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Woordvooraf
Het kalenderjaar 1991 werd voor het PAGV
gekenmerkt door een aantal initiatieven die
veranderingen zullen inluiden. In het kader
van de voorgenomen verzelfstandiging van
de proefstations en dus ook van het PAGV,
werd in een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid en het bedrijfsleven de koers voor het verzelfstandigingsproces uitgezet. Deverzelfstandiging is
vanuit de overheid bedoeld om een scheiding tussen beleid en uitvoering te realiseren. Daarmee wordt een grotere flexibiliteit
van uitvoerende organisaties zoals het PAGV
nagestreefd. Verzelfstandiging zal een grotere verantwoordelijkheid bij de proefstations
leggen, maar zal niet betekenen dat er geen
sturing meer zal uitgaan van de overheid.
Net als het bedrijfsleven zal de overheid als
medefinancier invloed blijven uitoefenen op
de inhoud van de onderzoeksprogramma's.
Dewijze van sturing en beïnvloeding zal vermoedelijk welveranderen.
In de huidige situatie bestaat er ten aanzien
van eenaantal beheers- enbeleidsmatigezaken een sterke afhankelijkheid van de overheid. In de toekomst zullen de mogelijkheden opdeze punten wijzigen en zal het praktijkonderzoek in de verzorging van deze
taken zelf moeten voorzien. De financiering
zal nadeverzelfstandiging vooral gebaseerd
worden op de uit te voeren onderzoeksprogramma's en de daaruit voortvloeiende resultaten, terwijl er momenteel sprake is van
een input-financiering. Deze andere filosofie
achter de financiering van het praktijkonderzoek geldt niet alleen voor de overheid,
maar wordt ook door het bedrijfsleven onderschreven.
Het PAGV is samen met de regionale
onderzoek centra (ROC's) (proefboerderijen
en proeftuinen) volop bezig zich op de
nieuwe situatie voor te bereiden. Zo werd in
1991 op basis van de notitie "Relatie tussen
PAGV en ROC's" het besluit genomen om
een studie uit te voeren naar de voor- en

nadelen van een verdergaande krachtenbundeling in het praktijkonderzoek voor de
sectoren akkerbouw en groenteteelt in de
vollegrond. Deze exercitie is enerzijds ingegeven door de terechte eis dat praktijkonderzoek efficiënt en effectief omgaat met de
bereikbare middelen en anderzijds om adequaat in te spelen op de voorwaarden die in
de toekomst door zowel de overheid als het
bedrijfsleven gesteld zullen worden aan het
onderzoek. De studie met betrekking tot
krachtenbundeling dient naast het bovenstaande nog een ander doel. In de gehele
nationale- en internationale onderzoekswereld is sprake van aanzetten tot concentratie
en schaalvergroting. Deze tendensen manifesteren zich ook in organisaties van boeren
en tuinders en in het toeleverende en afnemende deel van de sectorkolom. Om het
praktijkonderzoek als onderdeel van detotale kolom in de sector en in het onderzoeksveld een aantrekkelijke en herkenbare partnerte doen zijn, zal moeten worden opgetreden als een eenheid diewat te bieden heeft.
Mede op grond vande bovengenoemde ontwikkelingen heeft het voorliggende jaarverslag van het PAGV een andere opzet dan
wij tot nu toe gewend waren. Met name de
hoofdstukken waarin de onderzoeksprogramma's worden behandeld, zijn veranderd. Er is naar gestreefd om in dit jaarverslag een zo compleet mogelijk beeld te
geven van de vorderingen per programma,
terwijl in het verleden gekozen werd voor
een uitgebreidere behandeling van enkele
onderdelen per programma.
Wij hopen er op deze wijze toe bij te dragen
dat belanghebbenden een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de activiteiten van het
PAGV. Bovendien was de noodzaak om
concreet verslag te doen van een deel van
de onderzoeksresultaten via het jaarverslag
vervallen, omdat met de reguliere vakbladen
overeen werd gekomen meer resultaten via
de vakpers naar buiten te brengen.

Ik wil afsluiten met de constatering dat in zijn eerder een uitdaging dan een bedreiging
1991 de eerste contouren voor de toekom- vormen voor het PAGV en de daarmee gestige organisatie van het praktijkonderzoek lieerde regionale onderzoekcentra. De moin de akkerbouw en groenteteelt in de volle- tivatie en het enthousiasme waarmee in het
grond zich begonnen af te tekenen. De ko- praktijkonderzoek in de akkerbouw en de
mende tijd zullen er op het pad van ver- vollegrondsgroenteteelt door bestuurders,
nieuwingen nog vele stappen en besluiten onderzoekers en uitvoerenden wordt gegenomen moeten worden. Dat zal zeker niet werkt, rechtvaardigen het vertrouwen dat de
altijdeven gemakkelijk zijn.
gesignaleerde uitdagingen zonder voorbehoudzullen worden opgepakt.
Vernieuwing en verandering wordt vaak ervaren als bedreigend. Toch meen ik dat de
DedirecteurPAGV,
aanzetten tot verandering die nu gegeven
ir.A.J. Riemens

Inhoudsopgave
Bestuur

8

Algemenezaken

10

Onderzoeksondersteuning

15

Kwaliteitsverbetering

21

Akkerbouw
21
Optimalisering vanteelt en bewaring vanconsumptie- en fabrieksaardappelen
gericht op oogstzekerheid en kwaliteitsverbetering
21
Onderzoek naar de gezondheidstoestand ensortering van pootaardappelen
22
Verbetering vande kwaliteit ende oogstzekerheid bij handelsgewassen, graszaad
en kruiden
23
Verbeteringvandeoogstzekerheid enkwaliteit bijgranen,peulvruchten envoedergewassen 24
Vollegrondsgroenten
24
Optimalisering vandeteelttechniek ten behoeve vande oogstzekerheid,
de planning van de oogst ende kwaliteit van devollegrondsgroenten
25
Verbetering veldopkomst
26
Verbetering van de bewaarbaarheid en het uitstallevenvandevollegrondsgroenten
27

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek

29

Akkerbouwgewassenengrassen
Algemeen
Aardappelen
Granen, handelsgewassen en peulvruchten
Grassen,voedergewassen en stoppelgewassen
Suikerbieten
Vollegrondsgroenten
Algemeen
Blad-,stengel-en vruchtgroenten
Koolgewassen en peulvruchten
Knol-, bol-enwortelgewassen
Uien ensjalotten

29
29
31
31
32
32
33
33
35
36
37
37

Invloedvandekostenopdeproduktieenhetbedrijfsresultaat
Inleiding
Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouwenvollegrondsgroentebedrijven
Onderzoek naar de bedrijfseconomische betekenis van actuele ontwikkelingen
indeteelt en bewaring
Economisch onderzoek ten behoeve vangeïntegreerde bedrijfssystemen inde
akkerbouw endevollegrondsgroenteteelt

39
39
39
41
41

Bouwplan-/assortimentsverbreding
Akkerbouw
Perspectieven voor "nieuwe"handelsgewassen inde akkerbouw

43
43
43

Teeltperspectieven voor vezelgewassen
Nieuwe afzetmogelijkheden voor granen en zaden
Onderzoek naar produkverbetering vanvollegrondsgroenten
Invloedvan diepe grondbewerking opvochthuishouding, beworteling en
produktie vangewassen

44
45
45
47

Vruchtwisselingenbodempathogenen

48

Inleiding
48
De invloed van bouwplanintensiteit opgewas en bodem
49
Beheersing van plantparasitaire nematoden in het bouwplan
49
Beheersing van bodemziekten invruchtwisseling bijvollegrondsgroenten en akkerbouw . 50

Bedrijfssystemen
Inleiding
Ontwikkeling van bedrijfssystemen voorde akkerbouw
Ontwikkeling van bedrijfssystemen voorde vollegrondsgroenteteelt
Deelonderzoek aan geïntegreerde produktie
Introductie van geïntegreerde produktie naar de praktijk
Erosiebeperkende teeltsystemen

51
51
51
52
53
53
53

Beperkingvangebruikenemissievanchemischegewasbeschermingsmiddelen

54

Inleiding
Onkruidbestrijding
Bovengrondse schimmelziekten inde akkerbouw
Bovengrondse schimmelziekten indevollegrondsgroenteteelt
Plagen
Toediening van chemische gewasbeschermingsmiddelen

Optimaliseringvangebruikenverminderingvanemissiesvannutriënten
Inleiding
Toepassing vandierlijke mest inde akkerbouw ende vollegrondsgroenteteelt
Optimalisering vandefosfaat- en kalibemesting en andere bemestingsaspecten
Optimalisering vandestikstofbemesting ter reductie vande nitraatuitspoeling
enverbetering vande produktkwaliteit

Detoepassingvaninformatica

54
54
54
55
56
57

58
58
58
59
59

61

Inleiding
61
Deontwikkeling van informatica-toepassingenvoor hetoverdragen van
teelttechnische informatie
61
Ontwikkelingbeslissingsondersteunende systementerbeheersingvanbodempathogenen .... 62
Ontwikkelingen inde informatiemodellen en -behoeften
63
Deontwikkeling van groeimodellen
64

Proefbedrijf
Proefbedrijf OBSteNagele

65
72

Buitenlandsereizen

76

Literatuur

78

Bestuur
Het PAGV-bestuur vergaderde in 1991 vier
keer, het Dagelijks Bestuur vijf keer. Als
belangrijkste punten van bespreking kunnen
worden genoemd:
- informatievoorziening vanuit het CGO;
- voortgang clustering onderzoeksprogramma's;
- onderzoekersplan 1992;
- centrale financiering;
- financieel verslag 1990;
- begroting 1992;
- accountantsverklaringen 1989en 1990;
- relatie PAGV/ROC's;
- ontwikkelingen verzelfstandiging/GEO.
Samenstellingbestuur
Mutaties:
- de heer F. van Beerendonk vervangt
namens de NTS de heer Th. de Jong als
adviserend lid.
Het bestuur was per 31 december 1991 als
volgt samengesteld:
a. Op voordracht van het Landbouwschap
en betrokken bij het praktijkonderzoek
inde akkerbouw:
- Ch. Backbier, Wissengrachtweg 76,
6336TK Hulsberg.tel. 04405-1215;
- J. Breebaart, Groetpolderweg 13, 1371
NMWinkel,tel.02244-1328;
- ir. M.A.E. Calon, Sabotagelaan 152,
9727 GTGroningen,tel.050-271218;
- J.A. ten Hooi, Den Hooi 4, 7845 TG
Halsloot, tel.05915-64160;
- H.J. Velthoen, Schuringsedijk 43, 3281
KN Numansdorp,tel.01865-1225.
b. Op voordracht van het Landbouwschap
en betrokken bij het praktijkonderzoek
inde vollegrondsgroentesector:
- J.A. v.d. Burgt, Berkhoek 2, 5427 ES
Boekei,tel.04922-1729;
- J. Groot, Westerbuurt 40, 1606 AL Ven-

huizen,tel.02284-2677;
- A. Noordam, Oosterbuurtseweg 32,
2636AD Schipluiden,tel.01745-15582;
- S.A. Ruiter*, Zwaagdijk 49, 1681 NB
Zwaagdijk-Oost, tel.02288-1212;
- P.M.H. Weijs, De Hees 15, 5975 NL
Sevenum,tel.04767-1907.
c. Op voordracht van het Landbouwschap
afkomstig uit de vollegrondsgroentesector:
- ir. H.R. Kuypers*, Prinsevinkenpark 19,
2585 HK Den Haag,tel.070-526524.
d. Op voordracht van het Landbouwschap
afkomstig uitde akkerbouwsector:
- J.D. Leeuwma*, Verlengde Hoofdweg
55, 9687 PE Nieuw-Beerta.tel. 059721228;
- ir. H.J. Schuring*, Prinsevinkenpark 19,
2585 HK Den Haag,tel.070-451538.
e. Op voordracht van het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, afkomstig uit de kringen van verwerking
en afzet:
- ir. H.O.G. Boerma;
- ir. P. Hijma (Produktschap voor Granen,
Zaden en Peulvruchten, Postbus 29739,
2502 LS Den Haag).
f.

Op voordracht van het Produktschap
voor Groenten en Fruit, afkomstig uit de
kringenvan verwerking en afzet:
- A. de Keijzer, Draepkilweg 1, 4251 PK
Werkendam,tel.01835-1253.

g. Ambtenaren van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer enVisserij:
- ir. H.A. Gonggrijp;
- ir. C.M.M, van Winden*. (Directie Akkeren Tuinbouw, Postbus 20401, 2500 ED
Den Haag).
h. Op voordracht van het Landbouwschap

(vertegenwoordiger Stichting Proefbedrijven Flevoland):
A.H.T. van Meyel, Ankerpad 4, 8311 PC
Espel,tel.05278-1473.
Adviserende ledenvan het bestuur:
F. van Beerendonk: Bestuurslid NTS,
Sectie Vollegondsgroente, Mosselaarweg 7,5684 NX Best,tel.04998-71932;

^.•»•"-'•^•>.a»SSsa
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Het bestuur gaf duidelijk de richting aan inhet onderzoek.

- prof.dr.ir. P.C. Struik: Landbouw Universiteit Wageningen, Haarweg 333, 6709
RZWageningen;
- dr. ir. G. Weststeijn, secretaris Afdeling
Plantaardige Produktie, NRLO sectorkamer 2, Postbus 407, 6700 AK Wageningen.
leden Dagelijks Bestuur

Algemenezaken
Huisvesting Lelystad
In februari is de nieuwe telefooncentrale
type Vox 6200 Compact inclusief een Voxmaster P.C. geïnstalleerd.
Het uitvlakken van de vloer in de aardappelbewaring isgerealiseerd.
De eerste fase van de dakvernieuwing van
het kantoorgebouw is eveneens gerealiseerd.
In het kader van de overname van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek is het
programma van eisen opgesteld alsmede de
kostenraming voor de noodzakelijke bouwkundige voorzieningen. Gezien de overschrijding van het beschikbare bedrag ad
f. 3.500.000,— zijn de volgende wijzigingen
aangebracht:
- de uitbreiding van de kasgaat niet door;
- de aardappelbewaring wordt verplaatst
naar de nieuwbouw;
- in plaats van acht aardappelcellen worden
er zes cellen gebouwd die alleen geschikt
zijnvoor kistenopslag;
- de zaadopslag en zaadverwerking worden
verplaatst naar het MF-gebouw;
- de werktuigenberging wordt als open kapschuur gebouwd.
Het minimaal noodzakelijk investeringsbedrag isf. 4.406.330.38,Met het Ministerie is overleg gaande om het
ontbrekende bedrag beschikbaar tekrijgen.
Naar aanleiding van de inbraak in september 1991 is op verzoek van het Bestuur een
plan met kostenraming opgesteld voor het
afsluiten van het terrein van het PAGV. Dit
plan bestaat uit hetvolgende:
- De kavelpaden aan de zuidzijde en de
noordzijde van de Edelhertweg zullen door
middel van draaipoorten en zijvleugels van
hekwerk tot in de kavelsloot afgesloten
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worden;
- Bij de hoofdtoegang naar het gebouwencomplex wordt een electrisch bedienbaar
schuifhek met lusdetectiesysteem (inclusief loopdeur) geplaatst.
De kostenworden geraamd opf. 100.000,—
(exclusief btw en opslag Rijksgebouwendienst).
De volgende aangevraagde bouwkundige
voorzieningen zijn nog nietgerealiseerd:
- aanpassing van de koelcellen in de groenteschuur;
- aanpassingen onderzoekskas voor quarantaine-onderzoek;
De aanleg van de geplande vriescel isopgenomen inde nieuwbouw voor het cultuur- en
gebruikswaarde-onderzoek.
Huisvesting Nagele
De aanleg van een kavelweg op kavel E96
bijde Havenweg 2 isgerealiseerd.
Deze aanleg is gefinancieerd vanuit de opbrengst van de koeien van deOBS.
Er wordt een plan ontwikkeld voor de totale
bouwkundige voorzieningen vandeOBS.
Hierin wordt onder andere de verbouwing
van deveeschuur opgenomen.
De volgende bouwkundige voorzieningen
zijn bij het ministerie aangevraagd:
a. renovatie kavelpad kavel E98;
b. aanleg spoelplaats Havenweg 4;
c. aanleg mestopslag Havenweg 6;
d. aanpassing mechanische koeling aardappelbewaring.
Indienst
Per 1januari is de heer ir. H. Hengsdijk als
wetenschappelijk onderzoeker bij het PAGV
aangesteld voor de duur van één jaar bij de

afdeling TOB ten behoeve van het Mestpro
ject.
Per 1januari is de afdeling Cultuur- en Gebruikswaarde-onderzoek formeel bij het
PAGV van start gegaan. Vanuit de hieraan
voorafgaande reorganisatie CRZ/RIVRO zijn
de onderstaande medewerkers in dienst gekomen:
ir. L. van den Brink, wetenschappelijk onderzoeker
ing. J.R. van der Schoot, technisch onderzoeker
R. Gruppen, medewerker proefbedrijf sectie
onderzoek akkerbouw
J.F. de Vries, medewerker proefbedrijf sectie
onderzoek akkerbouw
A.M. Wiltink, medewerker proefbedrijf sectie
onderzoek akkerbouw
F. Alons, medewerker proefbedrijf sectie
onderzoek groenten
J.R. Lubberink, medewerker proefbedrijf
sectie praktijk en mechanisatie
J. Dijkhuis, medewerker proefbedrijf sectie
praktijk en mechanisatie
Per 1 februari is de heer J.P.C. Hartveld
aangesteld als medewerker laboratorium.
Per 1 maart is de heer H. Spithoff bij het
PAGV in dienst getreden in de functie
medewerker proefbedrijf.
Per 1maart is mevr. ing.A. Grunefeld bij het
PAGV in dienst getreden in de functie technisch onderzoeker teeltbegeleidingssystemen bijde afdeling BS.
Per 11 maart is mevr. ing. A. Bos bij het
PAGV aangesteld in de functie van technisch onderzoeker bedrijfskunde bij de afdelingBS.
Per 1 mei is de heer ing. J.W. Meijer bij het
PAGV in dienst getreden in de functie van
medewerker laboratorium.
Per 1 mei zijn voor een tijdelijk dienstverband van een half jaar bij het proefbedrijf
aangesteld:

G. Scholten, E. Wiegers, A. Naaktgeboren
(01-09-91), R. van Bezu, J. ledema , mw.J.
Venemaen M.Westerneng (01-06-91) enG.
Weert (01-09-91).
Per 10juni is de heer M. Vroom aangesteld
in de functie medewerker laboratorium voor
de periode van circavier jaren (MJP-G).
Per 1juli is mevr. ing. M. Uzendoorn aangesteld in de functie technisch onderzoeker
planteziekten bij de afdeling TOB voor de
periode vanvierjaren (MJPG).
Per 16 september is de heer A. Ramaker
aangesteld inde functie medewerker laboratorium in verband met vervanging ouderschapsverlof (01-01-92).
Per 1oktober is mevr. M.van de Pol-Klefken
aangesteld in de functie van medewerkster
tekstverwerking, 32 uur per week, afdeling
AZ.
Per 1 oktober is de heer ing. E. Bouma
aangesteld in de functie van technisch onderzoeker teeltbegeleidingssystemen bij de
afdeling BS.
Per 1 november is de heer ing.J.G.N. Wander bij het PAGV aangesteld in de functie
van technisch onderzoeker bij de afdeling
TOA.
Per 1 november is mevr. S. Balci-Balci aangesteld als medewerkster post en archief bij
de afdeling AZ.
Per 25 november is de heer ir. P.N.J. de
Moei aangesteld in de functie wetenschappelijk onderzoeker bedrijfssystemen bij de
afdeling TOB in verband met vervanging
vanwege ziekte.
Interne verplaatsingen
Met ingang van 15 mei 1991 is de heer ing.
Th. Huiskamp (TOB) geplaatst in de functie
van coördinator onderzoeksprogrammering
bijde afdeling Onderzoeksondersteuning.
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Met ingang van 18 mei 1991 is de heer ir. A.
Veerman (TOA) geplaatst in de functie van
senior wetenschappelijk onderzoeker bij de
afdeling TOA.
Per 1juli is mevr. F.G. Vink (post en archief)
geplaatst in de functie van coördinatrice
typekamer bijde afdeling AZ.
Per 1 juli isde heer J.R. Lubberink (assistent
bedrijfsleider) geplaatst in de functie van bedrijfsleider praktijk en mechanisatie bij het
proefbedrijf.
Per 1oktober is de heer P. de Fouw (medewerker proefbedrijf) geplaatst in de functie
van assistent-bedrijfsleider bij de sector
praktijk en mechanisatie van het proefbedrijf.

het Camar-project.
Via een uitzendbureau is mevr. ir. A.G.
Elema per 26 juni bij het PAGV werkzaam
als wetenschappelijk onderzoeker (tot 2512-91) bijde afdeling TOA.
Per 1juli is de heer R. Stekelenburg via de
CRA (via HPA) bij het PAGV gedetacheerd
als opvolger van de heer ing. H. Obbink bij
de afdeling cultuur- en gebruikswaardeonderzoek.
Per 5 augustus is de heer R. Knaap via
BLGG gedetacheerd bij het PAGV ter ondersteuning van het rhizomanie-onderzoek, in
defunctie medewerker laboratorium.

Gedetacheerden

Uitdienst

Per 1 januari is de heer ing. S.R.M. Janssens vanuit het LEI bij het PAGV gedetacheerd indefunctie hoofd LEI-detachement.

Per 1 januari heeft de heer ing.S.R.M.Janssens de dienst verlaten ten behoeve van het
aanvaarden van de functie hoofd LEI-detachement bij het PAGV.

Per 1 januari is via de CRO (via HPA) de
heer J. Kassies bij het PAGV gedetacheerd
in de functie van technisch onderzoeker
akkerbouw bij de afdeling cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek.
De heer ing.H.Obbink isvanuit de CRA (via
NIVAA) per 1 januari bij het PAGV gedetacheerd, eveneens bij de afdeling cultuur- en
gebruikswaarde-onderzoek in de functie van
technisch onderzoeker akkerbouw.
Via de CRGP (via HPA) is mevr. ing. M.
Zeelenberg per 1februari bij het PAGV afdeling cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
gedetacheerd op basis van een jaarcontract.
Per 1 maart is mevr. ing. A.C.M. Jansen
voor de periode van 01-03-91 tot 01-04-93
bij het CBT aangesteld als technisch onderzoeker ziekten bij witlof en bij het PAGV
gedetacheerd.
Ir.A.J.Scheepens is per 1meivia de SIVAK
gedetacheerd bij het PAGVten behoeve van
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Per 1 januari heeft de heer ing. H. Drenth
het PAGV verlaten in verband met het aanvaarden vaneenfunctie in hetbedrijfsleven.
Per 1januari heeft mevr. Y. van Riel (analiste) de dienst verlaten vanwege tijdelijk werk
inAustralië.
Per 15januari heeft mevr. ir. A.G. Elema het
PAGV verlaten vanwege beëindiging project
Mestbenutting.
Ir. P.W.J. Raven heeft per 1 februari de
dienst verlaten in verband met zijn benoeming tot afdelingshoofd teelt en bedrijfsvoering bij het LBOte Lisse.
Per 1 maart heeft de heer ing. A. de Jong
het PAGV verlaten om gebruik te maken van
de VUT-regeling.
De heer ing. R.F.I. van Himste heeft per 1
juni de dienst verlaten ten behoeve van een
functie bij de SIVAK.

Met ingang van 1 juli heeft mevr. M. v.d.
Oever-Fürrer het PAGV verlaten ten behoevevan eenfunctie bij het bedrijfsleven.
Mevr.S. Nobel-Borghols heeft per 1september het PAGV verlaten in verband met volledig invaliditeitspensioen.
Per 1 september heeft mevr. ir. N. Roozen,
wetenschappelijk onderzoeker bacterieziekten, het PAGV verlaten ten behoeve van een
functie bijde Planteziektenkundige Dienst.
Uitdienst (gedetacheerden)
Per 1januari heeft de heer ing. P. de Veen,
gedetacheerde NGC, het PAGV verlaten ten
behoeve van een functie bij de Dienst Landbouw Voorlichting.
Per 1 april heeft de heer ir. C. Kempenaar,
gedetacheerde NGC, het PAGV verlaten in
verband met het aanvaarden van een functie
bij het CABO.
Per 1april heeft de heer ing. F. Wanink, gedetacheerde NGC, zijn dienstbetrekking opgezegd ten behoeve van een door hem te
volgen studie inhetbuitenland.
Financiering
De basisfinanciering van het PAGV en de
OBS bedroeg in 1990 circa 14 miljoen
gulden (inclusief extern gefinancierde projecten) met een globale verdeling over de
sectoren akkerbouw en groenteteelt in de
vollegrond van 60/40. Het bedrijfsverlies
(exclusief extern gefinancierde projecten)
werd in 1991 alsvolgtverdeeld:
- 50%ten laste van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij;
- 50%ten laste van het bedrijfsleven (Landbouwschap).
Naast structuele medefinanciering heeft het
PAGV externe fondsen verworven voor financiering van projecten op tijdelijke basis.
De externe financiering betrof de volgende
projecten:

Projectnaam
Project financierder
Beheersing nutriëntenstromen
indevollegrondsgroenteteelt
LN&V(SNL)
Gebruik dierlijke mestin
deakkerbouw
FOMA
Mogelijkheden voor voorjaarstoepassingdierlijke mestopkleigrond FOMA
Bestrijding Phytophthora bijwitlof CBT
Bestrijding Erwinia inwitlof
CBT
Bacterieziekte bijpootaardappelen NAA
Optimalisatie vande
teeltenafzetvanrogge
voor maalindustrie
NGC
Geschiktheidvan peulvruchten
alsdekvrucht
NGC
Korrelmaisvoorzetmeelindustrie Herstructurering
Gierstmeldevoorzetmeelindustrie
Onkruidonderzoek ingraszaad
Graszaadteelt oplichtegronden
Mengteelt populierenonderzoek
AM-resistente rassen
consumptieaardappelen
Cultuur- engebruikswaardeonderzoek
Optimaliseringvanhennepteelt
Verbetering oogstzekerheid
enkwaliteit bijkarwij
Introductie geïntegreerdebedrijfsvoering indeakkerbouw
Bedrijfssystemen-onderzoek inde
vollegrondsgroenteteelt
Bietenrhizomanie
Bodemgezondheid
Toedieningstechniek gewasbeschermingsmiddelen
Oliehoudende gewassen
Oliehoudende gewassen
Bestrijdingvrijlevende aaltjes
Bestrijdingwortelknobbelaaltjes
Voorkomenaardappelmoeiheid
Bemonsteringaardappelmoeheid
Floriade

LN&V
Herstructurering
LN&V
NGC
NGC
Dorschkamp
LN&V(SNL)
LN&V(SNL)
LN&V(SNL)
LN&V(SNL)
LN&V(SNL)
LN&V(SNL)
LN&V(SNL)
LN&V(SNL)
LN&V(SNL)
LN&V (SNL)
EG-VOICI
LN&V(SNL)
LN&V (SNL)
LN&V(SNL)
LN&V(SNL)
LN&V(VEB)

Dienstcommissie
De samenstelling van de dienstcommissie
was in 1991 als volgt:
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J. de Kraker (voorzitter)
Devrije Lijst
dr. ir. A.P. Everaarts (secretaris)AbvaKabo
ir. C.B. Bus (vanaf mei)
Devrije Lijst
P.van Dijk
Devrije Lijst
ing. R.F. I.van Himste
(tot mei)
Devrije Lijst
C.M. Hüsers-Griemink
Devrije Lijst
ir.G.van Kruistum
CMHF
ir.J.K. Ridder
CFO/AC
Wegens verlaten van de dienst verliet R.F.I.
van Himste in april de dienstcommissie. In
zijn plaats trad C.B. Bus toe tot de dienstcommissie.
De dienstcommissie vergaderde in 1991 negen maal. Eveneens negen maal werd er
met de directeur een overlegvergadering gehouden.
Belangrijke onderwerpen die tijdens deze
vergaderingen aan de orde kwamen waren
onder andere:
- Grote Efficiency Operatie (GEO)
- Relatie PAGV/ROC's
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- Verzelfstandiging proefstations
- Positieve aktie voor vrouwen bij het PAGV
- Evaluatie gegevens dienst PAGV 1990
- Jaarrekening 1991 - Begroting 1992
- Bewust belonen
- Interne vacaturebeleid
- Verhouding vaste formatie/tijdelijke medewerkers/sters
- Invulling personeelsconsulent-taken op
het PAGV
- Clustering in het onderzoek
Door de voorzitter van de dienstcommissie
werd in zijn rol als secretaris van het Informeel Overleg/Contactorgaan dienstcommissie proefstations AT en VZ, veel aandacht
besteed aan het overleg tussen de dienstcommissies van de proefstations. Dit overleg
betrof met name de komende verzelfstandiging vande proefstations.
In mei werd het jaarverslag van de dienstcommissie over de periode mei 1990 - april
1991 uitgebracht. Op 11 juni vond voor de
medewerkers de jaarvergadering met de
dienstcomissieplaats.

