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INLEIDING
Dit jaarverslag is het laatste in de reeks van 6 jaren P.A. Op 30 december 1976 is
namelijk de fusie tot stand gekomen tussen het Proefstation voor de Akkerbouw en
het Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond. Van alle bij beide proefstations betrokkenen heeft dit de nodige inspanning gevraagd;op deze plaats past daarvoor een woord van waardering.
Voor het jaar 1977 wens ik alle medewerkers van beide genoemde proefstations veel
succes toe bij het geven van de noodzakelijke aandacht aandeterreinen die dan door
de nieuwe Stichting Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond worden bestreken.
De directeur
dr. ir. G.P. Termohlen

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
(per 31 december 1976)
Voorzitter:
drs. P. C. Muntjewerf - Midden-Beemster

Min. v. L. en V. Directie A. en T.

Secretaris/penningmeester:
W. H. Kwakernaak

- Leidschendam

Landbouwschap

Leden:
J. Glotzbach

Den Haag

R. van der Hoek

Voorschoten

H. W. Huizing

Veendam

N. J. Huijts

Voerendaal

P. J. Kemmeren
ir. J. v.d. Linde
T. Meijer

Tollebeek
Zuid-Beyerland
Ruigezand

ir. M. Miedema
ir. W. Westhoff

Voorburg
Wieringerwerf

J. v.d. Zande

Nieuwerkerk

Hoofdproduktschap
voor Akkerbouwprodukten
Hoofdproduktschap
voor Akkerbouwprodukten
-Stichting voorde akkerbouwproefboerderijen op zand- en dalgrond
in Midden-Oost en Noord-Oost
Nederland
Proefb. Wijnandsrade en
Vredepeel
•Proefb. De Kandelaar
-Proefb. Westmaas
-Proefb. Ebelsheerd en
Feddemaheerd
-Min. v. L. en V. Directie A. en T.
-Proefb. Prof. Dr. J. M. v. Bemmelenhoeve
Proefb. Rusthoeve

Adviserende leden:
F. Bruinsma

Marknesse

-Stichting Landbouwkundig
Onderzoek

ir. L. J. P. Kupers
C. J. F. Oomen
ir. R. Mulder
ir. G. Wansink

Bennekom
Emmeloord
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Den Haag
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AFDELING ALGEMENE ZAKEN
Bestuur
Het bestuur is in1976vijf maal bijeengekomen. Veel aandacht isbesteed aan de
integratie met het Proefstation voor de
Groenteteelt in de Vollegrond te Alkmaar. Inde laatstebestuursvergadering,
die op 29 december 1976 is gehouden,
kon het besluit worden genomen de
Stichting Proefstation voor de Akkerbouw per 1 januari 1977 te ontbinden
i.v.m.deoprichting op30december 1976
van de Stichting Proefstation voor de
Akkerbouw en de Groenteteelt in de
Vollegrond (PAGV).
Andere punten waren onder meer:
- de samenwerking met de objectassociaties en programma-adviescommissies;
- de onderbouw van de Nationale
Raad Landbouwkundig Onderzoek
TNO;
- werkplan, begroting en financieel
verslag;
- ontwikkelingssamenwerking;
- programma van eisen voor de uitbreiding van het kantoor en de bouw
van een tweede dienstwoning;
- meerjarenplan landbouwkundig
onderzoek.
Voorts is aandacht besteed aan de Drie
Organische Stofbedrijven te Nagele.
Deze bedrijven, die ressorteren onder
het Instituutvoor Bodemvruchtbaarheid,
zullen in een nieuwe opzet een organisatorische binding krijgen methet PAGV.
Mogelijkheden voor onderzoek zullen
worden geschapen om vergelijkingen te
treffen tussen de gangbare en de biologisch-dynamische landbouw. Het bestuur acht het vanbelangdatdit centraal
gebeurt.
Melding kan nog worden gemaakt van
de herbenoeming in 1976 als leden van
het bestuur van de heren ir. J.v.d. Linde
en ir. W. Westhoff.
Voor de samenstelling van het bestuur
in 1976 wordt verwezen naar het overzicht op blz. 6.

IntegratieProefstationvoorde
Akkerbouw (PA)/ Proefstation
voor de Groenteteelt in de
Vollegrond (PGV)
Inseptember 1974kwam het rapport van
de Studiecommissie PA/PGV gereed.
Hierin werd aanbevolen de beide proefstations onder te brengen in één Stichting, onder één bestuur en één directie.
Op aanbeveling vande studiecommissie
werd op 6 januari 1975 een integratiecommissie PA/PGV ingesteld metdeopdracht tot een concrete uitwerking te
komen vande conclusies enaanbevelingen van de studiecommissie. De integratiecommissie heeft bij haar werkzaamheden gebruik kunnen maken van
de opmerkingen die door de beide besturen en het personeel naar aanleiding
van het rapport van de studiecommissie
waren gemaakt.
De werkzaamheden van de integratiecommissiewerden inapril 1976afgerond
met een rapport van deze commissie,
genaamd: "Organisatiestructuur van de
Stichting Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV)". Indit rapport wordt een
voorstel gedaan omtrent de organisatiestructuur van het PAGV en worden de
afdelingen uitvoerig besproken. Het advies van de studiecommissie om voorlopig twee vestigingsplaatsen te handhaven werd overgenomen,^chter met
dien verstandedateendefinitieve beslissing hierover in januari 1978 genomen
moet worden.
^
Rëï?apport van de integratiecommissie
werd aangeboden en aanvaard door de
Directeur-Generaal vandeLandbouw en
de Voedselvoorziening en is behandeld
in vergaderingen van bestuur en medewerkers. Het heeft uiteindelijk geresulteerd in de fusie van de beide proefstationsendeoprichting op30december
1976 van de Stichting Proefstation voor

de Akkerbouw en de Groenteteelt in de
Vollegrond gevestigd te Lelystad. Het
nieuwe proefstation zal 1 januari 1977
met haar werkzaamheden beginnen.

Gebouwen
Op basis van het rapport vande Integratiecommissie PA/PGV zullen in 1977
enige medewerkers uit Alkmaar naar
Lelystad worden overgeplaatst. In verband daarmede is een programma van
eisen opgesteld om te komen tot een
kleine uitbreiding van het kantoor, vergroting van de bibliotheek en de bouw
van een fietsenstalling; voorts werd de
bouwvaneentweededienstwoning hierin opgenomen. Dit programma heeft inmiddels de instemming van het adviescentrum van de Rijks Gebouwen Dienst
en ligt thans voor goedkeuring bij het

MinisterievanFinanciën. Gehooptwordt
dat in 1977 deze uitbreiding kan worden
gerealiseerd.

Personeel
In 1976 traden 8 medewerk(st)ers in
dienst, terwijl 4 medewerk(st)ers hun
ontslag namen. Op 31 december 1976
waren alle vacatures bezet; hetgeen betekent dat op die datum 73 personeelsleden in dienst waren.
In het kader van de verplaatsing van het
Proefstation van Wageningen naar Lelystad is de verhuizing van de medewerkers praktisch voltooid; het grootste gedeelte van het personeel heeft zich in
Lelystad gevestigd.
Voor een overzicht van het personeel
wordt verwezen naar het organisatieschema op blz. 7.

AFDELING BEDRIJFSSYNTHESE
Grondgebruik in akkerbouwgebieden

sterk uitgebreid en beslaat thans in deze
gebieden ca. 45% van de oppervlakte
akkerbouw.
Deoppervlakte aardappelen, bieten,tarwe, gerst en snijmaïs is sinds 1961 ten
koste van de andere granen en overige
gewassen uitgebreid. In de zeekleigebieden en het lössgebied is deze oppervlaktetoegenomen van69%naar82%,in
de veenkoloniën en het noordelijk zandgebiedvan53%naar85%enindeoverige
zandgebieden en het rivierkleigebied
van 35% naar 89%.
Inde bedrijfseconomische evaluatie van
de bouwplannenproef op "De Schreef"
te Dronten blijktookdatde bouwplannen
met een groot aandeel aardappelen en
bieten de hoogste rentabiliteit van het
gemiddelde geïnvesteerde vermogen

In figuur 1 is de procentuele ontwikkeling gegeven van de oppervlakte van de
akkerbouwgewassen in gebieden met
een min of meer gelijk grondgebruik.
In de zeekleigebieden en het lössgebied
is de oppervlakte aardappelen en bieten
sinds 1961 uitgebreid van 28%naar43%,
in de veenkoloniën en het noordelijk
zandgebied van 41% naar 68%en in de
overige zandgebieden en het rivierkleigebied van 22% naar 29%.
De oppervlakte tarwe en gerst is in alle
gebieden procentueel ongeveer gelijk
gebleven.
De snijmaïs is sinds 1970 in de overige
zandgebieden en in het rivierkleigebied
oppervlakte
akkerbouwgewassen in
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geven. De rentabiliteit is bij een vaste
oppervlakte per man:
geen hakvruchten
0%
1/6 hakvruchten
3 tot 4%
2/6 hakvruchten
5 tot 7%
3/6 hakvruchten
9 tot 10%
4/6 hakvruchten
10 tot 11%
Bij een optimale oppervlakte per man
kan een aandeel van 3/6 hakvruchten
een iets beter resultaat geven dan een
aandeel van 4/6 hakvruchten in het
bouwplan.
Ook in de veenkoloniën is er een vrij
duidelijk positief verbahdtussenhet percentage hakvruchten inhetbouwplan en
het bouwplansaldo per ha. Figuur 2
geeft hiervan een beeld.
bouwplansaldo
In 1.000 gld./ha

Tabel 1 geeft de relatie tussen het aantal
ha's per volwaardige arbeidskracht en
de bijbehorende arbeidskosten, werktuig- en loonwerkkosten en de totale
bewerkingskosten in 1974/75. De hoge
bewerkingskosten per ha bij kleinere
oppervlakten permanworden nagenoeg
geheel veroorzaakt door de hogere
arbeidskosten per ha. De geldopbrengsten per ha liepenbijeen kleinereoppervlakte per man weinig uiteen.
Tabel 1.Aantal ha per volwaardige arbeidskracht entotale bewerkingskosten per haop
akkerbouwbedrijven.
ha per
vak*

arbeidskosten per
ha

werktuig- en
loonwerkkosten per ha

totale bewerkingskosten
per ha

15.6
21,1
25,6
25,7
26,6
30,0

1.779
1.289
1.090
1.086
977
904

759
908
908
910
933
856

2.538
2.197
1.998
1.996
1.910
1.760

*vak = volwaardige arbeidskracht
Bron: LEI 1974/75
Uit tabel 1 blijkt dat de akkerbouwbedrijven uit een oogpunt van lagere bewerkingskosten over een vrij grote
oppervlakte cultuurgrond per man moeten beschikken. Als volledig bodemgebonden bedrijfstak kampt de akkerbouw nog steeds met onvoldoende mogelijkheden totoppervlaktevergroting per
bedrijf en per man.

% hakvruchten
in het bouwplan

Figuur 2. Percentage hakvruchten in het
bouwplanenhetbouwplansaldo inde veenkoloniënenhetnoordelijkzandgebied. (OorspronkelijkecijfersLE!)

Uit het voorgaande blijkt dat de ontwikkeling in de akkerbouw in het algemeen nog steeds gaat naar meer aardappelen en bieten. Deze intensivering
van het grondgebruik is gunstig voorde
rentabiliteit vande akkerbouwbedrijven.
Deoppervlakte in haper man isnaastde
intensivering een belangrijkefactor voor
een hogere rentabiliteit.

Welof nietoogstenvangraanstro?
Het aanbod van graanstro is in de periode 1961-1975 belangrijk verminderd,
voornamelijk als gevolg van de daling
van het graanareaal.
De vraag naar graanstro is in dezelfde
periode eveneens belangrijk gedaald.
Vooral de rundveehouderij en de strokarton- en papierindustrie vragen minder stro.
Gebleken isdat indejaren 1972,1973en
1974resp.8%,20%en5%van hetgraanstro niet geoogst is. Deprijzen inaugustus zijn in sterke mate bepalend voor de
hoeveelheid niet geoogst stro. De stro11

prijzen in de maanden november t/m
april houden verband met de stroproduktie per ha. Deschommelingen in het
jaarlijkse aanbod worden veroorzaakt
door een fluctuatie van de graanstroproduktie tussen 3.000 en 4.000 kg per
ha. Uit een studie is gebleken dat voor
bedrijven met een overwegend graanbouwplan voor gelijke bedrijfsuitkomsten bij het hakselen en persen van stro
de prijs per ton moet liggentussenƒ55,en ƒ 79,-. De variatie is afhankelijk van
een meer of minder ruime arbeidsbezetting. Op basisvan meerjarige proefveldresultaten magvaneenregelmatigestrobemesting t.o.v. groenbemesting in het
algemeen geen verhoging van de opbrengsten van de gewassen worden
verwacht.

Wanneer is beregening
rendabel?
De afgelopen jaren zullen veel akkerbouwers zich medegeziendeoptredende droogte hebben afgevraagd of beregening op hun bedrijf rendabel is.
Voor matig lichte zavel tot lichte kleigrond zijn enige berekeningen uitgevoerd, waaruit samengevat het volgende
bleek:
Om een optimale kg-opbrengst te verkrijgen moet voor consumptie-aardappelen gemiddeld per jaar 1 à 2 maal
worden beregend. Dit betekent dat in
een jaar als 1976, dat gemeten naar het
neerslagtekort gedurende het groeiseizoen slechts één keer in de honderd
jaar of nog minder voorkomt, 5à6maal
beregend moet worden en in andere
jaren soms in het geheel niet.
Berekend is dat de gemiddelde opbrengstverhoging vanconsumptie-aardappelen bij een consequent toegepaste
beregening, afhankelijk van de grondsoort, 4 tot 6 ton per ha kan bedragen
(Dit betekent wel, dat dan ineenjaarals
1976 een opbrengstverhoging van 17tot
20 ton behaald moet worden).
Voor een bedrijf van 46 ha met 11,5 ha
consumptie-aardappelen die met een
haspelautomaat (capaciteit van35m3per
uur) gemiddeld 1,2 keer per jaar be12

regend worden, bedragen de totale beregeningskosten ca. ƒ6.200,- per jaar.
Hierbij zijn geen extra kosten voor de
verkrijging van het water gerekend.
Voorts iservan uitgegaan dat de betrekkelijk geringe hoeveelheid extra arbeid
die nodig is,door devastearbeidsbezetting kanworden geleverd. Dekostenper
beregende ha bedragen in dit geval
ƒ 535,-. Om deze kosten goed te maken
zal de gemiddelde opbrengstverhoging
van de consumptie-aardappelen, uitgaande van een prijs van 19cent per kg,
minimaal ca. 3 ton moeten bedragen.
Deze minimale opbrengstverhoging
geldt uiteraard alleenbijde hiergegeven
aardappelprijsenoppervlakte consumptie-aardappelen. Bij eenhogereprijs kan
met een geringere minimale opbrengstverhoging worden volstaan. Een kleiner
areaal aardappelen zal de vaste kosten
per ha doen toenemen met als gevolg
dat de hier berekende grens van 3 ton
hoger zal liggen.

Begeleiding van de bedrijfsontwikkeling
Gezien de verwachte ontwikkeling zullen veel akkerbouwers zich in de komende jaren gesteld zien voor een
groot aantal keuzevraagstukken zoals:
- tot welke grenzen doorgaan met de
intensivering van het grondgebruik;
- de arbeidsbezetting handhaven of
verder inkrimpen;
- de bedrijfsoppervlakte vergroten en
tegen welke prijs; welke zijn de gevolgen voor de financiering;
- eigen mechanisatie, samenwerking
of loonwerk.
Om de akkerbouwers te helpen bij het
oplossen van deze sterk met elkaar
samenhangende vragen, kan gebruik
worden gemaakt van bepaalde optimaliseringstechnieken. Hierbij ishet mogelijk omzowelvoordebestaande bedrijfssituatie alsvoor eenaantal teoverwegen
alternatieven de optimale combinatie
van bouwplan, arbeidsbezetting en
werktuigeninventaris te geven. Door
onderlinge vergelijking kan het meest
aantrekkelijke plan worden gekozen.

Gewerkt wordt aanhetuittesten,metbehulp van gegevens van akkerbouwbedrijven, van twee gereedgekomen
computermodellen, nl. één voor het
veenkolonialeennoordelijke zandgebied
en één voor de kleigebieden.
Bij degebruikmaking vandeze modellen
wordenallenoodzakelijke berekeningen
door de computer uitgevoerd. Het PA
beschikt hiervoor over een terminalverbinding met de LH. De hoop is gerechtvaardigd dat met behulp van de regionale consulentschappen het aantal bedrijfseconomische adviezen zowel kwalitatief als kwantitatief kan worden opgevoerd.
Evenals voorgaande jaren zijn in nauwe
samenwerking metdebetreffende regionale consulentschappen bedrijfseconomische adviezen opgesteld voor een
aantal akkerbouwbedrijven, waaronder
enkele samenwerkingsvormen.

