van stuifgevoelige grond.
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Object C in deze figuur is volgens het
traditionele systeemelkjaar circa 20cm
diep geploegd; bij object B is dit eens
per twee jaar gebeurd; de objecten A
en D zijn sinds najaar 1970 niet meer
geploegd of diep gecultivaterd. Vooral
in de laag 22-27 cm beneden maaiveld
is bij hetgedurende vijf jaar achterwege
laten van een diepe grondbewerking
sprake van een wat grotere spreiding
in poriënvolume (vol.%) en in luchtgehalte (gew.% bij pF 2,0).
De grond is zonder een aangepaste
teelttechniek nauwelijks geschikt voor
de teelt van suikerbieten. Door het gebruik van rogge als bodembedekker en
het ontwikkelen van een systeem met
minimale grondbewerking kon het aandeel suikerbieten in het bouwplan worden verhoogd van slechts enkele procenten in 1970 tot ca. 30% in 1975. Het
aandeel aardappelen in het bouwplan
is momenteel 50%, dus ca. 90 ha. De
praktijkopbrengsten van dit bedrijf liggenop hetzelfde niveau alsdeopbrengsten in de proef (tabel 18).
Een en ander illustreert dat dankzij aangepaste teeltmethoden intensivering
van het bouwplan opdezegronden mogelijk is. De intensieve teelt van aardappelen (1 : 2-teelt) brengt met zich
mee dat de grond eens per vier jaar
tegen het aardappelcystenaaltje moet
worden ontsmet. Deze ontsmetting
gaat gepaard met een grondbewerking
tot op bouwvoordiepte. Op basis van
het hier uitgevoerde onderzoek lijkt de
conclusie gerechtvaardigd dat bij de
hierboven genoemde bouwplanintensiteit en een teelttechniek op basis van
minimale grondbewerking op dit dodemtype, het diep bewerken van de
grond tot één keer pervierjaar kan worden beperkt. Het is gewenst om door
voortzetting van dit onderzoek de geldigheid van deze conclusies voor andere grondtypen te beproeven.
TEGENGAAN VAN WINDEROSIE MET
BEHULP VAN EEN TUSSENGEWAS
In het noorden van het land zijn goede
resultaten bereikt met de teelt van winterrogge als tussengewas om schade
32

aan bieten ten gevolge van winderosie
tegen te gaan. Toch hebben zich incidenteel wel problemen voorgedaan.
Deze kunnen een gevolg zijn van te laat
doodspuiten van de rogge in een droog
voorjaar, of van een onvoldoende doding van de rogge na één bespuiting
met paraquat. In het zuiden van het
land, waar de methode op beperkte
schaal is toegepast, zijn klachten gekomen over een tegenvallende kgopbrengst van in doodgespoten rogge
geteelde suikerbieten.
Winterrogge komt niet in aanmerking
als tussengewas als in de herfst kweekgras bestreden moet worden met TCA
of wanneer niet optijd gezaaid kan worden. Voorjaarsinzaai van een tussengewas zou dan nog uitkomst kunnen bieden als grondbedekking met drijfmest
niet mogelijk is.
Na toepassing van TCA kunnen alleen
kruisbloemigen worden geteeld. Het
nieuwe stoppelknollenras Typhon en
het gewas perko hebben bij inzaai in
begin september in het noorden van
het land goed voldaan. De tussengewassen werden goed gedood met glyfosaat (merk: Round-up). Er wordt gezocht naar gewassen die nog later kunnen worden ingezaaid.
Voor inzaai vroeg in hetvoorjaar komen
eveneens kruisbloemigen in aanmerking, voor zover deze kunnen worden
gedood met een onkruidbestrijdingsmiddel dat de bieten spaart.Vooral gele
mosterd en bladramenas zijn bij inzaai
rond 1 maart voor deze toepassing geschikt.
Met behulp van een rijenbespuiting met
diquat of glyfosaat is het goed mogelijk
om de kruisbloemigen vóórde opkomst
van de bieten te doden. Het restant van
de bodembedekkers (tussen de rijen)
kan blijkens proeven redelijk tot goed
worden gedood door een volveldsbespuiting met 6IBetanal + 3kg Pyramin
+ 5 I11-E-olie per ha.Debieten hebben
hiervan geen schade ondervonden, alhoewel de kans daarop wel aanwezig
is. Dit is reden dat het onderzoek in
1976 wordt voorgezet met o.a. een
nieuw herbicide.

Fig.9.Jonge suikerbieten in doodgespoten bladramenas.

ZAAIBEDBEREIDING VOOR
TWEEDE GROENTEGEWAS

HET

In 1975 zijn in Westmaas en in Lelystad
veldproeven genomen met betrekking
tot de grondbewerking en de zaaibedbereiding bij deteelt van stamslabonen
na doperwten. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het IMAG
en het PGV.Voorts ismedewerking verleend door diverse andere leden van
de Werkgroep Praktijktoepassingen in
de Tuinbouw van de Coördinatiecommissie Grondbewerking T.N.O. De
proeven sluiten aan op voorafgaand
P.A.- en Werkgroeponderzoek (P.A.Jaarverslag 1974, pag.47 en 48).
Te Westmaas is de proef urtgevoerd
met drie grondbewerkings- en vier beregeningsvarianten. Voor de oogst van
de doperwten is wel en niet beregend
(simulatie van een natte grond bij de
oogst). Deopbrengst vande doperwten
bedroeg aan peulen 15.600 kg/ha, omgerekend naar erwten 6150 kg/ha.

Invloed van de beregening
Na het zaaien van de stamslabonen als
tweede gewas is wel en geen beregening toegepast, om de mogelijke invloed hiervan op de kieming en de opkomst van dit gewas na te gaan. Ondanks overvloedige regen kort voor de
oogst van heteerstegewasende kunstmatig toegediende neerslag via beregening, was er nauwelijks sprake van
insporing en structuurschade door de
oogstwerktuigen bij de oogst van het
eerste gewas. De indruk bestaat dat althans bij een profiel met een klei-opzand-pakket slechts dan extreme structuurschade bij de oogst van het eerste
gewas ontstaat, wanneer de grond
boven veldcapaciteit (pF 2,0) is, of als
het tijdens de oogst flink regent.
Na de zaai van het tweede gewas is
er nauwelijks sprake geweest van een
neerslagtekort. Significante opbrengstverschillen tussen wel en geen beregening zijn dan ook niet naar voren gekomen.
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Invloed van de bewerkingen
Het bleek goed mogelijk om binnen
enkeledagen nadeoogst van het eerste
gewas het tweede gewas in te zaaien.
Dit is te Westmaas gerealiseerd bij drie
grondbewerkings- en zaaibedbereidingsvarianten, nl.:
- ploegen (stoppelploeg) + rotorkopeg;
- cultivateren (vastetandcultivator) +
rotorkopeg;
- cultivateren + frezen in één werkgang (hakenfrees).
De grondbewerkingen zijn uitgevoerd
tot op een diepte van ca. 15 cm. In het
object ploegen werd een iets kluitiger
grond verkregen dan in de andere objecten. Door het cultivateren werd het
erwtenloof onvoldoende ondergewerkt,
hetgeen aanleiding gaf tot enige opslag
van erwten. Het object cultivateren +
frezen in één werkgang kwam relatief
als het meest gunstig, naar voren: de
opbrengstverschillen tussen de grondbewerkingsobjecten waren echter niet
significant. Het gemiddelde niveau was
14 ton stamslabonen per ha.
Naast de beschreven bewerkingen is
zowel in Westmaas als in Lelystad het
z.g. strokenfrezen als grondbewerking
voor de inzaai van het tweede gewas
beproefd. Deze beperkte bewerking resulteerde in een snellere kieming. Met
name in Westmaas liet, als gevolg van
bewortelingsmoeilijkheden, de verdere
groei echter zeer te wensen over.
In een semi-praktijkproef in Lelystad
bleek het object strokenfrezen, ten opzichte van ploegen + zaaibedbereiding,
gunstiger te zijn voor de kieming en
de beginontwikkeling.
Door het uitblijven van neerslag is echter op geen der objecten een oogstbaar
gewas verkregen.
De mogelijkheden van het combineren
van het strokenfrezen en een diepere
grondbewerking met een tandvormig
werktuig zullen verder worden onderzocht.
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BEWORTELINGSONDERZOEK BIJ
AARDAPPELEN IN RELATIE TOT
BOUWPLANVERNAUWING
Evenals in de voorgaande twee jaren
is er dit jaar op "De Schreef" in nauwe
samenwerking met de Stiboka onderzoek verricht naar de beworteling van
aardappelen in verschillende bouwplannen.
In 1973 en 1974 is slechts één maal
een bewortelingswaarneming verricht
en wel aan het eind van het groeiseizoen. In 1975 is dit drie maal gedaan,
nl.:
- bij de opkomst van de aardappelen
(ca. half juni);
- midden in het groeiseizoen (eind
juli, begin augustus);
- aan het eind van het groeiseizoen
(begin september).
Het onderzoek vond plaats bij de bouwplannen 3a, 4a, 5a, 5b en 6c (zie overzichtsschema van het proefveld "De
Schreef" op pag 37)
De gevolgde waarnemingsmethodiek
was bij iedere bewortelingsopname als
volgt:
1. Dwars over twee aardappelruggen,
en midden door twee naast elkaar
staande aardappelplanten wordt op
een glad afgestoken profielwand een
stuk plasticfolie bevestigd. Op de
plasticfolie worden dan de aardappelruggen, de horizonten, de structuurverschillen en de scheuren ingetekend. Daarna wordt de plasticfolie
verwijderd om de wortels bloot te
leggen. Vervolgens wordt de plasticfolie weer tegen de wand bevestigd,
waarna de wortels worden ingetekend.
2. Door middel van een uitgebreide
ringbemonstering wordt de grondwater-luchtverhouding op verschillende diepten in het profiel bepaald.
Hieruit kunnen de pF-curven van de
verschillende lagen worden vastgesteld.
3. Verschillende lagen en horizonten
worden beoordeeld op structuur en
volgens de indeling van Jongerius
(Stiboka) beschreven.

Fig. 10 Bewortelingsbeeld
Schreef".
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4. Om de poriënverdeling vast te stellen, worden slijpplaten gemaakt van
lagen op diverse diepten.
De wortelbeelden van de eerste opname lieten weinig verschillen zien
tussen de diverse vruchtwisselingen.
De wortelontwikkeling beperkte zich
tot in de aardappelrug. (zie fig. 10).
Bij de tweede opname, eind juli, begin
augustus, was de beworteling aanmerkelijk dieper. Onderlinge vergelijking
toonde hier en daar verschillen. Ook
waren er verschillen tussen de beworteling onder de twee ruggen binnen dezelfde vruchtwisseling. Het vermoeden
bestaat dat op of rond het tijdstip van
de tweede waarneming de wortels zich,
als gevolg van de droogte, naar de
diepte uitbreidden. Deze dieptegroei is
in eerste instantie vertraagd door de
aanwezigheid van een stagnerend sliblaagje dat pas doorworteling mogelijk
maakte na het ontstaan van droogtescheuren.
Bij de laatste bemonstering waren de
verschillen tussen de vruchtwisselingen verdwenen en bleek de bewortelingsdiepte ongeveer 1m te zijn.
De aanleiding tot het vrij intensieve bewortelingsonderzoek was het feit dat in
de voorgaande jaren de aardappelopbrengsten tussen de verschillende
vruchtwisselingen sterk uiteen liepen.
Deze opbrengstverschillen beperkten
zich niet tot de knollen, ook de loofontwikkeling verschilde sterk. Globaal
kunnen de relatieve opbrengstgegevens voor de bouwplannen 3a, 4a, 5a
en 5b,over dejaren 1973-1974-1975 als
volgt worden samengevat:
Tabel 19.Relatieveknol-enloofopbrengsten
van consumptie-aardappelen in bouwplannen met eentoenemend aandeelhakvruchten; proefveld „DeSchreef",gemiddeldover
1973, 1974 en1975.
bouw- aandeel
knolop- loofopplan hakvruch- brengst
brengst
ten
3a
4a
5a
5b

36

1/6
3/6
4/6
4/6

100
90
85
70

100
90
85
70

STIKSTOFPROFIELONDERZOEK IN
RELATIE TOT BOUWPLANVERNAUWING
Naast het bewortelingsonderzoek is
getracht een stikstofbalans gedurende
het groeiseizoen op te stellen. In tabel
20 is de hoeveelheid stikstof aangegeven die zich in het profiel (0-100 cm)
bevond op 24 april (NB), de hoeveelheid toegediende kunstmeststikstof (K),
de hoeveelheid stikstof die nade oogst
in het profiel isachtergebleven (NE) en
de hoeveelheid stikstof die door hetgewas (loof + knol) opgenomen is op het
moment van de oogst (C).Alle waarden
zijn aangegeven in kg N/ha (oogstjaar
1975).
Uit de resultaten blijkt dat met een toenemend aandeel hakvruchten in het
bouwplan de in het voorjaar in het profiel aanwezige hoeveelheid stikstof afneemt (NB). Door toediening van kunstmest (K), door rekening te houden met
de resultaten van de stikstoftrappen in
de voorgaande jaren, met deweersomstandigheden in de winter en met de
voorvruchten, isgetracht de verschillen
zoveel mogelijk te reduceren. Het blijkt
echter dat in de intensievere bouwplannen de gewassen meer stikstof in het
profiel (NE) hebben achtergelaten dan
in de ruimere bouwplannen.
Uit de hoeveelheid stikstof die door het
gewas is opgenomen (C), blijkt dat die
opname geringer wordt naarmate het
bouwplan intensiever is.