Onderzoeksondersteuning
Coördinatie Onderzoek
Dit jaar is een start gemaakt met de invoer
van zogenaamde 'clusters' in het onderzoeksprogramma. Achterliggende gedachte
is de samenhang tussen afzonderlijke projecten van het onderzoeksprogramma van
PAGV en ROC's te versterken. Min of meer
verwante projecten zullen voortaan meer als
eenheid worden benaderd. Aanleiding vormt
het gegeven dat steeds meer multidisciplinaire vraagstukken vanuit de samenleving
op de land- en tuinbouw afkomen. Een en
ander vraagt om een bredere aanpak in het
praktijkonderzoek dantot nutoe gebruikelijk.
In navolging van andere sectoren inde land-

en tuinbouw, waar gestreefd wordt naar
schaalvergroting en centralisatie van het
(praktijk)onderzoek, is door bestuursvertegenwoordigers van het praktijkonderzoek in
de akkerbouw en de groenteteelt indevollegrond opdracht verstrekt aan het dagelijks
bestuur van het PAGV ook voor deze sectoren een studiete verrichten. Indeze studie
zullen voor- en nadelen geïnventariseerd
wordenvan:
- een landelijke aanpak van de programmering van het praktijkonderzoek,
- een koppeling van centrale financiering
aan programma's,
- de consequenties van een landelijke besturingvan het praktijkonderzoek.
Voorjaar 1992 zal de notitie moeten zijn af-

Tabel1.GegevensenaantallenproevenvandeROC'svollegrondsgroenten.
ROC
oppervlakte groenten
inare's
oppervlakte bedrijfssystemenonderzoek
inare's
aantal proeventotaal
aantal landelijke
proeven
waarvan rassenproeven
aantal regionale
proeven
% regionale proevenvan
hettotale aantal proeven
voornaamste
gewassen

Noord-Brabant Noord-Limburg \ A/estmaas

Zwaagdijk

DeWaag

't Kompas

Kollumerwaard

895

180

150

550

600

630

600

350
45

300
64

350
43

200
72')

172)

22

11

34
19

33
23

24
15

34
28

11
4

10
6

3
2

11

31

19

38

6

12

8

25

49

44

53

35

54

73

kropsla
prei
witlof
ijssla
kleinegewas.
peen
bleekselderij

asperge
prei
augurk
Chinese kool
kropsla
peen
witlof
spruitkool
kleinegewas.

ijssla
bloemkool
spruitkool
witlof
knolvenkel
ijssla
groene asperge
stamslaboon

sluitkool
witlof
bloemkool peen
witlof
suikermaïs
peen
schorseneren
bladgewas
kleinegewas.

prei
radicchio rosso
Chinese kool
knolvenkel
broccoli
groenselderij
groene asperge
peen

ijssla
prei
broccoli
spruitkool
peen

1

) waarvan 21 proeven in het kader van het project 'Produktverbreding'.
2) vollegrondsgroenten +algemeen.

15

Tabel2. Gegevens en aantallen proeven van de regionale akkerbouw/proefbedrijven.
Zeeland

Zuid-

Noord-

Holland

Holland

IJsselmeerpolders

Veen-

Noord

koloniën

Oostelijk Zuidelijzandgebied

Rust-

West-

hoeve

maas

J.M. van De Kan- De W a a g

Kollumer- Ebels- 't Kompas Kooyen-

Bemmelen- delaar

waard

heerd

Zuid-

ke zand- Limburg
gronden

Vrede- Wijnands-

burg

peel

rade

hoeve
opp. ha gemeten
maat

80,73

60,50

102,00

114,00

52,45

87,45

50,25

104,4

60

52,40=)

49,74

5,252>

4,52)

vaste medewerkers, inclusief
bedrijfsleiding

6

91)

6

5

71)

5

3

91>

3

37

34

32

27

42

70

17
13
33

29
18
19

25
19
24

25
25
23

20
4
24
17
35

23
25
10

12
18

25
2
40
23
10

17
4
39
23
17

37
15
23
21
19

41
5
21
31
7

63

38

35

23

154>

34

34

48

32

23

20

46

19

21

13

8

15

20

32

20

18

10

10

10

9

3

11

11

11

11

10

3

17

19

14

10

7

19

14

12

7

5

10

27

50

40

43

47

56

41

25

22

21

50

12

7

11

6

1

6

16

11
3

8
2

6
4

6
2

2
8
4

3
6
4

3
11
2

2
7
4

6
1

2
15
4
2

2
1
2
3

5
13
3

1
11
3

3
4
2

1
3
4

12
12

-

1

1331

186)

2
2
4

bouwplan in %
granen
waarvan maïs
aardappelen
suikerbieten
diversen
aantal proeven
totaal
aantal landelijke
proeven
waarvan rassenproeven
aantal regionale
proeven
regionale proeven
in % van totaal
aantal proeven met:
granen
maïs
peulvruchten en
conserven-erwten
aardappelen
suikerbieten
koolzaad
graszaad
uien
diversen

3

2
5

1
4

1

4

2

5

> inclusief 2 onderzoekers
) inclusief 0,5 onderzoeker

3

) waarvan 4 proeven met bloemzaden en 4 met vlas

:
1

2

)

10

8

3

3

akkerbouw + algemeen

)

21,59 ha ten behoeve van het BSO-onderzoek

>

waarvan 13 proeven met witlof

6

4

gerond. Opgrond vandeze notitie zalverde- ders van proefbedrijven akkerbouw envollere discussie en besluitvorming moeten grondsgroenten en onderzoekers, directeuplaatsvinden.
ren en bestuursleden van ROC's op 29 en
30 januari is op de eerste dag aandacht geOp dejaarlijkse studiedagen voor bedrijfslei- schonken aan enkele ontwikkelingen in de
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organisatie van het praktijkonderzoek. Met
name is stilgestaan bij de organisatie van
het rassenonderzoek op PAGV en ROC's,
de accomodaties voor onderzoek naar houdbaarheid en bewaring van produkten en de
perspectieven van (centrale) financiering
van het praktijkonderzoek. De tweede dag
was gericht op de stikstofproblematiek in de
akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Aan
de hand van vier inleidingen is ingegaan op
het rapport van de Commissie Stikstof. Onder andere kwamen de consequenties voor
het praktijkgerichte onderzoek aandeorde.
Indetabellen 1en 2zijn deenkele gegevens
vermeld over de aard en de omvang van het
onderzoek opde ROC's in 1991.
Het onderzoek aan voedergewassen wordt
grotendeels op de ROC's rundveehouderij
ondergebracht.
Vermeldenswaard is dat op ROC Kollumerwaard op de circa 50 ha,die in 1990zijntoegewezen, het teeltsystemenonderzoek (op
praktijkschaal) alsmede het ganzenonderzoekvan startzijngegaan.
Wiskunde
Begin 1991 is er weer een cursus GenstatVariantie-analyse gegeven. De cursus duurde zes dagen. Eén dag kennismaking Genstat en vijf dagen voor variantie-analyse.
Voorheen werd in het ene jaar een cursus
Genstat gegeven en in het andere jaar een
cursus variantie-analyse. Het nadeel was
dat de cursist dan twee jaar nodig had om
het gehele cursustraject te doorlopen. Vanaf
1992 is de cursusduur op zeven dagen
gesteld: twee dagen kennismaking Genstat
envijf dagen variantie-analyse.
Er is bij alle afdelingshoofden een GenstatManual afgegeven met het Supplement dat
is verschenen, bij installatie van Release 2
van Genstat 5. Onderzoekers die dus wat
verder willen komen met Genstat kunnen
hiermee hunvoordeeldoen.

Informatica
In 1991 is met betrekking tot de automatisering door de sectie Informatica vooral aan-

dacht besteed aan de volgende onderwerpen:
AROC
In 1990 heeft de werkgroep "performanceverbetering AROC" geconcludeerd dat door
vereenvoudiging van een aantal functies, het
aanbrengen van technische wijzigingen en
een nauwkeurig uitgevoerde technische optimalisatie, de software kan voldoen aan de
wensen van detoekomstige eindgebruikers.
Inopdracht van de stuurgroep is in 1991 een
nieuwe werkgroep de opdracht gegeven
nieuwe technische en functionele specificaties weer te geven in een nieuw systeemontwerp. Het daaruit voortvloeiende ontwerp
heeft de stuurgroep doen besluiten in 1992
een nieuwe versie van AROC te laten bouwen. Deze versie moet dan in de tweede
helft van datjaar operationeel zijn.
Getracht is een nieuwe naam voor het
AROC-systeem te bedenken, tot op heden
echter zonder succes.
PAGV-weerstation
In juli 1991 werd een nieuwe veldcomputer
voor het registreren van meteorologische
gegevens op het PAGV-meteoveld geïnstalleerd. Dit was drie maanden na de gestelde
datum van 1april. Door opvolgende hard- en
software-problemen kon het station pas in
december ingebruik wordengenomen.
Op de VAX is software voor tijdelijk gebruik
ontwikkeld die het mogelijk maakt de gegevens uit de veldunit te halen en in een
database opteslaan.
In een later stadium zullen nadere softwarespecificaties moeten leiden tot een adequaat
systeem voor beschikbaarstelling van actuele meteorologische gegevens.
Tijdplanningen-registratieproefbedrijf
Voor de afdeling Proefbedrijf van het PAGV
werd in 1990 een geautomatiseerd systeem
ontwikkeld met behulp waarvan het voor dezeafdeling mogelijkwordt de aan proeven te
besteden tijd te plannen, de bestede tijd te
registreren en een logboek bijte houden van
de aan proeven uitgevoerde werkzaamheden. Na een jaar proefdraaien werd in 1991
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een nieuwe versie ontwikkeld. Het systeem
isnuvolledig operationeel.
BSO
Om te komen tot een goed en algemeen
bruikbaar data-opslagsysteem ten behoeve
van het Bedrijfs Systemen Onderzoek (BSO)
is een redelijk gedetailleerde analyse gemaakt van gegevens en informatie die uit dit
onderzoek beschikbaar komen en/of nodig
zijn. Begin 1992 zal deze analyse zijn afgerond waarna kan worden overgegaan tot
het creëren van een systeem-ontwerp.
Aanschaffingen
In 1991 werden de volgende aanschaffingen
gedaan:
- Hardware:
15 PC's, waarvan 14 schijfloos voor gebruik op het netwerk
1 printer voor het aanmaken van labels
1 RF-72 harde schijf voor de VAX,
capaciteit 1Gigabyte
1 TF-85tape-unit, capaciteit 2,6 Gb
apparatuur en bekabeling voor uitbreiding van het PC-netwerk.
- Software:
Carbox voor PC-netwerk
SlideWrite; grafisch pakket voor netwerkomgeving.
Publiciteit, redactieen informatie
Bezoekers
Het PAGV isditjaar bezocht door een 60-tal
groepen, variërend van 10 tot 50 personen
per groep. De gewijzigde situatie in het
Oostblok heeft ertoe geleid dat circa 10 relatief kleine delegaties van bestuurders/ projectleiders uit het Oostblok een bezoek
brachten aan het PAGV. Mede hierdoor is
de verhouding Nederlandse/ buitenlandse
groepen uitgekomen op 1:2. Door de excursiemogelijkheden onder Nederlandse telers
extra te promoten, hopen we deze verhouding in het komende jaar weer enigszins
recht tetrekken.
De OBS te Nagele had het dankzij de bezoekmogelijkheden van de 40 in Nederland

18

verspreid liggende innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw, iets rustiger dan in de
voorgaande jaren. Niettemin kon de OBS
een kleine 20 groepen op haar erf begroeten, naast de vele bezoekjes van allerlei belangstellenden in kleiner verband. Voor de
BD-landbouw is speciaal een Open Dag gehouden.
PAGV-infodagen
Op 6 juni kon iedereen vrij deelnemen aan
de gewasmiddag over kleine/ nieuwe gewassen inde akkerbouw en over graszaden,
ledere betrokken onderzoeker gaf op het
veld een toelichting bij zijn onderzoek op dit
terrein.
Op 14juni waren circa 250 PAGV-abonnees
aanwezig op de abonneedag over 'Stikstof:
verbetering van de benutting, en reductie
van ongewenste neveneffecten', 's Middags
maakten velen van de mogelijkheid gebruik
om door middel van posters met de onderzoekers nate praten over degehouden inleidingen en om door middel van een rondrit
met toelichting kennis te nemen van het
totale praktijkonderzoek.
Op 22 november bood de Open Hof te
Dronten plaats aan 300 bezoekers van de
PAGV-Themadag over 'Bodemgebonden
plagen enziekten van aardappelen'.
Tentoonstellingen
Het PAGV heeft dit jaar de grotere beurzen
wat laten schieten, en doelgericht gekozen
voor detentoonstellingen met een kleinschaliger opzet. Voordeel daarvan was dat de
doelgroep onverkort werd aangetroffen. Zo
was er op 24 en 25 mei een PAGV-stand op
de veiling ZHZte Barendrecht met de onderwerpen: koolgewassen- en bedrijfssystemen-onderzoek. Van half september tot half
oktober is deelgenomen aan een tentoonstelling op ROC-Kollumerwaard met het
thema 'nieuwe gewassen inde akkerbouw'.
Schriftelijke kennisoverdracht
Naast kennisoverdracht door het schrijven
van artikelen voor de vakbladen, is er veel
kennis vastgelegd in de 'gele boekjes'. In
totaal zijn er 36 PAGV-uitgaven verschenen.
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TekstenuitlegbijdeproefveldentijdensdePAGV-abonneedag.
Daarbij is het relatief grote aantal teelthandleidingen opvallend. Het nieuwe abonnementensysteem, dat per 1 januari 1991 isingegaan, lijkt goed aan te sluiten bij de praktijk. Door dit systeem kan de abonnee bij de
samenstelling van zijn uitgavenpakket kiezen uit zeven mogelijkheden.
Bibliotheek
Het aantal uitleningen van de PAGV-bibliotheek is in 1991 nagenoeg gelijk gebleven:
910 uitleningen in 1991 en 905 in 1990. Het
betrof 779 interne uitleningen (binnen het
PAGV) en 130 externe. Het aantal externe
uitleningen bedroeg 160 in 1990. Het interbibliothecair leenverkeer voor literatuur uit
andere bibliotheken nam toe van 737 in
1990 tot 931 in 1991 (een toename van circa 25 %).
Het aantal copie-aanvragen van andere bibliotheken aan het PAGV daalde:van 202 in
1990 naar 158 in 1991.Van alle copie-aanvragen kon 75%gehonoreerd worden.

lende gewassen dat verwerkt moest worden
uitgebreid, maar ook het aantal type bepalingen dat moest worden uitgevoerd door de
laboratorium-medewerkers. Nieuw waren de
gewassen hennep, korrelmais, suikermais
en voederbiet. Als nieuwe bepalingen zijn
uitgevoerd: het bepalen van de suikerconcentratie in maiskorrels, het beoordelen van
de kwaliteit van verschillende rassen stamslabonen, het experimenteel vaststellen van
de gevoeligheid voor Pythium violae van
verschillende rassen peen, het beoordelen
van de aantasting van Sclerotien van Rhizoctonia solani door Verticillium biguttatum
en het bepalen van de chips-geschiktheid en
frites-geschiktheid van verschillende aardappelrassen. Dit alles naast de gebruikelijke
bepalingen zoals het vaststelen van het
drogestofgehalte van diverse gewassen, het
tellen, meten en wegen van verschillende
plantenonderdelen alsmede het sorteren en
bepalen van de hardheid van doperwten.
Daarnaast werd veel tijd besteed aan Erwinia- en Phytophthora-onóerzoek bij aardappelen en witlof, het Rhizomanie-onderzoek
en het nematologisch onderzoek.

Laboratorium
Onderzoek
In 1991 is niet alleen het aantal verschil-

Beheer
Door de overkomst van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek alsmede door uit19

Literatuurstudie iseenwezenlijkonderdeelvanhetonderzoek.
breiding en intensivering van het onderzoek
was veel overleg nodig om het onderzoek
goed te laten verlopen, temeer omdat onder
andere het laboratorium nog niet was uitgebreid. De plannen voor de uitbreiding zijn
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verder uitgewerkt, maar een definitief ontwerp was er eind 1991 nog niet. Wel kon er
apparatuur worden aangeschaft, zoals balansen, cutter, droogstoof, koelbroedstoof,
microscopen en prepareer-microscopen.

ONDERZOEKSPEERPUNTEN

Kwaliteitsverbetering
Zowel de akkerbouw als de vollegrondsgroenteteelt opereren op verzadigde en
deels overvoerde markten. Om de concurrentiepositie op de afzetmarkt te handhaven
c.q. te versterken, speelt de kwaliteit van de
Produkten een essentiële rol. Daarbij zal
steeds meer gevraagd worden naar specifieke kwaliteitseisen voor bepaalde bestemmingen, waarop de teler zal moeten inspelen in het kader van een integrale kwaliteitsbenadering in de gewas/produktkolom.
Het teeltonderzoek is dan ook sterk gericht
opdit kwaliteitsstreven.

Akkerbouw
Inde akkerbouw stelt elk gewas verschillende eisen op basis van bestemmingen van de
Produkten (uitgangsmateriaal, consumptie al
of niet na verwerking, industriële grondstof,
veevoer en dergelijke). Het onderzoek isdan
ook sterk gewasgericht; het gaat daarbij niet
alleen om beïnvloeding via rassenkeuze en
teeltmaatregelen maar ook via de handling
van het produkt. Het onderzoek is ingedeeld
in een viertal clusters van samenhangende
projecten. Daarnaast wordt het kwaliteitsaspect in meer algemene zin gevolgd in het
onderzoek naar beperking van de inzet van
gewasbeschermingsmiddelen, beperking van
nutriëntenemissie en geïntegreerde teeltwijzen.
Optimalisering van teelt en bewaring van
consumptie- en fabrieksaardappelen gericht
opoogstzekerheidenkwaliteitsverbetering
Bij consumptieaardappelen is de aandacht
vooral gericht op de geschiktheid voor defritesverwerking. Het omvangrijke onderzoek
(in samenwerking met ATO) over de optimalisering van teelt, bewaring en verwerking
van potentiële AM-resistente consumptierassen voor de fritesindustrie is grotendeels af-

gerond. Naast Agria zijn ook Santé, Morene,
van Gogh en Benno Vrizo,zij het inwat mindere mate,geschikt gebleken bij aangepaste
teelt, bewaring en verwerking. Vanuit de
teelt is vooral de invloed van de voorbehandeling, standdichtheid en bemesting nagegaan. Er wordt naar gestreefd om dit kwaliteitsaspect meer in het CGO-rassenonderzoek optenemen.
Bij een aantal van deze nieuwe rassen komt
veel bloei-en besvorming voor wat tot ongewenste zaadopslag kan leiden. Het onderzoek naar mogelijkheden om deze besvorming via een gewasbespuiting tegen te
gaan, is succesvol afgesloten. Voor een effectief middel iseentoelating aangevraagd.
Verder wordt gezocht naar een methode om
reeds bij de oogst de potentiële bakkwaliteit
na bewaring te kunnen voorspellen. Hierdoor zou een kwaliteitsgerichter afzetpatroon en een beperktere inzet van kiemremmingsmiddelen mogelijk worden. Uit de
eerste resultaten komen enkele parameters
naar voren die bijwaarneming voor de oogst
een samenhang vertonen met de latere bakkleur nabewaring.
In sommige, ook nieuwe, bewaarplaatsen
wordt in de praktijk regelmatig al relatief
vroeg in het bewaarseizoen een verslechtering van de bakkleur geconstateerd. Hetonderzoek hiernaar in samenwerking met het
ATO inverschillende "probleembewaarplaatsen" heeft nog geen duidelijke oorzaak voor
deze vroege kwaliteitsachteruitgang opgeleverd. Waarschijnlijk gaat het om een combinatie van factoren, onder andere produkt,
ventilatieregime en bewaartemperatuur. Getracht wordt om op basis van de aanwijzingen een doelgericht bewaaronderzoek te
starten. Dit is mogelijk nu op de ROC's De
Kandelaar en Westmaas accommodatie
voor bewaaronderzoek gerealiseerd wordt.
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Kwaliteitsverbetering is één van de prioriteiten in het onderzoek; een voorbeeld daarvan is het onderzoek naar bakkwaliteit van aardappelen voor de
fritesindustrie.
Samen met het ATO is gekeken naar de invloed van dierlijke mest, met name bij voorjaarstoediening, op de kwaliteit van aardappelen voor fritesverwerking. Gebleken isdat,
althans bij normale giften,ditgeen negatieve
effecten hoeft tegeven.
In verschillende bemestingsproeven zijn gegevens over nitraatgehalte en onderwatergewicht verzameld om inzicht te krijgen inde
spreiding van deze kenmerken. Door ROC
Vredepeel wordt nagegaan in hoeverre door
een juiste bemesting en beregening het
nitraatgehalte in aardappelen op stikstofrijke
zandgronden door regelmatige drijfmestgiften beperkt kan worden. De aanleg van
spuitbanen met het doel kwaliteitsverlies in
spuitspoorruggen te vermijden (ROC Rusthoeve), blijkt nog niet onverdeeldgunstig.
Onderzoek naardegezondheidstoestand en
sorteringvanpootaardappelen
Voor de handhaving van onze export en als
basis voor de inlandse aardappelteelt is de
kwaliteit van het pootgoed uiterst belangrijk.
Daarbij wordt door het onderzoek de gezondheid van het pootgoed als een wezen-
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lijk kwaliteitsaspect gezien.
In het project over beperking van het bacterieziektenprobleem is ondermeer aandacht
besteed aan de invloed van potergrootte en
beregening op de gezondheid van de nateelt, de verspreiding door loofklappen en
-trekken, het tijdstip van wegrotten van de
moederknollen en aan het effect van calciumdioxide-toepassing. Dit onderzoek is
door vertrek van detijdelijk aangestelde bacteriologe in 1991 voortijdig afgesloten. Voor
een perspectiefvolle voortzetting van praktijkgericht onderzoek naar beperking van
bacterieziekten zal het fundamentele onderzoek eerst nieuwe aanknopingspunten en
goede detectiemethoden moeten aanleveren.
Wat de virusziekten betreft komen er steeds
meer rassen met meer resistentie. Het gebruik van minerale olie ter bescherming van
het gewas tegen Y-virus blijkt sterk beperkt
te kunnen worden door menging met pyrethroïden waardoor aanzienlijk minder actievestof nodigis.
Veel aandacht wordt besteed aan een meer
geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia.
Enerzijds gaat het daarbij om de toepassing

van de antagonist Verticillium biguttatum,
zowel bij het poten als bij het rooien en inschuren. Uit de tweede bewaarproef in 1991
blijkt dat de warme vochtige periode bij het
begin van de bewaring voor de groei van de
antagonist verkort kan worden. Dit is onder
andere gezien de mogelijke toename van zilverschurft van belang. Bij enkele biologische
telers is ook de toepassing van de antagonist bij het poten onderzocht. Anderzijds bieden ook looftrekken en groenrooien/onderdekken in dit kader mogelijkheden. Looftrekken is echter niet altijd uitvoerbaar en vraagt
veelal een aanvullende bespuiting met een
loofdodingsmiddel. Het onderzoek naar de
perspectieven van groenrooien/onderdekken
dat insamenwerking met IMAGen HLBwordt
uitgevoerd, richt zich vooral op de bedrijfszekerheid onder natte omstandigheden en
bij vroeg rooien in verband met ontvellen en
losraken van de knollen van de stengel,mede met het oog op toename van Rhizoctonia. De resultaten zijn bemoedigend. Deze
oogstmethode lijkt ook in verband met beperking van de middeleninzet interessant. In
nauw overleg met de betrokken instellingen
zal het onderzoek ter introductie in de praktijk worden uitgebreid. De risico's voor uitbreiding van bacterieziekten alsmede de risico's op slempgevoelige gronden verdienen
daarbij de aandacht. Bij het onderzoek naar
een eventueel effect van verschillende loofdodingsmethoden opde kieming en opkomst
zijngeen verschillen naar voren gekomen.
Verder is onderzoek verricht naar de ontsmetting van pootgoed. Enkele nieuwe fungiciden als alternatief voor kwik bleken niet
phytotoxisch. De toepassing van deze middelen isechter kostbaar mede doordat het in
loonwerk moet worden uitgevoerd. Late behandeling van pootgoed met mechanische
middelen tegen zilverschurft blijkt onvoldoende effectief; toepassing bij inschuren
heeft de voorkeur.
Afgelopen jaar is in een aantal proeven gewerkt aan optimalisatie van de teelt van
miniknollen als een methode van snelle vermeerdering van gezond uitgangsmateriaal.

Dit onderzoek wordt nu afgesloten. Gezien
de kosten van deze methode zal de toepassingvoorlopig beperkt blijven.
Het onderzoek naar beïnvloeding van knoltal
en sortering is afgesloten en in verslagen
samengevat.
Verbetering van de kwaliteit en de oogstzekerheid bij handelsgewassen, graszaad
enkruiden
Het onderzoek in deze cluster is vooral gericht op graszaad. Hierbij zijn naast een
goede zaadopbrengst, het korrelgewicht, de
kiemkracht en de zuiverheid van belang.
Door het verdwijnen van TCA is de teelt van
graszaad onder de gebruikelijke dekvrucht
tarwe met name voor veldbeemd problematisch geworden. De resultaten van het
onderzoek naar alternatieve dekvruchten tonen aan dat veldbonen en erwten goede
perspectieven bieden. Bij veldbeemdgras
vormt de opkomstzekerheid in het voorjaar
nogeen punt voor verder onderzoek.
Aansluitend op de gunstige resultaten van
maaien in combinatie met een kleine N-gift
na de oogst van de dekvrucht bij veldbeemdgras en roodzwenkgras is deze methode ook voor Engels raaigras onderzocht.
Soortgelijk onderzoek naar herfstbehandeling van gewassen voor de tweede oogst bij
veldbeemdgras, roodzwenkgras en Engels
raaigras is afgerond. De mogelijkheid om dit
maaien in de herfst te vervangen door beweiding met schapen wordt onderzocht in
roodzwenkgras en Engels raaigras, waarbij
het tijdstip en de beweidingsdruk alsmede
de N-bemesting van belang blijken voor het
aantal fertiele spruiten en de zaadproduktie.
De resultaten worden nu verslagen. Ook
wordt bij tweedejaars Engels raaigras nagegaan of inverband met de lage "stro"-prijzen
het stro van eerste oogst verhakseld kan
worden zonder negatief effect op de zaadopbrengst. Ondanks de zeer positieve resultaten door toepassing van groeiregulatoren
is het onderzoek niet voortgezet omdat de
middelen nog niet zijntoegelaten.
Bij koolzaad is het onderzoek dat vooral
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gericht is op de oogstzekerheid van dubbelnulrassen vrijwel afgesloten. Getracht is om
gezien de geringere wintervastheid bij deze
rassen de gewasontwikkeling inde herfst via
groeiregulatie en maaien bijtesturen.
Bij vezelvlas is het onderzoek, in dit kader
gericht op bepaling van de juiste rootgraad
bij dauwroot via het pectinegehalte en op
rijpingssynchronisatie van zaad en stro via
een geringe bespuiting met Roundup, eveneens grotendeels beëindigt. De bestrijding
van meeldauw blijft een aandachtspunt.
In de kruidenteelt gaat het om het gehalte
aan inhoudstoffen maar ook om het drogestofgehalte en de blad/steel-verhouding. Bij
het belangrijke kruidengewas Digitalis lanata
wordt de invloed van diverse teeltmaatregelen zoals standdichtheid, bemesting, septoria-bestrijding en oogststadium op het dioxinegehalte onderzocht. Vooral het oogsttijdstip heeft een duidelijke invloed. Bij enkele
aromatische kruiden is de invloed van het
maairegime op de opbrengst en kwaliteit nagegaan waarbij oogst in een jong stadium
een betere kwaliteit levert. De wortelkruidgewassen worden vanuit planten geteeld.
Zaaien op ruggen is aanzienlijk goedkoper
maar vraagt meer onderzoek ter verbetering
van de opkomstzekerheid. Ook de oogstmethode in relatie tot wortelbeschadiging en
tarrawordt onderzocht.

onderzocht. Bij de huidige rassen is met een
aangepaste bemesting ook in andere gebieden een voldoende kwaliteit te bereiken
(laag eiwitpercentage, homogene grove sortering). Alleen op de lichte gronden is dit
soms problematisch. Voor het Noordelijk
kleigebied zal de brouwgerstteelt verder
worden geoptimaliseerd. De verslaggeving
over het onderzoek naar de invloed van stikstofdeling, groeiregulatie en standdichtheid
werd afgerond. Ook is een teelthandleiding
voor brouwgerst gemaakt. Het door het NGC
gefinancierde project over optimalisering van
de zaaizaadproduktie bij erwten isgezien de
sterk ingekrompen teelt niet voortgezet.
Bij snijmais speelt het oogststadium in relatie tot de voederwaarde en de conserveringsverliezen een belangrijke rol. Nagegaan
is in hoeverre dit voor de huidige rastypen
moet worden aangepast. Daarbij gaat het
ook om goede criteria voor de vaststelling
van het optimale oogsttijdstip. De verslaglegging is vrijwel gereed. Nieuw onderzoek
is gestart over teeltoptimalisatie bij luzerne
(effect mestinjectie, onkruidprobleem en dergelijke) op lichte grond. Samen met CABO,
SC en PR wordt onderzoek voorbereid naar
de voederwaardeproduktie van diverse voedergewassen onder suboptimale vochtvoorziening(beperkingberegeningsmogelijkheden).