Met betrekking tot de scholing is o.m.
medewerking verleend aande landelijke
cursus Economie II, de cursus Modern
Agrarisch Ondernemerschap en aan de
applicatiecursus voor leraren van agrarische scholen. Bovendien is een applicatiecursus gestart voor de bedrijfstakdeskundigen akkerbouw.
De belangstelling voor het boekje
"Kwantitatieve Akkerbouwinformatie"
dat ieder jaar door de afdeling wordt
samengesteld, neemt nog steeds toe.
Vande uitgave 1976-1977 ligt de afname
reedstussen de 1.500en2.000exemplaren. Gewerkt wordt aaneenvoortdurende uitbreiding van de gegevens betreffende de vollegrondsgroentegewassen,
zodat de uitgave in de nabije toekomst
zowel de akkerbouw alsde vollegrondsgroenteteelt zal omvatten.
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LEI-DETACHEMENT
Debedrijfsresultatenopakkerbouwbedrijven in de kleigebieden

brengstniveau is echter vrijwel voortdurend gestegen (figuur 3c).
De rentabiliteit van de bedrijven in het
noordelijk kleigebied is iets verbeterd,
vooral dankzij de relatieve afname van
het kostenniveau.
In het zuidwestelijk kleigebied isde rentabiliteit t.o.v. het gemiddelde van de
kleigebieden verslechterd, veroorzaakt
door achterblijvende geldopbrengsten
bij een constante ontwikkeling van het
kostenniveau.Aangezien delaatstejaren
deontwikkeling vandekostenniveaus in
alle drie gebieden gelijke tred houdt
met de gemiddelde ontwikkeling, is het
beeld van de rentabiliteitsontwikkeling
in de drie kleigebieden een afspiegeling
van het verschil in ontwikkeling van de
geldopbrengsten.
Het verschil in niveau van de kosten en
van de geldopbrengsten tussen de drie
gebieden houdt rechtstreeks verband
met het percentage (hoog-salderende)
hakvruchten in het bouwplan (tabel 2).
Het aandeel van de granen inhet bouwplan is teruggelopen, veelal ten gunste

Bedrijfsresultaten
Dejaarlijks terugkerende grote verschillen tussen de kleigebieden in bedrijfsresultaat op akkerbouwbedrijven geven
aanleiding tot een beknopte analyse van
de ontwikkelingen in de laatste jaren.
Voor dit doel is gebruik gemaakt van de
bedrijfsuitkomsten vandegrotereakkerbouwbedrijven. De gegevens zijn ontleend aan de LEI-steekproef grotere
akkerbouwbedrijven in het noordelijk
kleigebied, het zuidwestelijk kleigebied
en de Droogmakerijen + IJsselmeerpolders.
De ontwikkeling van de rentabiliteit van
de bedrijven in de Droogmakerijen +
IJsselmeerpolders isveruit het bestegeweest (figuur 3a). De kosten-ontwikkeling heeft, op een relatief hoog niveau,
gelijke tred gehouden metdegemiddelde ontwikkeling (figuur 3b), het geldoprel.
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a.opbrengsten /100 gld.
kosten

67/'

68/

70/

72

74

c. opbrengsten

b.kosten

71/
75

67/
71

68/

69/

70/

72

73

74

71/
75

67/
71

68/
72

69/
73
1975

Figuur 3. Ontwikkeling
van de opbrengsten, kosten en rentabiliteit
delde van de drie kleigebieden (= 100) (voortschrijdend
vijfjaarlijks
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per gebied t.o.v. het
gemiddelde).

70/
74

71/
75

voorlopig« cijfers

gemid-

van het percentage suikerbieten.
In tabel 2 zijn verder degemiddelde opbrengsten over de periode 1967/1968
t/m 1974/1975 opgenomen naast de
voorlopige resultaten over 1975/1976.
Opbrengstprijsniveau
Door het verschil in opbrengstprijzen
van tarwe, consumptie-aardappelen en
suikerbieten per gebied brachten de
Droogmakerijen + IJsselmeerpolders in
de periode 1967/1968t/m 1974/1975gemiddeld ƒ 34,- meer op per hectare dan
het noordelijk kleigebied en gemiddeld
ƒ 133,- meer dan het zuidwestelijk kleigebied (bij het gemiddelde bouwplan en
kg-opbrengstniveau). In het noordelijk

kleigebied is dit vooral een gevolg van
de lagere gemiddelde prijs voor tarwe;
dezeprijs isechter relatief snelgestegen.
In het zuidwestelijk kleigebied is vooral
de gemiddelde prijs van consumptieaardappelen indeachterliggende periode achtergebleven bij die vande andere
twee gebieden, met kleiner wordende
verschillen in de laatste jaren. Prijsverschillen kunnen zijn veroorzaakt door
o.a. verschillende condities waaronder
is afgeleverd (gesorteerd - ongesorteerd), door rasverschillen en bij suikerbieten door verschil in suikergehalte en
afzetcondities, en moeten daarmee tevens bezien worden in het licht van de
verschillen in kostenniveaus.

Tabel 2. Ontwikkeling bouwplanintensiteit, fysieke opbrengsten, opbrengstprijzen en bedrijfsresultaten opdegrotere akkerbouwbedrijven indekleigebieden.
noordelijk
kle gebied
'67/'68 '74/75
opp. cultuurgrond (ha
bouwplan (%):
granen
waarvan tarwe
aardappelen
waarvan cons. aard.
suikerbieten
overige gewassen
aard. + suikerb.

kg-opbrengst/ha:
wintertarwe
cons, aardappelen
suikerbieten
opbrengstprijs per
100/1000 kg:
wintertarwe
cons, aardappelen
suikerbieten
bedrijfsresultaten in gld.
per ha cultuurgrond
opbrengst
totale kosten
netto-overschot (pb)
opbrengst/100 gld. kosten
arbeidsopbrengst
ondernemer (pb)

44

56,8

58
35
15
2
8
19
23

46
32
17
3
12
25
29

Droogmakerijen +
IJsselmeerpolders

zuidwestelijk
kleigebied

'75/76 67/'68 74/75 75/76 '67/'68 '74/75 75/76
56,6

38,5

47,4

47,3

31,0

41,3

45

41
31
18
16
21
20
39

36
28
19
19
20
25
39

38

39
33
22
10
24
15
46

30
28
21
16
27
22
48

•

16

•

16
23
32

•

17
17
20
25
37

41,5
31

•

21

•

29
19
50

'67 t/m '74

75/76

'67 t/m 74

75/76

'67 t/m 74

75/76

5.275
32.790
43.650
15,78%

5.375
27.000
44.300

5.380
36.940
50.590
15,71%

5.200
36.000
45.000

5.630
41.830
55.860
15,88%

5.890
37.000
53.700

37,30
14,25

46,25
33,70

37,35
13,30

44,05
43,00

38,75
14,90

44,90
36,70

76,85

112,50

75,80

110,75

76,80

111,55

3.041
2.652
389
115

4.634
3.704
930
125

3.227
2.783
454
116

5.652
4.033
1.619
140

4.093
3.279
814
125

6.475
4.674
1.801
139

732

1.413

841

2.072

1.299

2.530

1975:voorlopigecijfers • =nietexactbekend
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Kg-opbrengstniveau
Om de invloed van het fysieke opbrengstniveau op het bedrijfsresultaat
te illustreren, is gekozen voor drie gewassen die in alle drie gebieden voorkomen, t.w. wintertarwe als het meest
voorkomendegraangewas, consumptieaardappelen en suikerbieten. Het blijkt
dat dekg-opbrengstverschillenaanzienlijk zijn (figuur 4). Het aandeel van de
oppervlakte aardappelen en suikerbieten
in het bouwplan neemt toe inde volgorde noordelijk kleigebied, zuidwestelijk
kleigebied, Droogmakerijen + IJsselmeerpolders (tabel 2). Waar enerzijds
hetverschil in kg-opbrengsten perhaen
anderzijds het bouwplanaandeel van de
aardappelen en suikerbieten toe leiden,
blijkt uit de bedrijfsresultaten, nl. een
aanmerkelijk verschil in rentabiliteit van
de bedrijven in de Droogmakerijen +
IJsselmeerpolders met die van de bedrijven in het noordelijk en zuid-weste-

lijk kleigebied. De fysieke opbrengst
van de gewassen in de Droogmakerijen
+ IJsselmeerpolders ligt voortdurend
op een veel hoger niveau, zij het dat
vanaf ca. 1969 de kg-opbrengst van
suikerbieten een meer stabiel karakter
heeft gekregen.
Het verschil in kg-opbrengst bij consumptie-aardappelen met de Droogmakerijen + IJsselmeerpolders is voor
het zuidwestelijk kleigebied steeds groter geworden. In het noordelijk kleigebied is het produktieniveau laag; het
aandeelvande consumptie-aardappelen
in het bouwplan is dan ook gering.
Bij het gewas suikerbieten vertoont het
fysieke opbrengstniveau in het zuidwestelijk kleigebied delaatstejaren zelfs
een dalend verloop. In het noordelijk
kleigebied heeft menhet produktieniveau
de laatste jaren weliswaar met ca. 20%
kunnen verhogen,doch het ligtnogaanzienlijk onder dat van het zuidwestelijk
kleigebied.

D + IJ

Rekening houdend met de betreffende
bouwplanintensiteit ende gerealiseerde
opbrengstprijs is berekend, dat in de
periode 1967/1968 t/m 1974/1975 de
lagere kg-opbrengsten van tarwe, consumptie-aardappelen en suikerbieten in
het noordelijk kleigebied reeds een verschil in geldopbrengst van gemiddeld
ƒ 1 8 1 , - per ha en in het zuidwestelijk
kleigebied een verschil van gemiddeld
ƒ222,- per ha cultuurgrond t.o.v. de
Droogmakerijen + IJsselmeerpolderstot
gevolg had. Hierbij kunnen uiteraard
wel samenhangen bestaan tussen kgopbrengsten enerzijds en de prijzen en
kosten anderzijds (bewaring, e.d.).
In het zuidwestelijk kleigebied was in
bovengenoemde periode vooraldelagerefysiekeopbrengst vandeconsumptieaardappelen, direct gevolgd door die
van suikerbieten, van invloed op het bedrijfsresultaat.

consumptie -aardappelen

45

D + IJ

40
35
30

suikerbieten

62/ 63/ 64/ 65/ 66/ 67/ 68/ 69/ 7o/ 7l/
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
1975 : voorlopige cijrers

Figuur4. Ontwikkeling fysieke opbrengsten
inde periode1962 t/m 1975(voortschrijdend
vijfjaarlijks gemiddelde).
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Inhet noordelijk kleigebiedwasdit vooral de lagere kg-opbrengst van suikerbieten.
Onderzoek naar oorzaken nodig
Resumerend kan worden gesteld,dat in
de beschouwde periode de grotere

akkerbouwbedrijven in de Droogmakerijen + IJsselmeerpolders sterk in het
voordeel zijn geweest boven die in de
twee andere gebieden. Een groot deel
van het verschil in rentabiliteit wordt
reedsveroorzaaktdoorverschillen inkgopbrengsten van drie gewassen, t.w.
tarwe, consumptie-aardappelen en
suikerbieten.
Behalve het feit dat er een verschil in

produktievermogen van de grond in het
noordelijk en zuidwestelijk kleigebied
met dat van de grond in de Droogmakerijen + IJsselmeerpolders is, is het
voor de bedrijven in de twee eerstgenoemde gebieden van groot belang te
onderzoeken of nog andere factoren
voor het achterblijven van de kg-opbrengsten verantwoordelijk zijn.

17

(graszaad).

I zij het in mindere mate.
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AFDELING TECHNISCH ONDERZOEK IN

rel. max.suikeropbrengst

102-1
10098-

969492-

legenda
90-

i

1

1

4b

5b

5a

2b
1

1

'63 '64 '65 '66 '67

1

1

1

1

'68 '69 '70 '71

1

'72

1

'73 '74

1

1

1

'75'76
jaren

Figuur 6. Relatief verloop van de maximale suikeropbrengst van de bouwplannen 2b, 4b,5aen
5b.

Wintertarwe
Uit veel onderzoekingen isgebleken.dat
in het algemeen de fysieke opbrengst
van wintertarwe hoger is naarmate het
langer geleden is dat op hetzelfde perceel wintertarwe of een andere voetziektedrager zoals gerst groeide.
Zo is sinds vier jaar na de aanleg vande
bouwplannenproef op "De Schreef" het
opbrengstniveau van de w. tarwe in 4a
steeds lager geweest dan van 3a. Over
de periode 1967-1976 bedroeg het opbrengstverschil gemiddeld 8%.
3a / vlas* - bieten
- aard. - w. tarwe/
4a / bieten - z. gerst"

z. gerst - erwten*
aard. - w. tarwe'/

In bouwplan 3a wisselen w. tarwe en z.
gerst steeds afmettweegewassen waarin de infectiedruk van de oogvlekkenziekte kan afnemen. In 4azijn degraanfasen van elkaar gescheiden door
slechts één niet-graangewas.
Ir>figuur 7 is voor deze twee bouwplannen over de periode 1972-1976 per jaar
zowel de halmaantasting dooroogvlek20

kenziekte als de relatieve opbrengstdepressie van 4a t.o.v. 3a, zonder en met
eenbenomyl behandeling weergegeven.
In 1972 werd een opbrengstdepressie
van ruim 11%door benomyl geheel overbrugd, terwijl het behandelde object
toch niet geheel vrij van oogvlekkenziekte bleef. Door het vaak jonge karakter van de cercosporella-aantasting na
een benomylbehandeling is deze vaak
inderdaad weinig schadelijk gebleken.
Figuur 7 laat verder zien, dat in geen
van de volgende vier jaren het is gelukt
om met een benomylbehandeling de
tarwe-opbrengst van 4a op te drukken
tot het niveau van 3a.
Gedacht vanuit het gebleken weinig
kwaadaardige karakter van na de benomylbehandeling "resterende"aantasting,
zou ook deze proef aangeven, dat de
gesignaleerde opbrengstdepressie
slechts voor een deel aan oogvlekkenziekte kan worden toegeschreven. Er
moet daarom nóg een depressiefactor
(of meerdere factoren) zijn.

% door Cercosporella aangetaste halmen
100 H

1

zonder benomyl
met benomyi

Jj
1972

1973

1974

1975

1976

3a =
100

rel. korrelopbrengst
van 4a t.o.v. 3a
3 a : / v l a s ' - suikerbieten - zomergerst - erwten*- aardappelen
-wintertarwe/
4 a . /suikerbieten - zomergerst*- aardappelen - wintertarwe/

Figuur 7. Aantasting van wintertarwe door
cercosporellain de bouwplannen3aen4a
metenzonderbenomyl, alsmedederelatieve
korrelopbrengst vanhet bouwplan4a t.o.v.
3a bij geen en welbenomyl,overde jaren.
1972/1976.

Continuteeltvanrooivruchten
In aansluiting op de bouwplannenproef
"De Schreef" ligt op het PA-bedrijf in
Lelystad eenvruchtopvolgingsproef met
nauwe tot zeer nauwe rotaties met aardappelen en suikerbieten. De proef is in
1973/1974 gestart met eendriejarige rotatie aardappelen - suikerbieten -

wintertarwe, eentweejarige rotatie aardappelen - suikerbieten en continuteelten van aardappelen en suikerbieten. In
deze nauwe rotaties worden eventuele
problemen met aardappel-enbietemoeheid vermeden door het telen van een
AM-resistent ras (Saturna) en preventief
grondontsmetten. Andere opbrengstbepalende factoren in nauwe rotaties
kunnen daardoor worden bestudeerd
zonder de invloed van aardappel- en
bietemoeheid. De mogelijke structuurbeïnvloeding door de intensieve teelt
van hakvruchten wordt onderzocht bij
wel of geen organische bemesting en
wel of geen lossegrondsteelt (rijbanen);
tevens worden de hoofdgrondbewerkingen ploegen en cultivateren met elkaarvergeleken.Aardappelopslag wordt
zoveel mogelijk tegengegaan door cultivateren als hoofdgrondbewerking na
aardappelen.
Deeerste driejaren vandeproef hebben
nog geen grote opbrengstverschillen te
zien gegeven tussen de één op tweeteelt en de één op drie-teelt van aardappelen en suikerbieten. Anders ligt het
met de continuteelt van dezegewassen.
Bij de continuteelt van suikerbieten was
in 1975 nog geen sprake vaneen minder
goede opbrengst vergeleken metdeéén
op twee- en één op drie-teelt. In mei
1976 echter moesten de bieten in de
continuteelt worden overgezaaid alsgevolg van aantasting door het bietekevertje. In vergelijking met de tweejarige rotatie heeft dit geleid tot een daling van
de suikeropbrengst van20%.Aardappelen in continuteelt zijn in 1975circa 15%
inopbrengst achtergebleven tenopzichte van de één op twee-teelt. In 1976 zijn
de aardappelen in het object continuteelt ernstig aangetast door verschillende ziekten en plagen. Zo isde groeiperiode enkelewekenverkort alsgevolg
van een Verticillium verwelkingsziekte.
Aardrupsen hebben ruim 20% van de
knollen aangevreten,terwijl ook Rhizoctonia in dikke Sclerotien op de knollen
aanwezig was.
Hoewel van de voorgaande ziekten en
plagen niet gesteld kan worden dat ze
21

het gevolg zijn van de continuteelt,
wijzen deeerstejaren vande bouwplanvernauwingsproeferop,datcontinuteelt
vanaardappelen en inminderemateook
van suikerbieten tot aanzienlijke bedrijfsrisico's kan leiden.

Bouwplanvernauwing en
aardappelopslag
Vernauwing van het bouwplan kan een
eenzijdige, sterke veronkruiding tot gevolg hebben. Daarbij spelen cultuurgewassen, optredend als onkruid in
volggewassen, een steeds belangrijker
rol. Bekend zijn indit verband deopslag
van aardappelen, suikerbieten, bollen
en - in bepaalde gebieden van het
land - van graan en koolzaad.
Opslag is niet alleen vaak hinderlijk; het
kan ookdienen alswaardplant voor ziekten en plagen.
Bij degemechaniseerde aardappeloogst
blijven hogeaantallen rooiverliesknollen
op het veld achter. Het isgeengrote uitzondering alsernadeoogst nog400.000
knollen op het veld liggen. Dit betreft
uiteraard vooral ondermaatse sorteringen (<28 of 35 mm 0).
De milde winters van de laatste jaren
hebben tot gevolg gehad dat er maar
weinig knollen in het veld zijn bevroren
(hiervoor is een temperatuur nodig van
-2° C gedurende 24 uur). Andere oorzaken dan bevriezing zorgen er echter
voor dat na de winter 20tot 80%van de
achtergebleven knollen dood zijn. Desondanks komt er in het eerste gewas na
aardappelen vaak een groter aantal
aardappelopslagplanten voor dan men
normaal zou poten. Uitgaande van gemiddeld vier nateeltknollen per aardappelopslagplant is te berekenen hoezeer aardappelopslag een bouwplanvervuiler van de eerste orde is.
Tabel 3,ontleend aanwaarnemingen op
het vruçhtwisselingsproefveld
"De
Schreef", illustreert hoe aardappelopslag in diverse bouwplannen optreedt.
Ook in de praktijk is dit bekend. De
problemen die de aanwezigheid van
22

opslagplanten geeft voor de pootgoedteler en het optreden van zogenaamde
"valplekken" (ernstige aardappelmoeheidsverschijnselen) bij de fabrieksaardappelteelt zijn er voorbeelden van.
Tot voor kort was aardappelopslag
slechts te bestrijden viaeenaangepaste,
niet kerende grondbewerking na de
aardappeloogst. Bij het gebruik van de
voor dit doel geïntroduceerde vastetandcultivator (diepcultivator) worden
de verliesknollen boven in de grond
gehouden.
Dit vergroot de bevriezingskansen aanmerkelijk. Deze werkwijze blijft aanbevolen zolang er geen meer afdoende
methode wordt gevonden.
Bovendien is thans in enkele delen van
het land op praktijkschaal ervaring opgedaan met een aardappelrooimachine met de krielkneuzer (systeem
V.d. Meer-Amac, ontwikkeld i.s.m. het
IMAG).