Tabel 20. Stikstofbalans bij consumptieaardappelen in bouwplannen met een toenemend aandeel hakvruchten; proefveld
„De Schreef" in1975.
bouwplan
% hakvruchten
NB
K
NB + K
NE

(NB + K ) - N E
C
rest

3a

4a

5a

5b

17
121
140
261
25

50
92
170
262
44

67
76
170
246
63

67
66
170
236
40

236 218 183 196
222 192 174 152
14
26
9
44

Een en ander wijst er op, dat de gewassen in een ruimer bouwplan efficiënter
gebruik maken van de beschikbare
stikstof dan in een intensief bouwplan.
Deoorzaak hiervan isnog niet duidelijk,
evenmin de hoeveelheid stikstof dieonder de restpost is ondergebracht. Het
blijkt namelijk, dat tijdens het groeiseizoen minerale stikstof uit het profiel is
verdwenen. Gezien de droogte mag
worden aangenomen dat in 1975 geen
uitspoeling is opgetreden tijdens het
groeiseizoen. De verdwijning zou dan

teweeg gebracht moeten zijn door denitrificatie of immobilisatie. Het laatste
lijkt het meest waarschijnlijk.
Bij de fosfaatopname is dezelfde tendens aanwezig, hetgeen blijkt uitdeonderstaande tabel.

Hierbij valt, wat de P-opname betreft,
vooral 5b uitdetoon. Het isduidelijk dat
nog verder onderzoek zal moeten volgenomtot eenverklaringvandegevonden verschillen te komen.

Tabel 21. D s - p r o d u k t i e , N- en P-opname (in relatieve waarden) van c o n s u m p t i e - a a r a p p e l e n in
b o u w p l a n n e n met een t o e n e m e n d aandeel h a k v r u c h t e n ; proefveld „ D e Schreef".

% hakvruchten
17
50
67
67

bouwplan
3a
4a
5a
5b

Overzicht

ds-produktie
100
92
83
75

bouwplannenproef

Aandeel
hakvruchten

N -opname
100
95
85
70

P-opname
100
90
77
55

,,De Schreef"

Code van het
bouwplan

Bouwplannen

Geen hakvruchten

1

w.tarwe-vlas-grasz.-koolz.-z.gerst*-gr.erwt.

1/6 hakvruchten

2a
2b

w.tarwe-vlas-grasz.-aard.z.gerst*-gr.erwt.
w.tarwe-vlas-grasz.-s.bieten-z.gerst*-gr.erwt.

3a
3b

w.tarwe-vlas*-s.bieten-z.gerst-gr.erwt*-aard.
aard.-z.gerst-luzerne

2/6 hakvruchten

3c
3d

aard.-z.gerst-graszaad
s.bieten-z.gerst-kunstweide

3/6 hakvruchten

4a
4b

z.gerst*-aard.-w.tarwe*-s.bieten
z.gerst*-aard.-grasz.-s.bieten

4/6 hakvruchten

5a
5b

aard.-s.bieten-z.gerst*
aard.-graszaad-s.bieten

2/6 hakvruchten
+ variërend
aandeel kunstweide

6a
6b
6c

kunstw.-aard.-s.bieten-gr.erwt*-haver-z.gerst
kunstw.-kunstw.-aard.-s.bieten-gr.erwt*-z.gerst
kunstw.-kunstw.-kunstw.-aard.-s.bieten-z.gerst

* betekent: groenbemesting (Ital. raaigras na w. tarwe, z. gerst en erwten;w i t t e klaver na vlas).
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AFDELING TEELTONDERZOEK
Doorwas

AARDAPPELEN
Kwaliteit
Het onderzoek bij aardappelen is voor
een belangrijk deel gericht op verbetering van de kwaliteit. Daarnaast wordt
ook intensief meegewerkt aan activiteiten van Bedrijfsleven en Overheid
om tot verbetering van het kwaliteitsniveau bij met name consumptie-aardappelen te komen. Inde kwaliteitscommissie consumptie-aardappelen van
het Produktschap zijn op dit terrein in
het afgelopen jaar duidelijk vorderingen gemaakt in de richting van een
systeem voor kwaliteitsindeling en uitbetaling naar kwaliteit. Voor de schakels teler-collecteur en collecteur-verwerkendeindustrie(frites) isdit systeem
inmiddels zover uitgewerkt, dat het
thans in de praktijk kan worden uitgeprobeerd. Een drietal collecterende bedrijven entweefritesindustrieèn nemen
hieraan deel.
Het streven is er op gericht om zo mogelijk nog met ingang vanoogst 1976of
anders 1977 op grote schaal met uitbetaling naar kwaliteit te beginnen. Deinvoering hiervan zal op basisvan vrijwilligheid plaats vinden.

In tegenstelling tot vele andere jaren
waarin doorwas is opgetreden, is dit
verschijnsel dit jaar eerst laat geïnduceerd ni. pas eindjuli - begin augustus.
Dit late optreden vormde aanleiding
om op enkele praktijkpercelen op zware grond na te gaan in welke mate de
knolkwaliteit in dergelijke gevallen
wordt beïnvloed.
Met medewerking van de Proefboerderij "De Kandelaar" en van het AOCZuid-Holland zijn op een drietal percelen waarnemingen gedaan. In Oostelijk
Flevoland (Biddinghuizen) is op eenzelfde perceel het verloop van het onderwatergewicht, van resp. primaire en
secundaire doorwasknollen gedurende
de maand september gevolgd:
a. in een nog groeiend gewas;
b. in een op 1 september doodgespoten
gewas.
In de Hoekse Waard is gedurende ongeveer dezelfde periode in een tweetal
nog groeiende gewassen het onderwatergewicht vastgelegd.
De resultaten zijn weergegeven in figuur 11.

Fig.11.Verloop onderwatergewicht van knollenin "doorwas'-percelen.
o.w.g.ing
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P.G.: primair« knollen groeiend gewas
P.D.:
doodgeap. ..
S.G.: aacundaire knollen groeiend gewaa
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Het blijkt dat de onderwatergewichten
van de noggroeiendegewassen slechts
weinig zijn gedaald. Dit in tegenstelling
tot wat in 1973 in de Hoekse Waard is
geconstateerd, toen in veel gevallen
wèl een sterke daling van het onderwatergewicht in nog groeiende gewassen
is opgetreden.
Op het perceel te Biddinghuizen is het
onderwatergewicht in het doodgespoten gewas wel flink gedaald.

Het onderwatergewicht van de secundaire knollen is op alle percelen geleidelijk aan gestegen. Voorts geven de
lijnen aan, dat als dergelijke doorwaspercelen vroeg in september worden
gerooid, het onderwatergewicht van de
secundaire knollen nog erg laag is,
waardoor er een grote spreiding in onderwatergewicht binnen de partij ontstaat.

Fig. 12.Doorwas bij aardappelen.

Bewortelingsonderzoek
Op zavelgrond: In het kader van het
onderzoek samen met deStiboka en de
afdeling Grondbewerking van de L.H.
naar de invloed van de beworteling op
de opbrengst en de kwaliteit van consumptie-aardappelen, is dit jaar op
kleine schaal op een perceel met een
duidelijke ploegzool de beworteling
van aardappelen vergeleken met die
van suikerbieten enzomergerst. Verder
zijn op dit perceel aardappelen geteeld
op een met de hand tot 80 cm losgemaakt profiel.
Gebleken is, dat de penwortel van de
suikerbiet door de ploegzool heen-

breekt tot indeonberoerdeondergrond.
Dit integenstelling totdewortelsvande
aardappelen, die boven de ploegzool
bleven steken. Dezomergerst nam een
tussenpositie in; onder de ploegzool
was de beworteling aanmerkelijk minder intensief dan erboven.
Als deondergrond tot opgrotere diepte
is losgemaakt, blijken aardappelen tot
op deze diepte te kunnen wortelen.
Op veenkoloniale grond: samen met
het ICW is gedurende enkele jaren te
Borgercompagnie deopbrengst van fabrieksaardappelen nagegaan op gediepploegde veenkoloniale grond en
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op grond met een ongewijzigd profiel
In twee van de drie jaren is geen betrouwbaar verschil in opbrengst gevonden.
In het derde jaar (het droge jaar 1975)
was deopbrengst op de gediepploegde
grond ongeveer negen ton hoger. Een
verklaring voor dit verschil ligt hoogstwaarschijnlijk besloten in de bewortelingsdiepte. In de beide eerste jaren
drongen de wortels op het ongewijzigde profiel door de bolster- en zwartveenlaag heen en bereikten een diepte
die weinig minder was dan op het gediepploegde gedeelte. In 1975 was de
gediepploegde grond tot op ca. 80 cm
doorworteld, terwijl op het onbehandelde object de beworteling beperkt
bleef tot de bouwvoor en het zich daaronder bevindende laagje spalterveen,
in totaal een bewortelde zone van niet
meer dan ca. 30cm.
Voorbehandeling pootgoed
Goed voorkiemen van pootaardappelen geeft bij een kort groeiseizoen (o.a.
bij de pootgoedteelt) als regel een aanzienlijk hogere opbrengst t.o.v. niet
voorkiemen. Toch blijken, wegens gebrek aan mankracht, steeds meer pootgoedtelers met voorkiemen te stoppen.
Daarom wordt gezocht naareen minder
tijdrovende wijze van voorbehandeling,
waarbij het effect van voorkiemen zoveel mogelijk wordt benaderd.
Hierbij wordt langs twee wegen gewerkt:
- een chemische behandeling van
weinig gekiemde knollen met gibberellinezuur.
Hiermee is dit jaar in samenwerking
met CABO en IMAG gestart. De behandeling, bij de rassen Alpha en
Bintje, vond plaats tijdens het poten,
door middel van het bespuiten van de
knollen in de pootelementen van de
pootmachine. Deze werkwijze bleek
goed uitvoerbaar. Door omstandigheden kon slechts met één concentratie van het middel worden gewerkt. Deze bleek vooral voor Bintje
te hoog te zijn. De totaalopbrengst
werd negatief beïnvloed, terwijl de
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sortering bij het behandelde object
(Bintje) tefijn bleef door eenveel groter aantal stengels.
Bij Alpha benaderde de opbrengst in
de potermaten 28/45 mm die van het
object voorkiemen en was hoger dan
van het onbehandelde object.
- een warmere bewaring, gecombineerd met een of meerdere keren afkiemen.
Gedurende tweejaarzijn de volgende
voorbehandelingsmethoden vergeleken:
- ,,goed"voorkiemen;
- koud bewaren (ca 6°C) met eenmaal afkiemen;
- „warm" bewaren met driemaal afkiemen.
Warme bewaring gaf inhet eerstejaar
nauwelijks opbrengstverhoging t.o.v.
koude bewaring. In het tweede jaar
leidde warm bewaren met drie maal
afkiemen tot een zeer zware Fusariumaantasting van het pootgoed na
het poten.
In beide jaren kwam nog weer eens
duidelijk naar voren wat met goed
voorkiemen bij rooienopE-datum aan
opbrengstgewonnen kanworden t.o.v.
koude bewaring zonder voorkiemen
(gem. T/2 ton/ha).
Ouderdomsresistentie bij pootaardappelen
Het is bekend, dat aardappelplanten op
latere leeftijd minder vatbaar worden
voor virusinfecties. Kennis van de mate
van vatbaarheid van een pootgoedgewas voor virusziekten op een bepaald
tijdstip zouvangroot nut kunnenzijn bij
het vaststellen van de datum van loofvernietiging.
Indien op grond van een aanwezige
ouderdomsresistentie deze datum zou
kunnen worden uitgesteld, zou dit tot
belangrijk hogere kg-opbrengsten leiden.
Sedert 1973wordt door het P.A., in samenwerking met het IPO en de NAKNoord-Holland, onderzoek verricht
over de mogelijkheid om de mate van
virusvatbaarheid aan de hand van morfologische gewaskenmerken te definiëren. Hiertoe worden in een poot-