Vollegrondsgroenten
Verbetering van de oogstzekerheid en kwaliteit bij granen, peulvruchten en voedergewassen
De projecten in dit cluster zijn grotendeels
afgesloten of ondergebracht bij "nieuwe afzetmogelijkheden voor granen en zaden" en
bij "introductie geïntegreerde bedrijfssystemen naar de praktijk".
Bij tarwe wordt geen specifiek kwaliteitsgericht onderzoek meer gedaan. Wel krijgt
de bakkwaliteit in relatie tot de geïntegreerdeteeltwijze aandacht.
Bij gerst zijn de mogelijkheden voor brouwgerstteelt buiten het Zuidwestelijk kleigebied
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De sector vollegrondsgroenten kenmerkt
zich door een groot aantal gewassen. De
veelheid van de gewassen in combinatie
met de gewasspecifieke aspecten en de
complexiteit van het begrip kwaliteit hebben
tot gevolg dat het probleemveld in het onderzoek breed wordt opgepakt. Er worden
hoge eisen aan de kwaliteit van vollegrondsgroenten gesteld. Het betreft niet alleen inen uitwendige kwaliteitseigenschappen. Ook
de wijze van produceren wordt steeds meer
als een kwaliteitskenmerk gezien. In 1991 is
in dit verband door het Centraal Bureau van
de Tuinbouwveilingen het begrip milieubewuste teelt geïntroduceerd.

Om de vollegrondsgroenteteelt in zijn totaliteit te kunnen optimaliseren, neemt de vraag
naar kennis toe. Teeltbeslissingen zullen vaker afgestemd moeten worden op perceelsniveau en het marktsegment waarvoor wordt
geteeld. De juiste keuze en uitvoering van
teeltmaatregelen wordt daarom steeds belangrijker. Het onderzoeksprogramma op het
PAGV en de ROC's is erop gericht om kennisteverzamelen over een nog verdere optimalisatie van de vollegrondsgroenteteelt.
Het onderzoek wordt aangepakt vanuit een
drietal clusters van min of meer samenhangende onderzoeksprojecten. Kwaliteitsverbetering door verbetering van de oogstzekerheid, de veldopkomst, de bewaarbaarheid en het uitstalleven alsmede een betere
planning van de oogst staan centraal indeze
clusters. Kwaliteitsaspecten samenhangend
met gewasbescherming en bemesting worden vanuit het desbetreffende speerpunt
onderzocht.
Optimalisering van de teelttechniek ten behoeve van de oogstzekerheid, de planning
van de oogst en de kwaliteit van de vollegrondsgroenten
In deze cluster zijn zes PAGV-projecten ondergebracht.
Bij knolselderij is in 1991 voor het tweede
achtereenvolgende jaar een proef uitgevoerd met verschillende opkweeksystemen
en potgrondsamenstellingen om te beproeven hoe het risico van het inkapselen van
potgrond in de knol bij gebruik van perspotten of kluitplanten beperkt kan worden.
Dit kan grote problemen opleveren bij de
industriële verwerking van knolselderij.
Vanwege de mogelijkheid volautomatisch uit
te kunnen planten, bestaat er juist belangstelling voor deze kweekmethoden. Er zijn
sterke aanwijzigingen gevonden voor de
veronderstelling dat de lengte van de hoofdwortel bij het uitplanten een belangrijke rol
speelt. De hoofdwortel gaat zich ook verdikken en geeft mede vorm aan de knol. Bij het
optrekken van de losse planten breekt de
hoofdwortel af. De perspot en kluitplant heb-

ben bij het uitplanten een langere hoofdwortel, waardoor de aanwezige potgrond bij deze opkweeksystemen ingekapseld kan worden. Het risico van het inkapselen van
potgrond blijkt minder groot te zijn dan bij
aanvang van het onderzoek was gedacht.
Gelering is bij doperwten die in glazen potten worden gesteriliseerd een belangrijk
kwaliteitsprobleem. Deze troebele opgiet
wordt reeds snel na verwerking zichtbaar en
neemt in de loop van de tijd toe. In 1991 is
voor het derde achtereenvolgende jaar een
rond- en gekreuktzadig ras geteeld en bij
verschillende rijpheden geoogst. De doperwten zijn op het ATO-DLO verwerkt. De mate
van gelering is daar spectofotometrisch gemeten en bovendien zijn nog andere aanvullende chemische analyses uitgevoerd. De
troebele opgiet wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door uittredend zetmeel. Naarmate
later wordt geoogst, bij een hoger Tm-getal,
is de gelering sterker. Door sortering op diameter worden rijpere en minder rijpe doperwten van elkaar gescheiden. De grovere
sorteringen vertonen daarom meer gelering.
Vermoed wordt dat er ook binnen één
sorteringsklasse nog grote verschillen in
rijpheid kunnen voorkomen. Naarmate de
heterogeniteit groter is, zouden partijen doperwten gevoeliger zijnvoor gelering.
Bolrot vormt in ijssla een groot kwaliteitsprobleem. Het is vermoedelijk een secundaire aantasting voorafgegaan door een
aantasting van rand. Rand kan zowel door
glazigheid als door calciumgebrek veroorzaakt worden. Uit onderzoek dat in 1991 op
ROC Kollumerwaard is uitgevoerd, blijkt dat
bij een eventuele aantasting een vroegtijdige
oogst van groot belang is. In 1991 zijn
voorbereidingen getroffen om het probleem
versterkt aantepakken.
In 1991 is een begin gemaakt met een project om de mogelijkheden van een herfstoogst van asperge te bestuderen. Op het
PAGV zijn aspergeplanten geplant in kuubskisten om onder min of meer gecontroleerde
omstandigheden groeifactoren te kunnen la-
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ten variëren. Tevens biedt deze werkwijze
de gelegenheid om het probleem van zweischeuren in asperges nauwgezetter te bestuderen. Helaas is de aanslag van het
plantmateriaal in 1991 mislukt en zal in 1992
opnieuw gestart worden. In het kader van
hetzelfde onderzoeksproject is door de
proeftuin Noord-Limburg in 1991 een proef
met verhoogde bedden met grondverwarmingaangelegd.
Het onderzoeksprogramma naar wit in spinazie is in 1991 stil gelegd. Uit eerder onderzoek is gebleken dat dezelfde verkleuringsverschijnselen opgeroepen kunnen worden
door een zure mist-behandeling. Een oorzakelijk verband tussen het optreden van wit
en de gemeten luchtverontreiniging is overigens nooit aangetoond.
In het kader van het samenwerkingsproject
met het CABO-DLO naar de redistribute van
de bestanddelen van de witlofwortel en de
morfogenese en groei van de krop, zijn
wortels geteeld bij verschillende niveaus van
stikstofaanbod en is een dertigtal monsters
van praktijkbedrijven beoordeeld op hun
trekresultaat. Van deze monsters is door het
CABO-DLO de chemische samenstelling
geanalyseerd. Gebleken is dat behalve het
stikstofgehalte van de wortel ook andere
factoren een grote rol spelen bij de bepaling
van de wortelkwaliteit. Het onderzoek naar
de bemesting tijdens de trek heeft geleid tot
een nieuw advies waarbij rekening wordt
gehouden met het stikstofgehalte van de
wortel. Dit nieuwe advies is gepresenteerd
op de internationale witlofdagen. In het kader van dit project is in 1991 in samenwerking met de vakgroep plantencytologie en
morfologie van de LUW ook onderzoek
verricht naar de achtergronden van het optreden van point noir en inwendige roodverkleuringen bij witlof. Aan beide aspecten
wordt in 1992grotere aandacht besteed.
Verbeteringveldopkomst
Bijdeteelt vanwitlofwortels en peen worden
hoge eisen gesteld aan de sortering van de
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wortels. Bij witlof worden alleen wortels met
een diameter van 3 tot 7 cm afgenomen en
te fijne of te grove wortels worden als tarra
beschouwd. Ook bij peen zijn deelmarkten
te onderscheiden waarbij alleen peenvande
gewenste sortering wordt afgenomen.
De sortering en uniformiteit van afrijping van
het te oogsten produkt en daarmee de
kwaliteit en oogstplanning, worden door de
veldopkomst rechtstreeks beïnvloed. Onderzoek naar maatregelen om de veldopkomst
te verbeteren, zoals ten aanzien van de
structuur van het zaaibed en de zaadkwaliteit, isdaarom vangrote betekenis.
Ook bij de teelt van kruiden is verbetering
van de veldopkomst van groot belang. Door
de geringe omvang waarin deze gewassen
geteeld worden, vordert verbetering van
zaadkwaliteit slechts langzaam, terwijl het
veelal zeer fijne zaad erg kwetsbaar is voor
slechte veldomstandigheden. In 1991 zijn
door het PAGV veldproeven uitgevoerd met
het kruid Digitalis, witlof en peen. Het
onderzoek met Digitalis en peen richtte zich
vooral opdeverbetering van hetzaaibed,de
zaaidiepte of de zaaitechniek, terwijl bijwitlof
de ontwikkeling van een vigourtoets centraal
stond. In het kort wordt ingegaan op enkele
onderzoeksresultaten bij Digitalis, peen en
witlof.
De teelt van Digitalis wordt akkerbouwmatig
uitgevoerd waarbij ter plaatsewordtgezaaid.
De kiemkracht van het gebruikte Digitaliszaad is meestal redelijk tot goed (80-90%).
In 1991 is met het gewas Digitalis een zaaidiepteproef uitgevoerd waarbij al dan niet
werd beregend. Bij de twee grootste zaaidiepten (2 en 2.5 cm) was de opkomst
significant lager dan bij de drie ondiepe zaaiobjekten. Alleen bij 2.5 cmzaaidiepte haddit
een negatieve invloed op de uiteindelijke
verse en droge opbrengst. Het plantaantal
ligt bij beregenen iets hoger dan bij niet
beregenen; alleen bij de geringste zaaidiepte (0.5 cm) is er sprake van een betrouwbaar verschil. Detweewassigheid (percentage nakiemers) is bij de ondiepste zaai significant het grootst en wordt door beregening
nauwelijks beïnvloed.

De veldopkomst van peen is nogal variabel.
Daarbij speelt een groot aantal factoren een
rol, zoals de grondsoort en grondbewerking,
de zaaimethode en zaaidiepte, de kwaliteit
van het zaad en het weer tussen zaaien en
opkomst van de laatste plantjes. In 1991 zijn
op een veenkoloniale grond drie fracties van
een sterke partij en drie fracties van een
zwakke partij uitgezaaid op 1,5 of 3,0 cm
diepte, waarbij het zaad van boven of aan
de zijkant is aangedrukt en wel of niet is
beregend. Uit deze proef bleek dat onder
droge en vlotte opkomstomstandigheden op
veenkoloniale grond de kwaliteit van het
peenzaad hetzelfde reageerde als onder
natte omstandigheden op veenkoloniale
grond en op de verschillende omstandigheden op lichte zavelgrond. Lichte zaden uit
een partij en partijen met een lagere kiemkracht gaven een lagere opkomst per 100
kiemkrachtige zaden onder moeilijker veldomstandigheden. Zaaien op 1,5cm diepte in
vochtige grond gaf een betere opkomst dan
zaaien op 3 cm diepte. De beregende
veldjes gaven een iets latere en lagere opkomst dan de niet beregende veldjes. De
wijze van aandrukken van het zaad gaf onder deze omstandigheden geen verschil in
opkomst.
Bijwitlof is in 1991 het onderzoek voortgezet
met negen handelspartijen witlofzaad die op
het PAGV en opdiverse bij zaadbedrijven
zijn uitgezaaid (in totaal twaalf zaaitijdstippen/lokaties). Uit de eerste verwerking van
de gegevens blijkt de correlatie tussen veldopkomst en de kiemcijfers van de in de
diverse laboratoria uitgevoerde vigour- c.q.
vitaliteitstoetsen, in de meeste gevallen matig tot slecht te zijn. Het lijkt erop dat rassen
verschillend reageren. Een verdere statistische bewerking zal dit moeten uitwijzen. Het
veld- en laboratoriumonderzoek door PAGV
enzaadbedrijven wordt stopgezet. Inmiddels
hanteren enkele zaadbedrijven een eigenvigourtoets om de kwaliteit van zaadpartijen te
controleren.

Verbetering van de bewaarbaarheid en het
uitstallevenvanvollegrondsgroenten
In deze cluster wordt door het PAGV aan
vier projecten gewerkt. Inwitlof wordt onderzocht hoe door een aangepaste bemesting
bij de wortelteelt de gevoeligheid voor lage
temperatuur-bederf beperkt kan worden. Uit
het onderzoek blijkt dat de inde proef opgenomen kalium- en calciumtrappen slechts
een geringe invloed op de verhouding
kalium/calcium indewortel hebben en dat er
geen verschillen worden opgeroepen in gevoeligheid voor lage temperatuurbederf. Er
is meer fundamenteel onderzoek nodig,
waarbij op membraamniveau onderzocht
wordt wat er in de krop gebeurt. Beperking
van de gevoeligheid voor het optreden van
lage temperatuurbederf maakt het mogelijk
dat de witlof niet tot 5°Cwordt teruggekoeld,
maar tot een lagere temperatuur. De houdbaarheid kan hierdoor verlengdworden.
Bij zaaiuien is onderzocht of door toevoeging van een hulpstof er een besparing mogelijk is op het gebruik van maleïnehydrazide (MH). De proef is uitgevoerd met
verschillende MH-concentraties. De uien zijn
op ROC Rusthoeve met buitenluchtkoeling
bewaard tot juli. Het effect van de toevoeging van de hulpstof op beperking van het
uitlopen is nog niet duidelijk. Ook is nog niet
bekend wat de invloed is op het MH-residugehalte inde ui.Wel zijn er aanwijzingen dat
het huidig advies ten aanzien van degewenste MH-dosis voor de korte en middellange
bewaring verlaagd kan worden. Het onderzoek is inhet seizoen 1991/1992 voortgezet.
In 1991 is het bewaaronderzoek met prei afgerond. Uit de resultaten van het onderzoek
van de afgelopen jaren kan geconcludeerd
worden, dat bewaring van prei bij -1°C goede mogelijkheden biedt om het produkt twee
maanden te bewaren. Bewaring onder CAcondities geeft geen grote verbetering ten
opzichte van bewaring bij normale luchtsamenstelling. Lange bewaring van prei biedt
enerzijds mogelijkheden om in vorstperioden
in de winter vanuit de koelcel te leveren en
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anderzijds kan het aanvoerseizoen verlengd
worden als prei in april geoogst wordt en in
mei/juni geleverd wordt. De winterprei kan
dan niet meer vanaf het veld worden geleverd, terwijl de aanvoer vanjonge zomerprei
nog moet beginnen. In het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat de conditie
van de prei bij de inslag grote invloed heeft
op de bewaarbaarheid. Alleen kwalitatief
goede prei zonder oogstbeschadigingen is
geschikt voor bewaring. De invloed van het
weer en de conditie van het gewas bij de
oogst op de houdbaarheid is object van
studie in het vierde project binnen deze
cluster.
Bij prei is een onderzoek gestart om de
invloed van droog en nat oogsten op de
houdbaarheid te onderzoeken. Er zijn aanwijzigingen dat oogsten onder natte omstandigheden de houdbaarheid beperkt. Ook met
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ijssla zou een dergelijke proef in Friesland
(in samenwerking met ROC Kollumerwaard)
worden uitgevoerd. Als gevolg van de droge
weersomstandigheden kon aan dit aspect
geen aandacht worden geschonken. Wel
kwam in dit onderzoek duidelijk naar voren
dat problemen met rand en bolrot zich snel
kunnen ontwikkelen.
Behalve de genoemde onderzoeksprojecten
worden in toenemende mate ook andere
veldproeven verlengd met houdbaarheidsonderzoek. Het betreft Produkten van bemestings- en rassenproeven. In 1991 zijn voorbereidingen getroffen om op het PAGV en
de ROC's een goede accommodatie te
krijgen voor bewaar- en uitstallevenonderzoek. Hierbij zijn afspraken gemaakt betreffende de taakverdeling. Het bewaaronderzoek aan wortel- en knolgewassen zal geconcentreerd worden opWestmaas.

Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek
Met ingang van 1januari 1991 is het PAGV
verantwoordelijk voor de uitvoering van het
cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek aan
akkerbouwgewassen, grassen voor sportvelden en gazons en vollegrondsgroentegewassen. Om de toebedeelde taken ook
daadwerkelijk met ingang van deze datum te
kunnen uitvoeren,was in 1990 reeds begonnen met het opzetten van een nieuwe afdeling en het formuleren van een onderzoeksplan voor 1991. Per 1 februari draaide de afdeling metvolle bezetting.
Aan de externe organisatie van het cultuuren gebruikswaarde-onderzoek is in 1991
(verder) inhoud gegeven door het installeren
dan wel mobiliseren van de diverse Commissies voor Rassenonderzoek. Deze commissies zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van dediverse belanghebbende organisaties van (semi)overheid en bedrijfsleven
en hebben tot taak de inhoud en omvang
van het onderzoeksprogramma aan te geven en het PAGV-bestuur daarover te adviseren. Momenteel functioneren daartoe de
volgende commissies:
- Commissie Rassenonderzoek aardappelen (CRA)
- Commissie Rassenonderzoek granen,
handelsgewassen enpeulvruchten (CRGP)
- Commissie Rassenonderzoek grassen en
(groen)voedergewassen (CRO)
- Commissie Rassenonderzoek suikerbieten (CRS)
- Commissie Rassenonderzoek vollegrondsgroenten (CRVG).
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
wordt in beginsel op het PAGV of opdan wel
vanuit ROC's verricht. Ineen aantal gevallen
zal er echter niet aan te ontkomen zijn om
ook 'bij derden' onderdak te zoeken. Voorop
staat dat de proef representatief moet zijn
qua grondsoort, regelmaat etcetera en dat
de kans op het slagen van de proeven zo

groot mogelijk dient te zijn.
Bij de overdracht van werkzaamheden van
het CRZ (CPRO-DLO) is er tevens sprake
geweest van een verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien van de diverse
met het onderzoek samenhangende aspecten. Hierover zijn indertijd afspraken op papier gezet. In het afgelopen jaar is gebleken
dat in de praktijk de scheiding van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden
niet altijd even duidelijk is voor de rechtstreeks betrokkenen.Wel kan geconstateerd
worden dat de contacten 'op de werkvloer'
met het CPRO-DLO uitstekendverlopen.
Wat betreft de publikatie van de CGO-resultaten wordt hetvolgende beleidgehanteerd:
- in publikaties worden geen eenjarige gegevensvermeld,
- meerjarige gegevens (gemiddelden over
meerdere jaren) worden zo breed mogelijk
gepubliceerd.

Akkerbouwgewassenengrassen
Algemeen
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
aan akkerbouwgewassen ten behoeve van
de aanbeveling van rassen in de Rassenlijst
beslaat in principe drie jaren (groeiseizoenen). In een enkel geval is een groter aantal
jaren nodig om tot een verantwoorde beslissing te kunnen komen. Het onderzoek aan
de grassen neemt in principe vier tot zesjaren in beslag omdat zich eerst een goede
grasmat moet vormen en een aantal belangrijke eigenschappen als persistentie pas na
enkele jaren goed kan worden beoordeeld.
Bij de groen(bemestings)gewassen is er altijd een 'vierde jaar', omdat op het moment
van aanleg van de proeven de Rassenlijst-

29

Tabel 3. Aantal in onderzoek zijnde rassen van akkerbouwgewassen en grassen verdeeld over de
diverse onderzoeksjaren.
gewas

aantal jaren in onderzoek
1

2

3

aardappelc
aardappelz

22
4

13
2

8
3

43
9

2

wintertarwe
zomertarwe
wintergerst
zomergerst
haver
rogge
erwten
capucijners
veidbonen

6
2
4
5

8
1

2

2

-

2
2

16
3
6
11
2
4
6
2
3

2

koolzaad
vezelvlas
Eng. raaigras
veldbeemdgras
roodzwenkgras
hardzwenkgras
struisgras
diverse grassen

13
8
7

4

-

2
2

-

2
1

-

10
9
10

7
2
9
1
1

4
2
6

-

-

-

-

snijmais
korrelmais
incl. CCM/MKS
voederbiet
Westerwolds raaigr.
It. raaigras
gele mosterd
bladramenas
bladkool
phacelia

50
20

21
2

suikerbiet

21

4
4
2
1

-

_

1
2

totaal

2
1
1
1
2

1

2
2

1

35
26
40
2
5
2

2
3
1
1

5
5

76
27

2
3

-

2
1
6

1

-

2
4
2
1

-

-

2
2
3
4

2
1
4
1

-

-

12
5
3
14
12
2
1

9

3
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commissie nog geen uitspraak heeft kunnen
doen.
Bij de beslissing over het al dan niet voortzetten van het onderzoek aan de individuele
rassen spelen de zogenaamde 'kwekersbesprekingen' een zeer belangrijke rol. Op basis van de tot dan toe beschikbare onderzoeksresultaten worden,tesamen metvertegenwoordigers van het desbetreffende
kweekbedrijf, de kansen voor een rassen-
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6

1

1

-

5

-

1
2
1

2

12
1

4

in 1991 op
rassenlijst
geplaatst

3
3

-

-

2
1

2

lijstopname ingeschat. Op grond daarvan
wordt besloten of het onderzoek voortgezet
danwelgestaakt zalworden.
Bij het rassenonderzoek iseen drietal medewerkers betrokken die rechtstreeks worden
betaald door het bedrijfsleven (HPA).
In tabel 3 wordt het aantal rassen vermeld
dat in 1991 in onderzoek heeft gelegen.
Tevens is het aantal rassen genoemd dat in

1991 op de Rassenlijst is geplaatst. Voor de
meeste gewassen is deze plaatsing mede
gebaseerd op de resultaten van 1991 (en
eerdere jaren). Voor de aardappelen en
grassen is de plaatsing van rassen op de
Rassenlijst gebaseerd op de onderzoeksresultaten t/m 1990.
Aardappelen
Bij de aardappelen is het onderzoek in 1991
op een andere wijze uitgevoerd dan tot dusver gebruikelijk was. Voor de consumptierassen zijn er tien en voor de zetmeelrassen
zeven proeven aangelegd in drievoud voor
het bepalen van de landbouwkundige eigenschappen (opbrengst, sortering etcetera).
Vroeger was het aantal proeven veel groter,
maar de meeste daarvan lagen inenkelvoud.
Omdat er in Wageningen geen ruimte meer
was voor de virus(besmettings)proeven, is
uitgeweken naar een zandlocatie iets ten
noorden van Steenwijk. In 1992 zal tevens
op een zuidelijker locatie (rond Nijmegen)
een virusproef worden aangelegd. Dit zaltesamen metspecifieke proeftechnische maatregelen zoals het poottijdstip, de kans op het
niet goed slagen van de proeven tot een
minimum moeten beperken. Tevens wordt
hiermee ingespeeld op het toenemende
belang vanvirusresistenties. Detoetsing van
het besmette materiaal heeft plaatsgevonden bij de Keuringsdienst Noordzeepolders
te Emmeloord.
In 1992 zal ook een tweede Phytophthoraknol-gevoeligheidsproef worden aangelegd.
De ervaringen met het onderzoek aan
genetisch gemodificeerde organismen in
veldproeven zijn niet onverdeeld gunstig.
Het blijkt dat er moeilijk te voldoen is aan
alle eisen die daartoe door de overheid
worden gesteld. Bovendien heeft het
navolgen van die eisen een zodanig effect
op de proeven dat er van een verantwoorde
rassenvergelijking geen sprake meer is. Het
PAGV heeft zich daarom op het standpunt
gesteld dat rassen, ontstaan door genetische modificatie, alleen in onderzoek zullen
worden genomen als zij zonder verdere
voorwaarden integraal in het bestaande

beproevingssysteem kunnen meelopen.
Granen,handelsgewassenenpeulvruchten
Bij deze groep van gewassen kent men het
zogenaamde 'voorbeproevingssysteem',waarbij een groot aantal potentiële rassen bij de
kweekbedrijven wordt onderzocht op ten
minste twee proefplaatsen (klei en zand) in
drievoud en op het PAGV wordt gescreend
optwee proeven (klei en zand) inenkelvoud.
Hiermee wordt voorkomen dat rassen die
het eigenlijk niet waard zijn, worden meegenomen in de omvangrijke (en dus dure)
officiële beproeving. Zo wordt bijvoorbeeld
het aantal wintertarwerassen gereduceerd
van40 naar ongeveer vijf totzeven.
Bij de granen speelt de kwaliteit een steeds
grotere rol. Zo is ten behoeve van de bakkwaliteit van tarwe een toenemende input
van de maalindustrie waar te nemen. Daarnaast wordt sedert najaar 1990 reeds in het
stadium van de voorbeproeving bakkwaliteitsonderzoek uitgevoerd door het Laboratorium Dr. R. Aberham in Duitsland. Voor
de brouwgerst werd de samenwerking met
het NIBEM geïntensiveerd, bijvoorbeeld ten
aanzien van het uitwisselen van informatie,
het zitting hebben in werkgroepen en het
mee laten lopen van materiaal in eikaars
proeven.
Ook de kwaliteit van de produktie wordt
belangrijker. In 1991 is insamenwerking met
het IPO opnieuw een start gemaakt met het
toetsen van wintertarwerassen op de verschillende fysio's van gele- en bruine roest.
Ook is in 1991 een proef aangelegd met rassen van wintertarwe onder geïntegreerde
teeltomstandigheden. Niet alleen om de
waarde vande rassen te leren kennen onder
alternatieve teeltsystemen, maar vooral om
te onderzoeken wat geïntegreerde teelt nu
betekent voor het rassenonderzoek. Daarnaast is er vanuit de CRGP een werkgroep
gestart (PAGV, IPO, CPRO-DLO en kweekbedrijven) die zich bezig moet houden met
het ontwikkelen van adequate toetsmethoden voor schimmelziekten in granen. De
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kennis die de kweekbedrijven hierover reeds
hebben verzameld, is hierbij essentieel.
In 1991 is begonnen met de voorbeproeving
van olievlas. Tevens is gebruik gemaakt van
een proef met registratie-onderzoek (CPRODLO) voor cichorei om een eerste indruk te
kunnen krijgen van een tweetal in februari
1991 voor cultuur- en gebruikswaardeonderzoek aangemelde rassen.

is in 1991 het rassenonderzoek voor dit
gebruik uitgebreid. De tweede- en derdejaars rassen zijn in 1991 op drie locaties
onderzocht, de eerstejaars rassen op één
locatie. Vanwege het toenemend aantal
aanmeldingen is in 1991 besloten dat de
kwekers ook voor korrelmais, corn cob mais
en maiskolvenschroot mais-standaardproevenzullen aanleggen.