Gekneusde knolstukken.
Vijf van de machines met een kneusinstallatie zijn momenteel in Nederland
in gebruik. Via twee extra zeefkettingen
met nauwe spijlafstand en gemonteerd
onder de normale kettingen, worden de
verliesknollen met enige grond tussen
twee kneusrollen doorgevoerd. De knolresten komen daarna op de grond terecht (systeem Amac).
Ongeveer 80 à 90% van het rooiverlies
wordt op deze wijze gekneusd. De rest
betreft knollen die al eerder uit de ma-
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chine zijn gevallen of onvoldoende zijn
gekneusd.
De kiemkracht van de gekneusde knolstukkenendeinvloedvandiversegrondbewerkingssystemen en grondontsmetting op de kiemkracht is in onderzoek
genomen.
Een rooimachine met kneuzer kost circa
ƒ 17.500,- méér dan een normale tweerijige getrokken wagenrooier.
In het noordoostelijke zand- en veenkoloniale gebied experimenteert het bedrijfsleven met aanzienlijk goedkopere
oplossingen. Daarbij gaat men uit van
een grondketting die gedeeltelijk dicht
is, of een zeer nauwe spijlafstand heeft.
Alle verliesknollen komen dan met de
loofresten op de zogenaamde egelband
- boven achteraan de rooimachine terecht. Vandaar wordt een en ander in
een bak gestort en verzameld tot de bak
op de perceelsgrens wordt geleegd,
(systeem Panman). Het alternatief is
dat onder in de bak kneusrollen aanwezig zijn, waartussen het materiaal
wordt verpulverd of gekneusd. Voor
circa ƒ3.000,- is een dergelijke kneusset leverbaar (systeem Bakker).
Uit verder onderzoek zal moeten blijken
welke toekomst degeschetste systemen
hebben. Erzijn inelkgeval redelijke kansen om onder Nederlandse omstandigheden het probleem van aardappelopslag te voorkomen waar het ontstaat,
namelijk in de rooimachine.
Ook op hetterrein van dechemischebestrijding van aardappelopslag zijn er
gunstiger ontwikkelingen dan enkele
jaren geleden. Zo lijkt het mogelijk om
in de herfst opslag in een graanstoppel
te bestrijden tot in de knollen. Tot circa
14 dagen na de bespuiting mag dan
echter geen nachtvorst optreden.Viahet
loof wordt het middel namelijk tot in de
knollen getransporteerd; het loof mag
dus niet afvriezen.
Verder onderzoek - ook met toepassing
in gewassen - vindt thans in samenwerking tussen diverse instellingen
plaats. Bij gebruik van chemische mid24
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Verzamelbak metkrielkneuzer (systeem
Bakker)
delen komt de bestrijding echter altijd te
laat. De opslagplant heeft zich dan kunnen ontwikkelen en daarmee geholpen
ziekten en plagen in stand te houden.
Om deze reden wordt dan ook grote
voorkeur gegeven aaneenbestrijding bij
de oogst door aanpassing van de rooimachine.

De invloed van varkensdrijfmest op de groei en kwaliteit
van suikerbieten
In de zestigerjaren heeft eropdezuidelijke zandgronden eensterke uitbreiding
vandeveredelingsveeteeltplaatsgehad.
Uit overwegingen van arbeidsbesparing
is toen overgegaan van een gescheiden
mestbewaring op het drijfmestsysteem.
Door de lage gehalten aan plantevoedingsstoffen per eenheid massa loont
het niet om de drijfmest over grote afstanden te transporteren. Het gevolg
daarvan is dat ter plaatsegrote hoeveelheden per oppervlakte-eenheid worden
toegediend. Daardoor is er vaak eerder

sprakevandumping dan vanbemesting.
Deze dumping heeft een soort vernauwing van het bouwplanophetakkerbouwgedeelte van de gemengde bedrijven in dit gebied tot gevolg. De vernauwing voltrekt zich in de richting van
gewassen die drijfmest het beste verdragen: maïs en suikerbieten. Ten aanzien van de maïs kan worden gesteld,
dat het gewas hoge drijfmestgiften kan
verdragen zonder in kwaliteit achteruit
tegaan.Met suikerbieten isditzekerniet
het geval en de suikerbieten uit het zuidelijk zandgebied staan dan ook bekend
als "drijfmestbieten", gekenmerkt door
lage suikergehalten en een slechte verwerkingskwaliteit door o.a.zeerhoge aamino-stikstofgehalten. Om een indruk
te krijgen over deoorzakenvandit negatief effect is hier in 1975 een onderzoek
naar gedaan metopklimmende hoeveelheden varkensdrijfmest (VDM).
Hetonderzoek bestond uit tweeproeven,
namelijk een veldproef op de proefboerderij "Vredepeel",eneenpotproef ophet
laboratorium voor Landbouwscheikunde
(LH) te Wageningen.
De resultaten van de veldproef zullen
hier besproken worden, die van de
potproef verschijnen in een apart verslag (1).
De veldproef is in 1971 in viervoud aangelegd met 0, 40, 60,80, 100en 120 ton
VDM/ha. De VDM-objecten worden elk
jaar met de aangegeven hoeveelheden
bemest. Het object 0ton VDM ontvangt
een complete kunstmestgift van 160 kg
N, 100 kg P205en 240 kg K20;het object
40ton VDM krijgt 40kg Nals kunstmest.
De vruchtopvolging is tot nu toe: maïs
- suikerbieten - aardappelen - wintertarwe - suikerbieten.
Hetsuikerbietenras in1975was Monohil.
In de toegediende VDM zaten de in
tabel 4 vermelde werkzame voedingsstoffen.
Tijdens het groeiseizoen is het verloop
van de stikstof in het profiel (0-80 cm)
bepaald. In één monster is de actuele
hoeveelheid minerale stikstof bepaald;
een ander monster is geïncubeerd bij
20° C en een relatieve luchtvochtigheid

Tabel4 .Werkzame voedingsstoffen per
10ton VDM.
kg d.s. kg N
640
25

kg P 2 0 5
33

kg K 2 0
60

' Den Brok, Van Egmond,Titulaer 1977.
van 60%om de mineralisatiepotentie te
bepalen. Het onderzoek isbeperkt totde
objecten 0en 120ton VDM.Degroei van
de suikerbieten is gevolgd door middel
van vier tussentijdseoogstenendeeindoogst. Om praktische redenen zijn hierbij alleen de objecten 0, 60 en 120 ton
VDM gevolgd. Van de eindoogst zijn de
kwalitatieve aspecten van de bieten bepaald.
De resultaten zijn weergegeven in def i guren 8 en 9 en de tabellen 5en 6.
Figuur 8 laat het verloop in de tijd zien
van het N-gehalte in het profiel van 0-80
cm tijdens het groeiseizoen en de Nopname in de hele bietenplant bij vier
tussentijdse rooiingen.
In vergelijking met de eerste bemonstering is er op 2 juli in het 120 ton
VDM object reeds een aanzienlijke
hoeveelheid stikstof uit het profiel verdwenen. Uit de onttrekkingslijnen blijkt
dat er op 2juli in het object 0 ton VDM
minder stikstof verdwenen is dan opgenomen, terwijl dit bij het object 120
ton VDM juist omgekeerd is (figuur 8).
De stikstofopname op het object 120
VDM is dan tweemaal zo hoog als op
het 0 VDM object.
Infiguur 9 is het verloop vande mineralisatie weergegeven voor 0 en 120 ton
VDM. De mineralisatiesnelheid bij 120
ton VDM is ineerste instantie groter dan
bij 0 ton VDM (lijn I). Naeen vertraging
wordt de snelheid na 23juni negatief in
het object 120ton VDM.Typerend isdat
deze vertraging zichook manifesteert in
bemonstering II. Ook de mineralisatiesnelheid van 0ton VDM is indeze periode zeer gering. Bij de monsters van de
derde bemonstering (lijn III) komt de
mineralisatie weer op gang zowel bij 0
als bij 120 ton VDM. In tabel 5en 6 zijn
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de resultaten van de eindoogst samengevat voor alle VDM-objecten.

Tabel 5. De invloed van verschillende hoeveelheden varkensdrijfmest (VDM) op het
suikergehalte, de wortelopbrengst en de
suikeropbrengst bij suikerbieten (ras: Monohil).
VDM in
ton/ha
0*
40*
60
80
100
120

%
suiker

wortelopbrengst
in kg/ha

suikeropbrengst
in kg/ha

17,35
17,37
17,45
16,72
16,52
16,11

56.160
55.679
57.093
63.540
64.050
66.380

9.743
9.671
9.962
10.623
10.581
10.693

'anorganische bemesting:zietekst
Intabel 6zijnvoor alle VDM-objectendegehalten aan (K+Na) en or-amino stikstof weergegeven.

Tabel 6. De invloed van verschillende hoeveelheden varkensdrijfmest (VDM) op de
gehalten aan K+Na en a-amino N bijsuikerbieten (ras: Monohil).
VDM in
ton/ha

mval/100

0
40
60
80
100
120

13,43
12,64
11,78
19,07
22,93
22,57

K+Na

g suiker
a-amino N
24,4
25,5
25,8
31,2
31,9
33,8

Het verloop van het stikstofgehalte in
het profiel (0-80 cm) is niet in tegenspraak met de verwachting. Tijdens de
groei vande bieten zalersteedsonttrekking vanstikstof plaats hebben. Doorde
op vier tijdstippen gemeten stikstofonttrekking door het gewas wordt dit dan
ook niet tegengesproken (Figuur 8).
De daling van de onttrekking door het
gewas tussen 12 en 19 augustus wordt
veroorzaakt door hetfeitdat afgestorven
bladeren niet meer gemeten worden.
Het stikstofgehalte in de wortel neemt
nog steeds toe. Het beschikbaar zijn van
volledige gegevens van de eindoogst,
26

met name de loofopbrengst, zou hier
verduidelijkend kunnen werken.
De eerste keer dat er een mineralisatieonderzoek heeft plaats gehad met
grondmonsters van deze proef heeft
hoopvolle resultatenopgeleverd doorde
opmerkelijke aansluitingen in het verloop van de mineralisatie tussen de verschillende bemonsterings-en incubatiedata (Figuur 9).
In tabel 5 en 6 waarin de kwalitatieve
gegevens vandeeindoogstverwerkt zijn,
neemt het suikergehalte bij toenemende
bemesting met VDM af. Dat dit in eerste
instantie een kwestie is van een toenemend aanbod van stikstof, blijkt uit
hetverloopvanhetgehaltevana-aminostikstof.
Het verloop van de (Na+K)-opname
geeftechter aanwijzingen datdewerking
van (Na+K) uit kunstmest bij 0ton VDM
anders is dan bij de toepassing van ongeveer gelijke hoeveelheden (Na+K) in
VDM. Deberekende A.C.wordt inditgeval sterker beïnvloed door de cr-aminostikstof dan door de (Na+K).
Een kwalitatief optimale suikerbietenproduktie wordt bereikt bij een bemesting met60ton VDM vaneensamenstelling zoals vermeld in tabel 4. Hierbij
wordt dan rekening gehouden met de
suikeropbrengst.
Deberekende A.C.daalt sterk. Voor een
goede verwerkingskwaliteit wordt een
grenswaarde van 1,8 aangehouden.
Daalt de A.C.beneden 1,8danmoeterin
de fabriek soda worden toegevoegd,
waardoor meer saccharose naar de
melasse gaat. De berekende suikeropbrengst wordt dan ook lager.
Voor wat betreft de advisering m.b.t. de
drijfmestbemesting voor suikerbieten
kan gezegd worden dat een bemesting
met 60ton VDM vandegegevensamenstelling (tabel 4) het maximum is dat
toegediend kan worden omeen kwalitatief acceptabel gewas te verbouwen,
resp. produkt te winnen.
Dit neemt echter niet weg dat het voor
deindividuele boeraantrekkelijk kanzijn
om -zolang geen uitbetalingskortingen
worden geheven op grond van de ge-

kg N/ha (0-80 cm;
totaal gewas)

N-verloop
in grond

0 ton VDM

C-

onttrekking

350

-n

120 0 ton VDM

300 -

250 -

200

150

100

50

i r
23/6 30/6

12/8 19/8
tijd

Figuur 8 Het verloop van het stikstofgehalte in de grond en van destikstofonttrekking door het
gewas.
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I . e e r s t e b e m o n s t e r i n g : 23/4
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ha

400 -

300 -

200-

100 -
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23/6
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I
50

2/7

r
71

14/8

100 114

15/9

27/10
datum

—I
1
150
190
aantal dagen

Figuur 9 Hetverloop vandestikstofmineralisatie van enkele grondmonsters van VP143,geïncubeerd bij 20° Ceneenrelatieve luchtvochtigheid van 60%.
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halten aan Na,Ken schadelijkestikstofop bieten metwat hogere drijfmestgiften
te werken, indien de totale suikeropbrengst per ha daarbij gunstig is.

Volgteelt van groenten en
voedergewassen
Groentegewassen
Spinazie, doperwten en stamslabonen
hebben veelal eensaldo dat gelijk isaan
dat vangranen.Vaak isdeteeltvan deze
groenten dan ook alleen aantrekkelijk
als per seizoen twee gewassen kunnen
wordenverbouwd,bijvoorbeeld spinazie
of doperwten als eerste gewas en stamslabonen als tweede gewas. Belangrijke
criteria voor het slagen van een dergelijke volgteelt liggen op het terrein van
degrondbewerkingenzaaibedbereiding
voor het tweede gewas en de mate en
wijzevanberegening. Devrijkortegroeiperiode staat centraal, daarom is een
snelle opkomst, een vlotte groei en een
regelmatige afrijping van het volggewas
essentieel.
Aansluitend op eerder onderzoekvande
Werkgroep Praktijktoepassingen Tuinbouw van de Coördinatiecommissie
Grondbewerking TNO en proeven van
het PA, hebben IMAG, PA en PGV in
samenwerking met andere leden van de
genoemde werkgroep twee jaar onderzoek op dit terrein verricht. Daarbij zijn
in 1975 en 1976 proeven uitgevoerd met
grondbewerkings- en beregeningsvarianten bij stamslabonen na doperwten. Dit onderzoek is grotendeels
uitgevoerd op de proefboerderij "Westmaas", gelegen op zware zavel in zuidwestelijk Nederland. Devolgendeobjecten zijn in dit onderzoek opgenomen:
1. de teelt van stamslabonen na doperwten
2. drieverschillendegrondbewerkingen
na doperwten, namelijk
a. ploegen (+ rotorkopeg) (G1)
b. cultivateren, vastetandcultivator
(+ rotorkopeg) (G2)
c. cultivateren enfrezen (hakenfrees)
in één werkgang (G3)
3. vier verschillende wijzen van beregening

a. geen: (te) droge omstandigheden
(B0.0)
b. beregening voor de oogst van het
eerste gewas (B 1.0)
c. beregening na de zaai van het
tweede gewas (B 0.1)
d. beregening voor de oogst van het
eerste gewas en nadezaaivan het
tweede gewas: (te) natte omstandigheden (B 1.1).
Door deze proefopzet was het mogelijk
om uiteenlopende praktijksituaties te
onderzoeken. Naeenvrijgunstig jaarals
1975eneen quaneerslagongunstig jaar
als 1976 zijn uit deze praktijkproeven te
Westmaas de volgende conclusies te
trekken:
1. Zowel onder droge als onder natte
omstandigheden is het mogelijk gebleken om binnen 48 uur nade oogst
van het eerste gewas, de grondbewerking, de zaaibedbereiding, de bemesting en hetzaaienvan het tweede
gewas te realiseren. Het risico van
een te sterke indroging vande grond
is daardoor te vermijden.
2. De schade aan de bodemstructuur
door het berijden van de grond bij de
oogst van het eerste gewas is te beperken door niet tijdens of direct na
zware regenval te oogsten. Dit iszowel na natuurlijke neerslag alsnaberegening waargenomen.
3. De genoemde systemen van grondbewerking hebben elk hun eigen
voor- en nadelen.
a. Ploegen is als kerende grondbewerking gunstig uit het oogpunt
van onkruidbestrijding enhet zonder problemen inzaaien.Als natte,
vaste grond onderuitdebouwvoor
naar boven wordt geploegd, kan
het echter moeilijk zijn om na het
ploegen een goed zaaibed te maken, omdat men denatuurlijkeverwering van de grond niet kan afwachten.
b. Cultivateren brengt met zich mee
dat de grond niet wordt gekeerd,
maar dat deze slechts inde bouwvoor wordt losgetrokken. Er komt
dan geen "valse" grond naar de
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oppervlakte, maar oogstrestenen
onkruid worden niet ondergewerkt. Dit laatste kanhetzaaien
bemoeilijken en een snelle hergroei van opslag en onkruid tot
gevolg hebben,
c. Cultivateren enfrezen inéénwerkgang maakt het mogelijk om inéén
keer het zaaibedvoor het volgende
gewas gereed te maken. Het systeem is in de praktijk nognagenoeg onbekend, maar lijkt voor
verder onderzoek interessant.
In 1975 is in Westmaas circa 6.000 kg
doperwten geoogst. In 1975 hebbende
daarna geteelde stamslabonen ongeveer 14.000kgopgebracht, waarbij geen
significante verschillen zijn opgetreden
tussen grondbewerkings- en beregeningsvarianten. Ditisvooral het gevolg
geweest van het feit dat het gewas door
regelmatige neerslag geen vochttekort
heeft gehad (zie PA-jaarverslag 1975, p.
33-34).
In praktijkproeven teLelystad isechter
zowel in 1975 als in 1976het gewas
stamslabonen na doperwten mislukt
door hetuitblijven van regen.
In 1976isop het proefveld teWestmaas
bijdeberegendeobjecteneen opbrengst
aan stamslabonen (ras: Prelude) behaald vancirca9.000kg/hectare.Hetgewas isgezaaid op 1juli engeoogstop
6 september. Devoorvrucht wasdoperwten (ras: Preresco), die gezaaid zijn
op 4 maart enop28 en 29 juni zijn geoogst encirca 6.000 kg hebben opgebracht.
Het gewas ophet object B0.0 (niet beregend) is mislukt. Het object dat alleenis beregend nadezaaivanhet tweede gewas (B0.1),had bijeen proefoogst
op 2 september eenlagere opbrengst
dan deandere beregende objecten.Bij
de hier uitgestelde eindoogst op6september is opnieuw de opbrengst bepaald;deresultatenvandeze bepalingen
zijn weergegeven in figuur 10. De opbrengstverschillen tussen de objecten
onderling zijn niet significant. Ditiswel
het geval in degrovere sorteringen, in
relatie totde beregeningsvarianten.
30

peulopbrengst in
tonnen per ha
ÙG3:6/9

:: G2:6/9

Figuur 10.Opbrengsten
bij de volgteelt
stamslabonen
(na doperwten)
bij enkele
grondbewerkingsen
beregeningsvarianten.