goedgewas periodiek inoculaties met
Y N -virus uitgevoerd. Het effect van
deze inoculatie wordt beoordeeld aan
de nateelt van knolmonsters, die op enkele tijdstippen worden genomen.
Zowel in 1973 als in 1974 liep een vermindering van devatbaarheid voor Y^virus parallel aan een toename van de
vergeling van de bladeren en van de
spruitjes in de okselsvandeze bladeren
aan de basis van de hoofdstengels. Een
praktisch volledige ouderdomsresistentie werd bereikt op het moment dat
deze vergeling tot aan het tiende blad
was voortgeschreden. In 1973 was dit
het geval rond 20juli, in 1974 rond 10
juli.
Destructuur van hetgewas (de stengeldichtheid en de mate van vertakking)
had geen invloed op het tijdstip vanoptreden van ouderdomsresistentie,
evenmin de N-gift en de matevan loofgroei op het tijdstip van inoculatie. De
virusvermeerdering en knolbesmetting
in het onbehandelde gewas bleven
echter toenemen, ook na het tot stand
komen van een praktisch volledige
ouderdomsresistentie tegen kunstmatige Y^-virusinoculaties.
Deze besmetting ismogelijk het gevolg
geweest van bladluisinfecties die opgetreden zijn vóór het bereiken van volledige resistentie.
De invloed van vroege bladluisinfecties
bleek in 1974 tevens bij een andere
proef, waarbij de nateelt van een onbehandeld gewas en die van een object
waarbij half juni alle bladluizen werden
gedood en vervolgens het gewas tegen
verdere luisinfecties werd afgeschermd,
een gelijk percentage virus (bladrol)
bevatte. De besmetting met bladrolvirus heeft bij beide objecten dus al
vóór half juni plaatsgevonden; hierna was het gewas resistent tegen virusinfecties.
Deresultatenvanhetonderzoek in 1973zijn
deels gepubliceerd in het P.A.-jaarverslag
van 1974(p.82).

KIEMBEDBEREIDING VOOR SUIKERBIETEN
Bij hetzaaien op eindafstand van bieten
ishet belangrijk dat eenzo hoog mogelijk percentage van de zaden uitgroeit
tot levensvatbare planten. Hierbij is
naast de zorg voor de zaadkwaliteit en
de zaaiapparatuur de aandacht voor
het kiem- en ontwikkelingsmilieu van
veel belang.
Goed werkende precisiezaaiapparatuur, hoge kiemkracht en goede verzaaibaarheid van het zaad zijn begrippen die in het algemeen in de praktijk
weinig moeilijkheden geven.
Ten aanzien van het kiem- en ontwikkelingsmilieu zijn mogelijk nog verbeteringen door te voeren. Enkele graden
temperatuursverhoging van het kiemmilieu kan een versnelling van kieming
enopkomst vanmeerderedagengeven.
Een goede verticale waterbeweging,
zowel van boven naar beneden als omgekeerd, zal kunnen leiden tot een optimale vochtvoorziening van het kiemende zaad en kan gepaard gaan met een
betere doorwortelbaarheid van de
grond.
De vraag moet gesteld worden of de
zaaibedbereiding vlak voor het zaaien
de hierboven genoemde factoren wel
gunstig beïnvloedt. Bij normale zaaibedbereiding wordt de bovenste laag
min of meer verkruimeld, hetgeen het
gevaar voor vochtverlies in deze laag
vergroot. Het is bovendien de vraag of
het zaad wel steeds in contact komt
met de ongestoorde ondergrond.
Wanneer in de herfst zo vlak mogelijk
wordt geploegd enzonodig direct daarnaof later over devorst eenegaliserende bewerking wordt uitgevoerd, zal het
perceel in het algemeen voldoende vlak
liggen om te kunnen inzaaien.
De grond waarin wordt gezaaid, heeft
gedurende de winter tijd gehad om een
gewenste structuur te bereiken.
De precisiezaaimachine voert bij het
zaaien de grondbewerkingen uit die
juist voldoende zijn om het zaad in een
nagenoeg ideale kiempositie te brengen. D.w.z. dat het zaadje aansluiting
vindt op de ongestoorde ondergrond
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en afgedekt is met min of meer losse
grond, waardoor de vocht-, warmte- en
luchttoevoer optimaal kunnen zijn.
Enkele voordelen van het niet bewerken van de grond vlak voor het zaaien
zijn:
- De bieten worden gezaaid in grond
waarop gedurende meerdere maanden geen trekker heeft gereden. Ook
bij werkzaamheden wordt niet geredenop deplaatswaardebietenzullen
groeien. De kans op storingen in het
profiel is derhalve kleiner.
- Doordat de grond niet eerst zaaiklaar moet worden gemaakt, kan direct met het zaaien worden begonnen, dus grotere slagvaardigheid.
Denadeligegevolgen vanneerslagop
inhetvoorjaarzaaiklaargemaakt land
zijn hiermee ook ondervangen.
- In de rij voert de precisiezaaimachine
een egaliserende werking uit.
- Tussen de rijen komt bij later uit te
voeren schoffelbewerkingen de voor
de rooimachine benodigde vlakke
ligging tot stand.
- Met gevoel voor bodemomstandigheden kan mogelijk eerder gezaaid
worden. Vroeger zaaien levert gewoonlijk een hogere opbrengst op.

bedrijf uitgevoerd. Zowel wat de technische uitvoering betreft als ten aanzien van de opbrengst zijn er geen aanwijzingen gevonden dat onder de omstandigheden waaronder de proef is
uitgevoerd, zaaibedbereiding
vlak
vóór het zaaien zinvol is geweest.
INVLOED VAN DE N-VORM OP HET
PRODUKTIEPATROON VAN SUIKERBIETEN NA GRASZAAD
Om meer inzicht te krijgen in het verloop van N-mineraal in degrond naeen
eenjarige stoppel van Engels raaigras en de invloed hiervan op suikerbieten is een oriënterende proef genomen op het P.A.-bedrijf.
De graszaadstoppel is op twee manieren bewerkt:
a. frezen in augustus, ploegen in november;
b. alleen ploegen in november.
Hierover zijn twee bemestingsobjecten
gelegd:
1. 214kg stikstof per ha indevorm van
ureum op 12 november 1974;
2. 170 kg stikstof in de vorm van kalksalpeter op 23april 1975.
Stikstofprofielbemonstering

Een oriënterend onderzoek over dit onderwerp is in 1975 op het P.A.-proef-

Het proefveld is op 18 februari 1975
bemonsterd op N-mineraal in lagen van

Tabel 22. Hoeveelheid N-mineraal in kg in de grond.
Hoeveelheid N-mineraal in kg in de grond.
bemesting
bewerking
lagen in cm
data bemonstering
18febr. 1975
6 mei 1975
9 juli 1975
3 0 sept. 1975

214 kg N als ureum op 12 nov. 1974
0-20

14,0
16,2
19,0
6,6

gefreesd en geploegd
20-40 40-60 60-80

24,3
22,6

36,5
44,9

36,9
44,9

10,8
2,3

29,3
0

23,1
2,1

bemesting
bewerking
lagen in cm
data bemonstering
18febr. 1975
6 mei 1975
9 juli 1975
3 0 sept. 1975
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80-100 Tot.

32,9
9,6
5,6
2,1

144,7
138,2
87,8
13,1

0-20

10,0
20,3
25,0

20-40

geploegd
40-60 60-80

26,0
25,3
12,5

80-100 T o t .

26,4
40,7
42,9
34,6
25,7
15,0
niet bemonsterd

15,2
9,6
5,8

118,3
132,7
84,0

170 kg N als ureum op 12 nov. 1974
0-20

gefreesd en geploegd
20-40 40-60 60-80 80-100 Tot

15,6

10,1

55,5
11,0

21,3
2,4

9,5
9,0
niet bemonsterd
10.1
9,4
2,4
2,2

10,9

55,1

6,0
4,4

102,3
22,4

0-20

9,8

20-40

8,0

geploegd
40-60 60-80

12,0
7,5
niet bemonsterd

80-100 Tot.

7,5

44,8

Gewasreactie

20 cm van 0tot 1m diepte. Uit tabel 22
blijkt dat de hoeveelheid N-mineraal
toen hogerwasop demetdefreesvoorbewerkte stroken dan op de alleen geploegde stroken.

De vraag is nu hoe het gewas suikerbieten reageert op de gevonden verschillen in de plaats en de hoeveelheid
van de stikstof in het profiel.
Intabel 23zijn deopbrengsten aanwortel en loof en het suikergehalte bij de
proefrooiingen weergegeven. Het opkomstpercentage was bij alle objecten
75%.

Bij de tweede bemonstering op 6mei is
de hoeveelheid N-mineraal van het object ureum op het gefreesde gedeelte
ietsgedaald en op hetalleen geploegde
gedeelte iets gestegen in vergelijking
met de eerste bemonstering. Het toen
aanwezige verschil tussen deze twee
objecten is praktisch verdwenen. Dit is
vooral toe teschrijven aan de verlaging
in de laag 80-100 cm bij het gefreesde
en daarna geploegde object.
Bij de derde bemonstering op 9 juli
blijkt de stikstof bij het object kalksalpeter voor ruim 75%in de laag 0-40cm
te zitten. Bij het ureumobject frezenploegen bevindt zich 34% in deze laag
en bij ploegen 44%.

Uit de tabel blijkt, dat van 26juni tot 3
juli de "toename" aan verse wortel en
aan vers loof op de kalksalpeterobjecten grotej isgeweest dan op de ureumobjecten. Dit verschil en het lagere suikergehalte bij de kalksalpeterobjecten
wijst in de richting vaneen ruimere stikstofvoorziening bij die objecten in die
periode. Op 14augustuswasde situatie
sterk gewijzigd. Zowel het versewortelals loofgewicht zijn in de periode van 3
juli tot 14augustus op de ureumobjecten meer toegenomen dan op de kalksalpterobjecten. Het suikergehalte is
daarentegen op de objecten kalksalpeter veel sterker gestegen. Dit wijst op

Tabel 23.Opbrengstenaanwortel enloof enhetsuikergehaltevandewortelopdeverschillende
rooidata.
objecten
rooidata

26/6
3/7
14/8
21/8
23/9
28/10

gefreesd+geploegd
wortelgew.
kg/ha

suikergehalte

1.629
4.031
38.975
45.254
59.802
60.208

geploegd
wortelgew.
kg/ha

suikergehalte

%

vers
loofgew.
kg/ha

%

vers
loofgew.
kg/ha

6,03
9,18
14,98
16,01
18,46
18,46

10.350
15.218
46.928
49.103
27.770
23.450

1.729
4.079
37.846
45.158
57.552
62.490

6,01
9,00
15,49
16,34
18,42
18,59

10.650
15.927
45.218
47.713
29.665
26.768

kalksalpeter
objecten
rooidata

26/6
3/7
14/8
21/8
23/9
28/10

gefreesd + geploegd
wortelgew.
kg/ha

suiker
gehalte

1.777
4.520
35.479
40.978
59.594
64.250

geploegd
wortelgew.
kg/ha

suiker
gehalte

%

vers
loofgew.
kg/ha

%

vers
loofgew.
kg/ha

5,41
8,00
16,32
16,55
17,74
18,22

13.375
21.833
36.843
34.563
31.083
28.750

1.695
4.722
34.938
41.000
59.271
61.635

5,52
8,36
16,12
16,75
17,95
18,06

10.066
23.010
32.835
32.635
30.570
30.765
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een minder goede stikstofvoorziening
in de kalksalpeterobjecten in deze
periode. Deze mening wordt gestaafd
door de volgende waarnemingen:
- de bewortelingsdiepten van alle objecten zijn gelijk, nl. 70-90 cm;
- het vochtgehalte verieert in de laag
0-50 cm van 9,5 tot 16 volume-procenten en in de laag 50-85cm van 24
tot 28 volumeprocenten.
Daar er vanaf 9 juli tot 19 augustus
praktisch geen neerslag is gevallen,
nemen wij aan dat er in deze periode
geen verplaatsing van stikstof heeft
plaats gevonden.
Uit tabel 23 blijkt de stikstofvoorziening
van de ureumobjecten in de laag waar
de wortels voor de vochtvoorziening
van de plant zorgen,aanzienlijk beter te
zijn dan van de KS objecten. Bij het
ureumobject ishet gefreesde en daarna
geploegde gedeelte dan nogweer beter
dan het uitsluitend geploegde gedeelte.
Vanaf 19 augustus is regelmatig neerslag gevallen. Uit de rooiing op 23september blijkt dit degroei van de gewassen te hebben beïnvloed: het loof van
de ureumobjecten vertoont een sterke
teruggang en het suikergehalte is sterker gestegen dan bij de kalksalpeterobjecten (tabel 23). De ruimere beschikbaarheid aan stikstof bij de kalksalpeterobjecten heeft de uitwerking niet gemist.
Bij de eindrooiing blijkt dat de objecten
ondanks het verschil in groeiritmen
niet tot opbrengstverschillen zijn gekomen. Wel is uit deze oriënterende
proef naar voren gekomen, dat de
plaats waar de N-mineraal zich bevindt
in samenhang met de wortelontwikke-