Grassen, voedergewassen en stoppelgewassen

Het onderzoek aan de stoppelgewassen en
groen(bemestings)gewassen richt zich met
name op de gewassen gele mosterd, bladramenas en Italiaans- en Westerwolds raaigras. Bij de cruciferen neemt met name de
toetsing van rassen op resistentie tegen het
bietecystenaaltje een belangrijke plaats in.
Binnen de CRO is een aanzet gegeven tot
een discussie over de aard en de plaats van
dit soort gewassen in de Nederlandse landbouw in de toekomst en de rol die het rassenonderzoek hierbij speelt. Dit ook mede in
het licht van de stikstofhuishouding en de
braakleggingsproblematiek.
In 1991 is opnieuw gestart met het rassenonderzoek aan voederbieten. Aan de kwekers is de mogelijkheid geboden om nieuwe
rassen in onderzoek te geven. In de komende jaren, (tot 1996) zullen er geen voederbietenrassen meer aangemeld kunnen worden. Het rassenonderzoek aan voederbieten
zal tot eind 1993 doorgezet worden. Op dat
moment zal het rassenonderzoek aan luzerneweer worden gestart.

Het aantal nieuw aangemelde rassen voor
sportvelden en gazons neemt de laatste jaren steeds meer toe. Een voorbeproevingssysteem zoals bij de granen is voor de
grassen helaas niet mogelijk. Toch zal er
naar wegen moeten worden gezocht om de
grote instroom van nieuwe rassen te kunnen
blijven hanteren. In 1991 is bij deNSF op
Papendal een aantal nieuwe proeven aangelegd. Het betreft hier een betredingsproef
met rassen van Engels raaigras en veldbeemdgras, een proef voor golf-omstandigheden met rassen van roodzwenkgras en
struisgras en een gazonproef met alle voor
grasvelden van belang zijndegrassoorten.
De kwekers van snijmais zijn zeer actief bezig met het ontwikkelen van nieuwe rassen;
het aantal potentiële rassen isgigantisch!Te
veel om allemaal op te kunnen nemen in de
beproeving. Daarom kent men bij snijmais,
evenals bij de granen, een voorbeproevingssysteem (maisstandaardproeven), waarbij
de potentiële rassen worden gescreend. Op
basis van de daarbij behaalde resultaten,
komt een 50-tal rassen per jaar in het
officiële onderzoek. Het eerstejaars onderzoek gebeurt op de kweekbedrijven zelf,
onder supervisie van het PAGV. Het PAGV
legt zelf alleen proeven aan mettweede-, en
derdejaars rassen. Zelfs met dit gereduceerde aantal proeven is het vaak nog erg moeilijk om een voldoende groot en homogeen
proefveld tevinden.
Inspelend op de toegenomen belangstelling
voor korrelmais, CCM en MKS in de praktijk,
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Suikerbieten
Bij de suikerbieten bestaat van oudsher een
zeer nauwe samenwerking met het 1RS te
Bergen op Zoom. Het PAGV legt per jaar
vier proeven aan met alle in onderzoek
zijnde rassen, het 1RS legt er ook vier aan,
maar dan alleen met de tweede- en derdejaars rassen. Ook bij de keuze van de over
het hele land verspreide proeven vindt afstemming plaats met het 1RS. In 1991 is
voor het eerst gewerkt met een nieuw ontwikkelde proefveld-bietenlader. Ditwerkt zeer
bevredigend. Er zullen ten aanzien van de
onderlinge afstemming op het gebied van

proefveld-administratie nog verbeteringen
moeten worden aangebracht. Wel heeft deze methode tot gevolg dat de grootte van de
veldjes voor deze mechanisatie verviervoudigd is.
Binnen de CRS isgesproken over het inpassenvan Rhizomanie-tolerantie in hetrassenonderzoek. Uit de discussie kwam duidelijk
naar voren dat het uiteindelijk streven dient
te zijn gericht op het verkrijgen van (partieel)
resistente rassen. Op dit moment zijn het
onderzoek en de veredeling echter nog niet
zover dat aan die vraag nu reeds is te voldoen. Daarom zal voorlopig de aandacht
nog geconcentreerd blijven op tolerantie.
Daarover is de afspraak gemaakt dat het
1RSin 1992 een aantal proeven aanlegt met
verschillende condities in zake de besmettingsgraad.

Vollegrondsgroenten
Algemeen
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
aan vollegrondsgroenten ten behoeve van

de aanbeveling van rassen in de Rassenlijst
beslaat in principe twee jaren (groeiseizoenen). Het onderzoek is hier heel anders gestructureerd dan bijde akkerbouwgewassen.
Ten eerste is er geen bindende rassenlijst
voor groentegewassen. Verder is het aantal
gewassen zo groot, met per gewas vaak
meerdere teeltwijzen, dat het ondoenlijk is
om alle gewassen ieder jaar te onderzoeken. Daarom wordt er gewerkt op basis van
een meerjarenplanning waarbinnen overigens ruimte moet zijn om te kunnen inspelen
op actuele ontwikkelingen als nieuwe gewassen of resistenties tegen bepaalde ziekten en plagen. Deze meerjarenplanning
wordt binnen de CRVG besproken en voorgelegd aan het PAGV-bestuur.
De resultaten van de proeven worden niet
rechtstreeks met de kwekers besproken. Bij
de vollegrondsgroenten kent menzogenaamde 'gewascommissies' waarin deskundigen
uit de praktijk (kwekers, telers, CBT, verwerkende industrie, etcetera) zitting hebben.
Deze commissies beoordelen de rassen te
velde of 'in de kist' op een aantal van belang
geachte eigenschappen en bespreken de
resultaten van het onderzoek, waarna men

Bij het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek in de vollegrondsgroenteteelt
spelen beoordelingscommissies een belangrijke rol.
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Tabel4. Aantal in onderzoek zijnde rassen van vollegrondsgroenten verdeel over de diverse onderzoeksjaren.
gewas

aantal jaren in onderzoek
3

4

totaal

in 1991 op
rassenlijst
geplaatst

1

2

12
11
13

-

12
11
13

11
5
6

2
5
4

13
10
10

1
1
1

-

2
2

2
2

1
1

10
12

-

10
12

-

10
13

25
23

-

10
13
25
23

1
6
5
9

1
2
1

-

11
9

13
10

-

-

8

12

-

andijvie
-vroeg
-zomer
-herfst
kropsla
-vroeg
-zomer
-herfst
radicchio rosso
-zomer
-herfst
asperge
-wit
-groen
prei
-vroeg herfst
-laat herfst
-winter
-laat winter
witlof
-vroeg
-middenvroeg
-laat
suikermais
bloemkool
-weeuwen
-januari
-vroeg herfst
-winter
broccoli
-voorjaar
-zomer
-herfst
spitskool
-vroeg
-zomer
- herfst/bewaring
-winter
rode kool
-bewaar
spruitkool
-vroeg/middenvroeg
-middenlaat/laat
-zeer laat
bospeen
-vroeg
-herfst

34

-

-

9

6
4

-

2
12
6
9
11
9
13
10

1
1

4

-

8
12
9

4

-

-

-

2

3

-

6
4
2
3

-

4

4

-

6
6
12

5
2

11
8
12

3
1

10
14

-

10
14

-

-

-

Vervolg tabel 4
B-C peen
-herfst
schorseneren
-industrie
kroten
-zomer
- herfst/bewaring
knolselderij
doperwt
stamslaboon
zaaiuien
-directe levering
-directe levering
en bewaring
plantuien tweedejaars
sjalotten

-

14

14

-

5

-

5

-

11
10
10
11
14

7
8

11
10
10
18
22

5
5

2

1

1

0

4

-

9
3
-

5
1
-

7
3

3
-

24
4
3

1
-

de Rassenlijstcommissie adviseert over het
al dan niet voortzetten van het onderzoek
aan een bepaald ras of over het al dan niet
aanbevelen.
In 1991 heeft de CRVG overleg gevoerd met
de zusterorganisatie in de glastuinbouw
(BGG) over het zoveel mogelijk uniformeren
van de spelregels en procedures in het rassenonderzoek aan groentegewassen. Immers, naast het feit dat beide sectoren ressorteren onder één Rassenlijstcommissie,
zullen veel kweekbedrijven gewassen voor
beide sectoren bewerken. Men is er dan ten
zeerste bijgebaat dat met nameten aanzien
van procedurele zaken eenduidig wordt
gedacht.
Bij de vollegrondsgroenten is momenteel 1/2
medewerker betrokken die wordt betaald
door het 'bedrijfsleven'. Verder zijn er binnen
de CRVG afspraken gemaakt over het besteden vande inschrijfgelden NTZ. Daarvoor
wordt een onderzoeker aangetrokken voor
een periode van driejaren waardoor hetmogelijk wordt grotere aandacht te besteden
aan zaken als resistentietoetsingen, uitstalleven en houdbaarheid. Hiertoe dienen methoden ontwikkeld te worden die geschikt
zijn voor toepassing in de praktijk van het
rassenonderzoek. Daarbij wordt nauw samengewerkt met het CPRO-DLO dat in feite

verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van
in het rassenonderzoek toe te passen onderzoeksmethoden.
In tabel 4 wordt het aantal rassen vermeld
dat in 1991 in onderzoek heeft gelegen. Ook
is het aantal rassen genoemd dat in 1991op
de Rassenlijst is geplaatst. De relatie met
het aantal in onderzoek zijnde rassen is gering; voor de meeste gewassen is de plaatsing op de Rassenlijst gebaseerd op de resultaten van 1990 (en eerdere jaren). Voor
andere gewassen is het onderzoek in 1991
afgesloten maarvindt de beslissing over rassenlijstopname pas plaats in het voorjaar
van 1992. Voor weer andere gewassen valt
het onderzoeksseizoen niet samen met het
kalenderjaar.
Blad-stengel-envruchtgroenten
Zowel bij de andijvie als bij de (krop)sla zijn
er in 1991,in samenwerking met de afdeling
TOB van het PAGV, nitraatbepalingen gedaan. Niet zo zeer om de (eventuele) rasverschillen te bepalen (en te honoreren)
maar meer om te zien of de in Nederland op
de markt gebrachte rassen kunnen voldoen
aan de normen die hiervoor momenteel wordengesteld of binnenkort gesteld zullen worden. Hoewel men in het algemeen erg voorzichtig moet zijn met uitspraken op dit
gebied, wijzen de tot dusver verkregen re-
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sultaten er op dat de in het onderzoek betrokken rassen (ruim) onder de huidige norm
zitten. Wel is gebleken dat er een grote
variatie bestaat tussen de waarnemingen,
afhankelijk van het tijdstip waarop het monster genomen isendevoorgeschiedenis van
het desbetreffende perceel. Dit soort zaken
maakt een uitspraak over het kunnen voldoen aan een toekomstige norm van 2500
ppm voor alle in het onderzoek betrokken
rassen nog niet goed mogelijk. De bepalingen zullen in 1992 worden herhaald.
Voor het bepalen van betrouwbare rasverschillen zal er wellicht nog methodiekenontwikkeling moeten plaats hebben met nameop hetgebied van de bemonstering.

asperge (wit en groen). Het gewas zit in de
aanloopfase en het zalnog enkele jaren
duren voordat de eerste gegevens over een
volledig oogstseizoen beschikbaar komen.

Het onderzoek aan radicchio rosso is in
1991 afgesloten. Het welslagen van de teelt
van dit gewas staat of valt met het beschikbaar zijn van uniforme rassen die redelijk
zijn wat betreft houdbaarheid en geen grote
gevoeligheid voor 'rand' hebben. Omdat er
duidelijke aanwijzingen zijn dat dergelijke
rassen er zullen komen, is besloten het onderzoek aan dit gewas in de meerjarenplanning naar voren te halen en in 1992
opnieuw met het onderzoek testarten.

Witlof kent binnen het rassenonderzoek aan
vollegrondsgroenten de meest uitgebreide
beproeving. Er zijn dan ook veel factoren te
noemen die de proefresultaten kunnen beïnvloeden. De factoren werken ook lange tijd
in op de rassen waardoor vrij grote ras x
plaats interacties worden gevonden. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking
van resultaten van een onderzoek waarin
dezefactoren en hunonderlinge samenhang
zijn bestudeerd. Het zal mede van de conclusies uit dit onderzoek afhangen of het
cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek aan
witlof met dezelfde intensiteit moet worden
voortgezet.

Het onderzoek aan kropsla is continu van
aard; er vindt elk jaar onderzoek plaats in
drie van de vijf teeltwijzen. De vraag kan
gesteld worden of dit een gerechtvaardigde
inzet van middelen is. Immers, opzienbarende verschuivingen in het sortiment doen
zich nauwelijks voor. Verder verloor devollegrondsteelt van kropsla aan betekenis. Het
areaal is in de voorgaande jaren ingekrompen en blijft thans stabiel. De teelt van ijssla
neemt toe en vraagt ook om cultuur- en
gebruikswaarde-onderzoek. Een keuze inde
richting van ijssla isdan meer opz'n plaats.
Preiwordt ineen afwisselend systeem onderzocht. Het enejaar wordt begonnen met het
vooronderzoek in de herfstteelten, het andere jaar met het vooronderzoek in de winterteelten. Bij prei spelen ziekten als roest een
belangrijke rol bijde rasbeoordeling.
In 1991 is gestart met het onderzoek aan
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In 1991 is het onderzoek aan het gewas
suikermais gestart. Het probleem is dat momenteel niet geheel duidelijk is aan welke
kwaliteitseisen voor de verse markt een
goed ras moet voldoen. Kleur, suikergehalte
en vliezigheid spelen bij de smaak een belangrijke rol en beïnvloeden elkaar. In samenwerking met de afdeling TOG van het
PAGV en met het CBT wordt gewerkt aan
het formuleren van duidelijke criteria hiervoor.

Koolgewassenenpeulvruchten
De rassenproef bloemkool weeuwenteelt is
in 1991 mislukt door een combinatie van
factoren zoals vorst, wildvraat en het koude
weer in de maand mei waardoor nauwelijks
of geen hergroei optrad. De rassen zullen in
1992opnieuw worden onderzocht.
In spruitkool is bij de proef te Lelystad specifieke aandacht besteed aan resistenties
tegen Mycosphaerella en witte roest. Een
(daarvoor speciaal bestemd) gedeelte van
de proef is kunstmatig besmet. De rassen
gaven duidelijke verschillen in Mycosphaerella-aantasting. De besmetting met witte
roest was minder geslaagd. Dit soort onder-

zoek zal in de toekomst uitgebouwd (moeten) worden. Naast problemen als de besmettingsmethodiek spelen ook zaken als
optimale veldjesgrootte (detectie, concurrentie, ziektendruk) een rol. Hieraan wordt de
komendejaren gewerkt.

praktijk inzake de verwerkingskwaliteit, kan
de vraag gesteld worden of dit een juiste
weg is. De specifiek aangelegde proef betreffende stippelstreepvirus is vanwege de
weersomstandigheden minder goed geslaagd. De proef wordt in 1992voortgezet.

Bij de koolgewassen speelt de bewaarbaarheid een zeer belangrijke rol. Bij een aantal
gewassen zijn er duidelijke rasverschillen
gevonden, bij andere gewassen tonen de
rassen een meer uniform beeld;dit betekent
datgeen van alle goed bewaarbaar zijn.

Knol-,bol-enwortelgewassen

Op grond van de resultaten uit 1990, is er bij
doperwten een vergelijkend onderzoek geweest naar verschillen in verwerkingskwaliteit tussen het ATO en een verwerkende
industrie. De achtergrond van dit onderzoek
was dat de onderzoeksresultaten van enkele
rassen weinig hoopgevend waren, terwijl de
praktijk met die rassen geen problemen
heeft. Het vergelijkend onderzoek heeft opgeleverd dat de resultaten van het ATO en
die van de verwerkende industrie heel goed
vergelijkbaar zijn. Daarbij moet worden
opgemerkt dat de verwerkende industrie de
monsters op laboratoriumschaal heeft onderzocht. De conclusie kan dan zijn dat de
ATO-methodiek voldoende betrouwbaar is.
De principiële vraag blijft of het verrichten
van onderzoek naar verwerkingskwaliteit in
het kader van het rassenonderzoek zinvol is
als blijkt dat de industrie door procesaanpassing, of wat dan ook, in staat is om voor
de rassen een kwalitatief aanvaardbaar produkt televeren.
Bij de stamslabonen is het vooronderzoek in
1991 voor het eerst op dezelfde wijze opgezet als het voortgezet onderzoek, dus met
produktverwerking en feitelijke bepaling van
produktie, sortering etcetera in plaats van
een visuele schatting daarvan zoals tot nu
toe gebruikelijk was. Daarvoor is gekozen
om bij de (eind)beoordeling toch over meer
gegevens inzake de eigenschappen te kunnen beschikken. Deze opzet vraagt extra
inzet van personeel. Gezien het gestelde bij
de doperwten over de relatie onderzoek-

Bij kroten wordt het vinden van een lokatie
voor het beoordelen van 'zwart' een probleem. De resultaten van 1991 gaven hiervoor duidelijke rasverschillen te zien, terwijl
de kweekbedrijven ook werken aan 'resistente' rassen.
Beoordeling van peen is altijd weer een
moeilijke aangelegenheid in verband met
standdichtheidsverschillen tussen de rassen.
Dicht zaaien,tellen enterug dunnen lijkt hier
deenige,maar zeer arbeidsintensieve remedie.
Op ROC De Waag te Creil is een 'cavity
spot' proef aangelegd om te bepalen of een
door het NIAB (Cambrigde, Engeland) ontwikkelde methode voor resistentietoetsing
geschikt is (of op eenvoudige wijze geschikt
te makenis) voor het praktische rassenonderzoek. De resultaten tot dusver geven aan
dat de veldtoets beter overeenstemt met de
NIAB-methode dan de resultaten van de
laboratriumtoets. Naar de oorzaken daarvan
moetverder gezocht worden. De proef wordt
in 1992herhaald voor de B-C peen.
Uienensjalotten
Het onderzoek aan de uien ensjalotten werd
tot dusver uitgevoerd door de SNUiF. Gezien de veranderingen die er rond deze organisatie reeds hebben plaats gevonden en
in de nabije toekomst nog plaats zullen vinden, wordt gezocht naar een ander systeem
voor het onderzoek. In de eerste plaats
wordt, in relatie tot de betrouwbaarheid van
rasverschillen, gekeken naar het jaarlijks te
onderzoeken aantal standaardrassen. Daarnaast wordt onderzocht of het aantal onderzoeksjaren teruggebracht kan worden van
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vier naar drie (zo mogelijk nog minder).
Verder wordt nagegaan of, gezien de steeds
geringer wordende afstand tussen de groepen, de rassen voor de directe levering en
de rassen voor de directe levering en bewaring in één proefopzet onder te brengen
zijn.
Ook bijde zaaiuien gaat het steeds meer om
kwaliteit van produkt en produktie. Zo wordt
sedert 1989 onderzoek gedaan naar de
hardheid van de verschillende rassen. Deze
meting wordt met een speciaal daarvoor
ontwikkeld apparaat verricht en maakt deel
uit van de kwaliteitskeuring van de SNUiF
zoals die sinds enkele jaren wordt uitgevoerd.
In 1990 is oriënterend onderzoek naar ras-
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verschillen in natuurlijke spruitrust gestart
tegen de achtergrond van het kunnen bewaren zonder toevoegen van spruitremmingsmiddelen. Dit onderzoek is in 1991
geïntensiveerd. Interessant lijkt het op het
CPRO-DLO gevonden verband tussen fructosegehalte van de uien en de bewaarbaarheid (spruitlustigheid). Deze relatie zal
nog wat verder verdiept moeten worden,
maar biedt goede perspectieven voor het
rassenonderzoek.
De in 1991 aangelegde proef met uienrassen onder BD-omstandigheden is goed geslaagd. Opdit moment zijnde resultaten nog
niet zover uitgewerkt dat er iets gezegd kan
worden over de gevolgen voor de volgorde
van aanbeveling van de rassen. De proef
wordtin 1992herhaald.

Invloed van dekosten op de produktie en het bedrijfsresultaat
Inleiding
In de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt worden de marges tussen opbrengsten
en kosten structureel kleiner, hoewel van
jaar tot jaar grote verschillen kunnen voorkomen. In beide sectoren staat de rendabiliteit en de inkomensvorming de laatstejaren
dan ook behoorlijk onder druk. Wijzigingen
in prijsverhoudingen van produkten, verslechtering van de marges tussen opbrengsten en kosten en een verscherpte regelgeving hebben aanzienlijke consequenties
voor de bedrijfsvoering en ook voor de bedrijfsorganisatie van akkerbouw- en vollegrondsgroente-bedrijven. Het onderzoek naar
de bedrijfseconomische perspectieven van
nieuwe teelt- en bedrijfssystemen sluit hier
nauw opaan.

Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkhedenvanakkerbouw-envollegrondsgroentebedrijven
Ondernemingen in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt worden in toenemende
mate geconfronteerd met structurele veranderingen. Door marktontwikkelingen en
restrictief marktordeningsbeleid van de E.G.
staan de prijzen en inkomens in de akkerbouw onder druk. Mogelijkheden om dit te
compenseren door verdere intensivering van
de bedrijfsvoering zijn veelal beperkt. De
vollegrondsgroentesector wordt gekenmerkt
door een gemiddeld lage rendabiliteit, een
gemiddeld geringe bedrijfsgrootte en een
grote diversiteit aan (regio-specifieke) bedrijfstypen. Daarnaast dienen bedrijven uit
de beide sectoren bij de bedrijfsvoering
steeds meer rekening te houden met beperkingen vanuit hetmilieu.

Aanpassingvandebedrijfsvoering isnoodzakelijk omhetbedrijfsresultaatop
peiltehouden.
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Onder invloed van bovengenoemde ontwikkelingen zal worden gezocht naar mogelijkheden om de bedrijfsvoering aan te passen
met het oog op de levensvatbaarheid van de
bedrijven. In deze cluster worden bedrijfsmodellen voor de langere termijn ontwikkeld
waarmee de consequenties kunnen worden
bepaald van de geschetste ontwikkelingen
voor akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven. Met de bedrijfsmodellen kan de onderlinge afstemming worden geoptimaliseerd (met behulp van lineaire programmering) van bouwplan, grond, mechanisatie,
arbeid en gebouwen,waarbij rekening wordt
gehouden met beperkingen ten aanzien van
vruchtwisseling, bemesting, milieuwetgeving, enzovoort. In het kader van deze studies worden representatieve bedrijfsopzetten
geformuleerd voor bedrijven met verschillende bedrijfsgroottestructuur in de diverse gebieden. Daarnaast worden de perspectieven
geanalyseerd van potentiële oplossingen
voor knelpunten op de akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven.
In 1991 zijn belangrijke vorderingen gemaakt met de ontwikkeling van een optimalisatiemodel voor akkerbouwbedrijven. Ook is
een begin gemaakt met de regionale be-

drijfsontwikkelingsstudie voor akkerbouwbedrijven in het Noordelijk kleigebied. Voor
vollegrondsgroentebedrijven zijn met name
de aspecten vruchtwisseling en uiteenlopende teeltduur van gewassen uitgewerkt en in
een optimalisatie-model opgenomen.
Ten behoeve van het onderzoek naar de
ontwikkeling van een model voor investeringsselectie en -planning is de beschikbare
kennis in kaart gebracht en beschreven. Het
onderzoek is met name gericht op vervangingsinvesteringen van machines en werktuigen voor akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven. Een belangrijk probleem is
de simultane afweging van bedrijfseconomische (opbrengsten en kosten) en financiële (ontvangsten en uitgaven) beslissingsmotieven. Bij deze laatste wordt ook
rekening gehouden metdefiscale aspecten.
In het onderzoek naar de bedrijfseconomische aspecten van verdere mechanisatie
in de vollegrondsgroenteteelt zijn in samenwerking met het LEI op een aantal vollegrondsgroente-bedrijven gegevens verzameld over machine- en arbeidsinzet voor de
grootschalige teelt van een aantal arbeidsintensieve vollegrondsgroentegewassen (broc-
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Arbeidskosten vormen in de vollegrondsgroenteteelt een belangrijk deelvan
de teeltkosten.
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coli, bloemkool en ijsbergsla). Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de mechanisatie worden gevolgd. De bedrijfskundige
consequenties worden in kaart gebracht op
basis van gegevens over investeringen, opbrengsten enkosten.
In 1991 is onderzoek gestart naar de toepassing van logistiek management op vollegrondsgroentebedrijven. Op basis van een
literatuurstudie vanuit het vakgebied logistiek management is een begin gemaakt
met de ontwikkeling van een analysetechniek om op planningsniveau een goede
afstemming van arbeid en mechanisatie
mogelijk te maken. Dit geldt met name voor
ingewikkelde bewerkingsketens bij de oogst
en verwerking van produkten zoals witlof,
prei ensla.
Onderzoek naardebedrijfseconomischebetekenis van actuele ontwikkelingen in de
teeltenbewaring
Vanuit het onderzoek komen regelmatig
nieuwe technische ontwikkelingen op hetgebied van de teelt, mechanisatie, bewerking
en bewaring beschikbaar. Veelalgrijpen deze
ontwikkelingen tevens in op andere onderdelen binnen de bedrijfsvoering. De bijdrage
van deze ontwikkelingen aan het rendement
van de bedrijven is - zonder aanvullend onderzoek -veelal onduidelijk.
Het merendeel van het onderzoek binnen
deze cluster betreft dan ook het uitvoeren
van bedrijfseconomische evaluaties van
technisch onderzoek. Resultaten van proevenworden doorgerekend op het niveau van
saldo-, arbeids- en eventueel bedrijfsbegrotingen. Daarbij wordt met name gekeken
naar de mate waarin wordt bijgedragen aan
deverbetering van het bedrijfsresultaat.
Afgelopen jaar is het onderzoek naar de
economische aspecten van bewaren, substraatteelt bij augurken en het vervoer van
groenten naar de veiling afgesloten. Ook is
aandacht besteed aan de bedrijfseconomische aspecten van off-season produktie
van asperges envruchtgroenten zoals paprika, aubergine, courgette en meloen. Verder
zijn de hoofdstukken organisatie en econo-

mie ten behoeve van de teelthandleidingen
asperges, radicchio rosso, spinazie en boerenkool geschreven, waarvoor aanvullend
materiaal is verzameld en verwerkt voor
zover de gegevens in Kwantitatieve Informatie niet voldoendewaren.
Economisch onderzoek ten behoeve van
geïntegreerde bedrijfssystemen inde akkerbouwendevollegrondsgroenteteelt
Op diverse proeflocaties wordt onderzoek
verricht naar de ontwikkeling en introductie
van duurzame bedrijfssystemen voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt. Het
onderzoek vindt plaats in bedrijfsverband op
semi-praktijkschaal. De consequenties van
het onderzoek en de perspectieven voor
akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
kunnen niet rechtstreeks uit de onderzoeksresultaten worden afgeleid,wegens dekleinschaligheid en het modelmatig karakter van
de proeflocaties.
De technische resultaten uit het bedrijfssystemen-onderzoek zullen met behulp van bedrijfsmodellen worden getoetst op hun waarde voor de praktijk, waarbij met name aandacht wordt besteed aan de onderlinge
afstemming van bedrijfsgrootte, bouwplan,
arbeid, mechanisatie en overige bedrijfsuitrusting.
Er is een begin gemaakt met de bedrijfseconomische analyse van 11 jaar onderzoeksresultaten van het gangbare, geïntegreerde
en biologisch dynamische bedrijfssysteem
van het proefbedrijf OBS te Nagele. Deze
analyse die in 1992 zal worden afgerond,
wordt aangevuld met een perspectievenstudie op basis van bedrijfsmodellen met
verschillende bedrijfsgroottes, bouwplannen,
mechanisatie en arbeid. Ook is een begin
gemaakt met een bedrijfseconomische analyse van de eerste vijf jaren Borgerswold in
de Veenkoloniën.
In het onderzoek naar de perspectieven van
geïntegreerde vollegrondsgroenteteelt is voor
de verschillende bedrijfssystemen op de
proeflocatie Breda een aantal verkennende
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begrotingen opgesteld. Ook is aandacht
besteed aan de wijze waarop de verzamelde
technisch-economische informatie doelmatig
kan worden vastgelegd en verwerkt voor
bedrijfseconomische evaluaties.
In het kader van de introductie van geïntegreerde akkerbouw zijn door het LEIcirca 38
bedrijven in administratie genomen. De resultaten van het eerste jaar zijn gedeeltelijk
verwerkt en geanalyseerd. Ook worden de
resultaten van deze bedrijven vergeleken
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met de uitkomsten van LEI-steekproefbedrijven met een gangbare bedrijfsvoering.
De eerste analyse-resultaten met name op
het gebied van vermindering van het gebruik
vangewasbeschermingsmiddelen lijken veelbelovend.
Door het LEI wordt meegewerkt aan een
perspectief-onderzoek ecologische en biologisch-dynamische land- en tuinbouwprodukten. De produktie, verwerking en afzet van
ecologische en biologisch-dynamische Produktenworden inkaart gebracht.