Uit figuur 11, betreffende de sortering
van hetgeoogste produkt, blijkt dat de
hogere opbrengst bij B0.1 vooral isveroorzaakt door een toename vanhet
percentage grote peulen.
o/

100-1 I

sortering

1

1

1

1

in m m

< 6,5

6,58,5

8,510
50-

>10

B.0.1. B.0.1. B.1.0. B.1.1.
object
2/9 6/9 2/9 2/9
oogstI
1
1
1
datum
Figuur 11. De sortering vanhet geoogste
produkt bij de volgteelt stamslabonen (na
doperwten, bij enkele
beregeningsvarianten.

Samenvattend kan uit enkele jaren
onderzoek op dit terrein de conclusie
worden getrokken datdiversewijzenvan
grondbewerking mogelijk zijn bij de
voorbereidingen voor de inzaai van een
tweede groentegewas bij volgteelt. De
keuze hangt af van diverse factoren.
Mits goed en onder goede omstandigheden uitgevoerd is de invloed op de
opbrengst niet groot. Opgemerkt moet
worden dat er behalve ploegen duidelijk
alternatieven zijn, zoals cultivateren.
Zonder de mogelijkheid om te beregenen isdevolgteelt van groentegewassen
een te groot risico. Het tijdstip waarop
neerslag valt, of via beregening wordt
gegeven, kan van grote invloed zijn op
de groei en de afrijping van dit soort
gewassen.

Voedergewassen
Dubbelteelt van voedergewassen wordt
op verschillende gemengde bedrijven
toegepast om daardoor tot hogere
voederopbrengsten per jaar per ha te
komen. Daarbij moeten de kosten diede
teelt van een extra gewas metzich meebrengt, worden goedgemaakt door de
hogeretotaalopbrengst t.o.v.eengroenvoederhoofdgewas.
Dedubbelteelt vansnijrogge of Italiaans
raaigras of een combinatie vandezegewassen, gevolgd door snijmaïs is in een
aantalgevallen rendabel gebleken,vooral wanneer het groeiseizoen van de
dubbelteelt zich uitstrekte van begin
september in het ene jaar tot half oktober in het volgende jaar. Een belangrijkevoorwaarde isechterdat voldoende
vocht beschikbaar is voor een goede
groei. In 1976 heeft het daar nogal eens
aan ontbroken (zie blz. 62). Het effect
daarvan kwam naarvoren bijeen onderzoek in Twentedat insamenwerking met
de sectie Granen en Maïs en in overleg
met het Consulentschap voorde Rundveehouderij in Hengelo is uitgevoerd.
Van een aantal proefplekken isop6 mei
de opbrengst bepaaldvan heteerstegewas, een mengteelt van snijrogge en
Italiaans raaigras. Zo spoedig mogelijk

daarna is snijmaïs gezaaid. De opbrengst daarvan is op 13september bepaald; de snijmaïsoogst was toen al volop bezig, ook op de proefpercelen. De
drogestofopbrengstvandesnijmaïs,alsmede de totale drogestofopbrengst in
relatietotdievanhet rogge/grasmengsel
wordt infiguur 12aangegeven. Duidelijk
blijkt dat in het droge jaar 1976een hogereopbrengst van heteerstegewasnadelig is geweest voor de drogestofopbrengst van de snijmaïs en van de gezamenlijke opbrengst. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat er geen verband
bestond tussen de hoogte van de maïsopbrengst en het percentage drogestof
van het gewas. Een latere snijmaïsoogst
zoudus deopbrengst vanalleproefplekken in vrijwel dezelfde mate hebben beinvloed.
Uit de tendens van het verloop van de
opbrengsten valt af te leiden dat hier
voor de dubbelteelt geen opbrengstverhoging berekend mag worden.

x 1000 kg
ds/ha
20 -i
18

16

*

14

*

•

10

»

*

8• snijmaïs
6 I t totaal

x1000 kg ds/ha
van eerste gewas

Figuur12.Opbrengst van snijmaisals tweedegewasendetotaledrogestofopbrengstin
relatie tot de opbrengst vanheteerste gewas.
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Overzichtbouwplannenproef op,,De Schreef"
Aandeel
hakvruchten
Geen hakvruchten
1/6 hakvruchten

Code van het
bouwplan
1

Bouwplannen
w.tarwe-vlas-grasz.-koolz.-z.gerst"-gr.erwt.

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; witte klaver na vlas).
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AFbELING TEELTONDERZOEK
Inleiding
Het jaar 1976 is gekenmerkt door extreme droogte, waardoor in de praktijk
zeer wisselende resultaten zijn bereikt.
Er is een scherpe scheiding opgetreden
tussen de klei-akkerbouwgebieden met
een goede vochtvoorziening en de
droogtegevoelige lichte gronden.
In de klei-akkerbouw is de gemiddelde
opbrengst van de gewassen meegevallen en zijn bij een goede watervoorziening,o.a.door beregening, zelfs zeer
hogeopbrengstengehaald,dienietverafliggen vanhet onder onzeomstandighedenpotentieelmogelijke.Op droogtegevoelige gronden zijn daarentegen vaak
slechts halve opbrengsten verkregen.
Verschillende proeven hebben onder de
klimaatsomstandigheden van dit jaar
interessante gegevens opgeleverd,
waarvan in het volgende enkele voorbeelden worden besproken.
Deextreme omstandigheden hebbentot
gevolg gehad datveeltijdisgegevenaan
het verzamelen en doorgeven van informatie aan de voorlichtingsdiensten het
bedrijfsleven op welke wijze het beste
aan de situatie het hoofd kon worden
geboden. Speciale aandacht hebbengekregen het doorwasprobleem, het tijdstip vandoodspuiten enhetbewarenvan
aardappelen, de oogst van granen en
snijmaïs en de verbouw van groenvoederstoppelgewassen.
Evenals in voorgaande jaren is medewerking verleend aan cursussen, zowel
nationaal als internationaal. Dit betrof

de cursussen Akkerbouw en Proeftechniek uitgaande van de Directie Bedrijfsstructurele Aangelegenheden; de Internationale aardappelcursus van het IAC;
een aardappelsymposium in Portugal,
georganiseerd door het NIVAP; applicatiecursussen van landbouwscholen.
Voorts heeft C. D. van Loon het secretariaat-penningmeesterschap vervuld
van de European Association for Potato
Research (EAPR).

Aardappelen
Bewortelingsonderzoek
Het bewortelingsonderzoek bij aardappelen, dat samen met Stiboka (Stichting voor Bodemkartering) en de Vakgroep Grondbewerking van de Landbouwhogeschool wordt uitgevoerd, is in
het droge jaar 1976 voortgezet met een
proef aangelegd op het PA-proefbedrijf
in Lelystad. Er is vooral aandacht besteed aan het effect van oppervlakkige
verdichtingen - door berijden - in de
bouwvoor op de bewortelingen degroei
van het gewas.
Daarnaast was een object aanwezig
waarbij kunstmatig een "ploegzool" is
aangebracht. Optwee objecten iskunstmatige beregening tussen de ruggen
toegepast met behulp van gietdarmen.
De behandelingen hebben vooral in het
eerste deel van het groeiseizoen zowel
de groei van het gewas als de knolproduktie sterk beïnvloed.

Tabel 7. De invloed van verdichtingen,bij wel en niet beregenen, op de ontwikkeling en produktie van aardappelen (ras: Bintje).
object
1.
2.
3.
4.
5.
6.

loofg ewicht vers in
ton/h a op 14 juni

geen verdichtin g
idem beregend
matig verdicht
idem beregend
sterk verdicht
"ploegzool"

11,1
12,4
9,8
11,5
5,4
13,1

knolopbrengst
12 juli
25,0
35,8
22,3
30,3
16,1
22,5

veldgewas in ton/ha
16 aug.
30 sept.
67,4
51,9
60,8
73,0
66,4
51,1
58,0
72,5
46,3
65,9
40,0
42,4
33

Tabel 11. Eindopbrengst van nieten welgemengwoeldepercelen.
wortelgewicht
ton per ha

suikergehalte

suikergewicht
kg per ha

niet gemengwoeld
gemengwoeld

45,2
48,9

15,51
16,71

7.007,3
8.180,8

gemiddeld

47,2

16,20

7.600,7

zijn voor de tragere beginontwikkeling.
Uit het verdere verloop van de curves
blijkt dat de loofgroei van perceel I van
de 60ste tot de 100ste dag (1 juli t/m 8
augustus) heeftstilgestaan.De loofgroei
op perceel II isongestoord doorgegaan,
terwijl de loofgroei op perceel III stagneerde. Uit de vochtcijfers is naar voren
gekomen dat op perceel I een vochttekort is opgetreden, integenstelling tot
de percelen II en III. Deoorzaak van de
groeistagnatie op perceel IIkan wellicht
verklaard worden uit de lage pH vanaf
20cm diepte,namelijk 3,5tot 3,2.Uit het
voorgaande blijkt, dat behalvededroogte ook andere oorzaken invloed op de
groeistagnatie gehad kunnen hebben.
Mengwoelen kan de gevoeligheid voor
droogte verminderen, hetgeen is gebleken uit eenvergelijking tussen deopbrengsten van de gemengwoelde en de
niet gemengwoelde percelen. Indit eerste jaar van onderzoek lag bij de proefrooiingen in de week van 21 tot 28 augustus 50%van hetaantal gemengwoelde percelen in suikeropbrengst onder
het gemiddelde van de 52 percelen. Bij
de niet-gemengwoelde percelen wasdit
65%. Bij de eindoogst van de percelen
waren deze percentages voor de gemengwoelde en de niet-gemengwoelde
percelen respectievelijk 35 en 50. In tabel 11 zijn de eindopbrengsten van de
niet enwel gemengwoelde percelen vermeld. Uit waarnemingen is gebleken
dat de gemengwoelde percelen met opbrengsten onder het algemeen gemiddelde in de meeste gevallen weinig of
geen veen bevatten.
Uit tabel 11 volgt dat vooral het suikergehalte van de niet enwel gemengwoelde percelen sterk verschilt. De droogte
heeft hierbij een rol gespeeld. Hetaantal
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percelen dat sterk vandroogte heeft geleden, is bij de niet gemengwoelde percelen hoger geweest dan bijdegemengwoelde percelen. Op de verdrogende percelen heeft door de regenval in
september een sterke hergroei plaatsgevonden, waardoor het suikergehalte
sterk is verlaagd.
Ondanks de extreme weersomstandigheden, zoals nachtvorstschade, waardoor 70% van de percelen is overgezaaid, en de sterke droogte, zijn er factoren naar voren gekomen die de opbrengst kunnen beïnvloeden.
In het volgende jaar van het onderzoek
zal mogelijk blijken hoe groot deze invloed onder meer normale omstandigheden is.

Granen
Het droge warme weer en op sommige
plaatsen ook late ernstige nachtvorst
heeft de graanopbrengsten alleen op de
zandgronden negatief beïnvloed. Op
kleigronden waren deopbrengsten zelfs
hoger dan gemiddeld in de laatste 5jaren. Deze invloed isevenwel niet bij alle
granen gelijk geweest. Dit kan worden
geïllustreerd met de resultaten van
IVRO-rassenproeven op 4 klei- en 4
zandproefboerderijen (tabel 12).
Het effect van de droogte hing samen
met de vroegrijpheid van het graangewas. Zo blijkt dat gerst relatief weinig
geleden heeft; haver en zomertarwe
daarentegen zijn sterk achtergebleven.
Vroegrijpe granen kunnen als het ware
dedroogte beterontsnappen. Opvallend
is de bijzonder hoge korrelmaïsopbrengst op zandgrond, vooral in 1976.

Tabel 12.Relatieveopbrengstenvandegranen inIVRO-rassenproevenop4proefboerderijenop
zand- en4op kleigrond.
zandgrond

kleigrond
1971/75
100 (= 6520)
84

wintertarwe
zomertarwe
winterrogge
wintergerst
zomergerst
haver
korrelmaïs
(2 bedrijven)

—

1976

1971/75

1976

111
90

100 (= 4840)
100
96

86
66
94

—

94
82
97

110
97
94

101
102

96
66

—

—

(154)

165)

was en minder stikstof was gegeven.
In een modelproef op het PA-bedrijf,
waarin de invloed van plantdichtheid en
plantverdeling opde gewasontwikkeling
en korrelproduktie bij wintertarwe (ras
Lely) isonderzocht, tradernstige nachtvorstschade op. Behalve bladeren of
bladgedeelten bleken ook vele ver ontwikkeldegroeipunten van hoofdspruiten
en vroeg gevormde zijspruiten te zijn
afgestorven. Deschade aan laatgevormdezijspruiten wasgeringer, mogelijk als
gevolg van een gunstige plaats in het
gewas, maar wellicht ook is het minder
ontwikkelde groeipunt minder gevoelig
voor vorst. De mate van vorstschade
bleek in de modelproef sterk afhankelijk
van de gewasstructuur (zie tabel 13).
Platgroeiende gewassen, die voorkwamen bij een lage standdichtheid en een
regelmatige plantverdeling (vierkantsverband) werden zwaar aangetast. De
vorstschade was kleiner bij gewassen
die meer rechtop groeiden, zoals werd
aangetroffen bij een hogere standdichtheid en een ongelijkmatige plantverdeling (ruime rijenafstand). Bij een
standdichtheid van100of minder planten

Dekwaliteit vandetarwe wasditjaar bijzonder goed.
Ziekten en legering traden weinig op
waardoor ook het effect van ziektebestrijding slechts zeer gering was.
De kwaliteit van de gerst was minder
goed: met name bij wintergerst waar
meeldauw en dwergroest voorkwamen.
Vorstschade bij wintertarwe
Vorstschade bij wintertarwe blijft meestal beperkt tot gevallen van uitwintering.
Ook in het voorjaar komt schade vrijwel
niet voor, omdat het ontwikkelde graangewas een nachtvorst goed kan verdragen.
Echter, een zware nachtvorst laat in het
voorjaar, zoals in 1976 plaats vond op
28-29 april (tot -10°C), heeft de ontwikkeling van het gewas in sterke mate
benadeeld. Met name op zand- en dalgronden is veel schade opgetreden bij
rogge en wintergerst. Zo was in een
proef met wintergerst op de proefboerderij "Vredepeel" ruim 20% van de
hoofdspruiten afgestorven. Ook in Lelystad is wintergerst door vorst aangetast,
en wel sterker naarmate later gezaaid

Tabel13.Deinvloedvannachtvorstschadeopaarverdeling,korrelopbrengstperaar,aantalkorrels
per aar en het 1000-korrelgewicht.
plantverdeling

vierkantsverband
2

aantal planten per m
% afgestorven hoofdspruiten
% aren gevormd na 29 maart
korrelopbrengst/gram per aar
aantal korrels per aar
1000-korrelgewicht

200
77
65
1,26
39,7
31,8

400
58
18
1,38
39,2
35,1

800
30
2
1,22
34,1
35,8

14 cm rij
200
64
41
1,38
40,8
33,8

400
39
14
1,44
39,5
36,4

28cm rij
200 400
31
13
20
6
1,58 1,42
43,4 38,4
36,3 37,0
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per m 2 in vierkantsverband zijn alle
hoofdspruiten verloren gegaan.
Een normaal gewas bestaat grotendeels
uit hoofdspruiten en vroeggevormde
zijspruiten, maar door de nachtvorstschade was de wintertarwe in de proef
overwegend opgebouwd uit laatgevormde zijspruiten. Het gewas reageerde op
de schade door meer aren te vormen,
die dus vooral afkomstig waren van de
laatgevormde zijspruiten.
Deverschillen ingewasopbouw kwamen
ook duidelijk tot uiting in de produktiviteit van het arenbestand. Zonder vorstschade wordt de korrelopbrengst vooral
bepaald door hoofdspruiten en vroeggevormde zijspruiten. Bij nachtvorstschade laat in het voorjaar, dragen de
latergevormde zijspruiten veel bij aan
dekorrelopbrengst. Naarmatehet langer
duurt eer de spruiten te voorschijn komen en zich ontwikkelen, neemt de
korrelopbrengst af. In deze proef waren
zowel het aantal korrels per aar als het
1000-korrelgewicht lager dan in een
normaal ontwikkeld gewas. De reactie
vanwintertarwe opde nachtvorstschade
is te lezen in tabel 13.

1973 op het PA-proefbedrijf in Lelystad
onderzocht. De resultaten ervan zijn
samengevat intabel 14.Degegevenszijn
ontleend aan meerdere proeven,waarbij
het ras Lely overeenkomstig de praktijk
isgeteeldeneenbespuiting met Bavistin
M kort voor de bloei is toegepast.
Het effect van ziektebestrijding is afhankelijk van de ziektedruk en verschilt
dan ook vanjaar tot jaar. In 1973en1974
kwam een matige ziekte-aantasting
(meeldauw en septoria) voor, maar in
1975 en vooral 1976 zijn slechts op beperkte schaal ziekten geconstateerd.
Tabel 14. Effect van ziektebestrijding (4 kg
Bavistin M voor de bloei) op de korrelopbrengst in kg per arevanwintertarwe (Lely);
PA-proefbedrijf inLelystad.
ziektebestrijding

Ziektebestrijding en N-bemesting i.v.m.
opbrengst en kwaliteit van wintertarwe

jaar

geen

wel

bestrijdingseffect

1973
1974
1975
1976

68,3
77,3
75,1
68,4

73,5
83,5
78,7
71,0

+
+
+
+

gem.

72,3

77,1

Tabel15. Effect van gedeelde N-gift opopbrengst en kwaliteit vanwintertarwe (Lely).
N-overopbrengst % eiwit
•bemesting (kg/are)
:20april + 15mei+ 30 mei+10juni
1975 1976 1975 1976

N-bemesting in kgperha

100*
50
25

100
50
*1975: 100
1976: 100
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50
50

25

50
120kg N/ha
140kg N/ha

4,8

N-bemesting
De invloed van een gedeelde N-gift op
de korrelopbrengst was inde laatstevier
jaar op het PA-proefbedrijf beperkt,aangezien ziekten en legering vrijwel niet
voorkwamen. In een onderzoek in 1975
en 1976 naar de wijze en het tijdstip van
N-toediening isvooral in 1976de korrelopbrengst niet erg duidelijk beïnvloed
(tabel 15).