ling van invloed zal kunnen zijn op de
groei van loof en wortel en op het verloop van het suikergehalte.
GRANEN EN MAIS
Standruimte bij wintertarwe
Sinds 1973 is vooral bij wintertarwe de
invloed van de standruimte op de opbrengst onderzocht. Daarbij is gebleken dat een betere plantenverdeling, te
verkrijgen via nauwere rijenafstanden
of nauwkeurig breedwerpig zaaien, uit
een oogpunt van oogstzekerheid meer
aandacht verdient verdient (tabel 24).
Uit tabel 24 blijkt dat in 1973, toen vrij
ernstige legering en ziekte-aantasting
voorkwamen, breedwerpige zaai, 121/2
cm rijenafstand en een geringere zaaidichtheid gunstig zijn geweest voor de
opbrengst. Bij deze objecten was het
gewas steviger en minder aangetast
doorziekten.
In 1974 en 1975,jaren met weinig ziektenen legering, ishet effectvandezaaimethode gering geweest, al lijkt ook
dan een nauwe rijenafstand iets gunstiger.
In 1974 en 1975,jaren met weinig ziektenen legering, isheteffectvandezaaimethodegering geweest, allijktook dan
een nauwe rijenafstand iets gunstiger.
In tegenstelling tot 1973 en 1974 heeft
een hoge zaaidichtheid in 1975 gunstig
gewerkt. Dit hangt samen met een holle
stand van het gewas als gevolg van een
slechte opkomst en een zeer late Nbemesting.

Tabel 24.Invloedvandezaaimethodeopgewasontwikkeling endekorrelopbrengst vanwintertarwe (Lely) te Lelystad (1973-1975).
1973

1974

1975

zaaizaadhoev. kg/ha

140

200

90

180

90

160

planten/m (gem)
aren/m 2 (gem.)

310
380

440
430

190
440

350
480

120
330

220
370

62,7
64,8
68,3

56,7
60,5
62,8

82,1
83,8
82,5

81,2
81,5
81,7

77,0
78,2
75,7

79,7
81,0
79,6

opbrengst (kg/are)
25 cm rijenafstand
12V4 cm rijenafstand
breedw. (Nordsten)
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Spruitontwikkeling en korrelproduktie
van wintertarwe
In 1974 is voor een viertal combinaties
van plantdichtheid (90 en 180 kg zaaizaad/ha) en plantenverdeling (121/2 cm
en 25 cm rijenzaai) de gewasontwikkeling gedetailleerd bestudeerd. Van
deze objecten is op kleine schaal de
vorming en ontwikkeling van de spruiten en hun bijdrage aan de korrelopbrengst nagegaan. Tijdens de fase van
uitstoeling zijn door middel van gekleurde plastic ringen de spruiten onderscheiden in vier leeftijdsgroepen.
Enkele resultaten van deze gewasstudie zijn weergegeven in figuur 13. Aangezien vernauwing van rijenafstand
slechts een beperkte positieve invloed
heeft gehad op de gewasontwikkeling
enopbrengst, isalleen gelet op dezaaizaadhoeveelheden.
De plantdichtheid heeft geleid tot duidelijke verschillen in gewasopbouw,
echter niet in korrelopbrengst.
Bij de lage plantdichtheid zijn per plant
meer spruiten gevormd, gedurende een
langere periode. Aan het eind van de
uitstoelingsfase waren bij de lage en
hoge dichtheid respectievelijk 5,7 en
3,6 spruiten per plant aanwezig, ofwel
940 en 1235 spruiten per m2.

De fertiliteit van spruiten nam af, naarmate de spruiten laterzijn ontstaan. Dit
was heel duidelijk te zien bij de hoge
plantdichtheid,'waar slechts 15% van
alle zijspruiten tot aarvorming is gekomen. Bij de vroeg gevormde zijspruiten
was dit 30%. Het belang van zijspruiten
was bij de lage plantdichtheid aanzienlijk groter; daar hebben 38%van het totale aantal zijspruiten en 86% van de
vroeggevormde zijspruiten een aar gevormd.
De bijdrage van de diverse groepen
spruiten aan dekorrelopbrengst is voor
beide plantdichtheden zeer verschillend. Bij de dichte stand hebben de
hoofdspruiten voor 81% de korrelopbrengst bepaald, terwijl zij slechts 28%
van het totaal der spruiten uitmaakten.
De betekenis van zijspruiten is klein;
met name de vele spruiten welke na 20
maart zijn gevormd, hebben slechts
voor 3% bijgedragen aan de korrelopbrengst. Bij de lage plantdichtheid was
de invloed vandehoofdspruiten minder
uitgesproken en droegen zijspruiten in
aanzienlijke mate bij tot de korrelopbrengst. Dit gold met name voor de
vroeggevormde zijspruiten, welke vrijwel eenzelfde aargewicht bereikten als
hoofdspruiten bij de dichte stand.

Fig.13. Deinvloedvan despruitleeftijdopdeprocentueleverdeling van hetaantalspruiten (1),
hetaantal aren (2)endekorrelopbrengst (3)bij twee plantdichtheden.
%
100r

80

160 planten / m 2

320 planten/m 2

A ~ hoofdspruiten
B — zijspruiten. gevormd voor 20/3/74
C — zijspruiten, gevormd tussen 20/3/74 en 3/4/74
D — zijspruiten, gevormd nà 3/4/74

60

40

23

20
2

S.

1
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WINTERTARWEZAAI MET HET
VLIEGTUIG
In de natte herfst van 1974, toen normale uitzaai van wintertarwe in vele
gevallen onmogelijk was, isca. 2500 ha
tarwe met het vliegtuig gezaaid. Om
enig inzicht te krijgen in de resultaten
van deze zaaimethode zijn, samen met
het I.M.A.G., op verschillende praktijkpercelen waarnemingen verricht. Daarnaast is in een proef te Lelystad de invloed nagegaan van de ligging van het
zaaibed en van het inwerken van het
zaad op het resultaat van vliegtuigzaai
en normale breedwerpige zaai. De ervaringen met vliegtuigzaai in 1974 zijn
in P.A.-rapport nr. 29 samengevat.
Uitdezeproef isgebleken dat metvliegtuigzaai, mits het zaad direct wordt ingewerkt, een regelmatige plantverdeling en eenzelfde opbrengst als bij normale breedwerpige zaai kan worden
verkregen. Bij niet inwerken van het
zaad was de opkomst door vogelschadevrijwel nihil. Dit inwerken moetevenwel direct geschieden; inwerken 10
dagen na het zaaien heeft de opkomst
zelfs negatief beïnvloed, o.m. door beschadiging van ontkiemende korrels.
Een bewerking van de ploegvoor met
een cultivator voor het zaaien heeft
geen betere opkomst gegeven.
Wanneer geen vogelschade optreedt,

Fig. 14.Inzaaien van wintertarwe met een
vliegtuig.

, f

hoeft niet inwerken van het zaad geen
invloed op opkomst en opbrengst te
hebben.
Als gevolg van vogelschade is in de
praktijk ongeveer 30% van de met het
vliegtuig gezaaide wintertarwe uitgereden. Op de overige percelen zijn, ondanks een veelal wat dunne stand,
zeker in vergelijking met de zomertarwe-opbrengsten redelijke resultaten
verkregen. Wanneer niet teveel zijwind
optreedt, ismet vliegtuigzaai een regelmatige zaadverdeling goed mogelijk.
Het risico van vogelschade maakt, ook
bij gebruik van vogelafweermiddelen,
inwerken van het zaad noodzakelijk.
Mede hierdoor moet vliegtuigzaai worden gezien als een noodmaatregel.
Teeltonderzoek bij wintergerst
|n ons omringende landen isde wintergerstteelt de laatste jaren sterk uitgebreid. In ons land krijgt dit gewas, dat
o.a. in verband met de arbeidsorganisatie vooral op graanbedrijven goed in
het bouwplan zou passen, echter weinig aandacht. In de praktijk kunnen
vooral de geringe strostevigheid en het
optreden van ziekten eenprobleem vormen. Onderzoek in 1975toont datevenals bij tarwe stikstofdeling en gebruik
van fungiciden in deze opzichten perspectief kunnen bieden (tabel 25).
Mede door de vrij dunne stand is in
deze proeven geen ernstige legering
opgetreden. Deling van de N-gift heeft
de strostevigheid verbeterd en bij de

Fig. 15. Meerperspectief voor wintergerst?
M l » ••"•V':-
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Tabel 25. Invloed van stikstofbemesting enziektebestrijding op de opbrengst van wintergerst
in1975.
plaats
(ras)
bemesting
70 kg N
105 kg N
35 + 3 5 N (F6-7)
70 + 3 5 N (F6-7)
100 = . . . kg/ha
* Fo = onbehandeld
F1 = %I Calixin in

Nw. Beerta
(Regia)

Lelystad
(Bantengl
Fo*
100
105
106
108

Fo*
100
101
97
103

F1*
100
111
107
117

F1*
107
111
97
110

Wijnandsrade
(Banteng)
Fo*
100
102
93
110

6.530

6.850

F1*
97
107
96
115

6.000

stadium 5 en 7 en 4 kg

hoge kunstmestgift tot een opbrengstverhoging geleid. Hoewel alleen te
Nieuw Beerta enige aantasting door
meeldauw en gele roest is voorgekomen, heeft ziektebestrijding in alle
proeven, met name bij de hoogste Ngift, een duidelijk positief effect gehad
op de opbrengst. Uit andere resultaten
is gebleken dat dit effect vooral moet
worden toegeschreven aan de bespuiting met Bavistin M bij de bloei.
Uit deze resultaten blijkt, dat de oogstzekerheid en de opbrengst door bepaalde teeltmaatregelen nog kunnen
worden verbeterd; wellicht wordt wintergerst hierdoor iets aantrekkelijker
voor de praktijk.