Bouwplan-/assortimentsverbreding
Gezien de verzadigde markt voor veel Produkten is het van belang te zoeken naar
nieuwe produkten waarvoor nog wel ruimte
in de markt is. Hierbij moet niet alleen aan
nieuwe gewassen gedacht worden maar ook
aan nieuwe bestemmingen voor bestaande
gewassen en met name in de groenteteelt
aan teeltaanpassingen waardoor produkten
over een langere periode kunnen worden
aangeboden.

Akkerbouw
Inde akkerbouw gaat het vooral om agrificatie; dit betekent het ontwikkelen van industriële non-food produkten uit agrarische
grondstoffen. De meest perspectiefvolle thema's en potentiële gewassen voor agrificatie-onderzoek zijn de laatste jaren via studies en werkgroepen in beeld gebracht. Dit
onderzoek heeft veelal plaats in het kader
van landelijke of EG-programma's waarbij
de hele teelt-produktketen betrokken is. Het
PAGV-onderzoek wordt dan ook in nauwe
samenwerking met instituten uitgevoerd. Het
praktijkonderzoek richt zich daarbij vooral op
de potentiële produktiviteit, op het opsporen
en oplossen van teeltknelpunten en op de
inpassing in het bouwplan. Het onderzoek is
ingedeeld ineenviertal clusters.
Perspectievenvoor "nieuwe"handelsgewassenindeakkerbouw
In het kader van een EG-VOICI project en
het Nationale Olie Programma wordt de produktie van oliegewassen voor industriële
toepassingen (coatings, smeermiddelen,cosmetica, weekmakers en dergelijke) onderzocht. Hierbij gaat het om akkermoerasbloem, bekergoudsbloem, Crambe, Euphorbia, koriander en Osteospermum. Inproeven
op zand en klei is voor zes gewassen gezocht naar chemische onkruidbestrijdings-

mogelijkheden. De resultaten met bodemherbiciden zijn veelbelovend; na opkomst
zijn de mogelijkheden beperkter. Uit de zaaitijdenproef in akkermoerasbloem blijkt dat
herfstzaai door een lage opkomst (kiemrust)
en uitwinteringsschade riskant is. De produktiviteit van dit gewas lijkt met 300-400 kg
per hazeer laag.
Het gewas Euphorbia heeft evenals akkermoerasbloem, goudsbloem en bekergoudsbloem een onregelmatige rijping en een geringe zaadvastheid waardoor afhankelijk van
de oogstwijze en het oogststadium grote
zaadverliezen kunnen optreden. Inhet onderzoek naar een optimale oogstmethode blijkt
dat dorsen van het nog groene gewas met
de viner veelbelovend is. In 1990 werd het
gewas tijdens de rijping ernstig aangetast
door Botrytis met name bij dichtere stand en
latere zaai. De aangelegde bestrijdingsproef
heeft echter weinig resultaat gegeven omdat
deziekte ditjaar nauwelijksoptrad.
In samenwerking met het ATO werd van zeven gewassen het effect van het oogstijdstip
opzaadopbrengst, oliegehalte enoliesamenstelling onderzocht. Van het gewas Osteospermum werd zaadvermeerderd.
Om verschillende nieuwe gewassen op de
ROC's te kunnen demonstreren, is evenals
in 1990 gezorgd voor zaaizaad en een korte
teeltbeschrijving.
Het onderzoek bij olievlas heeft zich dit
tweedejaar gericht opde optimale zaaidichtheid in relatie tot stikstofbemesting,op deinvloed van fungiciden in de afrijpingsfase en
op de oogstmethoden. Over stikstof/groeiregulatie werd ook op zand- en dalgrond een
proef aangelegd. Duidelijk blijkt dat de standdichtheid bij olievlas laag kan zijn (circa 400
planten in vergelijking met 2000 bij vezelvlas). Legering geeft aanzienlijke opbrengstschade, waarbij een goed verband blijkt te
bestaan tussen de mate van legering en de
opbrengstschade. Bestrijding van afrijpings-

43

ziekte gaf op het oog een duidelijk effect
maar de opbrengst werd maar weinig verhoogd. De optimale stikstofbemesting, hoewel hoger dan voor vezelvlas, vraagt nog
verder onderzoek. Instaande gewassen kan
goedvan stam worden gedorst; in gelegerde
gewassen lijkt zwadmaaien/dorsen beter.
Hetopbrengstniveau inde proeven (2500 tot
ruim 3000 kg) is interessant. In 1992 is via
Cebeco een areaal van 2500 havoorzien.
In het kader van het nationale karwij-programma wordt onderzoek gedaan naar de
beperking van de schade door verbruiningsziekte. In eerste instantie gaat het hierbij om
inzicht in de potentiële inoculum-bronnen en
de factoren die het optreden beïnvloeden.
Het teeltonderzoek aan karwij wordt uitgebreid. Samen met het ATO wordt op twee
locaties de carvon-produktie van karwij vergeleken met die van zomerkarwij en dille bij
vier oogsttijden. Dille lijkt als goedkopere,
oogstzekere, eenjarige teelt met een hoge
opbrengst een mogelijk alternatief voor karwij. De zomerkarwij-selecties blijven sterk
achter in opbrengst.
Door ROC Rusthoeve wordt bij teunisbloem
de invloed van de oogstmethode op het
oogstverlies en hety-linoleenzuurgehaltenagegaan.
Door de veranderingen in Oost-Europa is de
kruidenmarkt sterk in beweging. Samen met
VNK worden de teeltperspectieven van enkele potentiële kruiden getoetst. Tevens
worden in samenwerking met de LUW de
mogelijkheden voor mechanische oogst van
bloemkruiden verkend.
Verder wordt in enkele proeven in Noordoost-Nederland nagegaan in hoeverre, via
aangepaste teeltwijzen, graszaadteelt op
lichte gronden perspectief biedt. De eerste
resultaten zijn, als gevolg van droogteschade, niet erg hoopgevend.
Samen met Suikerunie is nieuw onderzoek
voorbereid, gericht op de teelt- enoogstoptimalisatie bijcichorei voor inulineproduktie.
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Teeltperspectievenvoorvezelgewassen
Plantaardige vezels vormen potentiële grondstoffen voor papier, composietmaterialen en
textiel. Het onderzoek in dit cluster concentreert zich op hennep, Miscanthus, populieren envlas.
In het kader van het nationale hennep-programma wordt samen met CABO en LUW in
teeltproeven gezocht naar een optimale
teeltwijze voor een hoge, oogstzekere produktie met een concurrerende kwaliteit en
kostprijs. De proeven liggen voornamelijk op
ROC 't Kompas. Het gewas lijkt hier nogal
vatbaar voor Botrytis; bestrijding gaf echter
weinig opbrengstverhoging. Overigens bleef
de opbrengst hier met circa tien ton stengeldrogestof laag. Vroege zaai leverde wel
eerder een gesloten gewas; dit leidde echter
evenals in 1990 niet tot een hogere opbrengst. Blijkbaar spelen andere opbrengstbeperkende factoren een rol. Precisiezaai en
een nauwe rijenafstand leverden geen regelmatiger gewas; via een lagere N-bemesting
werd dit door minder zelfdunning, wel bereikt. Met het IMAG wordt gezocht naar een
optimale oogst enconservering. Erwerd een
zeer leerzame studiereis naar het hennepinstituut in Rusland gemaakt.
Het in 1991 gestarte onderzoek bij Miscanthus richtte zich op een groei-analyse van
een vierdejaars gewas in Ter Apel. Aan de
handvan de gemeten gewasparameters kon
worden berekend dat Miscanthus in een
gemiddeld jaar ongeveer 25 ton drogestof
per ha kan produceren, waarvan 16 ton als
stengelmateriaal aanwezig is. Verder is een
plantdichtheidsproef aangelegd om na te
gaan of via het plantgetal de aanloopfase
van dit meerjarige gewas (± 10jaar) verkort
kan worden. Onderzoek naar gebruik van
goedkoop eigen plantmateriaal van oude
percelen is voorbereid. In december is een
bijeenkomst van betrokken onderzoekers
georganiseerd om afstemming van het onderzoek te bewerkstelligen.
Samen met IBN, PR en NMI wordt in Eesveen onderzocht of de rendabiliteit van po-

pulierenteelt verhoogd kan worden door
mengteelt met snijmais, suikerbieten en gras
gedurende de eerste jaren. Na twee jaar
blijkt zowel de boomgroei als de gewasopbrengst inde mengteelt wat achter teblijven.
Het vlasonderzoek is grotendeels afgesloten. Wel wordt in dit kader stro uit olievlasproeven door het ATO onderzocht op geschiktheid als grondstof voor composietmaterialen.
Nieuwe afzetmogelijkheden voor granen en
zaden
Het rendement van de graanteelt is de laatste jaren gedaald. Gezien het belang van
monocotyle gewassen in het bouwplan is
zoeken naar nieuwe afzetmarkten voor granen urgent. Hierbij wordt enerzijds gekeken
naar afzet in de zetmeelindustrie (tarwe,
mais en gierstmelde) en anderzijds naar een
betere benutting van de markt voor "kleine"
granen.
De PAGV-bijdrage in het Biocomb-project
over agrorefinery van het hele tarwegewas
is afgesloten. Economisch gezien is dit concept voorlopig niet aantrekkelijk. Ook het
Biospectron-bemestingsadviessysteem leverdegeen meerwaarde.
Het door ROC Rusthoeve in samenwerking
met IGMB-TNO en Cerastar uitgevoerde
onderzoek naar het effect van rassen en
stikstofbemesting op de geschiktheid van
wintertarwe voor verwerking tot zetmeel en
gluten is afgesloten. De rassen Okapi en
Obelisk blijken minder geschikt dan Camp
Rémy; een hoog eiwitpercentage door late
N-overbemesting wasgunstig.
De proeven over verbetering van de oogstzekerheid en de kwaliteit bij haver (ROC's 't
Kompas en De Kandelaar) tonen aan dat
legering zeer negatief werkt. Groeiregulatie
biedt weinig perspectief. Ook voor goede
rogge is ruimte op de inlandse markt. Samen met NGC, DLV, collecterende handel
en verwerkende industrie wordt in het
Noordoostelijk zand- en dalgrondgebied ge-

werkt aan een rendabele teelt van kwaliteitsrogge. In dit kader zijn ook enkele roggestudieclubs gevormd. De kwaliteit (valgetal,
amylogramwaarden) was dit jaar uitstekend.
Ook hier heeft legering een negatieve invloed. Uit de proeven bleek dat deling van
de N-bemesting en ziektebestrijding een
gunstig effect hadden.
Ditjaar is met herstructureringsgelden onderzoek gedaan aan korrelmais en gierstmelde
voor de zetmeelverwerking in NoordoostNederland. Samen met AVEBE, NIKO en
SIO wordt via rassen- en teeltonderzoek
gezocht naar een oogstzekere teeltwijze in
dit gebied en via bewaar- en verwerkingsonderzoek naar mogelijkheden om de mais
"nat" te bewaren en te verwerken. Ondanks
het ongunstige maisjaar was de korrelopbrengst bijenkele teeltwijzen boven verwachting goed. De eerste verwerkingresultaten
tonen aan dat bij de meest hier geteelde
flinttype-rassen de hoeveelheid winbaar zetmeel circa 10 % lager ligt dan bij de echte
denttypen. Bij de eerste proeven in het
kader van het samen met AVEBE, NIKO en
CPRO opgezette gierstmelde-project werd
vier tot vijf ton droog zaad geoogst. Mede
door de onregelmatige afrijping lijkt de oogsttijd een compromis tussen droogkosten en
risico's voor schot en zaaduitval. Het onderzoek zal in 1992 sterk worden uitgebreid
waartoe met instituten en bedrijven in Engeland, Frankrijk, Denemarken en Spanje een
EG-project is ingediend. Daarbij zal ook het
kwaliteitsaspect meer aandacht krijgen naast
diverse teelt-knelpunten.
Onderzoek naar produktverbreding van vollegrondsgroenten
De vraag naar nieuwe gewassen doet zich
het sterkst voor bij de verse groenten. De
gewassenkeuze waarop het onderzoek zich
concentreert, wordt in nauw overleg met het
Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen
vastgesteld. Het CBT heeft in 1991 een systeem ontwikkeld met toetsingscriteria waaraan een nieuw gewas moet voldoen alvorens het wordt gepromoot. Er moet een
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duidelijke markt aanwezig zijn. Meer dan in
het verleden zullen nieuwe gewassen na
introductie in de praktijk op grote schaal geteeld gaan worden, al of niet via contractteelt. De behoefte om in een korte tijd veel
kennis over het gewas en de optimale teeltwijze te vergaren, is dan erg groot. Het onderzoek tracht in zijn prioriteitsstelling af te
stemmen op deze ontwikkeling. In 1991 is
door het PAGV onderzoek verricht aan
vruchtgewassen, radicchio rosso, suikermaïs, groene en geforceerde asperges en is
bewaaronderzoek uitgevoerd met Chinese
kool en groenlof om de aanvoerperiode van
deze produkten te kunnenverlengen.
Op het "PAGV" in Lelystad is in 1991 een
veldproef uitgevoerd met paprika, aubergine,
meloen en courgette om de mogelijkheid
van de teelt van deze gewassen in de vollegrond te beproeven. In deze proef is een
vergelijking gemaakt tussen deteelt in kleine
plastic tunnels, uitgerust met diverse soorten
folie, bodembedekking tegen onkruid en fertigatie en de onbedekte teelt op zwart folie.
De kwaliteit van de vruchten was goed. Op
basis van het prijspeil van 1991 zijn de kgopbrengsten van deze proef geanalyseerd.
Wanneer het saldo van vollegronds-augurken zoals dat isweergegeven in Kwantitatie-
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Goede marktmogelijkheden voor groene asperges.
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ve Informatie, als uitgangspunt wordt genomen (minimaal saldo per m ƒ 2,25 en minimaal saldo per uur ƒ 20,—) dan kunnen op
basis van deze éénjarige proef de volgende
conclusies getrokkenworden.
Deteelt van oogmeloenen geeft het hoogste
saldo en lijkt economisch aantrekkelijker dan
die van augurken. Deteelt van paprika geeft
het laagste saldo; dit laatste is veel lager
dan dat van augurken. Deteelt van courgette is concurrerend en die van aubergine is
net niet concurrerend met die van augurken.
Wanneer de saldi van de vier gewassen
worden vergeleken met die van de kasteelt
dan geeft de kasteelt steeds een hoger saldo. Alleen de teelt van oogmeloenen, geteeld onder plastic tunnels, is concurrerend
met de kasteelt. De teelt in kleine plastic
tunnels geeft een hogere fysieke opbrengst
en een hoger saldo dan de teelt op alleen
zwart plastic. In 1992 wordt dit onderzoek
voortgezet.
Ter verlenging van de aanvoerperiode is in
seizoen 1991/1992 een bewaarproef met
Chinese kool engroenlof uitgevoerd. Hetonderzoek spitste zich toe op de vraag of door
droging van het produkt door ventilatie bijde
inslag, de rotaantasting beperkt kanworden.
Ook de wijze van opslaan (liggend of staand

produkt) is in het onderzoek betrokken. De
resultaten zijn niet identiek voor de twee
beproefde gewassen. Het "droog ventileren"
heeft bij Chinese kool een negatief en bij
groenlof een positief effect op het bewaarresultaat. De wijze van stapeling maakte bij
beide gewassen geenverschil.
In het kader van assortimentsverbreding is
in 1991 de plantgetallen-proef met suikermaïs voortgezet. Het onderzoek is uitgevoerd op de ROC's te Colijnsplaat en Creil.
Omdat men op de verse markt de voorkeur
geeft aan grotere kolven (>18 cm) is in tegenstelling tot de voorgaandejaren ook aandacht besteed aan de lagere plantdichtheden (traject 4tot 9 planten per m). Bij eenlager plantgetal is de totale kolfopbrengst
lager, maar de opbrengst aan grote kolven
hoger.
Bij groene asperge hebben alle proeven
schade ondervonden van de nachtvorsten in
april. Inde plastic tunnelswas de nachtvorstschade beperkt. Door ATO-DLO zijn van de
vezelgehalten van asperges bepaald die in
een koude en een warmere periode zijn geoogst. Asperges in de kleinste diameterklasse, die zijn opgegroeid bij lagere temperatuur, hebben het hoogste vezelgehalte en
grove asperges in een warmere periode opgegroeid het laagste vezelgehalte. De resultaten van hetforceeronderzoek vantwee- en
driejarige pollen,geteeld in Lelystad en Valthermond, waren niet eenduidig. De droogte
op Valthermond heeft een ongunstige in-

vloed gehad opde kwaliteit van depollen.
In het onderzoek met radicchio rosso is ter
plaatse zaaien vergeleken met het uitplanten. Ter plaatse zaaien is goedkoper en vermoed wordt dat dan door de vorming van
een penwortel de gevoeligheid voor rand bij
ter plaatse zaaien ook minder groot is. De
gevoeligheid voor schot bij een vroege teelt
wordt echter vergroot.
Een nieuw produkt waaraan in 1991 aandacht aan is besteed, isde stengelloze broccoli. Het vormt een grote scherm, bijna ter
grootte van een bloemkool. De eerste ervaringenzijn positief.
Invloedvandiepegrondbewerking opvochthuishouding, beworteling en produktie van
gewassen
In dit cluster zijn enkele regionale projecten
over profielverbetering opgenomen, gericht
op verbetering van de produktiemogelijkheden en ook op verruiming van de gewaskeuze. Op ROC De Waag zijn positieve resultaten bereikt met losmaken van de ondergrond en tussendrainage. Opheffen van
storende lagen op nog grotere diepte wordt
overwogen. Op ROC Rusthoeve gaat hetalleen nog om een vergelijking van steeds
spitten met steeds ploegen. Op de zware
kleivan ROC De Kandelaar isvia mengploegen een bouwvoor met 20 en circa 35 % slib
gerealiseerd. Hierop wordt in een 1op 4 en
een 1op 6 bouwplan nagegaan in hoeverre
via een ruimere gewaskeuze een beter bedrijfsresultaat bereikt kanworden.
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Vruchtwisseling en bodempathogenen
Inleiding
Zowel inde akkerbouw als indevollegrondsgroenteteelt is de bedrijfsopzet dermate intensief, dat in toenemende mate problemen
zijn ontstaan en zullen ontstaan met bodemgebonden ziekten en plagen. In de akkerbouw zijndoor regionale specialisatie,grondsoort en andere gebiedsgebonden factoren
de problemen van verschillende aard. In het
veenkoloniale bouwplangaat hetvooral aardappelcysteaaltjes enwortelknobbelaaltjes en
enkele bodemschimmels. Inde zeekleigebieden spelen aardappel- en bietecysteaaltjes
en rhizomanie een rol,terwijl in het zuidoostelijk zandgebied gele en witte bietecysteaaltjes,wortelknobbelaaltjes en bodemgebonden
schimmelziektenvan betekenis zijn. Op licht

marine zandgronden kent men tevens vrijlevende aaltjes (Trichodorus spp) alsprobleem,
onder andere als overbrenger van het ratelvirus. Eenvruchtwisseling die alle problemen
kan voorkomen is bij de huidige teeltfrequenties veelal niet voorhanden. Een verruiming
van hetbouwplan metandere gewassen (met
name granen en grassen) is uit bedrijfseconomisch oogpunt vaakweinig perspektiefvol.
Ook in de vollegrondsgroentesector nemen
de problemen met bodemgebonden ziekten
enplagentoe.Ook hier heeft,afhankelijk van
gebied en bedrijf, een sterke specialisatie in
één of enkele gewassen plaatsgevonden.
De inzet van chemische middelen, met name de grondontsmetting, zal komende jaren
drastisch teruggedrongen moeten worden.
Dit beleidsvoornemen is beschreven in het

Typische symptomen van halfzijdige verwelking
van aardappelbladeren als gevolg van deVerticillium dahliae-verwelkingsziekte.

Loodgrijze verkleuringen van afstervende aardappelstengels veroorzaakt door micro-sclerotiën
van Verticillium dahliae.

48

Meerjarenplan voor de Gewasbescherming.
De invloed van bouwplanintensiteit op gewasenbodem
In dit cluster worden projecten uitgevoerd
betreffende het meer generieke vruchtwisselingsonderzoek. Dit onderzoek iser inhoofdzaak op gericht om naast de gevolgen van
verschillende bouwplannen op gewas enbodem ook de oorzaken van deze gevolgen te
achterhalen. De meeste vruchtwisselingsproeven die hiervoor zijn aangelegd, zijn
inmiddels beëindigd. Het betreft ruim 25jaar
vruchtwisselingsonderzoek op "De Schreef"
en 12 jaar op de locaties "Feddemaheerd",
"Westmaas" en "A.G. Mulderhoeve" (AGM).
Verslaglegging van Feddemaheerd is begin
1992 verschenen. Het verslag van De
Schreef zal in de loop van 1992verschijnen.
Vervolgens zal ook gewerkt worden aan het
verslag van de proef Westmaas en A.G.
Mulderhoeve. Het onderzoek naar de interacties tussen peulvruchten en aardappelen
in het bouwplan via het gezamenlijke pathogeen Verticillium dahliae is inmiddels aan
verslaglegging toe.Ook het onderzoek waarin gekeken werd naar de zogenaamde zelfverdraagzaamheid van een aantal akkerbouwmatige teelten is indefase vanverslaglegging gekomen. Het onderzoek naar de
onderlinge relatie tussen gewassen op akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroentegewassen is in een eindfase van verslaglegging. Al met al kan gezegd worden, dat het
vruchtwisselingsonderzoek ons veel geleerd
heeft over de mogelijkheden en beperkingen
vanbouw-enteeltplanindelingen.
Als één van de belangrijkste beperkingen
komt vrijwel steeds de opbouw van bodempathogenen bij te intensieve bouwplannen
naar voren. Om dit voor de akkerbouw op
veenkoloniale gronden nog nader uit te zoeken, is daar in 1990 met een project gestart
waarvan de basis gevormd wordt door twee
vruchtwisselingsproeven (Kompas enKooyenburg). Een proef met intensieve bouwplannen in de Noordoostpolder op locatie "De
Waag" heeft nu zes jaar gelegen. Insamen-

werking met SC-DLO en het LBO wordt
onderzocht of dergelijke bouwplannen op
deze gronden effect hebben op bodemstructuur en oogst-zekerheid. In 1992 zullen enkele bouwplannen iets aangepast worden.
In hoeverre een braakjaar benut kan worden
ter verbetering van de bodemgezondheid, is
in een aantal proeven onderzocht. Debevindingen zullen in een verslag worden vastgelegd. Afhankelijk van de situatie ter plekke
en de Europese regelgeving in deze, lijken
er interessante mogelijkheden tebestaan.
Uit het onderzoek naar de vruchtwisselingsproblemen bij snijmais blijkt dat wisseling
met grasland voor een groot deel de opbrengstdepressies van de continumaisteelt
ongedaan kan maken, maar dat dit geen
(direct) verband lijkt te hebben met de mate
vanwortelverbruining.
Beheersing van plantparasitaire nematoden
inhetbouwplan
Het grootste deel van het onderzoek binnen
dit cluster is nog gericht op de aardappelmoeheidveroorzaakt door het aardappelcysteaaltje. Insamenwerking met IPO-DLO, PD
en NAK is veel inzet geleverd ten behoeve
van het onderzoek naar de methode van
zorgvuldige detectie van het aardappelcysteaaltje in de grond. Voor de centrale zeeklei
is een goede methode al langer bekend en
wordt met succes in de praktijk toegepast.
Dit leidt tot besparing van geld en tot reductie van het gebruik van chemische middelen
voor grondontsmetting. Het onderzoek zal
moeten leiden tot het ontwikkelen van een
soortgelijke methode voor andere gebieden
in Nederland zoals de zuidwestelijke en
noordelijke kleigebieden en de noordoostelijke zand- en dalgronden. Naast een vroegtijdige detectie van besmettingen wordt ook
een kwantitatieve meting van de aantallen
aardappelcysteaaltjes nagestreefd. Dezeparameters moeten bijdragen aaneen systeem
voor zorgvuldige besluitvorming bij de beheersing van de aardappelmoeheid. Het onderzoek naar bepaling van de mate van resistentie tegen het aardappelcysteaaltje bij
consumptieaardappelen en zetmeelaardap-
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pelen zal verder bij moeten dragen aan de
levering van gegevens voor eenjuiste keuze
van te telen rassen in kombinatie met een
goede detectietechniek. In 1991 is de goedkeuring gekomen voor een aanvullende financiering van dit onderzoek vanuit het herstructureringsfonds voor noordoostelijkezandendalgronden. DeSIOen het PAGV werken
hierin nauw samen. Het ziet ernaar uit, dat
er in 1992 nog eens aanvullende financiering uit het herstructureringsfonds komt voor
een verdere versnelling van dit onderzoeksprogramma ten behoeve van een adviessysteem voor de beheersing van aardappelmoeheid in bedrijfsverband. Dit totale onderzoek aanaardappelmoeheid wordt uitgevoerd
binnen een omvangrijk en samenhangend
programma waarin naast PAGV en SIO ook
IPO-DLO, CABO-DLO en LEI-DLOparticiperen en daarbij duidelijk ondersteund worden
door PD en NAK. Daarnaast wordt met name door het HLB nog aanvullend onderzoek
verricht aan aardappelmoeheid, zoals biologische en chemische bestrijding, pathotypeonderzoek en dergelijke.
Het onderzoek naar de mogelijkheid om
aardappelen als vanggewas in te zetten ter
bestrijding van het aardappelcysteaaltje zal
in 1992 met een verslaglegging afgerond
worden. Er lijkengoede mogelijkheden te zijn
om metaardappelen,diealslokgewasgedood
worden (nadat de aardappelcysteaaltjes uit
hun cysten gelokt zijn), in bijvoorbeeld een
braakjaar in te zetten als milieuvriendelijke
bestrijdingsmethode van aardappelmoeheid.
Over de toepassingsmogelijkheden van deze methode in bedrijfsverband zal nog verder nagedacht moeten worden en zo mogelijk ter bespreking moeten worden voorgelegdinkadervandebraakregelingvandeEG.
Met behulp van aanvullende financiering
vanuit het DWT-onderzoekprogramma Meerjarenplan Gewasbescherming en herstructu-
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reringsgelden is in 1991 een start gemaakt
met onderzoek bij DLO, LUW en het praktijkonderzoek naar de mogelijkheden ter beheersing van vrijlevende aaltjes (Thchodorus
spp) en wortelknobbelaaltjes {Meloïdogyne
spp). Daadwerkelijke veldproeven zullen pas
in 1992 aangelegd worden met uitzondering
van een meerjarig proefveld op "De Waag",
dat in 1991 al isaangelegd.
Beheersing van bodemziekten in devruchtwisseling bij vollegrondsgroenten en akkerbouw
Binnen dit cluster wordt gewerkt aan een vrij
grote diversiteit van problemen. Het onderzoek aan rhizomanie richtte zich in 1991
voor een belangrijk deel op de betrouwbaarheid van detectie (bemonstering, toetsing). Met de huidige beschikbare tolerante
suikerbietenrassen is dit onderzoek momenteel minder urgent. Het is echter zeer wel
mogelijk, dat bij de huidige opbouw van zeer
hoge besmettinggraden van rhizomanie er in
de toekomst meer vraag komt naar een voldoende betrouwbare kwantitatieve vaststelling van de besmettingsgraad. Bovendien
moet niet uitgesloten worden, dat het in de
toekomst bij nieuwe resistente rassen wel
van belang is om over een dergelijke kwantitatieve detectiemethodete beschikken.
Hoewel gewenst, is ook in 1991 geen echte
start gemaakt met het onderzoek naar beheersing vanfysio 2van dewratziekte. Deze
ziekte komt op beperkte schaal voor in de
veenkoloniën; maar vooralsnog kon hiervoor
naast de andere veel grotere vraagstukken
geen capaciteit vrijgemaakt worden.
Het onderzoek naar de oorzaken van herinplantproblemen bij asperge is in 1991 verder
voortgezet. Waarschijnlijk is Fusarium een
belangrijke factor bijdit probleem. De projecten betreffende "cavity spot" en "schurft" in
peenzijn in 1991 meteenverslagafgesloten.