Ziektebestrijding
Het optreden van ziekten en legering
kan de korrelopbrengst vangranen aanzienlijk verlagen. In de praktijk worden
daarom steeds meer fungiciden toegepast.
Het effect van ziektebestrijding op de
korrelopbrengst vanwintertarwe isvanaf

maart

5,2
8,0
3,6
2,6

50
50

70,5
71,4
75,7
75,2
78,4

71,7
72,4
71,0
71,9
72,5

9,8
11,1
11,1
11,4
12,7

13,4
13,9
13,8
14,3
14,6

De korrelkwaliteit was daarentegen duidelijk afhankelijk van de N-bemesting.
Deling van de N-gift en een N-overbemesting werkten verhogend op het eiwitgehalte van de korrel. Het duidelijkst
kwam dit naar voren bij de lage eiwitgehalten in 1975.

De vroegrijpheid van wintergerst is dit
jaar vooral in verband met ontsnappen
aan de droogte duidelijk een voordeel
geweest.
Het effect van stikstofdeling op de opbrengst kwam in difdroge jaar minder
sterk naar voren dan in 1975.Wel isgebleken dat op stikstofrijke gronden de
vroege stikstofgift laag moet worden
gehouden. Blijkt het gewas in stadium
F7teschraal tezijn, dankanditdooreen
overbemesting grotendeels worden gecorrigeerd.
Evenals in 1975 is in 1976 gekeken naar
het effect van ziektebestrijding op de
opbrengst van wintergerst.
Deziektedrukdoormeeldauwendwergroest was dit jaar in de wintergerst vrij
hoog (zie figuur 15).
Uit figuur 15blijktduidelijk heteffectvan
ziektebestrijding op de opbrengst. Te
Lelystad en Wijnandsrade waar resp.
dwergroest en meeldauw in ernstige
mate voorkwamen, isdeopbrengst door
ziektebestrijding gemiddeld verhoogd
met resp. 870 en 1.150 kg per ha. In
Nieuw Beerta, waar de ziektedruk veel
geringer was,isdeopbrengst gemiddeld
met 280 kg per ha verhoogd. Het effect
van ziektebestrijding op de opbrengst
neemt duidelijk toe bij verhoging vande
stikstofgift.

Stikstofbemesting en ziektebestrijding
bij wintergerst
In het droge jaar 1976 is de opbrengst
van wintergerst in vergelijking met wintertarwe bijzonder goed geweest. Dit
blijkt o.a. uit IVRO-rassenproeven zonder ziektebestrijding, op zes proefboerderijen op kleigrond waar beide graangewassenvoorkwamen. In1971t/m 1975
laghetgemiddeldeopbrengstniveau van
wintergerst7%lagerdanvanwintertarwe,
maar in 1976 bracht wintergerst gemiddeld 2% meer op dan wintertarwe
(tabel 16).
Tabel 16. Opbrengsten van wintertarwe en
wintergerst in 1971t/m 1976 (IVRO-rassenproeven op kleigrond).
jaar

gemiddelde opbrengst kg/ha

1971/1975
1976

wintertarwe

wintergerst

6.190(100%)
7.080(100%)

5.760(93%)
7.200(102%)

Figuur 15. Invloed vanstikstofbemestingenziektebestrijdingopdeopbrengst van wintergerst.
opbrengst in
tonnen/ha
9 "I

Nieuw Beerta

Lelystad

veel dwergroest

Wijnandsrade

vrijwel gezond

—i

1

1

1

0

55

90

125

1
O

1
55

r~
90

• zonder ziektebestrijding
o met

veel meeldauw

35

H
70

I
105
kg N/ha

per ha 0,75 I Calixin in F4,F6 en F9
4 kg Bavistin M in F10.3
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was en volledig in pluim stond, produceerde na20juli nog 11ton drogestof/ha.
b. ernstigedroogteschade (Maarheeze).
Deze maïs was veel korter (1 m), terwijl de bladeren al minstenseen week
gerold waren. Bij 20%van de planten
was nog geen pluim tevoorschijn gekomen. Hoewel dit gewas erg kort
bleef, hebbendemeesteplanten (85%)
nog wel een kleine, vaak slecht gevulde kolf gevormd. De opbrengsttoename na 20 juli was hier dan ook
duidelijk geringer (5.200 kg/ha).
c. extreme droogteschade. Op de
droogste plekvanhetzelfdeperceelte
Maarheeze was het gewas slechts 60
cm hoog en waren de bladeren al
eerder gerold en gedeeltelijk reeds
afgestorven. Hier is geen enkel herstel opgetreden. Hoewel gedeeltelijk
nog kleine pluimen verschenen, is
geen enkele kolf gevormd. Hier nam
de opbrengst na 20 juli slechts met
1.000 kg per ha toe. Een dergelijke
situatie van droogteschade bleef ook
in 1976 zeldzaam.
Zoals uit tabel 17 blijkt, wasde hoeveelheid neerslag tijdens het groeiseizoen in
Lelystad niet groter dan in Maarheeze.
Wel was het aantal warme dagen geringer en de vochtleverantie door de
grond uiteraard veel groter.

Maïs
De snijmaïsopbrengst is volgens CBSgegevens op de zandgronden dit jaar
gemiddeld veel lager geweest dan de
laatstejaren,namelijk 32t.o.v. gemiddeld
48 ton/ha. Daar waar de vochtvoorziening goed was, waren de maïsopbrengsten door de hoge temperaturen
juist erg hoog.
Degoedestart en hetwarmeweer waren
gunstig voor de maïsgroei.
Wanneer geen vochttekort optrad, zijn
zeer hogedrogestof-opbrengsten,tot20
ton per habereikt. Opvele zandgronden
begon de maïs echter begin juli van de
droogte te lijden.

Dergelijkeverschilleningroottevande maïs
waren in 1976 geen uitzondering.
Produktieverloop
Om meer inzicht te krijgen in het herstellingsvermogen van hetgewas isvanaf half juli het produktieverloop op zes
percelen met uiteenlopende droogteschade gevolgd. In figuur 16 zijn de resultaten voor drie typische situaties
weergegeven. Deze uitgangssituaties
waren:
a. geen zichtbare droogteschade (Lelystad). Dit gewas, dat ruim 2 m hoog
Tabel 17. Neerslagentemperatuur in

Lelystad
Maarheeze
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In de praktijk gaven de verdroogde percelen maïs in juli meestal een beeld
overeenkomstig situatieb,teweten korte
maïs met gerold maar nog wel grotendeels groen blad. Waar de droogte zich
in augustus heeft voortgezet, heeft de
maïs zich onvoldoende kunnen herstellen, waardoor met name de kolfvorming
vaak beperkt bleef.
Bovendien waren dergelijke gewassen
wat betreft plantgrootte en rijping vaak

1976in Lelystad en Maarheze.

mm neerslag
mei juni juli

aug. sept.

dagen > 2 5 ° C
mei juni juli

aug.

sept.

21
45

18
30

4
6

7
18

0
0

33
14

21
23

47
54

9
15

10
18

zeer onregelmatig. Hoewel de korrelrijping op verdroogde percelen traag
verloopt, blijkt uit figuur 16 dat de produktie op deze percelen juist inseptember geringer was. Dit zal samenhangen
metdeversneldeafstervingvanhet blad.

gehalte was in deverdroogde maïszeer
hoog, echter ook het nitraatgehalte. Dit
laatste kwam ook inandereproeven duidelijk naar voren, hoewel het gehalte
tijdens de rijpingsfase sterk afnam.
Verder was het suikergehalte in verdroogde maïs, vooral wanneer geen of
weinig kolven zijn ontstaan, hoger dan
normaal.

drogestof in
tonnen/ha
20-

'

a. Lelystad
geen droogteschade

b. Maarheeze

o''

ernstige droogteschade
0
0

--"

c. Maarheeze
extreme droogteschade

I
21/7

10/8

1

30/8

1
19/9

t
9/10
datum

Figuur 16.Produktieverloop van ma'i's diein
juli geen, ernstigeenextremedroogteschade
vertoonde (ras: Libon).

Kwaliteit
Behalve de opbrengst heeft de droogte
ook verschillende kwaliteitsaspecten
beïnvloed. In tabel 18 zijn van bovengenoemde gewassen de analyseresultaten op 30 augustus vermeld.
Van het gewas waarin door de droogte
geen of nauwelijks kolvenzijn gevormd,
blijkt de zetmeelwaarde (ZW) duidelijk
lager te zijn dan normaal. Bovendien is
het ds-gehalte van kolfloze maïs veel
lager dan op grond van het vrijwel afgestorven stro verwacht werd.Het eiwit-

Optimale oogsttijdstip
Het optimale oogsttijdstip voor maïs
bleek voor verdroogde maïs nauwelijks
vroeger te liggen. Over het algemeen
leidt droogte juist tot eentragere korrelrijping, al blijkt dit niet uit het veelal verder afgestorven stro. Zowel te Lelystad
als te Maarheeze (situatie b) isde hoogste opbrengst pas na half september
bereikt, bij een ds-gehalte van ca.33%.
Hoewel in Maarheeze de opbrengsttoename in september niet groot was, is
deze bij het middenvroege ras Fronica
groter geweest dan bij het in figuur 16
vermelde vroege ras Libon. Bijsterk verdroogde kolfloze maïs was de hoogste
opbrengst wel eerder bereikt. Toch was
ook hier oogsten vóór 1september ongewenst, omdat het ds-gehalte toen
ondanks het vrijwel afgestorven stro lager dan 25% was. Deconservenngsverliezen zouden dan onnodig hoog geworden zijn.
In de praktijk was de oogst, althans in
hetzuiden,eindaugustus alvolopbezig.
Hierdoor is op veel percelen óf opbrengstverlies óf een onnodig hoog
conserveringsverlies geleden. Waarnemingen op een twintigtal percelen in
Twente bevestigendit.Opdezepercelen
was op 13 september midden in de
oogstcampagne het ds-gehalte gemiddeld 23%. Slechts 30% van de percelen
had een ds-gehalte van 25%of hoger.

Tabel18. Enkelekwaliteitsgegevens vandeinfiguurl6vermelde maïsgewassenop30augustus.

a. Lelystad (niet verdroogd)
b. Maarheeze (ernstige schade)
c. Maarheeze (extreme schade)

kolven
per plant

% kolf
in de d.s.

ds %

0,99
0,85
0,00

43
45
0

25,5
29,8
25,3

%re

%NO

7,0
15,4
14,4

0,4
1,7

ZW
630
653
553

45

Residuen van Atrazin
Door de droogte bestond vooral op mislukte maïspercelen kans op een hoog
gehalte aan residuen van Atrazin in de
bovenlaag, hetgeen inzaaien met stoppelgewassen riskant maakte. De mogelijke nawerking hiervan is in Maarheeze
nagegaan bijop22juligezaaide stoppelknollen, bladkool, snijroggeen Italiaans
raaigras. In dit opzicht bleek de grondbewerking van essentieel belang. Bij
vooraf ploegen vande maïsstoppel (met
voorschaar) kwamingeender gewassen
zichtbare schade voor, alhoewel het
gras vrij traag groeide. Wanneer geen
kerende grondbewerking is uitgevoerd
(cultivator), is bij alle gewassen aanzienlijke schade opgetreden door het
afsterven vanjonge planten. Hierbij kan
hetdroge zaaibed eveneenseenrolhebben gespeeld.

brengst gaven. Toch gaf de verdroogde
maïseenduidelijk hogereproduktievanaf 21juli, namelijk 5.200 (Libon)en6.600
(Fronica) kg ds/ha. Bovendien leverde
dit een beter conserveerbaar produkt
met een veel lager nitraatgehalte op.
Bij de laatgezaaide maïs (40 cm rijenafstand) was de opbrengst bij 30zaden/
m 2nauwelijks hogerdanbij 15zaden/m 2 .
Uitzaai vanvoermaïs gaf zowel door een
geringe opkomst (50%) als een slechte
groei vrijwel geen opbrengst. Uit vroegere ervaringen is bekend dat deze late
maïs door het hoge vochtgehalte moeilijk met een hakselaar te oogsten is,terwijl de verliezen bij inkuilen zeer hoog
zijn. Bovendien zal het gewas door de
vorstgevoeligheid snel afsterven in de
herfst. Maïs als stoppelgewas biedt dan
ook geen perspectieven.

Stoppelmaïs
Hoewel desituatie injuli zelden zodanig
wasdat inzaaimetstoppelgewassen zinvol leek, is deze mogelijkheid wel indiscussie geweest. Daarbij is, in verband
met het risico van Atrazinschade, ook
gedacht aan herinzaai met maïs, maar
dan op halve rijenafstand en met tweemaal zoveel zaaizaad. Om de hogezaaizaadkosten te drukken, is in België geopperd hiervoor voermaïs te gebruiken.
In dit kader is te Maarheeze op 22 juli,
behalvebovengenoemde stoppelgewassen,ookvoermaïsgezaaid.Enkeleresultaten hiervan zijn in tabel 19 vermeld.
Hieruit blijkt dat ondanks de sterke
droogte in juli en augustus met name
stoppelknollen nog een redelijke op-

Builenbrand
De maïs is in 1976 sterk aangetast door
builenbrand.
Een ander probleem, samenhangend
met het warme droge weer, was het ongekend sterkeoptredenvan builenbrand
in maïs. Hoewel hierover weinig bekend
is, zou snijmaïs met 10 gewichtsprocenten builen alsveevoergevaarlijk zijn.
Om juist over het verband tussen het
aantal builen en het gewichtsaandeel
hiervan in het gewas meer informatie
te krijgen, zijn op verschillende tijdstippen en percelen waarnemingen verricht (figuur 17). Daarbij bleek dat zelfs
bij een zeer sterke aantasting het gewichtsaandeel toch bijzonder laag is.
Bovendien blijken bij later oogsten veel
rijpe builen tijdens deoogst af tevallen.

Tabel19.Opbrengst en gehalten aandrogestof, ruwe celstof ennitraat van (op22juli) namaïs
gezaaide stoppelgewassen op 15oktober.
kgds/ha
stoppelknollen
bladkool
snijrogge
It. raaigras
maïs:
LG11 15 zaden/m 2
LG11 30 zaden/m 2

voermaïs 30zaden/m2
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% ds

%rc

% N0 3

3.700
2.350
3.200
1.500

7,8
7,7
11,8
11,1

13,5
14,1
18,5
16,7

6,0
6,6
3,9
4,9

2.550
2.700

9,2
8,9

23,3

3,8

900

9,6

Fusariumschade
Hoewel Fusariumstengelrot dit jaar over
het algemeen w e i n i g v o o r k w a m , trad
deze ziekte in proeven te Heino bij de
optimale o o g s t d a t u m (21 september)
vrij sterk o p . Deze aantasting bleek bij
v e r h o g i n g van de N-gift en drijfmestgift
duidelijk toe te nemen. Vergelijking van
een g r o o t aantal gezonde en zieke p l a n ten in een o o g s t t i j d e n p r o e f t o o n d e o p
12 oktober een aanzienlijke o p b r e n g s t derving d o o r deze ziekte (tabel 20).
Hoewel de verliezen in een vroeger
o o g s t s t a d i u m geringer k u n n e n zijn, ligt
bij de aangetaste planten o p 12 o k t o b e r
de d s - o p b r e n g s t 24% lager, vooral d o o r
een geringere s t r o - o p b r e n g s t ; d e voederwaarde is echter nauwelijks lager.
In de praktijk zal de o p b r e n g s t s c h a d e
nog groter kunnen zijn, doordat als
gevolg van legering ook oogstverliezen
optreden.

Figuur 17. Het verband tussen het aantal
builen en het gewichtsaandeel hiervan in
het gewas.
gewichts- %
in verse maïs
5 -\

• •
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• •••
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Ernstige aantasting door Fusarium geeft grote (oogst) verliezen.
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Tabel20.Relatieve opbrengst en kwaliteit van rijpe sn
rot (Heino 12 oktober).
ds-opbrengst
ds% gZW
kolf
stro totaal
gezond
aangetast

100
85

100
66

100
76

41
52

Peulvruchten en conservengewassen
In 1976isop het PA-proefbedrijf te Lelystad gestart met het groenteteeltonderzoek, waarbij het accent heeft gelegen
op de conservenpeulvruchten. Bovendien is enige aandacht besteed aan de
teelt van winterpeen en boerenkool.
In de regio zijn de proeven met veldbonen voortgezet. Eenzware nachtvorst
op 29 april veroorzaakte bij doperwt en
tuinboon veelschade;degewassen hebben zich hiervan echter goed hersteld.
In de zomer hebben echter de hoge
temperaturen en vooral deextreem lage
relatieve luchtvochtigheid bij verschillende gewassen uitdrogingsverschijnselen veroorzaakt. Bij de peulvruchten
iseenslechtepeulzetting geconstateerd.
De proeven zijn slechts ten dele geslaagd, mede doordat de mogelijkheid
tot beregening ontbrak.

660
650

ijmaïs bij aantasting door Fusariumstengel%re

% suiker

11,1
10,1

4,2
0,9

Stamslaboon-zaadlengte
Bij de verwerking van hele en gebroken
slabonen is de vraag naar een fijnere
peulsortering de laatste jaren duidelijk
toegenomen. Dit is te realiseren door
het telen van fijnpeulige rassen of door
de grofpeulige rassen in een jonger stadium te plukken. In het laatste geval
moet met een behoorlijke opbrengstderving rekening worden gehouden. In
de contracten zou dan een prijsstaffel
ingebouwd moeten worden. Reeds verscheidene jaren wordt gezocht naar een
betrouwbaar criterium hiervoor. Er zijn
aanwijzingen dat de gemiddelde zaadlengtevandemiddelstezaden indeoudste (dikste) peulen kanworden gebruikt.
Ineen rassenobservatieproef te Lelystad
is dit jaar nagegaan hoe groot de verschillen in zaadlengte tussen de rassen
zijn en in hoeverre er een verband bestaat tussen zaadlengte in het con-

• " 7 " ••""" .
•»••

*

l

De tumbonen,stamslabonen en maaiboerenkool zijn in 1976 meteenpneumatische precisiezaaimachine gezaaid.
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servenstadium en in het droogrijpestadium. Op 1juni zijn zesenveertig bonerassen in tweevoud gezaaid. De oogstperiode liep van 29 juli tot 26 augustus;
per oogst zijn steeds 20 planten per ras
geanalyseerd. Uit de resultaten isonder
anderegeblekendat hetverschil inzaadlengte te groot is om alle rassen in één
prijsstaffel onder te brengen. In een
vergelijkbaar stadiumvarieerdedezaadlengtetussen de rassenvan9tot 13mm.
Aangenomen dat de correlatie tussen
zaadlengte en opbrengst bij alle rassen
gelijk is, maar de rassen wel in lengte
van het zaad verschillen in een zelfde
ontwikkelingsstadium, zou men voor
een prijsstaffel de rassen qua zaadlengte in drie groepen kunnen indelen:
< 10,4 mm waarbij 10mm op 100 wordt
gesteld (ca. 20% van het rassensortiment)
10,5-11,4 mm waarbij 11 mm op 100
wordt gesteld (ca. 70% van het rassensortiment)
> 11,4 mm waarbij 12 mm op 100 wordt
gesteld (ca.10%vanhet rassensortiment)
Overhetalgemeengeldtdatbijderassen
waarvan het rijpe zaad kort is, de zaadlengte in het conservenstadium klein is.
Ook lijkt het er op dat naarmate een ras
fijnere peulen heeft, de zaadlengte ook
kleiner is. Op beide correlaties zijn
echter wel een paar uitzonderingen. Het
is mogelijk dat door de droge en hete
weersomstandigheden de zaden wat
meerzijn uitgegroeiddanondernormale
omstandigheden het geval zal zijn.