STANDDICHTHEID
SCHADE BIJ MAIS

met name in een slechte kolfzetting.
De oorzaak ligt vooral in het feit dat de
stamperdraden niet of sterk vertraagd
tot ontwikkeling komen. Deze verschijnen dan deels pas na de béstuivingsperiode, hetgeen een onvolledige bevruchting tot gevolg heeft. Uit proeven
in 1975 isduidelijk gebleken datdit percentage kolfloze planten als gevolg van
de droogte toeneemt naarmate het
plantgetal hoger is (tabel 26).
Te Vredepeel (beregening) en Kloosterburen, waar het gewasvoldoende vocht
ter beschikking had, is bij de dichte
stand de kolfzetting normaal geweest.
In Nijverdal en vooral in Diepenheim
waar vrij ernstige droogte is opgetreden, kwam bij de dichte stand een hoog
percentage kolfloze planten voor.
Het late ras Pioneer 388 reageert in dit
opzicht duidelijk ongunstigerdan LG11.
De slechte kolfzetting zal de ZW-opbrengst zeker negatief beïnvloeden.
Op dedroogtegevoelige gronden isdan
ook een lager plantgetal (bijv. 7 planten/m2) aan te bevelen. Dit temeer omdat invorige proeven gebleken isdat in
normale jaren bij 7 planten/m 2 de ZWopbrengst nauwelijks lager is dan bij 9

EN DROOGTE-

De zomer van 1975 is qua temperatuur
zeer gunstig geweest voor de groei van
maïs. Wel heeft het gewas hier en daar
van de droogte geleden: maïs is vooral
in de periode rond de bloei bijzonder
gevoelig voor vochtgebrek. Dit uit zich

Tabel 26.Aantal kolven per plant in standruimteproeven met snijmaïs in1975.
plaats

Vredepeel
Kloosterburen
Nijverdal
Diepenheim

ras

LG11
LG11
LG11
LG11
Pioneer 388

platen per m
7

9

0,99
1.00
1,14
0,96
0,68

0,98
1,02
0,91

10

0,90
0,58

11

13

0,90
0,99
0,82

0,89
0,88
0,66
0,72
0,28
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planten/m 2 , terwijl nog hogere dichtheden geen enkel voordeel opleveren.
Nagegaan wordt in hoeverre een vollediger bevruchting mogelijk is door
een verlenging van de bestuivingsperiode via een geringe bijmenging
van een later ras.

in de proef te Creil gunstig gewerkt op
de opbrengst.
Om tegemoet te komen aan de wensen
van maïstelers, brengt de kunstmestindustrie nu ook in Nederland de meststof 18-48 op de markt.
OOGSTTRAJECT BIJ SNIJMAIS
Eengoede benutting van dedureoogstmachines voor snijmaïs vraagt om een
ruim oogsttraject. In normaal afrijpende snijmaïs wordt algemeen het harddeegrijpe stadium als optimaal oogststadium aangehouden.
Vroeg oogsten kan niet alleen opbrengstverlies geven, maar bovendien,
als gevolg van het nog v-rij lage ds-gehalte, aanzienlijke conserveringsverliezen. Daarentegen kan met name bij
vorstschade laat oogsten eveneens opbrengstverlies betekenen. Uit oogsttijdenproeven blijkt, dat de verliezen als
gevolg van te vroeg of te laat oogsten
veelal onderschat worden. Enkele resultaten van deze proeven zijn in tabel
28weergegeven.

RIJENBEMESTING BIJ MAIS
Rijenbemesting met fosfaat (triplefosfaat) is een normale teeltmaatregel bij
maïs. Vooral in een koud voorjaar
wordt hierdoor de beginontwikkeling
van de maïs bevorderd. In gezamenlijk
met het IBuitgevoerde proeven isnagegaan of dit effect nog te verbeteren is
wanneer een geringe hoeveelheid stikstof wordt toegevoegd in de vorm van
ammonfosfaat (11-52). Deze stikstof
zou de fosfaatopname bevorderen.
Doordat bij stikstofrijenbemesting gemakkelijk kans op verbranding van de
jonge planten bestaat, moet de N-gift
vrij laag zijn, hetgeen eisen stelt aan de
strooiregelmaat. In de proeven is met
ammonfosfaat een duidelijk betere beginontwikkeling bereikt, ook wanneer
de overige stikstof laat (40 cm gewashoogte) is toegediend. Deze betere beginontwikkeling is evenwel in deds-opbrengst maar matig tot uiting gekomen.
Voor de ZW-opbrengst gelden dezelfde
of iets grotere effecten. Over het algemeen is bij NP-rijenbemesting de rijping beter, hetgeen in een iets hoger
ds-gehalte van de koif tot uiting komt.
In het droge jaar 1975 heeft uitstel van
de stikstofbemesting, waardoor het gewas zich minder fors heeft ontwikkeld,

Het optimale oogsttijdstip waarbij de
maïs deegrijp tot harddeegrijp was, varieerde in deze proeven van 5tot 15oktober. In de praktijk neemt de snijmaïsoogst gemiddeld ruim vier weken inbeslag. Gezien deverliezen die in tabel 28
staan vermeld,zal opverschillende percelen dan ook niet de maximale opbrengst worden bereikt. Om de verliezen zo klein mogelijk te houden, is het
belangrijk dat bij de volgorde van oogsten rekening gehouden wordt met de
natuurlijke verschillen in rijping.
Anderzijds zou meer variatie in rijping

Tabel 27.Deinvloedvanrijenbemesting metammonfosfaat (benc) t.o.v.triplefosfaat (a) opde
ds-opbrengst (relatief) vansnijmaïs.

bemesting per ha
rijen

breedwerpig

(a) 100 kg P 2 O s

180 kg N
(bij zaaien)
158 kg N
(bij zaaien)
158 kg
(laat)

(b) 100 kg P 2 O s
22kgN
(c) 100 kg P 2 0 5
22kgN
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Rolde

Lelystad

Creil 1975

1973

1974

1974

100

100

100

100

100

-

101

105

102

106

94

105

111

108

103

niet beregend beregend

Tabel 28. Invloed van oogsttijdstip op de bruto- en geschatte netto-ZW-opbrengst van snijmaïs
(gemiddelde 7 proeven in 1972-1974).
ZW-opbrengst

optimale oogsttijd
10dagenvroeger
20dagenvroeger
30 dagenvroeger
10dagen later

bruto

netto*

9390 kg/ha
- 3%
- 8%
-18%
- 4%

8090 kg/ha
- 7%
-16%
-29%
- 2%

* Berekend uit dedoor Schukking (P.R.) gegeven relatie tussends-gehalteenconserveringsverliezen.

door spreiding in de rassenkeuze m.b.t.
de vroegrijpheid wenselijk zijn.
Het opbrengst- en kwaliteitsverloop t i j dens de rijping is zowel afhankelijk van
het weer in de herfst als van het bereikte rijpingsstadium. Om een g o e d advies
omtrent het oogsttijdstip te k u n n e n geven, zullen deze aspecten nader w o r den onderzocht.
PEULVRUCHTEN

EN

CONSERVEN

produkt, kan het v o o r k o m e n dat wat
men meent te w i n n e n d o o r zo volledig
mogelijk uit te dorsen, weer voor een
groot gedeelte verloren gaat d o o r het
uitschonen van het beschadigde p r o dukt. In tabel 29 en 30 isvoor resp. d o p erwten en t u i n b o n e n een voorbeeld gegeven hoe de dorsintensiteit afhangt
van het toerental van de schoepenas en
hoe de beschadigingscijfers op een g e wijzigd toerental reageren.

Dorsonderzoek
Vanaf 1973 is in samenwerking met het
I M A G het dorsonderzoek bij d o p e r w t e n
en tuinbonen uitgevoerd met behulp
van een goed regelbare stationaire
mini-dorser. Met deze machine is het
mogelijk o m het d o r s p r i n c i p e aan de
hand van model-onderzoek g r o n d i g te
bestuderen.
Een optimaal dorsresultaat w o r d t gekenmerkt d o o r een behoorlijke capaciteit, een nagenoeg volledig uitdorsen
en een minimale beschadiging. Gebleken is dat de mate van uitdorsen en van
beschadiging onderling sterk afhankelijk zijn. In het bijzonder wanneer de fabriek afrekent op basis van g e s c h o o n d

Tabel 29.Invloedtoerentalvan de schoepenas op verlies en beschadiging bij het dorsen
van doperwten (ras: Onyx); Tm=117 1 );
juli 1974.
toerental
schoepenas

275 rpm
300 rpm
325 rpm

verlies als
percentage
niet
uitgedorste
korrels
3.8
1,0
0,3

beschadiging
als percentage
verzachting
t.o.v. een
handgedopt
monster
15,5
20,0
24,0

1) T/m ± 120 iseenoptimaal stadium m.b.t.
consumptiekwaliteit.

Tabel 30. Invloed toerental van de schoepenas op verlies en beschadiging bij het dorsen van
tuinbonen (ras: Felissa); Tm= 124;juli 1974.
toerental
schoepenas

225 rpm
250 rpm
275 rpm
300 rpm

verl esals percentage
niet uitgedorste korrels

3,2
1,0
0,1
0

heel
beurs
kap
in gewichtsprocenten van het uitged
ste produkt
61,5
47,9
35,0
20,0

38,4
51,0
63,7
76,9

0,1
1,1
1,3
3,1
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Een ander belangrijk punt dat uit het
onderzoek naar voren isg e k o m e n , is de
invloed van de schoeplengte. Als bij g e lijkblijvende omtreksnelheid van het
uiteinde van de schoepen w o r d t g e dorst met lange, middellange of korte
schoepen, dan is de dorsintensiteit bij
het gebruik van lange schoepen het

grootst. Dit wijst op het bestaan van een
uitwrijfeffect tussen het uiteinde van
lange schoepen en de opvoerbalken
van de zeefkorf. Wanneer de beschadigingscijfers bij eenzelfde mate van uitdorsen met elkaar w o r d e n vergeleken,
dan blijkt het dorsen met de lange
schoepen tot minder beschadiging te

51

Tabel 3 1 .Invloed s c h o e p l e n g t e o p de mate van b e s c h a d i g i n g bij het d o r s e n van t u i n b o n e n (ras:
Bianka); T m = 117; 19 juli 1974.
lange schoepen
toerental
schoepenas

225 rpm
250 rpm
275 rpm

middellange schoepen

snelheid
verlies beurs kapot
schoepuitin gewichtsprocenten
einde m/sec van het uitgedorste
Produkt

3,2
0,3
0,5

6,8
7.5
8,3

19,6
30,4
56,6

2,7
4,1
3,4

toerental
schoepenas

snelheid
schoepuiteinde
m/sec

HANDELSGEWASSEN

7,4
3,3
1,1

7,5
8,2
8,9

265 rpm
290 rpm
315 rpm

verlies beurs kapot
in gewichtsprocenten
van het uitgedorste
produkt
40.3
44.4
51.5

3,5
7,0
11,0

voorgekomen. De voorjaarsbespuitingen hebben evenwel niet tot een duidelijke opbrengstverhoging geleid zodat
bij deze rassen een lichte voorjaarsaantasting kennelijk geen opbrengstverlaging veroorzaakt.
In de herfst van 1974 stond weer een
meeldauwbestrijdingsproef op het programma, waarbij de herfstbespuitingen
zouden beginnen zodra meeldauw
plaatselijk enige bladeren per plant
voor meer dan de helft aangetast zou
hebben.
In tegenstelling tot voorgaande jaren is
dit stadium niet bereikt en de proef is
daarom niet uitgevoerd. Ook in de
herfst van 1975 is bijzonder weinig
meeldauw waargenomen.
Dit wijst erop, dat het voorkomen en de
schade van meeldauw in veldbeemd
in deeerste plaats afhankelijk isvan het
ras en in de tweede plaats van het weer
in een bepaald jaar. Inhoeverrebepaalde weersomstandigheden bevorderlijk
zijn voor het optreden van meeldauw is
niet duidelijk.
Wel is het zaak iedere herfst de meeldauwsituatie in de herfst nauwlettend
in het oog te houden en met Calixin te
spuiten zodra er bladeren zijn die voor
meer dan 50%aangetast zijn.
Uit vergelijking van de voorjaarsaantasting van Prato met die van Baron en
Delft komt naar voren dat er weinig
kans isop eenopbrengstverlaging door
meeldauw zo lang het vlagblad vrij blijft
van aantasting.

Meeldauwbestrijding in veldbeemd
In het P.A.-jaarverslag van 1973zijn de
resultaten vermeld van enige proeven
in veldbeemd (ras Prato) waarbij twee
herfstbespuitingen resulteerden in verhoging van deopbrengst met 100%vergeleken met het object "onbehandeld".
Het ras Prato staat echter bekend als
een ras dat bijzonder gevoelig is voor
meeldauw en de vraag rees in hoeverre
bij andere rassen meeldauwbestrijding
in de herfst of inhetvoorjaar noodzakelijk zou kunnen zijn. Daarom is in de
herfst van 1973op het P.A.-Proefbedrijf
een proef aangelegd waarin voorop
stond de meeldauw zo goed mogelijk te
bestrijden in de herfst respectievelijk
het voorjaar.
In de herfst zijn daartoe drie bespuitingen met 0,75 ICalixin perha uitgevoerd
en in het voorjaar twee (tabel 36).
In de herfst van 1973 is in beide rassen
aantasting door meeldauw waargenomen, alhoewel niet in die mate dat er
een opbrengstderving verwacht werd.
De uitgevoerde Calixjn-bespuitingen in
de herfst hebben de meeldauw goed
bestreden en volgens de gegevens in
tabel 36 geleid tot een opbrengstverhoging van 9% bij Delft en 18%bij Baron. In develdjes die alleen in de herfst
bespoten zijn, is in mei enjuni een lichte aantasting waargenomen in Delft en
een matige aantasting in Baron. In de
veldjes die wèl behandeld zijn in het
voorjaar, is vrijwel geen meeldauw

Tabel 36. Resultaten van een m e e l d a u w b e s t r i j d i n g s p r o e f in de v e l d b e e m d r a s s e n Baron en Delft.
bespuitingen
(+= wel) (- = niet)

T A B E L 36
objecten

12 sept.