Bedrijfssystemen
Inleiding
Het onderzoek aan bedrijfssystemen is bij
uitstek synthetiserend van karakter. Gebruik
makend van integratie van veelal bestaande
kennis worden bedrijfssystemen ontwikkeld
die gericht zijn op het halen van meervoudigedoelstellingen op het gebiedvan economie, ecologie/milieu en teelttechniek. Binnen
gestelde randvoorwaarden wordt gestreefd
naar maximale duurzaamheid van de te ontwikkelen bedrijfssystemen. De resultaten van
hetgeïntegreerde bedrijfssysteem opdeOBS
te Nagele (sinds 1979) zijn aanleiding geweest voor een uitbreiding van dit type onderzoek. Nauitbreiding binnende akkerbouw
(Borgerswold sinds 1986en Vredepeel sinds
1989) is ook voor de vollegrondsgroenteteelt
bedrijfssystemenonderzoek gestart op vier
locaties (sinds 1990). In 1992 zal via uitgebreide verslaglegging en een themadag in
december inhoud gegeven worden aan het
uitdragen van de bereikte resultaten, met
name van het bedrijfssystemen- onderzoek
voor de akkerbouw.
Ontwikkeling van bedrijfssystemen voor de
akkerbouw
Doel van dit onderzoek is het op semi-praktijkschaal ontwikkelen enzonodig vergelijken
van bedrijfssystemen voor de akkerbouw.
Het onderzoek wordt op de volgende locaties uitgevoerd:OBS te Nagele (sinds 1979),
Borgerswold (sinds 1987) en Vredepeel
(sinds 1989).
Tot 1991 werden op de OBS te Nagele een
gangbaar (GA) en een geïntegreerd (Gl) akkerbouwbedrijf en een gemengd biologisch
dynamisch (BD) bedrijf ontwikkeld en vergeleken. In 1991 is het onderzoek aangepast.
Het BD-bedrijf is ontmengd naar een BDakkerbouwbedrijf met daarnaast akkerbouwmatige vollegrondsgroenten. GA en Gl zijn
omgezet in twee varianten van geïntegreer-

de bedrijfsvoering: een experimentele meer
op verdergaande mileudoelstellingen gerichte variant (EXP) en een meer op economische doelstellingen gerichte variant binnen
de grenzen van de beleidsnormen (Gl).
Binnen EXP is het bovendien mogelijk om
meer vergelijkende proeven aan te leggen,
waarin nieuwe perspektiefvolle ontwikkelingen in het kader van het bereiken van de
verdergaande milieudoelstellingen getoetst
kunnen worden. Ook binnen BD zullen meer
vergelijkende proefnemingen opgenomen
worden. In EXP is onder andere een permanente vergelijking mogelijk van een volledig
op kunstmest gebaseerd systeem met een
gedeeltelijk op dierlijke mest gebaseerd systeem. In het overgangsjaar 1991 is het vee
verkocht. In 1991 is slechts bescheiden gestart met de deelexperimenten binnen EXP.
Op Borgerswold werden tot 1991 drie bedrijfssystemen ontwikkeld envergeleken: 1:2
fabrieksaardappelen gangbaar (GA1), 1:4fabrieksaardappelen gangbaar (GA2) en geïntegreerd (Gl). In GA1 werd 1:4 suikerbieten
geteeld en in GA2 en Gl slechts 1:8. Met
name door deze extra extensivering bleven
GA2 en Gl te sterk achter wat betreft het
economisch perspectief, terwijl eropmiddenlange termijn onvoldoende zwaarwegende
argumenten zijn voor een extensivering van
de suikerbietenteelt. In 1991 is GA1 aangepast naar een meer flexibel systeem, dat ingevuld en aangestuurd zal worden vanuit de
inzichten en de visie van het HLB te Assen.
Het systeem GA2 is omgezet in een geïntegreerdsysteem met 1:4fabrieksaardappelen
en suikerbieten (GI1) en is dus meer economische georiënteerd dan het tot GI2 omgebouwde voormalige Gl. Het GI2 bevat 1:8
suikerbieten en wordt gezien als een meer
op milieudoelstellingen gerichte variant.
Bij het bedrijfssystemenonderzoek op Vredepeel worden vier varianten vegeleken: S1
met 1:8 monocotylen, S2 en S3 met 1:4
monocotylen en S4 met 1:3 monocotylen.
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S1, S3 en S4 zijn geïntegreerde bedrijfssystemen, terwijl S2wordt gebruikt als degangbare referentie voor S3. Het lopend onderzoek is in 1991 bevredigend verlopen. De
ervaring die het PAGV opgedaan heeft met
het onderzoek te Nagele en Borgerswold
heeft duidelijk tot gevolg dat de ontwikkeling
op Vredepeel voorspoedig verloopt.
Ontwikkeling van bedrijfssystemen voor de
vollegrondsgroenteteelt
Het doel van dit onderzoek is het op semipraktijkschaal ontwikkelen enzonodig vergelijken van bedrijfssystemen voor de intensieve vollegrondsgroenteteelt. Het onderzoek
wordt op vier locaties uitgevoerd: Breda,
Westmaas, Zwaagdijk en Meterik. Op de locaties Breda en Westmaas was 1990 het
eersteteeltseizoen enopde locatiesZwaagdijk en Meterik in 1991.
Alle vier locaties hebben in principe dezelfde
opzet met elk vier varianten van te ontwikkelengeïntegreerde bedrijfssystemen (inMeterik
drie varianten). De varianten verschillen van
elkaar door een gradiënt van het aantal
gewassen en teelten in het teeltplan; het
loopt uiteen van slechts twee hoofdgewas-
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sen tot een diversiteit van circa zes gewassen (inclusief granen/grassen).
In de gewassen waar dit mogelijk is, wordt
gewerkt met het stikstof-bijmest-systeem.
Hierdoor was in 1991 de inzet van stikstof
betrekkelijk laag. Door de gekozen streeftrajecten voor fosfaat en kali en de huidige hoge niveaus op de locaties, is er van deze
elementen nauwelijks een bemesting toegediend. Hiermee zal nog een aantal jaren
achtereen ervaring opgedaan moeten worden. Ineen aantal gewassen kon het onkruid
volledig mechanisch bestreden worden. In
andere teelten wordt gecombineerd met een
rijenbespuiting en/of een lage-dosering-systeem met herbiciden. Het gebrek aan kennis
over de schimmels in de vollegrondsgroenten maakt het moeilijk om hier op het juiste
moment in te grijpen. In het algemeen kan
gezegd worden,dat het nog niet meevalt om
de schimmels op een adequate wijze onder
controle te houden.Van een aantal plagen is
meer bekend, zodat hier wel een vorm van
geleide bestrijding toegepast kan worden.
Ook toepassingen in de rij of in zaadcoating
kunnen tot belangrijke besparingen leiden.
Een aantal plaagproblemen is nog ver verwijderd vaneenoplossing.
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Met een goede mechanische onkruidbestrijding is minimaal 50% besparing
mogelijkopchemischemiddelen.
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Deelonderzoek aangeïntegreerde produktie
De projecten binnen dit cluster zijn elders
ondergebracht of beëindigd, omdat feitelijk
een overgroot deel van het onderzoek van
PAGV en ROC's uiteindelijk deelonderzoek
is voor het bedrijfssystemen-onderzoek. Dit
cluster isderhalve beëindigd.
Introductievangeïntegreerde produktienaar
depraktijk
Dit cluster bevat enige projecten die tot doel
hebben om de vertaling van de resultaten
van geïntegreerde bedrijfssystemen naar
verschillende praktijksituaties in kaart te
brengen. Naast het omvangrijke project "experimentele introductie geïntegreerde akkerbouw" worden nog enkele projecten met diversegewassen (metnametarwe)uitgevoerd.
Het tweede teeltseizoen van het project
introductie van geïntegreerde akkerbouw
leverde geen speciale moeilijkheden op voor
de bedrijfsvoering, al werd hier en daar de
afsluitende onkruidbestrijding bemoeilijkt
door de extreme regenval in juni en werden
met name de veenkoloniën geteisterd door
late nachtvorst. Het begint nu duidelijker te
worden hoe per regio invulling gegeven kan
worden aan de implementatie van geïntegreerde akkerbouw. De bereikte resultaten
tot nu toe zijn veelal positief. De komende
twee jaar zal vooral gericht zijn op stabilisatie van de behaalde resultaten. Daarbij verdient het hanteerbaar houden van een geïntegreerde bedrijfsvoering zonder de huidige
intensieve begeleiding speciale aandacht. Op
enkele ROC's wordt extra aandacht gegeven aan optimalisatie van geïntegreerde
teeltmethoden, waarbij tevens het demon-

stratiekarakter van deze proeven benut wordt
voor introductie van geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk.
In tarwe werd onderzoek uitgevoerd naar
verdere optimalisatie van deteelt envergelijking met de in de praktijk gangbare teeltmethoden. Ook werd gekeken naar de mogelijkheden die bepaalde rassen en rassenmengsels bieden bij de teelt van tarwe in
relatie tot de beheersing van ziekten en plagen.
Op ROC de Kollumerwaard wordt insamenwerking met RIN, RWS en CLM onderzoek
verricht naar de mogelijkheden om in bedrijfsverband om te gaan met overwinterendeganzen.
Erosiebeperkendeteeltsystemen
Watererosie op de hellingen van Zuid-Limburg vormt een toenemend probleem. Hetzelfde geldt voor winderosie op de zand- en
veenkoloniale gronden. Binnen dit cluster
wordt nagegaan in hoeverre via aangepaste
teelt- en bedrijfssystemen onder andere met
een gewas en/of een dode mulch in winter
en voorjaar deze erosiegevoeligheid verminderd kanworden. Daarbij wordt ook gekeken
naar aanpassingen op het gebied van onkruid-, ziekte- en plaagbeheersing. In ZuidLimburg (ROC Wijnandsrade) wordt in nauwe
samenwerking met de Universiteit van Amsterdam gekeken naar de effectiviteit van de
ontwikkelde systemen op de afspoeling van
grond en water. De resultaten zijn tot nu toe
vrij bemoedigend. Ter optimalisatie van deze
systemen wordt in enkele projecten aandacht geschonken aandeelproblemen, zoals
aangepaste zaai- en grondbewerkingstechnieken alsook aangepaste onkruidbeheersing (onkruidbestrijker).
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Beperking van gebruik en emissie van chemische gewasbeschermingsmiddelen
Inleiding
Deakkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt
hebben zich sterk afhankelijk gemaakt van
en ingesteld op het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen. Hierdoor zijn andere
methoden,technieken en afwegingen te sterk
op de achtergrond geraakt. Het is om meerdere redenen noodzakelijk dat de neveneffecten van dit gebruik substantieel worden
teruggedrongen. Voor de akkerbouw speelt
met name het grote areaal een grote rol,
waardoor de totale omvang van het gebruik
zeer hoog is. Extra aandacht voor de aardappelteelt is hierbij op zijn plaats. Voor de
groenteteelt zal met name de consument
eengrote rolspelen.
In het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming zijn de oplossingsrichtingen
voor het behalen van de doelstellingen min
of meer uitgewerkt in de sectorplannen. Deze plannen bezitten een relatief groot draagvlak binnen het landbouwkundig bedrijfsleven, alsmede binnen voorlichting en onderzoek. Deze sectorplannen dienen derhalve
als richtsnoer gezien te worden voor het
realiseren van de doelstellingen van het
Meerjarenplan Gewasbescherming.
De mate waarin het plan slaagt, is sterk
afhankelijk van de vorderingen die onderzoek en voorlichting daarvoor moeten maken. Niet al het onderzoek ten behoeve van
een reductie van het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen vindt plaats onder dit
speerpunt, want ook binnen 'vruchtwisseling
en bodempathogenen' en 'bedrijfssystemen'
is veel van het onderzoek gericht op deze
problematiek.

onderzoek betreffende de onkruidbestrijding
binnen het PAGV en de ROC's uitgevoerd.
Het doel iste komen tot systemen die bijdragen aan de reductie van het herbicidengebruik met behoud of zelfs verbetering van de
teelttechnische duurzaamheid binnen grenzen van bedrijfseconomische haalbaarheid.
Hierin past onderzoek aan zowel elementen
van de onkruidbestrijding alsook geïntegreerde aanpak opteelt- of bedrijfsniveau.
Ook in 1991 is gewerkt aan een omvangrijk
programma van proeven met mechanische
en mechanisch/chemische onkruidbestrijding inde belangrijkste akkerbouwgewassen
(granen, aardappelen, suikerbieten, veldbonen, erwten, uien, graszaad, snijmais en
koolzaad). Ook in een aantal vollegrondsgroenten werden systemen van geïntegreerde onkruidbestrijding beproefd (stamslabonen, witlof, kool en prei). In het kader van
een additioneel project vanuit het NGC is in
1991 ook verder gewerkt aan onkruidbestrijding in graszaad, waarbij men in hoofdzaak
bezig geweest is met hetvinden van alternatieven voor het middel TCA ter bestrijding
van tarwe-opslag in veldbeemd en raaigras.
Daarnaast werd in 1991 nog verder onderzoekverricht naartoepassing van herbiciden
tegen specifieke onkruidproblemen, zoals
duist in wintertarwe en onkruiden in vlas, in
kruiden en in nieuwe oliehoudende gewassen. Het onderzoek naar mogelijkheden van
lage-dosering-systemen in andere gewassen dan suikerbieten heeft in 1991 aangetoond, dat hiervan op korte termijn niet al
te veel verwacht mag worden. Hiervoor ontbreekt feitelijk nogteveel basiskennis.

Onkruidbestrijding

Bovengrondse schimmelziektenindeakkerbouw

Binnen dit cluster wordt vooralsnog al het

Binnen dit cluster wordt vooreerst al het
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onderzoek van het PAGV en de ROC's
betreffende de bestrijding van schimmelziekten bij de akkerbouwgewassen uitgevoerd.
Het doel van het onderzoek binnen dit cluster is om te komen tot systemen die bijdragen aan behoud en/of verbetering van de
opbrengst en kwaliteit en de reductie van het
fungicidengebruik met behoud of zelfs verbetering van de teelttechnische duurzaamheid binnen grenzen van bedrijfseconomische haalbaarheid. Hierin past onderzoek
aan zowel elementen van de bestrijding van
schimmelziekten alsook aan een geïntegreerde aanpak opteelt- of bedrijfsniveau.
In 1991 was het onderzoek aan Phytophthora in aardappelen niet erg succesvol, omdat
de weersomstandigheden inditjaar zeerongunstig bleken voor de ontwikkeling van de
ziekte.
Het onderzoek naar de bestrijding van donkere vlekkenziekte in erwten gaf ook in 1991
aan, dat oplossingen in de vorm van gewasbespuitingen geen perspectief bieden. Mogelijk kaneen mengteeltvan erwten met een
zomergraan wel leiden tot een verminderde
aantasting door donkere vlekkenziekte. Dit
zal in 1992 nog een jaar beproefd worden.
Het onderzoek naar verbruining in karwij
richtte zich ook in 1991 op de oorzaken en
factoren, die deze ziekte beïnvloeden.
Bovengrondse schimmelziekten in de vollegrondsgroenteteelt
De invloed van schimmelziekten op de kwaliteit van het produkt, alsmede het gebrek
aan specifieke kennis van de waardplantparasiet relaties in groentegewassen zal
betekenen dat mogelijkheden als geleide
bestrijding op korte termijn geen al te grote
vlucht zullen nemen. Toch moet voor schimmels die veeleer een opbrengst- dan een
kwaliteitsverlagend effect hebben en diezich
via de lucht verspreiden, onderzoek worden
verricht naar de samenhang tussen weersfactoren en aanwezigheid van de schimmel.
Via empirisch onderzoek kunnen dan wellicht toch mogelijkheden ontstaan voor geleidebestrijding.

fungiciden
Een nieuw fungicide is getoetst op het bestrijdingseffect van valse meeldauw in ijssla.
Voor een beter effect zullen de spuittijdstippen aangepast moeten worden. Voor de bestrijding van bladvlekken in groen- en bleekselderij zijnenigefungicidengetest. Het effect
bleek nog niet voldoende. Het screeningsonderzoek naar fungiciden tegen papiervlekkenziekte heeft een aantal middelen opgeleverd die eengoede,zij het niet optimale,
werking lijken te hebben. Een aantal fungiciden bleek effectief tegen roest. In een veldproef zijn fungiciden beproefd voor de bestrijding van Botrytis squamosa in eerstejaars plantuien. Het bestrijdingsmiddel
SBO8801 (Shell, niet toegelaten) bleek in
onderzoek effectief tegen aantasting door
Phytophthora in witlof tijdens de trek. Het
wachten is nu op een toelating van dit middel in de witlofteelt. Verschillende ontsmettingsmiddelen zijn getoetst op hun doding
van Phytophthora-sporen; ook het effect van
voor-opslag-behandeling van penwortels met
diverse bestrijdingsmiddelen is onderzocht.
teeltmaatregelen
In 1991 bleek het onderploegen van zwaar
met Mycosphaerella aangetast plantmateriaal geen effect te hebben op de aantasting
van het volggewas kool. Het afdekken van
de grond onder prei is effectief bij het voorkómenvan papiervlekkenziekte. Ook in 1991
is onderzocht of bij reductie van de stikstofbemesting bij prei minder ziekte optreedt.
Evenals in voorgaande jaren werd echter
ook in 1991 geen verschil geconstateerd
tussen de objecten in aantasting en opbrengst vanwege de hoge stikstofniveaus op
de proefpercelen. Met behulp van kunstmatige besmetting van witlof met Erwiniabacteriën is onderzocht wat het effect van
verschillende maatregelen was op de ontwikkeling van natrot. Onderzocht is het effect
van een drukvermindering, een verlaging
van de luchtvochtigheid en een bactericide.
Bij stamslabonen resulteerde een ruime
rijenafstand (75 cm) en een laag plantgetal
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(15 nr 2 ) in een laag aantal door Botrytis
aangetaste peulen. Onderzoek naar mogelijkheden van toepassing van bodembedekkende materialen leverde wel een grote
besparing van het herbicidengebruik op,
maar er was praktisch geen sprake van
effecten op aantastingen door schimmels
(droge zomer). De invloed van diverse plantmethoden van prei (plantdiepte, aantal rijen
per bed, ruggenteelt, aanaarden en ondergroei met gras) op ziekten laat grote wisselingen tussen dejaren te zien.
geleide bestrijding
In 1991 werd via geleide bestrijding slechts
één bespuiting bespaard bij de bestrijding
van bladvlekkenziekte in zaaiuien. Ondanks
een groot verschil in aantasting tussen onbehandeld en behandeld kon geen verschil
inopbrengst worden gemeten. Degroeisnelheid van de schimmel bleek goed gecorreleerd met de bladnatperiode. Het onderzoek
naar de mogelijkheden ter voorspelling en
beheersing van koprot bestond in 1991 uit
het zoeken naar de juiste methodieken voor
uitvoering van het onderzoek.

Plagen
Binnen deze cluster wordt het onderzoek
betreffende de bestrijding van plagen bij de
akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt
binnen het PAGV en de ROC's uitgevoerd.
Doel van het onderzoek binnen deze cluster
is om te komen tot systemen die bijdragen
aan behoud en/of verbetering van de opbrengst en kwaliteit en de reductie van het
insekticidengebruik met behoud of zelfs verbetering van de teelttechnische duurzaamheid binnen grenzen van bedrijfseconomische haalbaarheid. Hierin past onderzoek
aan zowel elementen van de bestrijding van
plagen alsook aan een geïntegreerde aanpak opteelt- of bedrijfsniveau.
In 1991 zijn de proeven met zaadcoating tegen koolvlieg succesvol beëindigd. Inmiddels is ook de toelating hiervan een feit. Het
onderzoek met insekticiden in zaadcoating
tegen uienvliegen in prei blijkt perspectiefvol
gezien de resultaten in 1991. Het onderzoek
naar de toepassingsmogelijkheden van insektengaas tegen diverse plaaginsekten
heeft aangetoond, dat hiermee in een aantal
gevallen effectief gewerkt kan worden. In
vervolgonderzoek zullen teeltaspecten die
voortkomen uit toepassing van het insekten-
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Kiemonderzoek van bloemkoolzaad gecoat met insekticide op kiemtafel.
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gaas in met name ijssla nader onderzocht
worden. Ook de proeven met chemische bestrijding van de nerfmineervlieg zijn beëindigd, maar toelatingen zijn nog niet gerealiseerd. Door een aantal ROC's is onderzoek
verricht naar chemische bestrijding van koolvlieg in Chinese kool en van trips in kool,
prei en uien. In wintergranen en pootaardappelen wordt onderzoek verricht naar het
voorkomen van virusoverdracht door bladluizen. De resultaten hiervan zijn nog wisselend. Het onderzoek naar de beheersing van
naaktslakken is in 1991 gestart. In meerjarige proeven zal gekeken worden naar de
mogelijkheden van verschillende cultuurmaatregelen en enkele chemische middelen
in koolzaad, tarwe en bieten. Dit onderzoek
wordt in 1992voortgezet.
Toediening van chemische gewasbeschermingsmiddelen
Het doel van dit cluster is om binnen enkele
jaren te komen tot meer inzicht en kennis
betreffende de relatie tussen spuittechniek,
depositie, dosis en effect van chemische bestrijding, alsmede de effecten op de emissies naar de omgeving. De verwachting is,
dat dit op korte termijn zal leiden tot een reductie van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de praktijk. Dit zal zeker niet

voor alle combinaties van de in Nederland
voorkomende gewassen, ziekten/plagen en
chemische bestrijdingsmiddelen uitgezocht
kunnen worden. Het onderzoek doelt derhalve op een beperkt aantal gewassen,ziekten/
plagen en pesticiden. Deze zullen zo gekozen worden, dat ze model kunnen staan
voor veel andere combinaties. Bovendien
zal zoveel mogelijk getracht worden om die
combinaties te onderzoeken waarbij momenteel betrekkelijk veel pesticiden gebruikt
worden, voor zover dit onderzoekstechnisch
verantwoord en realiseerbaar is. In 1991 is
in het kader van additionele financiering
vanuit het onderzoekprogramma Meerjarenplan Gewasbescherming gestart met een
samenwerkingsprogramma waarin de proefstations, IMAG-DLO, SC-DLO en CABODLO vertegenwoordigd zijn. In een serie
veldproeven is gekeken naar drift, depositie
en biologische effecten. Vooralsnog isgekozen voor Phytophthora in aardappelen, bladvlekken in zaaiuien en prei en roest in granen. In 1992 zal tevens gestart worden met
meer oriënterende experimenten, waarbij
ook andere gewassen betrokken zullen worden. Extra aandacht wordt in het lopende
onderzoek gegeven aan het kwantificeren
van de waarnemingen. Voor het onderzoek
naar de biologische effecten bleek 1991
helaas eenjaar metweinig ziekten te zijn.
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Optimalisering vangebruik envermindering vanemissies
van nutriënten
Inleiding

nutriënten naar het milieu.

In de afgelopen periode is meer en meer
duidelijk geworden, dat de hoeveelheden en
de wijze van toediening van meststoffen in
de praktijk kunnen leiden tot ongewenste
emissies naar het milieu (grond, water,
lucht). Ditgeldt vooralsnog induidelijke mate
voor de elementen stikstof en fosfaat. Voor
andere nutriënten,zoals kalium,zijnnoggeen
grote knelpunten vastgesteld, afgezien van
de verontreinigingen die met de verschillende meststoffen in bepaalde gevallen meegegeven worden (met name zware metalen).
De grootste problemen met nutriëntenemissies treden onmiskenbaar op bij de ruwvoederproduktie (weiland en maisland). Daarnaast kennen we ook binnen de akkerbouw
en de vollegrondsgroenteteelt in een aantal
gevallen problemen met de optimale benutting van meststoffen en de emissies van de

Toepassing van dierlijke mest in de akkerbouwen devollegrondsgroenteteelt
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Het onderzoek binnen dit cluster zal moeten
leiden tot inzicht en aanbevelingen met betrekking tot de techniek van de toediening
van dierlijke mest, het bouwplan, het gewas,
het tijdstip en de hoeveelheid. In de afweging zullen naast de milieuhygiënische aspecten (nitraatuitspoeling,ammoniakemissies)
ook aspecten als fysische en chemische bodemvruchtbaarheid, gewasgroei en produktkwaliteit, planningsaspekten en bedrijfseconomische haalbaarheidbetrokkenworden.
Het onderzoek naar toepassing van dierlijke
mest inde akkerbouw heeft als doel het verzamelen van gegevens, die nodig zijn voor

een verantwoorde advisering. De veldproeven zijn beëindigd en de verslaglegging zal
in 1992worden afgerond.
Ook het onderzoek naar de perspectieven
van voorjaarstoediening van dierlijke mest
op kleigronden is in een afrondingsfase (verslaglegging in 1992) gekomen. In het onderzoek van de afgelopen twee jaar is gebleken, dat er wel mogelijkheden zijn voor een
dergelijke voorjaarstoediening, maar dat de
variaties onder veldomstandigheden problematisch zijn. Geconstateerd wordt, dat onderzoek naar deze problematiek meer diepgaand en modelmatig aangepakt zou moetenworden.
Insnijmais bleek in 1991 dat de ondiepetoediening van dierlijke mest nauwelijks effect
had op de stikstofbenutting. In 1992 zal
daarom ook meer naar horizontale verdeling
van de dierlijke mest gekeken worden. Uit
onderzoek naar de risico's van overdracht
van ziekten en onkruiden met dierlijke mest
is gebleken dat deze sterk afnemen tijdens
de opslag vande mest, vooral bij hogere opslagtemperaturen.
Optimaliseringvandefosfaat-enkalibemestingenanderebemestingsaspecten
In dit cluster worden projecten uitgevoerd,
die tot doel hebben om de benutting van kali
en fosfaat en eventuele andere meststoffen
te optimaliseren. Aangezien er in het praktijkonderzoek voor is gekozen om in eerste
instantie vooral energie te stoppen in de
vraagstukken rond stikstofbemesting, wordt
weinig geïnvesteerd in onderzoek binnen dit
cluster. Wel wordt een aantal proefvelden
met fosfaat- en/of kalitrappen opgebouwd of
in stand gehouden. Op een aantal van deze
proefvelden wordt extensief onderzoek verricht door het PAGV ende ROC's.
In 1991 is op het fosfaatveld van De Kandelaar onderzoek gedaan naar de fosfaatbemesting van graszaad in het kader van een
breder onderzoek aanfosfaat bij graszaad in
samenwerking met het IB-DLO. Gebleken is,
dat een fosfaatbemesting geen effect heeft

op het graszaad. In 1992 zal dit voor zaaiuien gebeuren. Op de van Bemmelenhoeve
werd met behulp van een laagsgewijze bemonstering op het kalitrappenproefveld gekeken naar de mogelijke uitspoeling van kali
onder de verschillende niveaus. Het fosfaaten kalitrappen-proefveld van het PAGV is in
1991 op de gewenste niveaus gekomen. In
1992 zullen hierop stamslabonen geteeld en
onderzocht worden. De kalitrappen-proef
van Westmaas zal voorlopig alleen in stand
gehouden worden. Ineen aantal zandregio's
wordt insamenwerking met het 1RSgekeken
naar effecten van een verschillende zuurgraad (pH) van de grond op de produktie
van suikerbieten in rotatie met andere akkerbouwgewassen.
Optimalisering van de stikstofbemesting ter
reductievandenitraatuitspoelingenverbeteringvandeproduktkwaliteit
Het doel van dit cluster is om rendabele
methoden en systemen te ontwerpen die de
verliezen naar het milieu (water) en de
nitraatgehaltes van de produkten op maatschappelijk aanvaardbare niveaus brengen.
De projecten binnen dit cluster zijn in drie
categorieën teverdelen:
- plaatsing vande stikstof,
- afstemming in hoeveelheid entijd op basis
van aanbod en behoefte van de plant,
- behoeden van de (onvermijdelijke) verliezen voor uitspoeling met behulp van tussengewassen endergelijke.
In suikerbieten heeft het onderzoek naar
rijenbemesting enige verbetering opgeleverd
ten opzicht van een volveldstoepassing. Het
gebruik van een traagwerkende stikstofmeststof (Alzon) heeft bij suikerbieten geen
betere resultaten gegeven met betrekking tot
de benutting van de stikstof. Van een stikstof-rijenbemesting bij aardappelen, snijmais,
zaaiuien en kool kan meer effect verwacht
worden, gezien de verliezen die bij deze gewassen op kunnen treden bij een volveldsbemesting. Aangezien deze proeven in 1991
gestart zijn, kan er over resultaten nog
weinig gezegd worden. Problemen bij de uit-
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voering worden veroorzaakt door het ontbreken van geschikte toedieningsapparatuur en
gewasschade als gevolg van de soms hoge
stikstofconcentraties in de rij. Dit onderzoek
vindt veelal plaats in samenwerking met het
IB-DLOenhetNMI.
Het principe van een stikstof-bijmest-systeem kan waarschijnlijk in een aanzienlijk
deel van de gewassen toegepast worden.
Voor een aantal vollegrondsgroenten bestaan
al adviezen voor een dergelijke stikstof-bijmest-systeem. In consumptie-aardappelen
wordt de bijbemesting vastgesteld aan de
hand van het stikstofniveau in de bladsteeltjes van het gewas. In 1991zijn proeven met
een stikstof-bijmest-systeem uitgevoerd in
fabrieksaardappelen, zaaiuien, spinazie,
kropsla en prei. Voor de vollegrondsgroenten wordt dit onderzoek uitgevoerd in het
kader van het programma Geïntegreerde
Plantaardige Produktie (Directie Wetenschap en Technologie van het Ministerie
Van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) in
samenwerking met IB-DLO, LUW en CABODLO. Dergelijke samenwerking in internationaalverband zal in 1992starten in het kader
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van het EG programma CAMAR.
Het teeltonderzoek in snijmais is voornamelijk gericht op een verbetering van de stikstofbenutting door middel van onderteelt- en
nateelt van groenbemesters, plantafstand,
rassenkeuze en plaatsing van de meststof
(horizontaal,verticaal).
Inenkele projecten wordt onderzocht inhoeverre deteelt van groenbemesters inde winter zo optimaal mogelijk gemaakt kan worden ten behoeve van het tijdelijk vastleggen
van de vrije stikstof (nitraat) in de anders
gewasloze winterperiode. In 1991 werd
gewerkt aan de teelt van groenbemesters
onder en na de teelt van snijmais en wintertarwe. Tot nu toe blijkt, dat onder bepaalde
voorwaarden het inderdaad mogelijk is om
hiermee uitspoeling van nitraat te verminderen. Dit onderzoek wordt nog voortgezet. De
proeven met stikstofrijenbemesting bij mais
tonen gunstige resultaten bij giften tot maximaal 100 kg N. Mede gezien de resultaten
bij de oppervlakkige inwerking van mest is
een goede plaatsing van de meststof belangrijk gebleken.