Standruimteonderzoek bij veldbonen
Op de proefboerderijen "Ebelsheerd" te
Nieuw Beerta en "Geert Veenhuizenhoeve" te Borgercompagnie is een
standruimteproef aangelegd met vier
veldboonrassen en twee standdichtheden. De proeven zijn half maart gezaaid.
De bonen hebben telijden gehad vande
nachtvorst van 29 april, maar hebben
zich goed van deze schade hersteld. In
Borgercompagnie hebben de planten
bovendien nog iets geleden van het
stuiven van de grond. Daarna heeft de
langdurige droogteperiode tot gevolg
gehad dat de opbrengst gemiddeld
slechts ca. 1.560 kg per ha bedroeg.
De bonen op dekleigrond ontwikkelden
zich iets langzamer danop dedalgrond.
Dekorrels indepeulen konden hierdoor
onder iets gunstiger omstandigheden
groeien, terwijl de planten op de dalgrond al afstierven. Dit komt duidelijk
naar voren in het hogere duizendkorrelgewicht van het geoogste produkt op
Ebelsheerd. Uit een vergelijking van het
aantal peulen per plant, dat op Ebelsheerd varieerde van 5,7 tot 12,4 en op
Geert Veenhuizenhoeve van 3,4 tot 7,7
blijkt, dat het slagingspercentage vande
bloei op de kleigrond duidelijk hoger is
geweest.
Uit tabel21 blijkt datdehogerezaaizaadhoeveelheid bij alle rassengepaard gaat
met een hogere hectareopbrengst. In
hoeverre de hogere fysieke opbrengst
ook leidt tot een hogere financiële opbrengst, hangt af vande zaaizaadkosten

Tabel21.Resultaten van de rassenproef veldbonen met twee standdichtheden te Nieuw-Beerta.
ras

Minica
Beryl
Maxime
Kristall

zaaizaad
kg/ha

dkg'
zaaizaad

planten/
m2

152
234
96
150
87
147
95
156

970
970
580
580
400
400
450
450

17
25
16
22
21
31
21
28

peulen
per
plant
7,5
5,7
12,1
8,1
12,4
7,9
12,1
9,4

opbrengst
kg/ha

dkg 1
geoogst
produkt

4.430
4.720
3.330
1770
3.630
3.910
3.240
3.720

1.015
1.010
610
610
455
450
490
490

dkg = duizendkorrelgewicht in grammen
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en de prijs van het produkt. Hoewel de
opbrengst van de proef op Geert Veenhuizenhoeve aanmerkelijk lager lag dan
op Ebelsheerd, heeft de hogere standdichtheid ook hier bij alle rassen geleid
tot een hogere korrel opbrengst per ha.
Standruimte bij tuinbonen
Bij tuinbonen maakt men een onderscheid inwitbloeiendeen bontbloeiende
rassen. De witbloeiende rassen vormen
de belangrijkste groep enworden vooral
gebruikt voor sterilisatie in glas en blik.
Het rassensortiment is de laatste jaren
sterkveranderd,doordatdeveredelingsbedrijven fijnzadiger rassen hebben gekweekt en doordat de nieuwe rassen
beter zijn aangepast aan deeisendie de
machinale oogst aan het gewas stelt.
Deonderste peulen hangen hoger en de
peulen staan nu meestal opgericht of
afstaand.
In de proef die is aangelegd op het PAbedrijf te Lelystad zijn de rassen Bianka,
Blanktilla, Eureka, Métissa, Rowena en
Beryl beproefd bij 13;18,5en24 planten
per m2. De rijafstand was steeds 50cm.
Door de verhoging van het aantal planten per m 2 van 13 naar 24 nam gemiddeld over de zes rassen het aantal peuldragende stengels per plant af van 2,4
naar 1,9.Hetaantal peulenperplant nam
af van 11,6naar 7,5. Per m 2nam hetaantal peuldragende stengels en het aantal
peulen echter nog wel toe. De lengte
van de planten nam toe van 75 naar 79
cm. De aanhechtingshoogte van de
onderste peulen nam toe van 10,9 naar
13,6 cm. Het ras Beryl is hierbij buiten
beschouwing gelaten, omdat dit raszijn
peulen ongeveer 20 cm hoog draagt.
Het aantal zaden per peul is niet beïnvloeddoordeverhoogdestanddichtheid.
Intabel22isdeinvloedweergegeven van
het aantal planten per m 2 en het ras op
de korrel- en gewasopbrengst, de Tmwaarde en de zeefsortering van de geoogste korrels. Door de verhoging van
het aantal planten per m2van 13naar24
neemt zowel de korrelopbrengst als de
gewasopbrengst met ongeveer 14%toe.
Wanneer de kosten van het zaaizaad in
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rekening worden gebracht, dan iser bijna geen verschil in rendement tussen 13
en 24 planten per m2. De dorscapaciteit
uitgedrukt in tonnen korrels per uur
wordt niet beïnvloed; de capaciteit uitgedrukt in ha/dag wordt 14% kleiner.
De relatief lage opbrengsten van de late
rassen Berylen Rowenazijnwaarschijnlijk mede veroorzaakt door de aanhoudende droogte en hitte, waar zij meer
van hebben geleden dan de vroege rassen.
Binnen het onderzochte traject van 1324 planten per m2, heeft wijziging van
het plantgetal geen invloed op de sortering van het geoogste produkt. Het
plantgetal heeft evenmin invloed op de
snelheid van afrijpen: een opbrengstspreiding kan hiermee dus niet worden
bereikt.

De tuinbonen, doperwten en maaiboerenkoolzijn in 1976 metdeHege 211 geoogst.
Invloedvan het plantgetal opopbrengst
en sortering van winterpeen
Bij de contractteelt van winterpeen gaat
devoorkeur uit naareengrovesortering.
Wortels lichter dan 100 gram worden

Tabel22 Deinvloed vanhet rasenhetaantal planten per m2opdeopbrengst,deTm-waardeen
dezeefsortering.
ras
planten Tmgewas- korrelsorteringsverhouding korrelopbrengst
oogstdatum per m2 waarde opbrengst opbrengst
mm 0 Tm-120
ton/ha
kg/ha
9-13 13-15 15-19
kg/ha
Bianka
1 juli

13
18,5
24

114

39,6
42,4
44,1

6.931
7.253
7.489

35
32
29

50
54
56

15
14
15

7.244
7.580
7.824

Blanktilla
2 juli

13
18,5
24

118

37,2
38,1
38,7

6.055
6.251
7.171

44
40
42

51
55
54

5
5
4

6.136
6.344
7.280

Eureka
2 juli

13
18,5
24

126

38,7
44,1
46,0

6.202
6.844
7.451

35
34
28

57
59
63

8
7
9

5.991
6.611
7.200

Métissa
2 juli

13
18,5
24

133

35,7
39,1
41,5

7.673
8.133
8.682

4
4
3

65
62
57

31
34
40

7.193
7.622
8.138

Rowena
5 juli

13
18,5
24

129

36,7
37,3
40,0

4.858
5.302
5.396

91
91
91

9
9

—
—
5140

4.627
5.Q49
5.140

Beryl
8 juli

13
18,5
24

120

26,9
29,0
32,0

3.316
3.622
3.804

100
100
100

—
—
—

3.316
3.622
3.804

gemiddeld

13
18,5
24

35,8
38,3
40,4

vaak als tarra beschouwd. Andere eisen
zijn een hoge opbrengst, een goede
kleur en geschiktheid voor machinale
oogst. In een proef op de proeftuin
"Wieringerwerf" en de proefboerderij
"De Waag" te Creil zijn drie rassen opgenomen: Vita Longa als produktieve
Flakkeese, Karotan als een nieuw type
met een prima kleur en No 69 1114, een
hybride met een korte wortel die zeer
geschikt is voor machinale oogst. De
rassen zijn respectievelijk op 29 april
en 3 mei met een Stanhay-machine op
ruggengezaaid.Derijenafstand bedroeg
75 cm. De belangrijkste resultaten zijn
in tabel 23 vermeld.
Op beide proefvelden zijn hoge opbrengsten behaald, ook bij het lage
plantgetal. Het verschil in totale opbrengst tussen het hoogste en laagste
plantgetal bedroeg circa 20%, met uitzondering van de hybride op De Waag,
waar het verschil in plantgetal dooreen

—
—
—
—

5.751
6.138
6.564

andere afstelling van de zaaimachine te
klein uitgevallen is.
Het percentage wortels lichter dan 100
gram neemt toe naarmate het plantgetal
hoger is. Vooral te Creil, waar de opkomst bijzonder goed was, is een hoog
percentage fijne wortels geoogst. Te
Wieringerwerf was het percentage lichter dan 100 gram acceptabel. Voor het
verkrijgen van een grove sortering zou
metcirca 60wortels per m 2kunnen worden volstaan.
Tenslotte kan nog vermeld worden dat
uit proefoogsten te Creil en ineenoriënterende proef op het eigen bedrijf te
Lelystad is gebleken dat de opbrengst
van de winterpeen in de herfst tamelijk
sterk stijgt naarmate later wordt geoogst. Zelfs als het loof reeds afsterft,
neemt de diktegroei van de wortel nog
toe. Vroeg oogsten van winterpeen kan
dus een behoorlijke opbrengstderving
tot gevolg hebben.
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Tabel 23. Resultaten van de standruimteproef bij w

nterpeer

,

Wierin gerwerf,
geoogst op 21 c

ras

Vita Longa
zaadfractie 1,50-1,75 mm
1053 zaden per gram
Karotan
zaadfractie 1,50-1,75 mm
1096 zaden per gram

zaaizaadhoeveelheid
zaden
g/ha
/m2

Creil,
geoogst op 1 november

ktober

opbren gsten
in t o n n e n / h a
aantal
wortels
/m2

totaal

opbrer gsten
in t o n n e n per ha

: 100
gram

< 100
gram

aantal
wortels
/m2

totaal

>100
gram

< 100
gram

700

76

32

97

95

2

63

104

96

8

950
1.300

100
140

47
62

106
114

103
108

3
6

77
110

114
127

101
96

13
31

600

68

28

83

82

1

52

86

80

6

950
1.250

104
140

42
55

96
100

93
94

3
6

83
125

100
106

80
68

20
38

Hybride 691114

1.050

68

29

71

70

1

46

74

69

5

zaadfractie 1,50-2,00 mm
625 zaden per gram

1.850
2.450

116
152

44
61

83
90

80
83

3
7

48
58

74
80

66
70

8
10

Graszaad
Bepaling van het optimale oogsttijdstip
met behulp van het vochtgehalte bij
gewoon roodzwenkgras
De aren of pluimen en de individuele
zaden hiervan zijn niet alle op hetzelfde
tijdstip rijp. De bloempjes die het eerst
gebloeid hebben, produceren het eerst
een rijpzaadjedat spoedig afvalt. Bij het

Maaidorsen van roodzwenk.
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maaidorsen van een graszaadgewas op
een tijdstip dat het eerste zaadje rijp is,
zal van een groot gedeeltevande zaden
de korrelvulling nog niet geheel voltooid
zijn. Een dergelijk gewas is moeilijk uit
te dorsen en het geoogste produkt heeft
vaak een lage kiemkracht. Wacht men
met het maaidorsen vangraszaadtot het
laatste zaadje geheel uitgerijpt is, dan
zal 30-50% van het zaad al afgevallen
zijn. In de praktijk probeert men het

oogsttijdstip te vinden door een bosje
pluimen of aren op de hand te kloppen.
Valt er bij zacht kloppen wat zaad uit,
dan is het gewas rijp. Deze methode is
weinig nauwkeurig en daarom is in het
buitenland nagegaanof het vochtgehalte
van het zaad,evenals bij de granen,gebruikt kan worden om de mate van afrijping aan te geven. Bij graszaad is
vooral bij een onrijp gewas het zaad
moeilijk uit te dorsen of te wrijven en
daarom is het vochtgehalte van de geheleaarof pluim genomen. Ineenoriënterende proef in 1974 bleek deze methode onder Nederlandse omstandigheden perspectieven te bieden. In 1975
is het onderzoek voortgezet waarbij het
gewoon roodzwenk op vijf tijdstippen
gemaaidorst is.
Ruim eenweek voordat met maaidorsen
is begonnen, is een begin gemaakt met
de vochtgehaltebepalingen. Regelmatig
zijn er monsters genomen om 13.30 uur
als het die ochtend niet geregend had.
Het vochtgehalte vande monsters isuitgezet in figuur 18.

De opbrengst van het gewas in kg
schoon zaad per ha en de kiemkracht
van het zaad op de vijf oogsttijdstippen
zijn vermeld in tabel24.Daar wordt uitbetaald naar de hoeveelheid kiemkrachtig zuiver zaad, is de opbrengstcurve in figuur 18 berekend uit de opbrengst schoon zaad per ha, het percentage zuiver zaad en de kiemkracht.
Uit deze curve blijkt dat de opbrengst
aanvankelijk vrij sterk toeneemt, vooral
door het stijgen van de kiemkracht van
het zaad. Na het bereiken van het optimum neemt de opbrengst af door zaaduitval. Decurvedie het vochtgehalte van
het zaad aangeeft, daalt aanvankelijk
langzaam.Als hetgewas rijpwordt, isde
daling sneller en bedraagt ca. 4% per
dag. In deze proef zal het optimale
oogsttijdstip tussen 7en 12juli gelegen
hebben. Omdat in de praktijk de oogst
niet altijd op het optimale tijdstip plaats
kan vinden, moet wat verlies worden
geaccepteerd.Wordtalsgrens5%verlies
gehanteerd, dan had in 1975 het maaidorsen van dit gewas kunnen beginnen

opbrengst kiem krachtig zaad
(100 = 1235 kg/ha)

% vocht
in pluim
- 64

100-

60
56

90-

52
48

80-

- 44
40

70-

k 36
32

60-

28
-24

50-

- 20
- 16

40-

26/6

30/6

4/7

7/7

11/7

14/7
datum

Figuur 18. Het verloop van het vochtgehalte
zaad bij maaidorsen op vijf
tijdstippen.

van de pluimen

en de opbrengst

aan

kiemkrachtig
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bij 32% vocht. Er zijn dan 5 dagen beschikbaar om hetgewasteoogsten voordat teveel zaad uitvalt. De proef is uitgevoerd onder droge weersomstandigheden. Onder natte weersomstandigheden zal de afrijping, hoewel langzamer, toch doorgaan. Het aantal beschikbare oogstdagen zal bij nat weer
kleiner zijn.
Tabel 24.Opbrengst inschoonzaadenkiemkrachtvanroodzwenkbijvijfoogsttijdstippen.
oogstdatum
30 juni
4 juli
7 juli
11 juli
14 juli

opbrengst opbrengst
in kg/ha
in %
1.054
83
1.127
89
1.264
100
1.246
98
1.047
83

kiemkracht
49
62
85
88
76

Na de eerste zaadoogst begint het gras
opnieuw te groeien, waarbij een dichte
zode ontstaat. Wordt deze hergroei niet
verwijderd, dan gaat het gras "ruig" de
winter in: een geringe zaadopbrengst is
meestal het gevolg.
Het tegengaan van de hergroei kan op
verschillende manieren gebeuren:
- afbranden vandegrasmassaen stoppelresten met behulp van een loofbrander. Dit geeft een gunstige uitdunning van de zode,hetgeendeopbrengst bij sommige rassen kan verhogen met gemiddeld 20 à 25% vergeleken met maaien en afvoeren. De
olieprijzen zijn echter zó sterk gestegen, dat deze methode niet meer
voor de praktijk in aanmerking komt.
— onderploegen of -frezen vandezode.

JÇCZJ&-

Deoogstvan graszaadproeven gebeurtnietmeerin handwerk.

Verjongen van veldbeemd
Bij de graszaadteelt wordt soms meerdere jaren achtereen zaad geoogst van
hetzelfde perceel. Dit gebeurt vooral bij
uitlopervormende soortenalsveldbeemd
en uitlopervormend roodzwenkgras; bij
beemdlangbloem en Engels raaigras
komt het minder vaak voor.
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Devaak ongelijke liggingvanhet land
na het ploegen kan een bezwaar zijn
bij de zaadoogst. Bovendien krijgen
onkruiden als straatgras enduist met
deze methode een kans om het graszaadperceel te verontreinigen,
chemische behandeling met paraquat.
Dit dient direct na het oogsten te ge-

beuren, waarna tevensnogmoet worden gemaaid. Bij een late toepassing
is er gevaar voor schade aan het gewas.
De bezwaren vandeze methoden zijn de
aanleiding geweest om onderzoek te
verrichten naar andere mogelijkheden
tot verjongen van de zode. Op de Prof.
dr. J.M.van Bemmelenhoeve in Wieringerwerf is een proef genomen met het
veldbeemdras Parade. Na de eerste
zaadoogst zijn de volgende objecten
uitgevoerd:
a. twee of drie maaien met een cirkelmaaier waarvan de eerste keer twee
weken na de oogst. Het gemaaide
produkt isophetveldachtergebleven;
b. twee keer maaien met de cirkelmaaier, waarvan de eerste keer zes
weken na de oogst; het gemaaide
produkt is niet afgevoerd.
c. één of twee keer maaikneuzen;
d. maaien met maaibalk en afvoeren.