2okt.

24 okt..

A
B
C
D

+
+
.
.

+
+

+
+

opbrengsten
P.A. 373
P.A. 211
17 apr.

verschil tussen 2 objecten betrouwbaar indien groter dan
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21 mei

Delft
100=
1505 kg/ha

Baron
100=
1395 kg/ha

100
98
92
89

100
100
88
76

11

17

Straatgras- en duistbestrijding in veldbeemd
Al enige jaren is het middel chloorprofam (Chloor IPC) beschikbaar voor de
bestrijding van duist in veldbeemd. In
deze soort is evenwel bijna altijd een
bespuiting tegen straatgras noodzakelijk met methabenzthiazuron, diuron of
buturon.
Uit voorgaande proeven van het CABO
met veldbeemd onder vlasgeteeld, was
reeds gebleken dat een bespuiting mét
diuron of buturon in begin oktober gevolgd door chloorprofam eind november teveel risico voor het gewas met
zich mee brengt. Combinatie met
methabenzthiazuron bleek wel veilig te
zijn. Bij de teelt van veldbeemd onder
wintertarwe zal ook een bespuiting met
TCA tegen wintertarwe-opslag noodzakelijk ziijn.

In een proef in Zeeland is daarom nagegaan of een gewas zowel TCA,
methabenzthiazuron als chloorprofam
kan verdragen (tabel 37).
Aangezien het voorkomen van veel
wintertarwe-opslag verstorend werkt in
de objecten waarin geen TCA is opgenomen, is de proef aangelegd in een
goed ontwikkeld gewas met dekvrucht
vlas.
Uit de resultaten blijkt methabenzthiazuron straatgras en duist goed bestreden te hebben. Inde objecten met TCA
is geen nadelige invloed op het gewas
waargenomen en ook de opbrengsten
zijn niet lager komen te liggen.
In object Den Fkwamzoveel straatgras
voor dat het een opbrengstverlaging
heeft veroorzaakt.
De conclusie is dat zonder risico TCA
in combinatie met methabenzthiazuron
en chloorprofam kan worden toegepast.

Tabel 37. Toepassing van T C A , c h l o o r p r o f a m en m e t h a b e n z t h i a z u r o n in v e l d b e e m d .

objecten

A. 5 kg methabenzthiazuron op 2 o k t .
5 kg TCA op 17 o k t .
B. 5 kg methabenzthiazuron op 2 o k t .
2 I.chloorprofam op 12 nov.
C. 5 kg methabenzthiazuron op 2 o k t .
5 kg TCA op 17 o k t .
2 I chloorprofram op 12 nov.
D. 5 kg TCA op 17 o k t .
2 I chloorprofam op 12 nov.
E. 5 kg methabenzthiazuron op 2 o k t .
F. 2 I chloorprofam op 12 nov.
verschil betrouwbaar.indien groter dan

% straatgras in 2 g

% duist
in 2 g

opbrengst
100 =
•2423 kg/ha

sp

0

95

0,1

0

99

0,1

0

95

3,2

0,5

83

0,1
3,0

sp.
0,2

100
88
13,8
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AFDELINGONDERZOEKIN DEREGIO'S
Ook in 1975 kon door planning en programmering van het onderzoek voor de
regionale onderzoekcentra volgens de
daarbij gebruikelijke procedure aan
het onderzoek in de regio's opnieuw
duidelijk gestalte worden gegeven. Met
name moet hierbij het overleg in de
Programmeringscommissie voor de
Akkerbouw en de centrale gesprekken
genoemd worden.
Veel suggestiesenvoorstellenvoor onderzoek blijken samen te hangen met
vraagstukken omtrent de technischeconomische mogelijkheden van verdere intensivering van het bouwplan en
daaruit veelal voortvloeiende nauwe
gewasrotaties. De toepassing van moderne technieken, zoals grondontsmetting en systemische nematiciden, hebben een geheel nieuwe dimensie aan
de mogelijkheden, maar ook aan de
vraagstellingen op dit terrein toegevoegd. Naast de opbrengsten van de
gewassen gaat het hierbij in niet minderemate om de consequenties op langere termijn voor de vruchtbaarheidstoestand en de structuur van de grond, de
ziektedruk e.d.
Een tweede, duidelijk te onderkennen
zwaartepunt binnen de onderzoekwensen ligt bij het behoud van een goede
bodemvruchtbaarheid in algemene
zin en het handhaven of zo mogelijk
verbeteren van de actuele en potentiële
structuur in het bijzonder. Deze vragen
hebben geleid en zullen leiden tot de
aanleg van een aantal proeven met organische bemesting, zowel van plantaardige als dierlijke herkomst. Ook onderzoek naar de mogelijkheden van
toepassing van rioolafvalwaterzuiveringsslib en een aantal daarmee samenhangende aspecten valt binnen dit
kader. Mede speelt hierbij de wens tot
"recycling" van afval- en restprodukten via de plantaardige produktie een
rol.
Veel vragen naar meer of nieuw onderzoek betreffen voorts de mogelijkhe56

den tot verdere fysieke opbrengstverhogingen zowel in kwantitatieve als
kwalitatieve zin en het kunnen voorkomen van terugslag van het reëel haalbare opbrengstniveau. In feite spitst deze
vraag zichtoeopeenverkleinen van het
verschil tussen enerzijds het optimale
en anderzijds het werkelijke opbrengstniveau.
Hiermee samenhangend blijven ondermeer rassen-, bemestings-, gewasbeschermings- en grondbewerkingsproeven zeer actueel. Ook vraagstukken als
beregening en mogelijkheden tot profielverbetering bij daarvoor in aanmerking komende gronden krijgen in dit
licht hernieuwde belangstelling.
In de vierde plaats komt een aantal facetten naar voren dat samenhangt met
de wens "nieuwe" gewassen in het
bouwplan te kunnen opnemen. Veelal
betreft het hier gemechaniseerd te telen
vollegrondsgroentegewassen op akkerbouwbedrijven, waarbij o.a. diverse
teelttechnische facetten aan de orde
komen. Iets soortgelijks doet zich ook
voor bij een bekendgewasalskoolzaad,
waarbij de overschakeling naar erucazuurarme rassen meerdere teelttechnische vragen opwerpt.
Tot slot kunnen als afzonderlijke categorie van onderzoekwensen worden
genoemd de problemen en deelproblemen, die voortvloeien uit het streven
naar verdergaande mechanisering en
rationalisatie van de produktie. Dit
blijkt steeds weer een belangrijk vraagstuk dat nauw verweven is (koppeling
en terugkoppeling) met de plantenteelt
als zodanig. Als voorbeeld in dit kader
kan worden genoemd de ontwikkelingen rond bewaring, transport en plantmethoden van pootaardappelen bij de
teelten van zowel consumptie- als fabrieksaardappelen ende pootgoedteelt.
De uitvoering van de werkzaamheden
en de realisering van degeplande proeven hebben dit jaar een gunstig verloop

***** \++&l«***ff*Z*\

Fig. 18. Profielverbeteringopproefboerderij "Kooyenburg".
gehad. Desondanks bleken de aantallen proeven toch zodanig dat eerder
van enige over- dan onderbelasting
sprake was.
Bij de interpretatie van de resultaten
van de proeven zal rekening gehouden
moeten worden met eenaantal typische
en kenmerkende situaties voor oogstjaar 1975. Zonder naar volledigheid te
streven kunnen in dit opzicht ondermeer devolgende aspecten worden genoemd.
- De proefvelden met wintertarwe
zijn zeer laat ingezaaid, een groot
aantal zelfs pas indeperiode eind december-medio januari.
- De structuur van de gronden was na
dezeer natte en vorstloze winter over
het algemeen matig tot slecht.

voorjaarsgewassen goed en regelmatig.
Fig. 19. Wortelbeeld vaneensuikerbietop
zware zavelgrond, dieindewintervan 1974
onder natte omstandighedenisgeploegd.

- Op de slibhoudende gronden is laat
gezaaid en gepoot: eind april- begin mei; enkele in februari aangelegde proeven metgranen uitgezonderd.
Ook op de zand- en veenkoloniale
gronden was door het weer en de invloed daarvan op de begingroei sprakevaneen laatvoorjaar. Welwas over
het algemeen de opkomst van de
57
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Tijdens de warme en droge zomer

I De bouwplannen komen over het alge-

AFDELING PROEFBEDRIJF
Algemeen:
Het totale bedrijfsgebeuren heeft het
afgelopen jaar mede in het teken gestaan van de officiële opening van het
proefstation door Minister A. P.J.M.M.
van der Steeop 17juni. Tijdens de open
dagen dieop dezefeestelijke gebeurtenis volgden, hebben ruim 1000 personen blijk gegeven van hun belangstelling voor de P.A.-activiteiten, waarbij
het warme, zonnige weer goed van pas
kwam.
Ondanks alle positieve gebeurtenissen in 1975, moet opnieuw geconstateerd worden dat het arbeidsaanbod en
de arbeidsbehoefte niet met elkaar in
evenwicht zijn.
De weersomstandigheden:
Het voorjaar is vrij normaal tot droog
begonnen. De grote hoeveelheden
neerslag die hierop in maart en april
volgden, hebben het tijdstip ende kwaliteitvandediversevoorjaarswerkzaamheden negatief beïnvloed. Met uitzondering van de maand november, is de
periode mei t/m december gekenmerkt
door droog tot zeerdroog weer. Figuur
20 geeft de hoeveelheid neerslag.als
gemiddelden per maand zoals gemeten
op het proefstation.

De gemiddelde maximum- en minimumtemperaturen per maand in figuur
21 laten zien dat de maanden maart,
april en mei het afgelopen jaarvrij koud
zijn geweest.
De gemiddelde maximum- en minimumtemperaturen in de maanden juni,
juli en augustus zijn vrij normaal geweest. Het opvallende van deze periode
is echter geweest dat op meerdere dagen, van 11-16 uur, maximumtemperaturen zijn gemeten van 25,5°C (juni),
30,5°C (juli) en 32°C (augustus). De
combinatie van deze hoge temperaturen met de droogte in deze periode
verklaart voor een gedeelte de tegenvallende kg-opbrengsten bij aardappelen en suikerbieten, maar roept anderzijds de vraag op welke graanopbrengsten behaald zouden zijn bij minder
hoge maximumtemperaturen.

Fig.21.Degemiddelde maximum-en minimumtemperaturen per maand,in 1975.

°c

Fig.20.De hoeveelheid neerslag als gemiddelden per maand zoals gemeten op het
proefstation, 1975.
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In tabel 39 is een aantal gegevens vermeld van gewassen die in 1975 op het
proefbedrijf verbouwd zijn.