Detoepassing van informatica
Inleiding
De mogelijkheden die de informatica biedt,
voegen een geheel nieuwe dimensie toe aan
de kennisoverdracht naar de voorlichting en
de ondernemers in de akkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt. Toch komen de ontwikkelingen van automatisering in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt in vergelijking met andere sectoren slechts langzaam op gang. Voor een belangrijk deel is
dit toe te schrijven aan het specifieke karakter van de bedrijven in deze "open teelten"sectoren. Ook het aanbod van programmatuur met voldoende toegevoegde waarde
voor de praktische ondernemers is echter
nog steeds beperkt.
Informatie zal echter voor de agrarisch
ondernemer in de toekomst steeds belangrijker worden om de continuïteit van zijn
bedrijf veilig te stellen, gezien de structureel
verslechterende opbrengsten-kosten-verhouding in de akkerbouw en de steeds strengereeisendieworden gesteld aandeProdukten en aan de produktiewijze. Informaticatoepassingen kunnen hieraan een belangrijke
bijdrage leveren.
De onderzoeks- en ontwikkelingsaktiviteiten
die gericht zijn op de toepassing van informatica zijn veelal gebaseerd op het informatiemodel "Open Teelten"-bedrijf. Het
informatiemodel is een gedetailleerde beschrijving van aktiviteiten die op het landbouwbedrijf plaatsvinden en van de gegevensstromen die daarbij van belang zijn.
Hoofddoel van dit model is de uniformering
van rekenregels, begrippen en definities,
waarmee de basis isgelegd voor de verdere
ontwikkeling van geautomatiseerde informatiesystemen.

De ontwikkeling van informatica-toepassingenvoorhetoverdragenvanteelttechnische
informatie
De ontwikkeling van de teeltbegeleidingssystemen BETA voor suikerbieten en CERA
voor tarwe en gerst is begin 1991 afgerond.
Daarna zijn beide systemen getoetst binnen
klankbordgroepen gedurende een deel van
het groeiseizoen door ruim 100 akkerbouwers, ondersteund door enkele voorlichters
van de DLV en de suikerindustrie. Tegelijkertijd is onderzoek gedaan naar het gebruik
en de acceptatie van de teeltbegeleidingssystemen BETA en CERA inde praktijk. Alle
klankbordgroep-leden zijn benaderd via een
schriftelijke enquête. Daarnaast zijn 18 gebruikers nog eens geïnterviewd ter onderbouwing van de enquêteresultaten. Uit dit
onderzoek is gebleken dat BETA en CERA
positief zijn ontvangen door de gebruikers.
De meeste belangstelling van de telers gaat
uit naar de onderdelen rassenkeuze, onkruidbestrijding, gewasbescherming en bemesting. De wensen vanuit de klankbordgroepen zijn geïnventariseerd en indien
mogelijk gehonoreerd in de huidige versie.
Omde onderhoudbaarheid indetoekomst te
verbeteren en om de kosten van vervolgprojekten te verminderen, zal in 1992 een
technische opwaardering van BETA en
CERA worden uitgevoerd.
Uit de stuurgroepen van BETA en CERA is
een Beheersorganisatie Teeltbegeleidingssystemen opgericht, waarin vertegenwoordigd zijn: SIVAK, CSM, SU, HPA en GITS;
voorts zijn PAGV, 1RS, IKC en DLV
vertegenwoordigd als adviseurs. De beheersorganisatie draagt zorg voor het beheer, het onderhoud en de vermarkting van
de teeltbegeleidingssystemen. Vanaf 1992
worden BETA en CERA vermarkt door GITS,
een krachtenbundeling van enkele grotere
automatiseringsbedrijven in de agrarische
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sector: Miconet, Comvee en Montana.
De ontwikkeling van een teeltbegeleidingssysteem voor koolgewassen (KOBAS) is in
samenwerking met SITU, SIVAK, IKC, NTS
en DLV gestart als een pilotproject voor de
gehele vollegrondsgroentesector. De beschikbare informatie met betrekking tot de
teelt van koolgewassen is geanalyseerd en
gestructureerd en vervolgens afgestemd op
het Informatiemodel Open Teelten. Op basis
van deze analyse is besloten het project met
namete richten opteeltondersteuning op het
gebied van teeltplanning, rassenkeuze, gewasbescherming en bemesting. Begin 1992
zal het eerste deel van het project volgens
plan zijn afgerond met het afsluiten van de
fase functioneel ontwerp. Voor het tweede
deel van het project, de bouw en het in de
praktijk testen van het systeem, is een plan
opgesteld en ingediend bij de financiers. Bij
goedkeuring zal getracht worden de bouw
van KOBAS zoveel mogelijk gelijktijdig met
de technische opwaardering van BETA en

CERA te laten plaatsvinden.
Gedurende het afgelopen jaar is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de ontwikkeling van eenteeltbegeleidingssysteem voor
aardappelen, hetgeen heeft geresulteerd in
een projectvoorstel bestaande uit een aantal
deelprojecten die onderling op elkaar zijn
afgestemd onder coördinatie van SIVAK. De
deelprojecten zijn met name gericht op verdere standaardisatie van gegevensopslag,
automatisering van het berichtenverkeer
tussen teler en afnemer/toeleverancier enop
de ontwikkeling van adviesmodules ter ondersteuning van teeltbeslissingen. Voor de
verschillende deelprojecten worden samenwerkingspartners gezocht.
Ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen ter beheersing van bodempathogenen
In 1990 is gestart met de ontwikkeling van

De informatica en de toepassing daarvan in het veld speelt een steeds belangrijkerrolbijdeoverdrachtvanteelttechnischeinformatie.
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een beslissingsondersteunend systeem voor
de aardappelmoeheidsproblematiek (TERRA). Dit project maakt deel uit van het onderzoeksprogramma
Bodemgezondheid,
waarin wordt samengewerkt met LEI, HLB,
CABO en IPO. Binnen dit programma vindt
in een aantal basisprojecten onderzoek
plaats naar bemonsteringstechnieken, populatiedynamica en schaderelaties. Het automatiseringsproject TERRA iste beschouwen
als een synthese-project waarin de resultaten van de basisprojecten worden samengevoegd in een prototype van een beslissingsondersteunend systeem. In 1991 is in
hoofdzaak gewerkt aan de informatie-analyse die, mede vanwege de te beperkte
beschikbaarheid van materiedeskundigen en
de aanvankelijke personele wisselingen,
zeer moeizaam is verlopen. Via het starten
van een drietalthemagroepen isgetracht om
het proces van informatie-analyse te verbeteren. Voor het onderdeel 'gegevensregistratie' is de informatie-analyse nagenoeg afgerond. De problematiek rondom populatie- en schade-ontwikkeling moet nog
grondiger worden geanalyseerd. Veel aandacht is besteed aan het feit dat een deel
van de informatie plaatsgebonden is. In het
informatiemodel Open Teelten blijkt deze
problematiek voor aardappelmoeheid niet
naar tevredenheid te zijn opgelost. Voor
deze problematiek zijn zogenaamde geografische informatiesystemen (GIS) beschikbaar. In een project gecoördineerd door
SIVAK wordt nagegaan of dergelijke software praktisch bruikbaar is, koppelbaar is
aan andere software, betaalbaar is,etcetera.
Op basis vande specifieke problematiek van
gegevensvastlegging en -verwerking in
TERRA zal hiertoe een demonstratiemodel
worden ontwikkeld om de mogelijkheden
van bestaande geografische informatiesystemen ten behoeve van toepassing van
management-ondersteunende systemen in
de akkerbouw tetoetsen.
Ontwikkelingen inde informatiemodellenen
-behoeften
Het onderzoek in deze cluster is met name

gericht op de informatiebehoefte van de
ondernemer, de informatiemodellen en een
aanzet voor verdieping van conceptuele modellen op het gebied van gewasbescherming, onkruidbestrijding, bemesting en andere belangrijke onderdelen van teeltbegeleidingssystemen, teneinde de toegevoegde
waarde van deze systemen voor de praktijk
tevergroten.
Bij de vele onderzoeks- en ontwikkelingsaktiviteiten die in het kader van het Informatica
Stimuleringsplan (INSP) zijn uitgevoerd, is
de aandacht met name gericht geweest op
de informatiemodellen, de demonstratieprojecten en de ontwikkeling van een Landbouw Informatica Aanpak voor de ontwikkeling van geautomatiseerde systemen. Veel
minder sterk is de aandacht gericht geweest
op de managementvragen en de informatiebehoefte van agrarische ondernemers. In
1988 heeft het PAGV een onderzoek gestart
met als doel een ruimer inzicht te verschaffen in het besluitvormingsproces van de
agrarisch ondernemer. Het onderzoek is in
1991 afgerond en gepubliceerd. Verschillende modellen van informatievoorziening en
beslissingsondersteuning zijn beschreven,
zoals het voorlichtingsmodel (aanbieden van
kennis) en het beslissingsmodel waarbij
vanuit de beslissingen van de ondernemer
de informatiebehoefte wordt afgeleid. Deze
laatste aanpak staat model voor de ontwikkeling van teelt- en bedrijfsbegeleidingssystemen. Het informatiemodel Open Teelten
voorziet in een goed gestructureerde beschrijving van de zogenaamde administratieve processen-registratie (berekenen kengetallen, etcetera). Ook beslissingen die de
ondernemer neemt en de activiteiten die op
het bedrijf worden uitgevoerd, worden voornamelijk beschreven als administratieve processen. Voor beslissingsondersteuning bij
minder goed structuureerbare processen,
zoals de teelt van gewassen, is naast het
informatiemodel Open Teelten (invalshoek
ondernemer) behoefte aan een model van
het besturen van het systeem (invalshoek
gewas). In samenwerking met CABO is een
informatiemodel 'gewasgroei en -ontwikke-
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ling' opgesteld waarin de gewasgroei op de
zelfde wijze is beschreven als in het informatiemodel Open Teelten. Het informatiemodel
'gewasgroei en -ontwikkeling' biedt extra
handvatten om landbouwkundige kennis te
formaliseren, een tot nu toe belangrijk knelpunt bij de ontwikkeling van kennisintensieve systemen.
In Europees verband wordt meegewerkt aan
de ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen op basis van informatiemodellen. In dit EG-project wordt op het gebied van informatica-toepassingen voor de
graanteelt nauw samengewerkt met Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje en Italië.
Gedurende de afgelopen jaren zijn ziektebestrijdingsproeven uitgevoerd in zomer- en
wintergerst om een relatie te kunnen leggen
tussen de mate van ziekte-aantasting, ziektebestrijding en korrelopbrengst. In 1991 is
een begin gemaakt met de bewerking van
de proefresultaten om op basis hiervan een
model voor geleide bestrijding van meeldauw in gerst te ontwikkelen. In 1992 zullen
enkele verificatieproeven worden aangelegd
om het ontwikkelde modeltetoetsen.
Deontwikkelingvangroeimodellen
Met de ontwikkeling van groeimodellen wordt
de gewaskennis gestructureerd in kaart gebracht en beschreven als mathematische
expressie van vele parameters. Groeimodel-
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len kunnen vanuit het gestructureerd vastleggen van geformaliseerde kennis verder
onderzoek ondersteunen.Ook kunnengroeimodellen worden gebruikt voor de voorlichting en de praktijk bijvoorbeeld bij teeltbegeleidingssystemen.
In het groeimodel zaaiuien blijken de verschillende aspecten van de groei en ontwikkeling van het gewas in meer of mindere
mate te verschillen als gevolg van verschillen in plantdichtheden, zaaitijden en hiermee
samenhangende effecten en het weersverloopgedurende het groeiseizoen. Het onderzoek dat in 1991 is afgesloten, staat min of
meer model voor andere gelijksoortige projecten.
In 1991 isslechts in beperkte mate aandacht
besteed aan de afronding van een model om
de optimale datum voor loofvernietiging bij
pootaardappelen te bepalen aan de hand
van de knolsortering. In 1992 zal hieraan
verder worden gewerkt.
Op basis van onderzoek naar het groeiverloop van peen is in 1991 begonnen met het
verwerken van proefresultaten om daarmee
eengroeimodel voor peente ontwikkelen.
Voor spruitkool is evenals in voorgaande jaren onderzoek uitgevoerd naar de invloed
van planttijdstip en plantdichtheden op de
groei en ontwikkeling van het gewas. De
verzamelde gegevens kunnen worden gebruiktvoor hetopstellenvan eengroeimodel.

Proefbedrijf
Het jaar 1991 was het eerste jaar voor het
proefbedrijf in de nieuwe opzet waarbij in
Lelystad drie secties te onderscheiden waren: de sectie akkerbouwproeven, de sectie
groenteproeven en de sectie praktijk en
mechanisatie. Ook nieuw waren de werkzaamheden voor de afdeling cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek die voor het eerst
vanuit het PAGV opereerde. Dit gevoegd bij
het feit dat er ook zes medewerkers vanuit
het CRZ waren meegekomen en verdeeld
over de drie secties ook een nieuwe start
moesten maken, maakte het spannend hoe
dit allemaal zou verlopen. Achteraf kan worden opgemerkt dat er hier en daar wel eens
wat onvolkomenheden zijn geweest, maar
de algemene indruk toch zeer positief
genoemd kan worden. Gelukkig waren de
weersomstandigheden voor de uitvoering
van de werkzaamheden in het algemeen
gunstig en waren de werkzaamheden niet te
afwijkend. Ook waren de nieuwe medewerkers vertrouwd met het uitvoeren van proe-

ven, maar het belangrijkste was toch de positieve inzet van alle medewerkers om er
iets goeds vante maken.
Aan het begin van het jaar was de organisatie rond enwaren de meeste vacaturesingevuld. Ook was er meer grond beschikbaar
om de extra proeven uit te voeren, maar de
extra benodigde machines waren nog maar
beperkt aanwezig en extra werkruimte in de
gebouwen is helaas niet gerealiseerd. Machines en apparatuur konden in de loop van
het jaar in voldoende mate worden aangeschaft, of in ieder geval worden besteld.
Voor het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zijn de volgende aanschaffingen gedaan: een maiszaaimachine, een snijmaisoogstmachine, twee gazonmaaiers, een
ontsmettingstrommel voor zaaizaad van
proeven, een proefveldmaaidorsertje (met
weeginrichting), een trekker, en een bestelauto (pick-up) + aanhanger. Via de normale
begroting werd een extra schoffelbalk aangeschaft, evenals een rijenspuit, een weeg-
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Voor het proefbedrijf was er in 1991 meer grond beschikbaar, zodat extra
proeven konden worden aangelegd.

65

installatie op de bestaande proefveldmaaidorser, een electrische heftruck en een filter
voor het filteren van restvloeistoffen van
bestrijdingsmiddelen. Met subsidie van het
1RSen extra krediet van het ministerie werd
ook nog een bietenlader voor proeven aangeschaft, die naast de bietenproeven op het
PAGV ook voor proeven op De Kandelaar
en IRS-proeven in onze omgeving wordt ingezet. In december werd vanuit het ministerie extra krediet beschikbaar gesteld om de
begroting van 1992 te ontlasten, zodat nogmaals een aantal machines werd aangeschaft. Hetbetrof devervanging vaneentrekker, de vervanging van een bestelauto door
een pick-up, de vervanging van een graanzaaimachine (vier meter), de vervanging van
een sorteermachine, de aanschaf van een
grondbewerkingswerktuig voor de voorjaarsgrondbewerkingen, en de aanschaf van een
precisiezaaimachine (zes meter) voor het
zaaien van suikerbieten. Voorts konden nog
een wiedborstel, een weegschaal met een
bereik van 1500 kg,een frontheffer voor één
van de lichte trekkers en een stel brede
banden voor één vande zware trekkers worden aangeschaft.

Hetweer
Dit jaar is wat de temperatuurgegevens
betreft gebruik gemaakt van de waarnemingen van het KNMI-weerstation van hetvliegveld Lelystad, omdat bij het eigen weerstation te vaak storingen voorkwamen. De
problemen met de eigen apparatuur lijkeninmidddels te zijn opgelost, zodat in de toekomst weer de eigen gegevens gebruikt
kunnen worden. De afstand tot het KNMIstation is ongeveer 10 km, zodat de afwijking niet al te groot zal zijn. De neerslaggegevens zijnwelvan het eigen bedrijf.
In grafieken 1 en 2 worden deze gegevens
vemeld. De neerslaghoeveelheden waren dit
jaar beperkt, (563 mm). Hiermee is 1991 het
droogste jaar na 1976. Deze droogte was
met name merkbaar in het voorjaar (februari
t/m mei) en in augustus. Erwaren daarnaast
twee maanden dat er meer regen viel dan
gemiddeld: november en als uitschieter juni.
Wat de temperatuur betreft is duidelijk te
zien dat na de koudeperiode van half januari
tot half februari de temperatuur in maart snel
omhoog schoot tot ruim boven het gemid-
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Grafiek1. Neerslaghoeveelheden permaandgemiddeldoverdeperiode 1972t/m1990enin1991.
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en planten in het voorjaar ging vlot en er viel
voldoende regen voor de kieming van het
zaad. Door het koude weer in mei en juni
groeiden de gewassen echter slecht, terwijl
één perceel suikerbieten grote schade opliep bij de nachtvorst van 20 en 21 april. Het
natte weer van juni leverde weer problemen
op met de mechanische onkruidbestrijding
en ook de chemische bestrijding van schimmelziekten gaf wat problemen. Door de
droogte inde maandjuli, maar vooral augustus en de eerste helft van september konden
weinig topopbrengsten worden gerealiseerd.
De praktijkpercelen die op "geïntegreerde"
wijze werden behandeld (A1 t/m A4), kwamen in 1991betervoordedagdan inhetjaar
daarvoor. Dit wordt met name veroorzaakt
door een enigszins naar boven bijgestelde
N-bemesting voor de "geïntegreerde" percelen. Hierbij moet bedacht worden dat op de
"gangbare" percelen al jaren een zuinig bemestingsbeleid wordt toegepast en dat ook
de inzet van pesticiden op "gangbare"percelensteeds kritischer wordt bekeken.

delde van de afgelopen 20 jaar. April werd
gekenmerkt door schraal weer met koude
nachten, vooral in de tweede helft van de
maand. Rond 20 april kwam een paar keer
flinke nachtvorst voor. Mei en juni waren te
koud, terwijl de temperatuur in juli ruim
boven het gemiddelde lag. In augustus t/m
oktober lagen de dagtemperaturen boven
het gemiddelde en de nachttemperaturen er
onder. In de maanden juli t/m september
kwamen 22 zomerse dagen voor (temperaturen boven 25°C), waarvan 11 in juli, 7 in
augustus en 4 in september. Van de 11dagen in juli waren er drie die boven de 30°C
uitkwamen en daarmee tot de tropische dagenworden gerekend.
Depraktijkgewassen
Deweersomstandigheden waren in hetalgemeen gunstig voor het uitvoeren van de buitenwerkzaamheden, maar er kwamen toch
een paar slechte perioden voor, waarbij de
gewassen het moeilijk hadden. Het zaaien
•
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Grafiek2. Overzicht van de gemiddelde maximum- en minimumtemperatuur over 1972 t/m 1990 in
vergelijkingmet1991.
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In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van
de opbrengsten in 1991. Hierbij kan voor de
verschillende gewassen nog het volgende
worden opgemerkt:
Wintertarwe
De wintertarwe is in de herfst van 1990 onder gunstige omstandigheden gezaaid, behalve op perceel A 7 waar na het oogsten
vande aardappelproeven de structuur al niet
ideaal was. Door de natte novembermaand
kon hier niet eerder dan op 17en 18december worden gezaaid onder niet al te beste
omstandigheden.Omdatergedurende dewinter ook nog slemp optrad,was de stand van

het gewas zodanig dat ernstig werd overwogen om er maar zomertarwe in te zaaien.
Omdat de stand van de ondervrucht (graszaad) wel redelijk was, is besloten het gewas maar te laten staan. Dat is niet gebeurd
met perceel B 12 dat begin november juist
onder zeer gunstige omstandigheden was
gezaaid. Door de vele regen in die maand
verslempte de fijne structuur echter zodanig,
dat overzaaien met zomertarwe het beste
leek.
Zomertarwe
Gezien de plaatselijk zeer slechte stand van
de wintertarwe op B 12 en het feit dat in

Tabel5.GegevensvandepraktijkgewassenophetPAGV-proefbedrijf in1991.
gewas
wintertarwe

zomertarwe
zomergerst

pootaardappelen
consumptieaard.
suikerbieten

zaaiuien
stasmslabonen
doperwten
witlof
graszaad
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perceel

oppervlakte

ras
in kg/ha

A 7
A 13
A 14
B 10
B 11
B 12
G103
A 6

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

Arminda
Obelisk
Obelisk
Herzog
Herzog
Minaret
Minaret
Prisma

B 1
B 2
C 4
C 6
C 8
A 19
C 9
A 1
A 8
A 5
A 15
B 5
C 5
C 7
G103
A 3
B 6
B 3
A 4
B 4

4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
6,3
4,0
6,0
6,9
6,9
7,2
4,2
4,2
4,2
3,2
5,6
4,0
4,2
6,2
1,8
1,0
6,0
14,9

A 2
G103

Prisma
Prisma
Blenheim
Prisma
Blenheim
Bintje E
TurboA
Turbo
Bintje
Herald
Univers
Univers
Hilde
Univers
Hilde
Hysam
Hysam
AstreI
Charmette
Faro
Focus
Koket
Apache

netto
opbrengst
7.190 kg
8.000kg
8.000kg
7.020kg
7.020kg
6.720kg
7.680kg
6.660kg
5.300kg
5.300kg
6.010 kg
6.690 kg
6.200 kg
32.250 kg
35.400 kg
64.350 kg
64.200 kg
70.600 kg
58.350 kg
69.000 kg
69.380 kg
75.000 kg
70.600 kg
67.450 kg
59.400 kg
10.480kg
5.350kg
132.600 st
128.000 st
900 kg
1.810 kg

voorvrucht
aardappelproeven
zaaiuien
consumptieaardappelen
snijmais
witlof
zaaiuien
proef diverse gewassen
snijmais- ensuikerbietenproeven
groenteproeven
groenteproeven
gras
gras
gras
zomergerst
gras
suikerbieten
proeven diverse gewassen
proeven diverse gewassen
graszaad
zomergerst
gras
gras
zomergerst
zomergerst
stamslabonen
groenteproeven
pootaardappelen
zomergerst
zomergerst
wintertarwe
wintertarwe

1992 proeven op dit perceel moesten komen.waarbij een onregelmatige gewasstand
in de voorvrucht storend werkt, is besloten
hier zomertarwe te zaaien. Er werd op 26
maart gezaaid nadat de grond (met de overgebleven wintertarwe) tweemaal met de
triltandcultivator was bewerkt. Ondanks deze
intensieve bewerking bleek er later toch nog
vrij veel wintertarwe-opslag in de zomertarwe te staan. Uiteindelijk bleef de opbrengst
slechts 300 kg onder die van de nabijgelegen wintertarwe die niet was overgezaaid.
Waarom de opbrengst op het perceel op G
103 ruim 900 kg hoger was dan op perceel
B 12, is moeilijk teverklaren.
Zomergerst
Alle percelen werden rond 11 maart gezaaid. De opkomst leverde geen problemen
op, maar de ontwikkeling van de percelen B
I en B2wasergonregelmatig door de diverse voorvruchten en proeven. Alle percelen
werden éénmaal tegen meeldauw gespoten
en éénmaal tegen luizen. Het volgerst-aandeel in het ras Blenheim was 68 % en in het
ras Prisma 79 %. Het eiwitgehalte was voor
beide rassen 9,3 %.
Graszaad
Het graszaad van beide percelen is in de
herfst van 1989 gelijktijdig met de wintertarwe gezaaid.Voor Koket was dit 10kg per ha
en voor Apache 7,5 kg. Na de oogst van de
dekvrucht kreeg het perceel Koket 175 kg
kas per ha en dat met Apache 130 kg. Op
I I maart werd Koket nog een keer met 350
kg kas bemest, terwijl Apache naast een
bemesting van 200 kg kas op 8 maart nog
een overbemesting kreeg van 130 kas op 24
mei. Deze laatste bemesting zorgde er ook
voor dat bij de oogst een flinke hoeveelheid
groene massa moest worden verwerkt. Of
dit ook de opbrenst ten goede is gekomen
ras
Bintje E
TurboA

valt moeilijk te zeggen;in ieder geval was de
opbrengst van Apache veel hoger dan van
Koket.
Pootaardappelen
Het Turbo-pootgoed is op 3 en 4 april
geplant; dat van de Bintje 4,5 en 6 april. Het
poten gebeurde in één werkgang met de
rotorkopeg voorop de trekker en de pootmachine erachter. De opkomst, de groei en
de selectie leverden geen noemenswaardige
problemen op. De Bintjes werden doodgespoten op 19 en 20 juli en de Turbo's op 22
juli. Het loof werd hierbij eerst met een 4-rijige loofklapper vóórop de trekker geklapt en
daarna in een aparte werkgang met een
rijenspuit (twee doppen per rij) doodgespoten. Hierbij bleek één bespuiting met 4 liter
Reglone per ha voldoende. Vanwege de
droogte werd het perceel Turbo het eerstgerooid (13-15 augustus) en daarna het perceel Bintje (15-20 augustus). De maatverdelingwas zoals onderaan isweergegeven.
Consumptieaardappelen
Het verschil in behandeling van de beide
percelenwas nietgroot. Het perceel metTurbo werd op "geïntegreerde" wijze geteeld.
Dit komt tot uitdrukking in het feit dat hier
geen chemische onkruidbestrijding is uitgevoerd, terwijl het perceel met Bintje behandeld is met 1 kg Sencor. Tegen Phytophthora werd tweemaal minder gespoten, met
daarnaast een besparing van 20 % op elke
bespuiting die wel is uitgevoerd. Voor de
loofvernietiging is op beide percelen gekozen voor het loofklappen met een vierrijïge
loofklapper voorop de trekker zonder na te
spuiten. Bij het perceel Bintjes zijn de
sproeisporen nog wel even nagespoten,omdat hier nog wat ongeklapt loof was achtergebleven. Beide percelen zijn bemest volgens de methode van het bladsteeltjeson-