Het veldbeemd is op 15 juli geoogst.
Na de behandeling is op 20 september
45 kg N/ha gegeven; de voorjaarsgift
bedroeg 90 kg N/ha.
Deresultaten vandeze verjongingsproef
in tabel25geven aan dat de verschillen
in zaadopbrengst tussen de behandelingen gering zijn.
Decirkelmaaier hadeengrotere capaciteit dan de rrïaaikneuzer. Door het maaikneuzen ishet gras minder kortgemaakt
en minder regelmatig gemaaid. Bij de
tweede en derde keercirkelmaaien worden de gewasresten opnieuw kapotgeslagen, zodat ze ook goed kunnen
verteren. In februari waren er geen gewas- en stoppelresten meer te zien.
Gezien de maaicapaciteit en de invloed
op de zaadopbrengst in deze proef lijkt
verjongen van veldbeemd in de herfst
met behulp van een cirkelmaaier perspectief te hebben.

Tabel25.Deinvloedvanverschillendeverjongingsmethodenopdezaadopbrengstvaneentweedejaars veldbeemd (ras:Parade).
zaadopbrengst
in kg/ha
in %

object
a. cirkelmaaier:
b. cirkelmaaier:
c. maaikneuzen:
d. maaien en
afvoeren:

29 juli en 8 oktober 1974
29 juli, 27 augustus en 8 oktober
27 augustus en 8 oktober
27 augustus en 8 oktober
8 oktober

1.715
1.746
1.692
1.693
1.597

106
108
105
105
99

8 oktober

1.617

100
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AFDELING ONDERZOEK IN DE REGIO'S
In algemene zin kan worden gesteld dat
het werk van de afdeling zich steeds
meer ontwikkelt in de richting van de
planning en de programmering van het
onderzoek voor de Regionale Onderzoekcentra en de verslaggeving van
onderzoekresultaten. Meer in het bijzonder komt dit ook tot uiting in de
aard van de activiteiten van de gestationeerde medewerkers. In het PA-jaarverslagover 1975zijnenkele accenten aangegeven, die naar voren komen bij de
voorstellen en suggesties voor nieuw
onderzoek vanuit de regio's. Enigszins
geschematiseerd kunnen dezeaccenten
worden gegroepeerd tot de volgende
onderwerpen:
- Bouwplanintensivering door vergroting van het aandeel hakvruchten
en hiermee samenhangende nauwe
gewasrotaties.
- Behoud en verbetering van de algemene bodemvruchtbaarheid met
daarbij speciale aandacht voor de
actuele en potentiële structuur; hierbij worden onder meer de mogelijkheden van diverse soorten organische bemesting nagegaan, meto.a.
toepassing van rioolslib.endedirecte

effecten hiervanopgroeien produktie
van de gewassen.
- Het niveau van en de jaarvariaties
binnen defysieke opbrengsten met in
ditopzichteengerichte belangstelling
voor de vochtvoorziening van de gewassen, en daarmee voor het vochtleverend vermogen van gronden,
profielverbetering en beregening.
- Nieuwe(re) gewassen en hiermee
samenhangende teelttechnische
vraagstukken.
- Vraagstukken rond de verdere mechanisering en rationalisatie van de
produktie.
De prioriteiten voor nieuw onderzoek in
de regio's, zowel wat betreft landelijke
als regionale proeven, zijn gesteld op
grond van bovengenoemde accenten
die een afspiegeling zijn van actuele
knelpunten in de akkerbouw.
Op grond van dezeprioriteitenzijn door
de proefboerderijen indeperiode najaar
1975totenmet 1976devolgende nieuwe
regionale proevenc.q. integratieproeven
(proeven insamenwerking metanderen,
aangegeven met *) aangelegd:

Proefboerderij Rusthoeve
Reg.nr.:
RH 388 : Invloed zaaizaad-en N-hoeveelheden op deopbrengst van brouwgerst bij
een zeer vroege en normale zaaidatum.
RH 401 : Mengfrezen en diepwoelen van plaatgronden.
RH 349 : Invloed grasgroenbemesting op groei en opbrengst van suikerbieten, bij
4 N-hoeveelheden.
RH 397 : Rijenbemesting met fosfaat op bruine bonen.
RH 416 : Bestrijding van bietencystenaaltje.
RH 413 : Bestrijding van vergehngsziekte in suikerbieten.
RH 357 : Onkruidbestrijding in en doodspuiten van blauwmaanzaad.
RH 400*: Mogelijkheden afvalwaterzuiveringsslib.
Proefboerderij Westmaas
Reg.nr.:
WS 235 : Bestrijding van aardappelopslag d.m.v. grondbewerking.
WS 264 : Vergelijking van pootgoedbehandelingen bij het ras Resonant.
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WS 263 : N-hoeveelheden op het ras Resonant.
WS 265*: Vruchtwisselingsonderzoek.
Proefboerderij Prof. dr. J. M. van Bemmelenhoeve
Reg.nr.:
BEM 221*: Grasgroenbemesting.
BEM 265*: Mogelijkheden afvalwaterzuiveringsslib.
Proefboerderij De Kandelaar
Reg.nr.:
KL 244 : Teelt van knolselderij; 2 rassen bij 3 plantaantallen.
KL 245 : Pootgoed op diverse manieren bewaren en eind februari alle partijen optimaal voorkiemen; ras: Jaerla.
Proefboerderij De Kandelaar
Reg.nr.:
KL 246 : Teelt van uien met spoorrijen.
KL 249 : Oogstmethoden bij bewaaruien.
KL 248 : Het effect van beregening opzwaregrondop deopbrengst van gewassen.
KL 272 : Vaststelling methodiek voor het juiste tijdstip van beregening.

Proef KI247metsuikerbieten.Linksgrasgroenbemester normaalondergeploegd,rechts inhetnajaar enige malen met de cultivator bewerkt en niet geploegd.

KL 247 :
KL 258/
259 :
KL 289*:

N-hoeveelheden op suikerbieten in combinatie met het op verschillende
wijzen vernietigen en onderbrengen van de voorafgaande groenbemester.
Bestrijding van het bietekevertje met chemische middelen.
Mogelijkheden afvalwaterzuiveringsslib.
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Proefboerderij Feddemaheerd
Reg.nr.:
FH 80 :
Bepalingganzenschade inwintertarwe,wintergerstengraszaad.
FH 86*:
Mogelijkheden afvalwaterzuiveringsslib.
FH 82*:
Vruchtwisselingsonderzoek.

Opening vandeproefboerderij "Feddemaheerd" te Kloosterburen.

Proefboerderij Ebelsheerd
Reg.nr.:
EH 154 : Vergelijkingexportaardappelrassenalspootgoedteelt opzware kleigrond.
EH 155 : Vergelijking fabrieksaardappelrassen op zware kleigrond, rooien op Adatum.
EH 169 : Bestrijding van phoma in winterkoolzaad.
EH 167 : Bestrijding van koolzaadaardvlo in winterkoolzaad.
Proefboerderij Geert Veenhuizenhoeve
Reg.nr.:
GV 263 : Methoden van bewaring bij nieuwe aardappelrassen:
GV 286 : Bestrijding van aardappelopslag d.m.v. krielkneuzen.
Proefboerderij A.G. Mulderhoeve
Reg.nr.:
AGM 296 :Vergelijking van spruitkoolrassen bij doorpluk en eenmalige pluk.
AGM 303 :4 zaaizaadhoeveelheden zomertarwe bij 2 zaaimethoden.
AGM 306 :Vergelijken van het ter plaatse zaaien van spruitkool met het planten, 2
rassen.
AGM 307 :Rijenafstanden bij tuinbonen voor conserven.
AGM 314 :6 N-hoeveelheden op tuinbonen voor conserventeelt.
AGM 316*:Mogelijkheden afvalwaterzuiveringsslib.
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Proefboerderij Kooyenburg
Reg.nr.:
KB 236 : Vergelijking van spruitkoolrassen bij doorpluk en eenmalige pluk.
KB 248 : 4 zaaizaadhoeveelheden zomertarwe bij 2 zaaimethoden.
KB 237 : Vergelijking van het ter plaatse zaaien van spruitkool met het planten, 2
rassen.
Proefboerderij Vredepeel
Reg.nr.:
Plantaantallen bij suikerbieten.
VP 185
Het tegengaan van verstuiving bij zaaibed suikerbieten door drijfmest,
VP 197
zuiveringsslib en Agrofix.
VP 182
Invloed van dolokal en schuimaarde op de pH.
VP200
Invloed van drijfmesthoeveelheden op de opbrengst en kwaliteit van waspeen en winterpeen.
VP234
Vruchtwisselingsproef; drie 2-jarige rotaties.
Proefboerderij Wijnandsrade
Reg.nr.:
WR 157*: Mengteelt van snijmaïs en sojabonen.
WR 153 : Stikstofhoeveelheden bij uien.
WR 152 : Toepassing van drijfmest bij suikerbieten.
WR 156 : Bestrijding van onkruiden in uien.
WR 158*: Mogelijkheden afvalwaterzuiveringsslib.
Het jaar 1976 kan vanwege de langdurige droogte, de hitte en het grote
aantal uren zonneschijn een zeer eigen
karakter worden toegekend. De afwikkeling van deactiviteiten op hetveld kon
daardoor uitermate vlot verlopen. De
droogte heeft echter het onderzoek bij
eenaantal proevenongunstig beïnvloed.
In het najaar konden hierdoor enkele
grasgroenbemestingsproeven niet worden aangelegd, wat helaas een onderbreking betekent van het betreffende
onderzoek.
Een ander aspect is dat in meerdere
proeven (bijvoorbeeld beregenings- en
bemestingsproeven) sprake is van een
uitgesproken jaareffect. Het lijktdaarom
beter de uitkomsten van verscheidene
proeven in 1976 primair een indicatieve
betekenis toe te kennen.
In tabel 26 is een aantal gegevens vermeld van de regionale proefboerderijen
en het gebruikelijke overzicht van de
aantallen proeven diezijn uitgevoerd op
of door de proefboerderijen.
Het totale aantal proeven is 46 groter

dan vorig jaar, waarbij de landelijke en
regionale proeven in een zelfde verhouding zijn toegenomen.
In samenwerking met de Takdirectie
Akkerbouw en Tuinbouw is op 14 december 1976 een speciale bijeenkomst
belegd met de besturen van de regionale akkerbouwproefboerderijen over financieringsaangelegenheden en mogelijkheden in het kader van de "echte"
en de "zogenaamde" fifty-fifty regeling.
Tevens is hierbij besloten ten behoeve
van het opstellen van de begrotingen,
daar waar mogelijk, te komen tot een
zekere standaardisatie van de prijzenen opbrengstenniveaus.
In het kader van de samenwerking tussen de proefboerderijen Westmaas en
Rusthoeve hebben debesturen besloten
jaarlijks een gezamenlijk verslag van de
genomen proeven uit te geven. Dit verslag is bestemd voor alle leden van de
Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting
en andere daarvoor in aanmerking komendepersonen inZuidwest Nederland;
oplage verslagover 1976bedraagt 7.000.
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Opdezewijze wordt eensnel doorgeven
van onderzoekresultaten aan de praktijk gerealiseerd.
De heer D. Wiskerke, bedrijfsleider voor
de proeven op de proefboerderij Rusthoeve, had op 1juni 1976 zijn 40-jarig
ambtsjubileum. Tergelegenheid hiervan
is hem door het bestuur een receptie
aangeboden.
Ook is op dit bedrijf de oude boerderij
afgebroken en is een nieuwe, modern
bedrijfsgebouw in aanbouw. Hierbij
wordt samengewerkt met de SNUiF, die
daarbij de beschikking krijgt over een
speciaal voor haar bestemd gedeelte in
het nieuwe gebouw.
Op de proefboerderij Prof. dr. J. M.van
Bemmelenhoeve is een nieuwe aardappelbewaarplaats gebouwd.Het betreft
een geheel nieuwe type met een inhoud
voor 900 ton bij 3 m storthoogte.
Het nieuwe bedrijfsgebouw van de
proefboerderij Feddemaheerd is op 16
juni 1976 officieel geopend door de
Commissaris van de Koningin, de heer
Mr. E.H.Toxopeus.
De heer J. P. Blok is per 1 maart 1976
aangesteld als bedrijfsleider van de
proefboerderij Ebelsheerd. Zijn voorganger, de heer J.Klooster, isper 1april
met pensioen gegaan na 50 jaar onafgebroken aan dit bedrijf verbonden te
zijn geweest. Bij zijn afscheid is hem
door het bestuur vandeStichting Akkerbouwproefboerderijen voor het Noordelijke klei-akkerbouwgebied een receptie

aangeboden.
Door aankoop van het naastgelegen
bedrijf en verkoop van enkele veraf gelegen percelen is de netto oppervlakte
van proefboerderij Kooyenburg toegenomen van ca. 44 tot ca. 72 ha. Dit is
een zeer welkome verruiming van de
mogelijkheden om proeven tenemen op
bouwland in het noordoostelijk zandgebied.
Op de proefboerderijen Geert Veenhuizenhoeve, A.G. Mulderhoeve en
Kooyenburg is men de meeste aardappelproefvelden machinaal gaan rooien
met een normale 2-rijïge wagenrooier.
Daartoe heeft menzelfenige wijzigingen
aangebracht aan de zijwaartse opvoertransporteur van de machine, waardoor
kleine hoeveelheden aardappelen gemakkelijk apart kunnen worden opgevangen.
Tijdens de tweedaagse winterbijeenkomst van bedrijfsleiders van akkerbouwproefboerderijen, gehouden op 10
en 11 februari, is aandacht besteed aan
het energievraagstuk, aspecten betreffende de opbrengst van akkerbouwgewassen en een aantal onderzoekactiviteiten en -resultaten van de
Stichting voor Plantenveredeling. De
zomerbijeenkomst is gehouden op 1en
2 juni in de Regio Noord-Holland.
Ondermeer zijn toen bezoeken gebracht
aan de proefboerderij Prof. dr. J.M. van
Bemmelenhoeve te Wieringerwerf ende
Oostwaardhoeve te Slootdorp.

61

AFDELING PROEFBEDRIJF
Algemeen
Het gezegde "Droge jaren zijn de beste
voor de akkerbouw" is zowel in de arbeidsorganisatie als in de opbrengsten,
met name financieel tot uiting gekomen.

c
30
20

De weersomstandigheden
Het weer in het jaar 1976 kan kort en
duidelijk gekwalificeerd worden als
droog en warm.

10

Fig.19geeft dehoeveelheid neerslagals
gemiddelden per maand in 1976, zoals
gemeten op het proefstation inLelystad.
De stippellijn geeft de gemiddelde hoeveelheid neerslag over dejaren 1972 t/m
1975.
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Figuur20. Degemiddelde maximum- en minimumtemperaturen per maand in Lelystad,
in 1976.
Praktijkgewassen
In tabel 27 is een aantal gegevens vermeld van gewassen, die in 1976 op het
proefbedrijf verbouwd zijn.

Figuur 19. De hoeveelheid neerslag per
maandzoals gemeten ophetproefstation in
Lelystad,1976 (getrokken).
Degemiddeldehoeveelhedenindejaren 1972
t/m 75, gemeten op het proefstation in
Lelystad (onderbroken).
De gemiddelde maximum en minimum
temperaturen per maand in fig.20laten,
in vergelijking met de gegevens over
1975 (zie jaarverslag PA 1975), zien
dat beide jaren qua gemiddelde temperaturen vrijwel gelijk waren. De periode
augustus t/m september 1976blijkt echter duidelijk koeler (circa 2° C) te zijn
geweest dan deovereenkomstige periode in 1975.
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Enkele opmerkingen
wlntertarwe
Hoewel de opbrengsten goed genoemd
kunnen worden, bestaat toch de indruk
dat de hitte van eind juni- begin juli de
opbrengst negatief heeft beïnvloed,
doordat het gewas versneld isafgerijpt.
Dit heeft geresulteerd ineenrelatief fijne
korrel.
zomergerst
Ondanks de vorstschade in het voorjaar
en de eerder genoemde hitte, een opbrengst die tot tevredenheid stemt.
haver
Ook hier hitteschade, hetgeeneen lichte
korrel tot gevolg had (HL. gew.44,8) en
daardoor een opbrengst die wat achter
is gebleven bij de laatste jaren.
graszaad
Een onverwacht goede opbrengst van
een gewas dat de droogte van 1975 (gezaaid onder dekvrucht) en de hitte van

1976tegen had.Vanstam dorsen (bruto
1.850 kg): zaadafval 20%; vochtgehalte
13%.

adviesdatum. Desortering (opbasisvan
bemonstering):

blauwmaanzaad
Van stam gedorst meteen vochtpercentage van 9,7 en 4,5% verontreiniging.

<28
28-35
35-45
45-50
>50

doperwten
Gezien de stand van het gewas een
enigszins tegenvallende opbrengst.
TM-getal 121.

Perceel D6 werd doodgespoten op Aadviesdatum. Sortering:
<28
28-35
35-45
>45
Tarra

stamslabonen
Dit gewas hadals nateelt van doperwten
onvoldoende vocht ter beschikking om
tot ontwikkeling te komen. De lage opbrengst compenseerde netdezaaizaadkosten.