Tabel 39.Gegevensvan in 1975op het P.A.-proefbedrijf verbouwdegewassen.
gewas

perceel

opp.
in ha.

ras

wintertarwe

A2
A4
B2
C6
C4
D2
D6
B4
A3

6,4
6,4
6,0
7,3
6,9
1.5
4,5
6,0
6,4

B3
C3

6,0
6,9

B1
C5

6,0
7,3

Clement
Lely
Manella
Clement
Aramir
Aramir
Aramir
Leanda
MonohiH
Monika
Monohil
Monohil+
Vigorave
Bintje
Bintje

A1
D1
G103

3,2
3,8
7,2

Bintje )
Bintje )
Bintje )

zilveruien
gras

B6
C1
A5
B5
A6
C2

6,3
6,9
6,2
6,3
6,3
6.9

Koket
Marianne
Hera
Hera
Pompei'
mengsel

snijmais
doperwten

D4
D3

4.0
7.2

LG 11
Onyx

zomergerst

haver
suikerbieten

pootaardappelen
consumptieaardappelen

graszaad (gewoon
roodzwenk)
blauwmaanzaad
vlas

netto opbrengst in
kg per ha

voorvrucht

5480
7920
6920
6850
5980
5810
5770
6600
45.500

cons, aardappelen
suikerbieten
pootaardappelen
cons, aardappelen
suikerbieten
pootaardappelen
suikerbieten
suikerbieten
wintertarwe

51.000
50.000

wintertarwe
snijmais
peulvruchten
uien
graanproeven

25.300
± 22.000

38.600

1300
2000
± 6200
± 6500
24.800
4 sneden
13.200*
4500

uien
wintertarwe
wintertarwe
vlas
zomergerst
haver
zomergerst
vlas
mai's-graszaadproeven
vlas
wintertarwe

* droge stof

Enkele opmerkingen bij tabel 39:
- wintertarwe
In het algemeen een goede tot zeer
goede opbrengst.
Rasverschillen in gevoeligheid voor
gele roest zijn duidelijk in het veld en
in de opbrengst tot uiting gekomen.
De goede opbrengst van het ras Clement op perceel C 6 is waarschijnlijk
mede het gevolg van de late zaaidatum (20 december).
De tarwe op perceel C 6 is veel later
door degele roest aangetast dan hetzelfde ras op het perceel A 2(zaaitijct
eind oktober). Alle tarwe is tegen afrijpingsziekten gespoten.
- zomergerst
Ondanks de late zaaitijd (20-21 april)
en enige structuurschade op C 4,
goede opbrengsten.
- haver

Een vrij vroege zaaidatum (28 febr.),
maar ook reeds op 5 augustus geoogst. Hl-gewicht: 52.
suikerbieten
Enigszins tegenvallende wortelopbrengsten, mede onder invloed van
eenonregelmatige stand op B3enC3.
Perceel A3 is vroeg geoogst. Dankzij
het vrij hoge suikergehalte van 16,7%
een goede suikeropbrengst/ha.
pootaardappelen
Alsgevolg van de langdurige droogte
een tegenvallende kg-opbrengst.
Dit is echter ruimschoots gecompenseerd door de kwaliteit, de sortering
en niet te vergeten de kg-prijs.
Sortering 25/28
3%
28/35 20%
35/45 63%
> 4 5 14%
61

consumptieaardappelen
De kg-opbrengst is eveneens sterk
beïnvloed door de droogte. Bovendien moest een gedeelte tevroeg geoogst worden i.v.m. de aanleg van
gasbuizen op het bedrijf.
De kwaliteit wordt redelijk goed getypeerd door het aardappeltarrapercentage van 1,2 en een percentage
grondtarra van ± 23

sortering 0/35
35/50
>50

7%
52%
41%

blauwmaanzaad
Ondanks een enigszins onregelmatige stand een buitengewoon goede
opbrengst, bij een goede kwaliteit,
vlas
De late zaai (7 en 17 april) gevolgd
door het droge weer, moest wel tot
uiting komen in de kg-opbrengst.
De kwaliteit als totaal was redelijk.
Het fijne produkt had echter een laag
lintgehalte.

- doperwten
T.M.-getal 128.
Dealsnateelt gezaaide stamslabonen
zijn door de droogte zodanig in hun
groei en ontwikkeling geremd, dat
machinaal plukken niet mogelijk was.
Proefvelden en proefveldmechanisatie
Evenals bij de praktijkgewassen zijn de
opbrengsten van de veldproeven in
sterke mate beïnvloed door min of
meer uitzonderlijke weersomstandigheden.
Zowel de vrij natte herfst van 1974 als
de natte voorjaarsperiode hebben tot
gevolg gehad dat op het uiteindelijke
tijdstip van bewerking (kunstmeststrooien, grondbewerking, zaaien, poten, frezen enz.) de grond niet altijd in
optimale conditie was.
Als gevolg hiervan is o.a. in enkele
graan- en aardappelproeven een berijdings- of bewerkingseffect ontstaan,
dat in de betreffende proeven een storende invloed heeft gehad.

Fig. 22.Wevopiwerktuigendrageropeen spoorbreedte van4,0m (constructieC. Weevers, Swifterbant)
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Dit is een extra stimulans geweest om
de proefveldaardappelrooier zodanig
aan te passen dat hij tevens kan functioneren als werktuigendrager.
Uitgaande van de breedte van de veldjes is vooral aandacht besteed aan grotere spoorbreedten (3,00en 4,00 m) zodat niet meer over de netto veldjes behoeft te worden gereden.
Bovendien is een frame geconstrueerd,
voorzien van 5 lage-drukbanden, waarop eentrekker gemonteerd kanworden.
Dankzij deze "trekkerdrager" ishet mogelijk bij het kunstmeststrooien.en de
grondbewerking van de proefvelden de
invloed van het berijden tot een acceptabel niveau terug te brengen.
Het streven om waar mogelijk arbeidsbesparing en arbeidsverlichting te realiseren heeft zich geconcentreerd op de
oogstmethode van de graszaadproefvelden.
Na bestudering van de ervaringen in
Duitsland is besloten een kleine groenvoederoogstmachine, type Hege 211,
in een aangepaste uitvoering te importeren.

Alle daarvoor in aanmerking komende
graszaadproeven zijn het afgelopen
seizoen met deze machine geoogst. De
kwaliteit van het geleverde werk is
goed, terwijl arbeidstechnisch gezien
de resultaten zeer hoopgevend zijn.
ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN MODERNE
LUCHTOPNAMETECHNIEKEN IN DE LANDBOUW (MSS PROJECT)
Reeds lang is bekend dat luchtfotografie een goed hulpmiddel kan zijn bij het
waarnemen van begroeiingen. Hiermede ismen instaatom op een bepaald
moment de aard en wijze van begroeiing over grote oppervlakten vast te leggen. Aldus kan men bovendien gegevens verkrijgen over de vegetatie op
moeilijk toegankelijke plaatsen.
Mede onder invloed van de ruimtevaart
zijn in het laatste decennium meer geavanceerde opnametechnieken ontwikkeld.
De "Nederlandse Interdepartementale
Werkgemeenschap Applicatie-onder-

F/g.23. "Trekkerdrager"metopgebouwdetrekker(constructie:Zevenbergen-deBlaak, Heinenoord)
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Fig.24.Hege211 groenvoederoogstmachine (fabrikant: H. U.Hege, Hohebuch, Waidenburg).

zoek Remote Sensing Technieken"
("NIWARS") te Delft gaat nain hoeverre
hier binnen Nederland gebruik van kan
worden gemaakt.
In samenwerking met diverse instellingen wordt hierbij momenteel vooral de
nadruk gelegd op een juiste interpretatie van deverkregen "beelden"en op de
praktische bruikbaarheid hiervan.
Een van dezezogenaamdeteledetectietechnieken is gebaseerd op het fotograferen van het aardoppervlak via een
aantal kleurfilters. Door ontleding van
een beeld in diverse kleuren is het bijvoorbeeld mogelijk om verschillen tussen vegetatievormen beter waarneembaar te maken.
Het NIWARS heeft voor 1975en 1976in
samenwerking met diverse instituten
een onderzoekprogramma opgezet om
boven geselecteerde proefgebieden
opnamen te maken met behulp van
deze techniek.
Om dit te kunnen realiseren is bijzonder veel medewerking verkregenvan de
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Franse ruimtevaartorganisatie C.N.E.S.,
die o.a. gezorgd heeft voor een vliegtuig (een "vliegend fort" uit de Tweede
Wereldoorlog !), de bemanning en apparatuur.
Aangezien de interpretatie en evaluatievandeverkregen beelden nog in studie is, kan slechts beknopt worden ingegaan op de achtergronden van de
methode en op de resultaten.
Boven het Proefbedrijf van het P.A. zijn
drie vluchten uitgevoerd, te weten op
28 mei en 30 juli 1975 (tevens is toen
gevlogen boven de Proefboerderij "De
Kandelaar") en vervolgens op 4 maart
1976.
Tijdens de opnamen is gebruik gemaakt van een multi-spectrale scanner (vandaar MSS-project). Dit apparaat tast het aardoppervlak lijnsgewijs
af. De binnenkomende gereflecteerde
zonnestraling wordt via eenprisma ontleed is diverse kleuren en vervolgens
gefocusseerd op een reeks sensoren.
Deze sensoren zetten destralingsinten-

siteit vandebetreffende kleur om in een
electrisch signaal dat op een magneetband wordt geregistreerd.
Met behulp van deze multi-spectrale
scanner kan men bovendien waarnemingen doen in stralingsgebieden
waarvoor het menselijk oog niet gevoelig is, zoals gereflecteerde ultraviolette
en infrarode straling; zelfs temperatuurstraling kan worden vastgelegd.
Tevens zijn opnamen gemaakt met een
gewone luchtfotocamera waarin een
film die voorzien was van een voor "nabij-infrarood" gevoelige laag.
Omdat de beelden vastgelegd zijn op
een magneetband kunnen zij vrij gemakkelijk in een computer worden ingevoerd. Via speciale programma's

kunnen beelden worden verkregen,
waarop ook verschijnselen naar voren
treden die voor het menselijk oog niet
of nauwelijks in het veld waarneembaar
zijn.
Bovendien kunnen via de computer gelijksoortige verschijnselen worden opgespoord en in kaart gebracht.
Na bestudering van de beelden van 28
mei en30juli 1975iseenvandebelangrijkste conclusies dat voor een goede
interpretatie het gebruik van de computer onontbeerlijk is.
Als illustratie van het voorgaande een
opname gemaakt op 28 mei 1975 van
het zuidelijk deel van het Proefbedrijf
(figuur 25). De vlieghoogte bedroeg
bijna 2000 m.

Fig. 25. Luchtopname via een aantal kleurfilters van het Proefstation voor de Akkerbouw vlieahoogte bijna 2.000m (Foto: NIWARS).
'
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De goed ontwikkelde gewassen met reeds vrij veel groene massa zijn op de foto
blauw-donkerblauw: de gewassen absorberen ten behoeve van de fotosynthese
vooral rood licht.
C2
: gras
G103 - strook 1en 6 : wintertarwe
C6
: wintertarwe (laat gezaaid)
D6** : wintertarwe, breedwerpig gezaaid met het vliegtuig en ingewerkt
D2
: wintergerst en wintertarweproeven
D4*
: graszaadproeven, de donkerblauwe banen zijn overwegend tarweopslag
in Engels raaigras.
De jongere voorjaarsgewassen met nog een beperkte hoeveelheid groene massa
zijn op de foto lichtblauw-blauwgroen.
C1
: blauwmaanzaad; de oranjegele vlekken kunnen gedeeltelijk herleid worden tot een oppervlakkige grondbewerking
C4
: zomergerst
D2*
: zomergerst naast de wintertarwe-proeven
D3
: vroeg gezaaide conserven-erwten
D4
: maïs
D6*** : zomergerst-proeven
D6*x : wintertarwe; breedwerpig gezaaid met het vliegtuig, maar niet ingewerkt;
resultaat een zeer holle stand.
Het onderscheid tussen aardappelen en bieten is op dit beeld van 28
mei 1975 nog zeer beperkt omdat
er vrijwel geen groene massa is. Er
lijkt een grote invloed te zijn van het
al dan niet aanwezig zijn van aardappelruggen, de richting van de ruggen (N-Z of O-W), detijd die verstreken is tussen het moment waarop
gefreesd, geschoffeld of gedund is
en de opnamedatum. Als gevolg van
deze grondbewerkingen zijn er o.a.
verschillen ontstaan in reliëf, losheid
en in het vochtgehalte aan de oppervlakte.
D1
aardappelen
C5
G103-7 en 8
aardappelen, kort geleG103- 3 en 5
den gefreesd
D5
G103- 4
suikerbieten
C3 suikerbieten, kort
geleden geschoffeld
Tot slot enkele markante details.
C4: gewas zomergerst; bijzonder
opvallend zijn devier blauwevakken,
die herleid kunnen worden tot de vier
herhalingen van de suikerbietenproef
op dit perceel in 1974.
De blauwe banen zijn het gevolg van
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een extra forse bladontwikkeling,
wellicht als reactie op het ondergeploegde bietenblad. De lichtgroen
(d.w.z. weinig bladmassa) gekleurde
banen tussen deze vakken wijzen op
structuurschade als gevolg van het
veelvuldig berijden van deze paden in
de bietenproef van 1974.
G103 - 4*: gewas suikerbieten; in
deze strook was inhandwerk de aardappelopslag verwijderd op 26 en 27
mei; het grondbewerkingseffect hiervan resulteert ineen enigszinsoranjegele kleur.
D5*: gewas suikerbieten; dit gedeelte van het perceel onderscheidt zich
met zijn groene tint van de oranjegele proefblokken; het verschik tussen beide kleuren is te herleiden tot
het nog niet geschoffeld/gedund
zijn van de suikerbieten in het groene
gebied.
De beelden van 30 juli 1975 geven
eveneens een zodanige informatie
over de gewassen (N-effecten; zaaitijd-effecten; doodgespoten of niet
doodgespoten aardappelen; het wel
of niet gebruiken van bestrijdingsmiddelen tegen afrijpingsziekten in
granen) en over invloeden van voorgaande gewassen of proeven (de
ligging van de aardappelproeven op

C6 in 1974 en de graszaadproeven in
1973) dat het alleszins gerechtvaardigd isom deverwachting uit tespreken dat op vrij kortetermijn mogelijkheden aanwezig zijn om met behulp

van een beperkt aantal veldwaarnemingen, deze techniek te gebruiken
bij het inventariseren van gewassoorten, de stand van degewassen en het
optreden van ziekten of afwijkingen.
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d. onderzoek naar de perspectieven en voorwaarden voor de machinale
augurkenoogst. M.v.d. Ham (PGV), J. P. Hendriks (PGV), J.A.Schoneveld (PGV). (Project nr. PGV73-13-1 en 0-4-1 (6).