4,6%
15,0%
54,6%
14,9%
10,9%

5,4%
32,7%
50,4%
11,0%
0,5%

consumptie-aardappelen
De opbrengst was duidelijk hoger dan
vorig jaar en opmerkelijk was,dat begin
september nog zo'n geweldige groei

pootaardappelen
Perceel C4 werd doodgespoten op E-

Tabel 27. Gegevens van praktijkgewassen op het P.A.-proefbedrijf;oogst 1976.
gewas

perc.

opp.

ras

netto opbrengst in
kg/ha

voorvrucht

wintertarwe

A1
B3
C3
D5
G103
D1
B1
C5
B5
D2
A4
A4
C4
D6
A6
B6
B4
C6
C1

2,6
6,0
6,9
7,2
5,0
7,2
6,0
7,3
6,3
7,2
4,3
3,5
6,9
7,3
1,7
6,3
3,1
7,3
6,9

5.400
6.290
6.960
6.780
6.680
5.960
5.700
5.600
1.475
1.925
3.500
1.370
29.000
25.800
54.200

cons. aard.
suikerbieten
suikerbieten
suikerbieten
cons. aard.
cons. aard.
pootaard.
pootaard.
vlas
graanproeven
wintertarwe
doperwten
zomergerst
zomergerst
zilveruien
graszaad
haver
wintertarwe
blauwmaanzaad

D3

7,2

A5
B2
C2

4,7
6,0
6,9

Manella
Manella
Lely
Lely
Lely
Aramir
Leanda
Leanda
Koket
Marianne
Onyx
Résulta
Bintje
Bintje
Bintje
Bintje
Hera
Hera
Stuttgarter
Riesen
Stuttgarter
Riesen
LG 11
Monohil
Monohil

12.000
53.600
62.620

B4

7,2

Monohil

58.600

zomergerst
haver
graszaad
blauwmaanzaad
doperwten
stamslabonen
pootaardappelen
cons, aardappelen
vlas
uien (picklers)

snijmaïs
suikerbieten

7.700
6.800
27.000

doperwten
vlas
wintertarwe
gras voor drogerij
snijmaïs +
graszaadproeven
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Maenhout, H. H. H. Titulaer.
28.4.03 Onderzoek naar de grondsoort- en gebiedsgebonden aspecten van vruchtwisseling en bouwplan (PA 2.01) (IB nr. 256, 1RS, PAGV afdeling Onderzoek
in de Regio's).
C. A. A. A. Maenhout, O. Hoekstra, J. G. Lamers.
28.4.04 Onderzoek naar deinpassing vangroenvoedergewassen in het bouwplan (PA
2.07) (CABO nr.462,PRnr.28en nr.59) (zieook PAGV nr. 10.02en96.4.04).
H. A. te Velde.
31.7.01 Gedrag vangechloreerde koolwaterstoffen in debodem enopname in gewassen (PA 2.11) Werkgroep Bodem en Gewas LAC.
C. A. A. A. Maenhout.
32.4.01 Onderzoek naar de betekenis van vruchtwisselingsgebonden
genen (PA 2.03) (IPO nr. 1-5-5) (zie ook PAGV nr. 28.4.03).
C. A. A. A. Maenhout, W. G. M. van den Brand, O. Hoekstra.

graanpatho-

32.4.02 Onderzoek naar de betekenis van vruchtwisselingsgebonden
genen (1RS nr. 10, IPO nr. 4-4-3, PD nr. o.a. 327 en 541).
C. A. A. A. Maenhout, J. G. Lamers.

bietenpatho-

33.3.01 Heterodera Schachtii in kool, kroten en radijs (PGV 0-10-5) (IPO nr. 4-4-3).
C. Kaai, C. P. de Moei.
33.3.02 Stengelaaltjes in groentegewassen (PGV 0-10-1) (IPO nr.4-4-2,SNUiF nr. —)
C. Kaai, C. P. de Moei.
33.3.03 Incidenteel nematologisch onderzoek (PGV 0-10-4).
C. Kaai, C. P. de Moei.
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34.3.01 Incidenteel mycologisch onderzoek bij groentegewassen (PGV 0-9-3).
J. M. M. van Bakel.
35.3.01 Incidenteel entomologisch onderzoek (PGV 0-8-15).
J. Ph.van Driest.
36.1.01 Het vergelijken van een aantal grondbewerkingssystemen met of zonder chemische middelen (PA 2.14) (LH nr. —, IB nr. 266).
L M. Lumkes, H. F. M. Aarts, W. G. M. van den Brand, P. K. Cevaal (afd. BeBedrijfssynthese).
36.3.01 Onderzoek naar de gebruikswaarde van herbiciden voor de vollegrondsgroenteteelt (PGV0-2-1,12-2-1,5-2-1,60-2-1en73-2-1) (afdeling Teeltonderzoek diverse projecten).
J. Jonkers, H. F. M. Aarts.
36.4.01 Onderzoek naar het gedrag van onkruidpopulaties onder variërende omstandigheden van vruchtwisseling (CABO nr. 514, IB nr. 266).
H. F. M. Aarts, W. G. M. van den Brand, O. Hoekstra.
37.3.01 Onderzoek naar de mogelijkheden opslag van een gewas in volggewassen
tevoorkomen, respectievelijk tebestrijden. (PA2.05) (CABO nr.462,IMAGnr.
291, Stichting Bodemziekten N.O.-Nederland nr. 1.1.4).
L M. Lumkes.
39.1.01 Toetsing van eenvoudige evaporimeters (PGV 0-7-4) (ICW nr. 60.9).
A. J. Hellings, J. W. M. Janssen.
39.3.01 Onderzoek naar demogelijkheden vangewasbescherming in de zogenaamde
kleine groentegewassen (nieuw).
J. Ph. van Driest, J. M. M. van Bakel, J. Jonkers, C. Kaai.
Teeltonderzoek
Sectie Aardappelen
54.1.01 Invloed vandevochtvoorziening opdeopbrengsten kwaliteit van aardappelen
(P.A. 3.04).
C. D. van Loon, J. F. Houwing.
A. Onderzoek naar het effect van de beworteling
B. Linkage project met het International Potato Center te Lima, Peru:Adaptation of the Potato crop to drought and high temperature.
54.1.02 Her effect van de grondbewerking op de opkomst en groei van aardappelen
(P.A. 3.12).
C. P. van Loon, J. F. Houwing.
54.3.03 Onderzoek naar de mogelijkheden van bestrijding van virusziekten bij aardappelen (P.A. 3.02).
A. Schepers, O B. Bus.
A. Toepassing van morfologische kenmerken vande plant bij het vaststellen
van de vatbaarheid voor virusziekten.
B. Desnelheid van virusvermeerderingen-transport inde plant in relatie tot
het tijdstip van besmetting door bladluizen.
C. Toepassing van gewasbescherming tegen de virusbesmetting door insecten.
D. Mogelijkheden tot snellere vermeerdering van uitgangsmateriaal.
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54.3.04 Landbouwkundige aspecten van het optreden en de bestrijding van knolziekten bij aardappelen (P.A. 3.10).
C. B. Bus, C. D. van Loon, J. F. Houwing, A. Schepers.
A. Fusarium: De rol vanhetpootgoeden vandegrond als besmettingsbron.
B. Zwartbenigheid: Effect van de aantasting op de opbrengst.
54.4.05 Toepassing vangroeiregulerende stoffen bij poot- en consumptieaardappelen
(P.A. 3.08).
A. Schepers, C. B. Bus.
54.4.06 Onderzoek naar de invloed van de fysiologische leeftijd vanpootgoed op de
ontwikkeling en de groei van het gewas (P.A. 3.09).
C. B. Bus, A. Schepers.
54.4.07 Deinvloed vandestanddichtheid opdeopbrengst enkwaliteit van aardappelen
(P.A. 3.11).
C. B. Bus, A. Schepers.
54.7.08 Onderzoek naar mogelijkheden tot verbetering vandekwaliteit van consumptieaardappelen (nieuw).
C. D. van Loon, J. F. Houwing.
55.4.01 Bestudering van groeifactoren i.v.m. mogelijke opbrengstverbetering
fabrieksaardappelen (P.A. 3.08).
A. Schepers, C. B. Bus, S. Vreeke.

bij

Sectie Suikerbieten
56.1.01 Kiembedbereiding voor suikerbieten (P.A. 4.07).
P. A. M. Kromwijk, J. F. Houwing.
56.4.02 Vitaliteit van suikerbietenzaad (P.A. 4.08).
P. A. M. Kromwijk, J. F. Houwing.
56.4.03 De invloed van groeifactoren (incl. teeltmaatregelen) op de opbrengst van
suikerbieten op een aantal praktijkpercelen (P.A. 4.09).
J. Boer.
56.6.04 Verliezen bij de produktie en verwerking van suikerbieten (nieuw).
P. A. M. Kromwijk.
Sectie Granen enMaïs
41.1.01 Opbrengstbeperkende factoren bij de tarweteelt op zandgrond (nieuw).
B. A. ten Hag, J. Kuizenga, H. H. H. Titulaer.
41.2.02 Invloed van het tijdstip van stikstoftoediening op de ziekte-aantasting, opbrengst en kwaliteit van tarwe en gerst (P.A. 5.08).
A. Darwinkel, J. Kuizenga, B. A. ten Hag.
41.3.03 Betekenis van multilines en mengteelt vanrassen voor deoogstzekerheid van
granen (nieuw).
B. A. ten Hag, J. Kuizenga, A. Darwinkel.
41.4.04 Invloed gewasstructuur op de ziekte-aantasting en opbrengst van tarwe (P.A.
5.08).
A. Darwinkel, B. A. ten Hag, J. Kuizenga.
41.4.05 Perspectieven van intensievere teeltsystemen bij wintertarwe (nieuw).
A. Darwinkel, J. Kuizenga, C. A. A. A. Maenhout, P. K. Cevaal.
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42.3.01 Invloed van ziektebestrijding en stikstofbemesting op opbrengst en kwaliteit
van wintergerst (P.A. 5.09).
J. Kuizenga, A. Darwinkel, B. A. ten Hag.
43.3.02 Mogelijkheid van latere zaai van wintergerst (P.A. 5.09).
J. Kuizenga, B. A. ten Hag, A. Darwinkel.
96.2.01 Invloed vangrote giften drijfmest op degroei, opbrengst ensamenstelling van
snijmaïs en op de bodem- en waterverontreiniging (P.A. 5.03).
G. H. de Haan, B. A. ten Hag.
96.2.02 Bemesting van snijmaïs (P.A. 5.02).
B. A. ten Hag, G. H. de Haan.
96.3.03 Invloed van mechanische onkruidbestrijding
(nieuw).
G. H. de Haan, B. A. ten Hag.

op de opbrengst van maïs

96.4.04 Effect van een rogge/'gras-voorteelt op de oogstzekerheid van snijmaïs (P.A.
5.02).
B. A. ten Hag, G. H. de Haan.
96.4.05 Consequenties van continuteelt voor groei en opbrengst van maïs (P.A. 5.03).
B. A. ten Hag, G. H. de Haan, H. H. H. Titulaer.
96.6.06 Invloed van het oogsttijdstip op opbrengst en kwaliteit van snijmaïs (P.A.
5.02).
B. A. ten Hag, G. H. de Haan.
96.9.07 Teelttechnische aspecten bij maïs in relatie tot ras (P.A. 5.01).
B. A. ten Hag, G. H. de Haan.
96.0.08 Eenvoudige opbrengstbepalingsmethoden
B. A. ten Hag, G. H. de Haan.

bij snijmaïs (nieuw).

Sectie Handelsgewassen
46.4.01 Verjongen van graszaadgewassen (P.A. 7.02).
S. Vreeke.
47.2.01 De invloed van stikstofbemesting op de groei en de zaadopbrengst van raaigrassen (P.A. 7.02).
W. J. M. Meijer, N. A. Bor.
47.6.02 Bepaling van het optimale oogsttijdstip bij raaigrassen (P.A. 7.02).
N. A. Bor.
48.4.01 Bestudering van groei en ontwikkeling van roodzwenk in relatie tot de zaadopbrengst (P.A. 7.01).
W. J. M. Meijer, S. Vreeke.
48.6.02 Bepaling optimale oogsttijdstip bij roodzwenk (P.A. 7.02).
N. A. Bor.
49.4.01 Bestudering van groei en ontwikkeling van veldbeemd in relatie tot de zaadopbrengst (P.A. 7.01).
W. J. M. Meijer, S. Vreeke.
50.4.01 Teeltonderzoek aan oliehoudende gewassen (P.A. 7.04).
S. Vreeke.
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Sectie Peulvruchten en enkele Conservengewassen
58.4.01 Standruimte-onderzoek bij winterpeen (P.A. 6.06).
Tj. Buishand, P. H. M. Dekker, J. Neuvel.
62.4.01 Invloed van zaai- en opkweekmethoden op groei, opbrengst en kwaliteit van
knolselderij (P.A. 6.05).
Tj. Buishand, P. H. M. Dekker, J. Neuvel.
79.6.01 Invloed van het oogsttijdstip op deopbrengst ende kwaliteit van maaiboerenkool (P.A. 6.07).
P. H. M. Dekker, Tj. Buishand, J. Neuvel.
87.3.01 Botrytisbestrijding bij doperwt (P.A. 6.02).
P. H. M. Dekker, Tj. Buishand, J. Neuvel.
88.8.01 Invloed van teeltmaatregelen op het opbrengstniveau en het eiwitgehalte op
Vicia faba (P.A. 6.01).
P. H. M. Dekker, Tj. Buishand, J. Neuvel.
88.9.02 Bestudering van het opbrengstverloop bij verschillende typen tuinbonen
(P.A. 6.04).
P. H. M. Dekker, Tj. Buishand, J. Neuvel.
89.2.01 De invloed van N-overbemesting op opbrengst en kwaliteit van stamslabonen
(P.A. 6.03).
Tj. Buishand, P. H. M. Dekker, J. Neuvel.
89.8.02 Onderzoek naarhet vaststellen vaneencriterium voor eenprijsstaffel bij stamslabonen (P.A. 6.03).
Tj. Buishand, P. H. M. Dekker, J. Neuvel.
Sectie Intensieve

Vollegrondsgroenten

58.3.01 Bestrijding van de peenvlieg (PGV 0.83).
J. Ph.van Driest.
65.3.01 Witrot in uien (PGV 18-9-2) (IPO nr. 1.11.14).
J. M. M. van Bakel, vacature.
66.3.01 Bladvlekkenziekte in prei (PGV 21-9-1) (IPO nr. 1.11.9).
J. M. M. van Bakel, vacature.
69.3.01 Ziekten en bodemmoeheid in asperge (PGV 26.9.1).
J. M. M. van Bakel, vacature.
72.3.01 Valsemeeldauw (Bremia lactucae) in sla (PGV 33.9.1) (IPO nr. 1.21.2).
J. M. M. van Bakel, vacature.
72.4.02 Invloed vanhetperforatie-oppervlak vanplastic folie op vervroeging en kwaliteit van kropsla (nieuw).
G. van Kruistum, J. Vlug.
73.1.01 De invloed vande grond bij de teelt vanpennen op de trekresultaten van w/r/o/(PGV 42-6-1).
P. Nicolai, G. van Kruistum.
73.2.02 Bemesting van witlof tijdens de trek (PGV 42-6-2).
P. Nicolai, G. van Kruistum.
73.4.03 Teelt- en trekmethodenonderzoek bij witlof (PGV 42-1-2 (2t/m 5) en 42-6-1).
G. van Kruistum.
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77.3.01 Onderzoek naar de invloed van insekticidebehandeling en beregening op '
aantasting door de koolvlieg en op de opbrengst van koolgewassen (nieuw,
J. Ph. van Driest, A. J. Hellings.
84.1.01 Onderzoek naar debodemkundige factoren die roodverkleuring van zuurkool
kunnen veroorzaken (PGV 53-6-1).
P. Nicolai.
85.4.01 Gewasbedekking met plastic bij spitskool i.v.m. teeltspreiding (PGV 53-1-1).
G. van Kruistum, J. Vlug.
73.9.04 Witlof (PGV 42-5-3).
F. M. L Kanters.
89.4.03 Verbetering van de peulzetting en opbrengst bij stamslaboon door toedienen
van een regulator (PGV 60-3-1).
W. A. Wiebosch.
93.4.01 Regeling van de vruchtzetting bij augurk door middel van regulatoren ten
behoeve van de eenmalige (machinale) oogst (PGV 73-3-2).
W. A. Wiebosch.
93.4.02 Beheersing vandestengelgroei vanaugurk door regulatoren ten behoeve van
de eenmalige oogst (PGV 73-3-3).
W. A. Wiebosch.
93.4.03 Teeltonderzoek eenmalige oogst augurk (PGV 73-1-2).
G. van Kruistum, J. Vlug, W. A. Wiebosch.
99.4.01 De betekenis van groeifasen voor optimalisering van de ontwikkeling van
groenten en aanverwante gewassen (nieuw).
W. A. Wiebosch, G. van Kruistum.
99.4.02 Standdichtheid groentegewassen (nieuw).
G. van Kruistum.
99.4.03 Opkweek en behandeling van zaaizaad en plantmateriaal in verband met
schieten en oogstplanning bij de vollegrondsgroenteteelt (PGV46-1-2; 49-1-1
en 50-1-1).
G. van Kruistum, W. A. Wiebosch.
99.4.04 Verbetering van de veldopkomst (PGV 0-1-4).
G. van Kruistum, J. Neuvel.
Sectie Gebruikswaarde-onderzoek aan rassen

vollegrondsgroentegewassen

Projectleider: R. Riepma (gedetacheerde RIVRO).
62.9.02 Knolselderij (PGV 9-5-1).
J. de Kraker.
66.9.02 Prei (PGV 21-5-2).
N. J. Snoek.
70.9.01 Spinazie (PGV 39-5-1).
J. de Kraker.
72.9.03 Sla-krop (PGV 33-5-1).
F. M. L Kanters.
78.9.01 Bloemkool (PGV 46-5-3).
N. J. Snoek.
84

79.9.02 Boerenkool-struik (PGV 47-5-1).
Vacature.
79.9.03 Boerenkool-dwerg (PGV 47-5-1).
Vacature.
81.9.01 Rode kool-bewaar (PGV 50-5-1).
Vacature.
82.9.01 Savooiekool-groene (PGV 51-5-2).
Vacature.
83.9.01 Spruitkool (PGV 52-5-1).
N. J. Snoek.
84.9.02 Spitskool (PGV 54-5-1).
F. M. L Kanters.
84.9.03 Witte kool (PGV 53-5-2).
Vacature.
84.9.04 Witte kool-bewaar (PGV 53-5-2).
Vacature.
87.9.02 Doperwt (PGV 56-5-1).
J. de Kraker.
89.9.04 Boon-stamsla (PGV 60-5-1).
J. de Kraker.
93.9.04 Augurk (PGV 73-5-2).
F. M. L. Kanters.
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VERKLARING GEBRUIKTE AFKORTINGEN
afkorting
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A &T

(Directie) Akkerbouw en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw en
Visserij
Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek
Centraal Bureau voor de Statistiek
International Potato Center
European Association for Potato Research
Internationaal Agrarisch Centrum
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
Instituut voor het onderzoek van de Bewaring, de Bewerking en de Verwerking van Landbouwprodukten
Imperial Chemical Industries
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek
Instituut voor Rationele Suikerproduktie
Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw
Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen
Landbouw-Economisch Instituut
Landbouwhogeschool
(Directie) Landbouwkundig Onderzoek van het Ministerie van Landbouw
en Visserij
(Werkgroep) Mest, Gier en Stank
Nederlands Instituut voor de Afzetbevordering vah Pootaardappelen
Proefstation voor de Akkerbouw
Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegtond
Plantenziektenkundige Dienst
Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond
Proefstation voor de Rundveehouderij
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
Rijksinstituut voor het rassenonderzoek vah cultuurgewassen
Sprenger Instituut
Stichting Nederlandse Uien Federatie
Stichting voor Bodemkartering
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater
Stichting voor Plantenveredeling
Nederlandse Centrale Organisatievoor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

CABO
CBS
ClP
EAPR
IAC
IB
IBVL
ICI
ICW
IMAG
IPO
1RS
ITAL
IVRO
LEI
LH
LO
Megista
NIVAP
PA
PAGV
PD
PGV
PR
RIJP
RIVRO
SI
SNUiF
Stiboka
STORA
SVP
TNO
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