1.04

(PGV 0-13-9).
Economische evaluatie van het vruchtwisselingsonderzoek en bouwplanprogrammering. H. Preuter, M. van der Ham (PGV). Zie ook project2.01.

1.05

(IMAG nr. 441).
De betekenis van mogelijke grondbewerkingssystemen voor de bedrijfsvoering,debedrijfsorganisatieenhetinkomstenniveau D.Hartmans (IMAG).
Zie ook project 2.04.

1.06

(PGV nr. 0-13-10).
Verdere ontwikkeling en praktische toepassing van methoden voor de
bedrijfsprogrammering. P. K. Cevaal, H. Preuter, M. van der Ham (PGV).

1.10

(IMAG nr. 404).
Onderzoek naar de mogelijkheden om de werkwijze bij het opstellen van
bedrijfsontwikkelingsplannen verder te rationaliseren en de praktische
inhoud van het advies te verhogen. P. K. Cevaal, H. Preuter, R. K. Oving
(IMAG), T. Tanis (IMAG), G. v.d. Werken (IMAG).

1.11

(IMAG nr. 442).
Onderzoek naar de bedrijfseconomische, arbeidsorganisatorische en
technische voor- en nadelen van verandering van rijenafstanden, in het
bijzonder bij de teelt van hakvruchten. P. K. Cevaal, D. Hartmans (IMAG).
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* 1.12

(PGV nr. 0-13-11)
Onderzoek naar de bedrijfseconomische toepasbaarheid van beregeningssystemen op akkerbouwbedrijven (zie ook project 2.13).
P. K. Cevaal, M. v. d. Ham (PGV), A. J. Hellings (PGV), L. M. Lumkes,
P. Nicolai (PGV), H. H. H. Titulaer.

* 1.13

Analyse, interpretatie enevaluatievandegegevens uitde structuurenquête
akkerbouwbedrijven. H. Preuter.

* 1.14

Onkruidonderzoek in bedrijfsverband. P. K. Cevaal, L M. Lumkes, J. D. A.
Wevers (LH.). Zie ook project 2.14.

LEI-detachement bij het P.A.
Projecten-overzicht 1976.
1.50

LEI 330
Studiebedrijven Akkerbouw. M. Draisma, J. v.d. Ploeg, E. Bouma.
a. Onderzoek grote bedrijven Noordelijke Zeeklei
b. Onderzoek grote bedrijven Veenkoloniën
c. Onderzoek grote bedrijven Zuidwestelijke Zeeklei
d. Onderzoek Samenwerkingsvormen.

1.51

LEI 333
Bijzondere Akkerbouwvormen. R. H. Lalkens.

1.52

LEI 334
Bedrijfseconomische mogelijkheden van de aardappelteeltregeling voor
de Zeeklei-akkerbouw. R. H. Lalkens.

1.54

LEI 338
Economische perspectieven van bedrijven met gemengd grondgebruik
(gezamenlijk project met het LEI-detachement bij het P.R.).

Afdeling Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband
2.01

Onderzoek naar de onderlinge relatie en beïnvloeding van gewassen.
O. Hoekstra, L M. Lumkes, C. A. A. A. Maenhout, H. H. H.Titulaer (zieook
project 1.04).

2.02

Onderzoek naar de gevolgen van grondontsmetting voor het bouwplan.
L M. Lumkes, C. A. A. A. Maenhout, A. v.d. Schaaf, H. H. H. Titulaer.

2.03

Onderzoek naar de betekenis van vruchtwisselingsgebonden graanpathogenen. W. G. M.van der Brand, O. Hoekstra, C. A. A. A. Maenhout.

2.04

Onderzoek naar de toepassing van nieuwe grondbewerkingssystemen.
J. M. A. J. Heestermans, L M. Lumkes, C. A. A. A. Maenhout, H. H. H. Titulaer (zie ook project 1.05).

2.05

Onderzoek naardemogelijkhedenopslagvaneengewasinvolggewassen te
voorkomen, resp. te bestrijden. L. M. Lumkes.

2.06

Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van groenbemestingsgewassen. H. A. te Velde.

2.07

Onderzoek naar de inpassing van groenvoedergewassen in het bouwplan.
H. A. te Velde.

2.08

Invloed van de toediening van organische afvalstoffen op de fysische en
chemische bodemvruchtbaarheid binnen vruchtwisselingssystemen.
H. H. H. Titulaer.
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2.09

Onderzoek naar de uitwerking van mechanische grondverbeteringsmethoden op detechnische mogelijkheden van hetakkerbouwbedrijf. J. M.A.
J. Heestermans, H. H. H. Titulaer (zie ook project 1.02).

2.10

Bemestingsonderzoek in bedrijfsverband. H. H. H. Titulaer.

2.11

Gedrag van persistente gechloreerde koolwaterstoffen in de bodem en
opname in gewassen..C. A. A. A. Maenhout.

2.12

Zaaibedbereiding van het tweede gewas bij akkerbouwmatige teelt van
groentegewassen. A. J. Hellings (PGV), L M. Lumkes.

2.13

Onderzoek naar de bedrijfseconomische toepasbaarheid van beregeningssystemen op akkerbouwbedrijven. P. K. Cevaal, M. v.d. Ham (PGV), A. J.
Hellings (PGV), L. M. Lumkes, P. Nicolai (PGV), H. H. H. Titulaer (zie ook
project 1.12en PGV 076).

* 2.14

Onkruidonderzoek in bedrijfsverband. P. K. Cevaal, L M. Lumkes, J. D. A.
Wevers (LH) (zie ook project 1.14).

* 2.15

De invloed van werktuigen en bewerkingstechnieken op grond en gewas.
J. M. A. J. Heestermans, L. M. Lumkes.

* 2.16

Onderzoek naarde relatie tussen debedrijfsstructuur, degrondsoort en de
werktuigenkeuze. P. K. Cevaal, L M. Lumkes, J. M. A. J. Heestermans.

Afdeling Teeltonderzoek
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3.01

Bestudering van groeifactoren in verband met de opbrengst en de kwaliteit van aardappelen. A. Schepers.

3.02

Bestudering van de mogelijkheid van toepassing van morfologische kenmerken vandeaardappelplant bij hetvaststellen vandematevan resistentie
van het gewas tegen virusziekten. A. Schepers, C. B. Bus.

3.03

Invloed van de vochtvoorziening op de groei en de opbrengst van aardappelen. A. Schepers.

3.04

Invloed van beworteling op opbrengst en kwaliteit van consumptie-aardappelen. C. D. van Loon, J. F. Houwing.

3.05

Blauwonderzoek bij aardappelen. C. D. van Loon, J. F. Houwing.

3.06

Invloed rijenafstanden bij aardappelen opopbrengst ensortering. C. D.van
Loon.

3.07

Invloed van variaties in plantafstanden in de rij op opbrengst en sortering
bij pootaardappelen. A. Schepers.

3.08

Toepassingvangroeiregulerende stoffen indeaardappelteelt. A.Schepers,
C. B. Bus.

3.09

Rationele pootgoedvoorbehandeling bij de teelt van pootaardappelen.
C. B. Bus, A. Schepers.

3.10

Fusariumbestrijding in poot- en consumptie-aardappelen. C. D.van Loon,
J. F. Houwing.

3.11

Invloed van geringe standdichtheid op knolvorm en opbrengst bij het ras
Bintje. C. B. Bus.

3.12

Opkomst en beginontwikkeling van aardappelen in relatietot de grondbewerking. C. D. van Loon, J. F. Houwing.

4.01

De invloed van de standruimte van bieten bij verschillende rassen en Nhoeveelheden op de groeicurve. J. Boer, H. H. H. Titulaer.

4.03

Beproeving zaadbehandelingen in relatietotopkomsten beginontwikkeling
van suikerbieten. P. A. M. Kromwijk.

4.04

Toepassing van groeiregulerende stoffen in de suikerbietenteelt. J. Boer.

4.06

Invloed vanaanwendingstijd vanstikstof op suikerbieten bij toepassing van
grasgroenbemesters. J. Boer.

4.07

Kiembedbereiding voor suikerbieten. P. A. M. Kromwijk.

4.08

Vitaliteit van suikerbietenzaad. P. A. M. Kromwijk.

* 4.09

Bestudering van de invloed van groeifactoren op de opbrengst van suikerbieten op een aantal praktijkpercelen. J. Boer.

5.01

Teelttechnische aspecten bij maïs in relatie tot ras.G. H.de Haan,B.A.ten
Hag.

5.02

Teeltonderzoek bij maïs. G. H. de Haan, B. A. ten Hag.

5.03

Invloed van grote giften drijfmest op de groei,opbrengst en samenstelling
van snijmaïs en op de bodem- en waterverontreiniging. G. H. de Haan.
Gemeenschappelijk project met PR,zie PR-proj. 88.111.2.1.

5.04

Toepassing van groeiregulatoren op granen. J. Kuizenga.

5.05

Teeltonderzoek kortstro-gerst en -tarwe. J. Kuizenga, B. A. ten Hag.

5.06

Voetziektebestrijding in tarwe. B. A. ten Hag, J. Kuizenga.

5.07

Inpassing ziektebestrijding in de teeltmethode van granen. A. Darwinkel,
B. A. ten Hag. Deelproject van IPO 7.2.19 en PD 3.7.2.

5.08

Relatieteeltmethode gewasstructuur enziekteaantasting bijgranen.A. Darwinkel, J. Kuizenga.

5.09

Invloedvanstikstofbemestingenziektebestrijding opopbrengst en kwaliteit
bij wintergerst. J. Kuizenga.

6.01

Teeltonderzoek droge peulvruchten. Tj. Buishand, P. H. M. Dekker.

6.02

Teelt,oogstenkwaliteitsonderzoek aanconservendoperwten. Tj.Buishand,
P. H. M. Dekker.

6.03

Teelt-enoogstonderzoek aanstamslabonen. Tj. Buishand, P.H.M. Dekker.

6.04

Teeltonderzoek tuinbonen. Tj. Buishand, P. H. M. Dekker.

6.05

Onderzoek over oogsttechniek, bewaring en transport van conservengewassen. Tj. Buishand, P. H. M. Dekker.

* 6.06

Teeltonderzoek bij winterpeen voor de conservenindustrie. Tj. Buishand,

* 6.07

Teeltonderzoek bij maaiboerenkool. Tj. Buishand, P. H. M. Dekker.

P. H. M. Dekker.
7.01

Bestudering groei en ontwikkeling van het graszaad. N. A. Bor.

7.02

Onderzoek over teelttechnieken bij graszaad. S. Vreeke, N. A. Bor.

7.03

Onkruidbestrijding in de graszaadteelt. S. Vreeke.

7.04

Teeltonderzoek aan oliehoudende gewassen. N. A. Bor, S. Vreeke.

** 7.05

Teeltonderzoek aan bietenzaad. N. A. Bor, S./Vreeke.

** 7.06

Teeltonderzoek aan vezelgewassen. N. A. Bor, S. Vreeke.

* nieuwe projecten
** afgesloten projecten
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VERKLARING GEBRUIKTE AFKORTINGEN
Afkorting

Omschrijving

APVA
CABO
CAD
CBS

Directie Agrarische Produktie, Verwerking en Afzet
Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek
Consulentschap in Algemene Dienst
Centraal Bureau voor de Statistiek

IB

Instituut voor Bodemvruchtbaarheid

IBVL
ILR
IMAG
IPO
IVRO

Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten
Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie
Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek
Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen

LEI
LH
NAK

Landbouw-Economisch Instituut
Landbouwhogeschool
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
Nederlandse Interdepartementale Werkgemeenschap Applicatieonderzoek Remote Sensing Technieken

NIWARS
PA
PD
PGV
PR

Proefstation voor de Akkerbouw
Plantenziektenkundige Dienst
Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond
Proefstation voor de Rundveehouderij

Sprenger Inst. (SI)
Stiboka
SVP
TNO

Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten
Stichting voor Bodemkartering
Stichting voor Plantenveredeling
Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
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