20/28mm

28/35mm

35/45mm

45/50mm

2,9 %
3,1 %

24,7 %
11,3%

60,0 %

10,4%

35/50mm

>50mm

68,9 %

2,0 %
16,0%

69

ras
Bintje
Turbo

<35mm

35/40mm

40/50mm

<50mm

onderwatergewicht

5,4 %
5,8 %

8,9 %
8,5 %

35,4 %
36,9 %

50,3 %
48,8%

464
390

derzoek. Het perceel met Turbo had een
basisbemesting gekregen van 135 kg N en
het perceel met Bintje van 150 kg N. Hierop
volgde voor beide percelen een overbemesting van 52 kg N op 5 juli. Het was in beide
gevallen niet meer nodig om een tweede
overbemesting te geven. De maatverdeling
was zoals hierboven isweergegeven.
Suikerbieten
De suikerbieten hadden het met name in de
beginfase moeilijk. Alle percelen zijn vrijwel
gelijktijdig gezaaid, op 29 en 30 maart, onder gunstige omstandigheden. De opkomst
was goed, maar daarna was er eerst een
koude en schrale periode in april/mei, gevolgd door een koude en natte periode in
juni. Het gewas bleef er daardoor lang open
bijstaan. Een merkwaardig punt was nog dat
nade nachtvorst die rond 20 april optrad,de
meeste percelen nauwelijks schade hadden
opgelopen, behalve perceel A 15 waar
ongeveer nog 45000 planten overbleven
(onregelmatig verdeeld). Omdat dit perceel
als eerste geoogst moest worden, is besloten hier niet over te zaaien. Gezien de
opbrengst wellicht geen verkeerde beslissing, al bleef de opbrengst beduidend achter
bij de andere percelen. Hierbij speelt echter
ook de vroege oogst een rol. De percelen A
5 en G 103 zijn als laatste gerooid en konden vanwege de beperkte opslagruimte niet
apart worden gehouden. De opbrengstgegevens van deze twee percelen isdan ook een
gemiddelde van deze beide percelen. Het
gemiddelde suikergehalte over alle percelen
kwam uit op 16,3%, de hoeveelheid tarra op
15%en dewinbaarheidsindex op88,5.
Zaaiuien
De beide uienpercelen zijn ongeveer gelijktijdig gezaaid (van 27 tot 29 maart). Omdat
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A 3 in de "geïntegreerde" rotatie ligt is hier
weer getracht zo weinig mogelijk chemicaliën inte zetten.Aan kunstmest is in beide
gevallen ongeveer 400 kg23-23-0 gestrooid.
De chemische onkruidbestrijding op A 3 bestond vóór opkomst uit een bespuiting met2
liter Round-up (op 13 april) en na opkomst
uit een bespuiting met een mengsel van 2,5
liter Propachloor + 1 kg Lironion + 0,5 liter
Exell (op 24 mei), gevolgd door een bespuiting met 0,6 liter Actril (op 31 mei). Op B
6 werd vóór opkomst gespoten met 4,5 liter
propachloor + 2 liter Stomp (9 april) en na
opkomst nogmaals met 7 liter propachloor
(24 mei). Beide percelen waren tot de oogst
redelijk schoon. Bij de bestrijding tegen de
bladvlekkenziekte werd voor beide percelen
gebruik gemaakt van de waamemingsgegevens in de proef "geleide bestrijding bladvlekkenziekte". Voor het perceel A 3 leverde
dat geen grote problemen op, maar voor B6
dat nog een keer vaker werd gespoten, had
dat een flinke aantasting van deze ziekte tot
gevolg. Waarschijnlijk is de ontwikkeling van
het gewas (en ook de ziekte) op dit laatste
perceel wat vlotter geweest door de luwe
ligging achter een windsingel. Hierdoor ging
het gewas al vroeg strijken en afrijpen,
hetgeen de opbrengst niet ten goede kwam.
De opbrengst is weergegeven in bruto kg,
omdat bij het schrijven van het verslag alle
uien nog inopslag lagen.
Stamslabonen
Door het natteweer injuni konden de bonen
niet eerder dan op4juli worden gezaaid. Op
11 juli viel er weer een plensbui die 26 mm
water bracht, waardoor het land opnieuw
blank kwam te staan. Na deze natte periode
volgde een lange droge tijd, waarbij het gewas eind augustus zichtbaar leed van de
droogte. Omdat het niet mogelijk was te beregenen, was de opbrengst lager dan de

laatstejaren.
Doperwten
Het was de bedoeling om de doperwten op
dit perceel in de "geïntegreerde" rotatie onkruidvrij te houden zonder inzet van herbiciden. Doordat vrij veel nachtschade voorkwam, is op het laatste moment toch nog
besloten om te spuiten met 1,5 liter Basagran. Als deze bespuiting in een vroeg stadium was uitgevoerd, had volstaan kunnen
worden met de helft van de hoeveelheid
middel. Hieruit blijkt dat een verkeerde keuze in het begin een verhoogde inzet van bestrijdingsmiddelen nodig kan maken. Detoegepaste bestrijding had overigens een uitstekend resultaat en voor de bestrijding van
ziekten en plagen was alleen nog een be-

spuiting nodig van 0,5 kg Pirimor tegen luizen. De TM-waarde van het geoogste produkt lag rond 110.
Witlof
Bij de door ons gehanteerde teelwijze blijkt
het elkjaar weer moeilijk te zijn om een aantal van 160.000 opzetbare pennen te realiseren. De ruggen (op 75 cm) konden op tijd
worden gefreesd (27-29 maart) waardoor ze
bij de zaai op 14 en 15 mei goed waren bezakt. Door het droge weer in meiwas deopkomst weliswaar mager, maar als alle planten goed waren uitgegroeid, zouden er voldoende opzetbare pennen zijnverkregen.
De oogst verliep overigens vlot, dankzij het
gunstige weer in oktober.
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Proefbedrijf OBSte Nagele
Algemeen
In 1991 hebben zich op het OBS bedrijf grote veranderingen voltrokken. Dit betreft inde
eerste plaats het opheffen van het gangbare
bedrijf. Debelangrijkste reden hiervoor isdat
het gangbare bedrijf niet langer nodig is als
referentiebedrijf voor het geïntegreerde bedrijf, nu de geïntegreerde landbouw in ons
land ondertussen op grote schaal wordt toegepast door de zogenaamde innovatiebedrijven. Ookaangrondigeevaluatieovereentienjarige periode (1980 - 1990) heeft doen besluiten tot het opheffen van het gangbare
bedrijf.
In de plaats van het gangbare bedrijf kwam
een experimenteel bedrijf. De keuze hiertoe
hield verband met het reeds bestaande geïntegreerde bedrijf. Het geïntegreerde bedrijf
heeft ten aanzien van de pesticidenbesparing een stapje terug gedaan, zodat dit zonder alte grote risico's door de praktijk isover
te nemen (niveau van bijvoorbeeld de innovatiebedrijven). Hierdoor ontstond er behoefte aan een bedrijf dat weer grensverleggend
bezig kon zijn. Op het experimenteel bedrijf
wordt nagegaan of nog een verdere beperking van pesticidengebruik mogelijk is. Daarnaast wordt opdit bedrijf ook een meerjarige
vergelijking gemaakt tussen kunstmest en
organische mest.

drijven inde praktijk.
Het gevolg van deze ontmenging is onder
andere dat de vruchtwisseling veel intensiever is geworden, de oppervlakte bouwland twee keer zo groot is geworden en er
mest moetworden aangekocht.
Verder is besloten dat er meer mogelijkheden komen voor deelonderzoek naar biologische en geïntegreerde landbouw. Hierbij
wordt met name het semi-praktijkgerichte
onderzoek bedoeld dat past in het desbetreffende systeem (grote proefvelden, afgestemd op machinebreedtes, zonder te grote
verstoring van de restvan het perceel).
In 1991 is op kavel E96 een nieuw kavelpad
gerealiseerd.Voor kavel E98 zit dit nog inde
planning. Daarnaast is ook een koppeling tot
stand gebracht tussen de computer op
Havenweg 2en de bewaarschuur opHavenweg 6. Hierdoor kan de bewaring van deze
schuur beter en efficiënter geregeldworden.
Wat de machines betreft zijn dit jaar aangeschaft :een nieuwe trekker van 100 pk (trekker van 80 pk ingeruild), een vuilwaterpomp
en twee stuwtjes voor het beregenen, een
grote landbouwwagen voor transport van
kuubskisten, een nieuwe hogedrukspuit en
een nieuwe elektrische ijzerzaag.
Resultaten

Een andere grote verandering is dat besloten werd het BD-bedrijf te veranderen van
een gemengd bedrijf in een BD-akkerbouw/vollegrondsgroenten bedrijf. De belangrijkste redenen hiervoor waren:
- Het terugtrekken van een informele toezegging van een groter melkquotum, zodatweer het oude quotum gehanteerd zou
moetenworden.
- Een grondige evaluatie over een tienjarige
periode.
- De steeds grotere ontmenging van BD-be-
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Ook dit voorjaar konden we vroeg aan de
slag vanwege de geringe neerslag gedurende de winter en het voorjaar. Reeds op 18
maart werden de zomergerst en zomertarwe
gezaaid; op 26 maart werd begonnen met
de zaai van de suikerbieten en op 29 en 30
maart met de zaai van uien. Op 3 april is
een begin gemaakt met het poten van aardappelen;de laatste kwamen op 10april inde
grond.

De vlotte start werd later teniet gedaan vanwege veel te lage temperaturen. Ook moest
er bij de witlof weer beregend worden om de
opkomst te verbeteren. Het koude weer veroorzaakte veel (extra) werk op het BDbedrijf; de gewassen (peen en uien) groeiden nauwelijks, in tegenstelling tot het onkruid.
Dejuni-maand was zeer nat; de onkruiddruk
met name op het BD-bedrijf dreigde uit de
hand te lopen. Net op tijd kwam in juli de
kentering. De ommekeer was echter zo
drastisch, dat eind juli al weer beregend
moest worden. Zelfs bij de aardappeloogst
moest eerst de beregening ingezet worden
om de harde bovenkorst op de ruggen weer
zacht te maken.
Verder was het qua weer een voortreffelijk
najaar en konden alle oogstwerkzaamheden
vlot, optijd en onder goede omstandigheden
verlopen.
De fysieke opbrengsten voor 1991 zijn (voor
zover bekend) weergegeven intabel 6.
De belangrijkste aspecten van de bedrijfsvoering zullen hieronder in het kort per systeemworden besproken.
Experimenteelbedrijf
Vooral het experimenteel bedrijf leent zich
bij uitstek voor het doen van deelonderzoek,
doordat dit bedrijfssysteem niet in zijn ge-

heel bedrijfseconomisch wordt meegenomen. Zo is er in de uien een vergelijking uitgevoerd van branden met rijenbespuiting als
onkruidbestrijding (vlak voor opkomst). Deze
rijenbespuiting is uitgevoerd met een zelfgebouwde versie (één sleepvoet per bed; vijf
spleetdoppen op een rij). De ervaringen zijn
redelijk positief, hoewel het niet meevalt om
dejuiste vloeistofafgifte te krijgen en recht te
rijden (despuitbreedte isslechts ± 12cm !)
In de consumptieaardappelen is voor het
eerst ervaring opgedaan met het uitbrengen
van kippendrijfmest nâ het poten. Dit is gebeurd door de montage van smalle wielen
op de drijfmesttank, zodat tussen de pootrugjes door konworden gereden. De mest is
ondergewerkt met een trilschoffelmachine
(de aanaarders koekten te veel aan en de
rijenfrees liep te langzaam I). Een groot bezwaar blijft het draaien opde kopakker.
De uitgestelde rugopbouw als onkruidbestrijding in de aardappelen werkte dit jaar op
drie bedrijven minder goed. Begin mei werd
besloten de ruggen te frezen aangezien de
planten bijna boven kwamen. Door de kou
ging de bovengrondse groei echter erg langzaam,terwijl het onkruid welverder kiemde.
Hierdoor moesten diverse maatregelen genomen worden om het later gekiemde onkruid aan te pakken (schoffelen en aanaarden op experimenteel en geïntegreerd
bedrijfssysteem; afeggen, schoffelen enaanaarden op BD-bedrijfssysteem).

Tabel6. Fysiekeopbrengstenvandevergelijkbaregewassenbinnendedriebedrijfssystemenvanhet
OBSin1991innettotonnenperha
gewas

experimenteel

geïntegreerd

biologisch-dynamisch

consumptieaardappelen
suikerbieten
(suikerpercentage)
wintertarwe (16%)
zaaiuien
winterpeen

56 (Agria;40/-)
68,5 (Univers)
(15,5)
6,9
43 (40/-)

53* (Agria;40/-)
54,5 (Rima)
(15,5)
7,3
47 (40/-)
±60*

±35* (Santé;35/-)

—

—
±6*
± 28* (35/-)
77**

* exacteopbrengst nognietbekend
** peenbestemdvoorsapbereiding
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Er is getracht wintertarwe en zomergerst
met een wiedeg onkruidvrij te houden. Er is
vroeg begonnen (half maart bij de wintertarwe) en in totaal is vijf keer gewiedegd.
Het blijkt echter dat met name probleemonkruiden (duizendknopigen, witte krodde, varkensgras) moeilijk in hun geheel kunnen
worden bestreden. De onkruiden die na de
eerste keer eggen zijn blijven staan, zijn de
tweede keer alweer moeilijker te bestrijden.
Verder zijn alle percelen van dit bedrijf onderverdeeld in stroken waar alleen kunstmest wordt toegepast en in stroken waar
kunstmest en drijfmest wordt gebruikt. De
bedoeling is dit in meerdere jaren te blijven
volgen om zicht te krijgen op het verschil in
meerjarige toepassing van organische mest
ten opzichte van kunstmest met het oog op
deuitspoeling.
Geïntegreerd bedrijfssysteem
De meest extreme handelingen, met name
ten aanzien van (te) hoog risico of (te) speciale apparatuur worden hier nu achterwege
gelaten. Zo worden uien niet meer afgebrand bij opkomst, maar wordt vóór opkomst
weer een bodemherbicide ingezet via een
rijenbespuiting. Een ander voorbeeld is de
loofdoding bij aardappelen; hier wordt niet
langer de brander toegepast maar wordt
gebruik gemaakt van klappen met rijenspuiten. Wat de bestrijding van Phytophthorabetreft is weer overgeschakeld naar het strakke schema van om de 7 - 9 dagen spuiten,
maar wel met een lagere dosering (afhankelijkvan de resistentie van het desbetreffende
ras). Uiteraard worden met middelen gebruikt met een zo laag mogelijk gehalte aan
actieve stof. Desondanks zijn er nog problemen geweest met Phytophthora inde maand
augustus, enerzijds vanwege een hoge druk
van de schimmel en anderzijds vanwege
lange dauwnachten. Op het experimenteel
bedrijf moest Ridomil worden ingezet maar
op het geïntegreerd bedrijf kon met twee
keer AACuram worden volstaan. Helaas
heeft deze veel meer actieve stof dan Ridomil.
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Het uitrijden van de drijfmest gebeurde ook
dit jaar weer met de sleepslangenmachine.
Deze is verbeterd door sporenwissers aan
de tank te monteren, waardoor tijdens het
uitrijden, gelijktijdig de sporen worden losgetrokken.
In de wintertarwe is voor het eerst aangeaard bij de tweede keer schoffelen. Dit lukte
goed omdat dit gewas zich daarvoor bij uitstek leent. Verder viel de ziektedruk mee en
kon volstaan worden met een behandeling
tegen luis (verlaagde dosis).
Bij de suikerbieten is verder onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en verspreiding
van Rhizomanie, onder andere door de teelt
van tolerante en vatbare rassen. De problemen met onkruiden (met name varkensgras)
op dit perceel waren groot, waardoor vaak
met een lage dosering (in rijenbemesting)
moest worden ingegrepen. Het resultaat viel
uiteindelijk mee.
Biologisch-dynamischbedrijfssysteem
Doordat geen vee meer wordt gehouden, is
hier de oppervlakte bouwland verdubbeld en
moest uitgekeken worden naar andere gewassen. Er is gekozen voor een vruchtwisseling van 1:6 (minimumeis bij een biologisch bedrijf in verband met grondgebonden
ziekten en plagen). Hierdoor ontstonden zes
percelen van elk 3,7 ha. Het bouwplan voor
1991 was als volgt: gras/klaver - knolselderij
- wintertarwe - uien - winterpeen - wintertarwe - aardappelen. Een belangrijke consequentie is dat de arbeidspieken groter zijn
geworden; er moet (nog) meer aanspraak
gemaakt worden op vakantiehulp om het
onkruid de baas te blijven. Dit geldt met
namevoor deteelt van uien.
Een ander gevolgvan het afschaffen van het
vee is dat mest moet worden aangekocht.
Voorlopig kan voor een derde deel in de
behoefte worden voorzien door eendeal met
een ecologisch geitenbedrijf (ruil van ons
stro tegen zijn mest). De rest van mest zal
waarschijnlijk afkomstig zijn van een gang-

baar vleesveebedrijf (potstalmest).
peen-zaai, 50 cm vlakveldsteelt gezaaid met
Eénvandedoelstellingen opdit bedrijf isdat een pneumatische machine, idem gezaaid
niet meer mineralen (Pen K) worden aange- met een bietenzaaimachine). De ruggenteelt
voerd dan erworden afgevoerd (dus niet ont- viel uiteindelijk wat tegen qua opbrengst en
trokken !). Dit betekent dat het tekort moet sortering, hoewel de onkruidbestrijding veel
worden aangevuld met vlinderbloemigen (als gemakkelijker was.
ondervrucht ondergranenofals hoofdgewas).
Verder is een proefveldje met Escort tussen
Ook op het BD-bedrijf zijn mogelijkheden ge- de Santé-consumptieaardappelen geplaatst,
creëerd voor deelonderzoek. Dit jaar is bij- Escort heeft een hoge resistentie tegen Phyvoorbeeld inde uien gekeken naar eenvijftal tophthora.Terwijl de Santé eindjuli onder de
verschillende zaalsystemen (beddenteelt, Phytophthora liep, bleef de Escort er geheel
ruggenteelt op 75 cm alswitlof-zaai, idem als vrijvan en kon "gezond"afrijpen.
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Evenhuis,A.
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van 21 april t/m 23 april in Hohenheim, Duitsland. Het doel was oriëntatie naar toepassing van milieuvriendelijke afdekmaterialen voor detuinbouw ter vermindering van pesticidengebruik.
Krikke,A.T.enH.P. Schoorlemmer
van 9september t/m 13september inGrignon, Frankrijk, waar zij het EAAE-seminar bezochten.
Kruistum,G.van enA.R.Biesheuvel
van 19september t/m 21 september inArras, Frankrijk, waar zij deelnamen aan de elfde tweejaarlijkse
internationale witlofdagen.
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Loon,CD.van
van 28 april t/m 9 mei inTripoli, Libië. Het doel was identificatie van de mogelijkheden voor deteelt van
aardappelen inLibië.
van 23 meit/m 25 mei in Rostock, Duitsland,waar hijde Council Meeting van de European Association
for Potato Research bijwoonde.
Meijer, B.J.M.
van 23 november t/m 25 november in Rome, Italië. Het doel was bespreking van de organisatie van de
conferentie inVerona in maart 1992: "Informaties andTelematics inAgriculture",
van 27 november t/m 29 november in Kopenhagen, Denemarken, voor het deelnemen aan de
workshop "Computer-based plant protection advisory systems".
Meijer, B.J.M,enA.J.Scheepens
van 7 t/m 8 november in Parijs, Frankrijk. De halfjaarlijkse werkbijeenkomst in het kader van het EGproject "Cooperative development of Decision Support Software (DSS) using agricultural information
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Mheen,H.J.vande
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discussiëren over de problemen bij nieuwe ontwikkelingen.
Rijniersce,K.
van 30 meit/m 21juni in Kwangju,Zuid-Korea. Hetdoel was beoordeling van opzet van landbouwkundig onderzoek ten behoeve van agrarische produktie in landaanwinningsgebieden.
Schoneveld,J.A.
van 11 september t/m 14 september in Oost-Engeland, waar hij deelnam aan de studiereis van de
NTS-commissiepeen.
Titulaer, H.H.H.
van 15 september t/m 19 september in Ulm, Duitsland, waar hij het VDLUFA Kongress 1991 bijwoonde.
Timmer, R.D.
van 4juni t/m 6juni in Londen, Engeland. Het doel was zich op de hoogte stellen van de ontwikkelingen bij het onderzoek naar de bestrijdingsmogelijkhedenvan hetgerstevergelingsvirus ingranen.
Visser,C.L.M,de
van 7december t/m 21 december in Indonesië. Het doel was advisering met betrekking tot gewasfysiologisch onderzoek aan sjalot en knoflook in het kader van het Lehri-project.
Wijnands,F.G.
van 5 juni t/m 9 juni in Boisneville, Frankrijk, waar hij deelnam aan de bijeenkomst van de Europese
lOBC-werkgroep "Intergrated Farming Systems".
Zande,J.C.vande
van 11 september t/m 13 september in Kopenhagen, Denemarken. Het doel was overleg met Engelse
en Deense onderzoekers op hetgebiedvan spuittechniek.
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ƒ
125.Onderzoek naar groeistofschade bijwitlof (Cichorium intybus L.var. foliosum) inde seizoenen 1986/1987t/m 1988/1989. Ir.G.van Kruistumen ing.C.vanderWel, mei 1991. ƒ
126.Teeltonderzoek tennisbloem in Nederland. Ing. J.G.N. Wander, ing. H.P. Versluis en ir.
P.M.Spoorenberg, mei 1991
ƒ
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127.Rendabiliteit van een verminderde bodembelasting. Bedrijfseconomische evaluatie van
een lagedruk-berijdingssysteem. Ing. S.R.M.Janssens,juli 1991
ƒ 10,128.Effect van de hoogte en een deling van de stikstofbemesting op de opbrengst enkwaliteit van zomergerst. Ing. R.D. Timmer, J.G.N.Wander en ir. I.D.C. Duijnhouwer, december 1991
ƒ 10,129.Bepaling vande informatiebehoeften vanagrarische ondernemers. Ir.P.W.J. Raven,ing.
H. Drenth,ing.S.R.M.Janssens endrs.A.T.Krikke
ƒ 10,130.Landbouwtechnische-, economische-, bedrijfskundige- en milieu-aspecten bij het toedienen en direct inwerken van dierlijke organische mest in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt. Ing. G.J.van Dongen,september 1991
ƒ 10,131.Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr. ir.A. Darwinkel, september 1991
ƒ 10,132.Groei, ontwikkeling en opbrengst van witte kool in relatie tot hettijdstip van planten. Dr.
ir.A.P.Everaarts en C.P.de Moei, september 1991
ƒ 10,133.Information modelling for arable farming. Integrate vertaling van verslag 67 (Het globale
informatiemodel Open Teelten),oktober 1991
ƒ 10,134.Het verloop van wegrotten van moederknollen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder en
ir.C.B. Bus,december 1991
ƒ 10,135.Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven op Trichodorus-gevoelige
grond. Ing.A. Bosendrs.A.T. Krikke,december 1991
ƒ 10,136.Kwantitatieve aspecten van de verdelingsnauwkeurigheid van meststoffen. Ing. D.T.
Baumann,december 1991
ƒ 10,137.Vergelijking van het bewaren van fijne peen op het veld, onder stro en in de natte koeling. Ing.J.A. Schoneveld,december 1991
ƒ 10,138.Jaarverslag 1989 proefproject Borgerswold. Ing.J. Boerma,januari 1992
ƒ 10,139.De invloed van de intensiteit van het bouwplan op pootaardappelen, suikerbieten en
wintertarwe (vruchtwisselingsproefveld FH82). Ing. H.W.G. Floot, ir. J.G. Lamers en ir.
W.van den Berg,januari 1992
ƒ 10,Publikaties
6. Witloftreksystemen, een vergelijking van produktie, arbeidsbehoefte, en financieel resultaat; ing.M.v.d.Ham,ir.G.van Kruistum en ing.J.A. Schoneveld (IMAG),januari 1980 ƒ 6,50
7. Virusziekten in pootaardappelen; ing.A. Schepers en ir.C.B. Bus,februari 1980
ƒ 3,50
11. 15jaar "De Schreef"; ing.O. Hoekstra,februari 1981
ƒ 12,50
12. Continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten; ir. J.G. Lamers, februari 1981
ƒ 10,17. Volgteelt van stamslabonen na doperwten; ing. L.M. Lumkes en ir. U.D. Perdok, oktober 1981
ƒ 10,19. Jaarverslag 1981,mei 1982
ƒ 15,21. Werkplan 1983,februari 1983
ƒ 10,22. Jaarverslag 1982,juli 1983
ƒ 15,23. Kwantitatieve informatie 1983 -1984; september 1983
ƒ 20,24. Werkplan 1984,februari 1984
ƒ 10,25. Jaarverslag 1983,juni 1984
ƒ 10,26. Kwantitatieve informatie 1984-1985, september 1984
ƒ 20,27. Jaarverslag 1984,februari 1985
ƒ 10,28. Werkplan 1985,februari 1985
ƒ 10,29. Kwantitatieve informatie 1985 -1986;september 1985
ƒ 20,30. Effectenvangrotedrijfmestgiftenbijdeteeltvansnijmaïs;ir.J.J.Schröder, september 1985 ƒ 10,31. Werkplan 1986,maart 1986
ƒ 10,32. Jaarverslag 1985,april 1986
ƒ 15,33. Kwantitatieve informatie 1986-1987, september 1986
ƒ 20,34. Werkplan 1987,maart 1987
ƒ 10,35. Jaarverslag 1986,april 1987
ƒ 15,36. Informatiemodel 'OpenTeelten'-bedrijf, juni 1987
ƒ 10,-
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37. Kwantitatieve informatie 1987-1988; augustus 1987
ƒ 20,38. Jaarboek 1986; november 1987
ƒ 30,39. Werkplan 1988, maart 1988
ƒ 10,40. Jaarverslag 1987,april 1988
ƒ 15,41. Kwantitatieve Informatie 1988-1989, augustus 1988
ƒ 20,42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir. CD. van Loon en
J.F.Houwingjanuari 1989
ƒ 20,43. Jaarboek 1987/'88;februari 1989
ƒ 35,44. Bouwplan envruchtopvolging. Ir.T.G.F.M.Aerts en ir.W.A.M.Kromwijk, maart 1989
ƒ 20,45. Werkplan 1989,april 1989
ƒ 10,46. Jaarverslag 1988,april 1989
ƒ 15,47. Handboek voor de akkerbouw endegroenteteelt indevollegrond,augustus 1989
ƒ 35,48. Kwantitatieve Informatie 1989-1990. Ing. W.P. Noordam en ir. L.A.J. van de Wiel, oktober 1989
ƒ 20,49. Jaarboek 1988/'89, oktober 1989
ƒ 35,50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G.
Wijnands
ƒ 15,51. Werkplan 1990,april 1990
ƒ 10,52. Jaarverslag 1989,juni 1990
ƒ 15,53. Kwantitatieve Informatie 1990-1991,september 1990
ƒ 25,54. Jaarboek 1989/1990,december 1990
ƒ 35,55. Werkplan 1991, februari 1991
ƒ 15,56. Jaarverslag 1990,mei 1991
ƒ 15,57. Kwantitatieve Informatie 1991-1992,september 1991
ƒ 25,58.Jaarboek 1990/1991, oktober 1991
ƒ 35,59. Bedrijfshygiëne inde praktijk, november 1991
ƒ 15,60. Werkplan 1992,februari 1992
ƒ 10,61. Jaarverslag 1991, april 1992
ƒ 15,Themaboekjes
2. Vruchtwisseling;februari 1981
3. Consumptie-aardappelen;december 1982
4. Snijmaïs; maart 1984
5. Zomergerst; november 1985
6. Kwaliteitszorg bijdeteeltvanwitlof; december 1985
7. Organische stof inde akkerbouw, februari 1986
8. Geïntegreerde bedrijfssystemen, 17november 1988
9. Vruchtwisseling, november 1989
10. Benutting dierlijke mest indeakkerbouw, maart 1990
11. Bewaring vanvollegrondsgroenten, december 1990
12. Bodemgebonden plagenenziekten van aardappelen,november 1991
OBS-uitgaven
1. Verslag over 1980 (mei 1983)
2. Verslagover 1981 (december 1983)
3. Verslag over 1982 (mei 1984)
4. Verslag over 1983 (augustus 1985)
5. Verslag over 1984 (augustus 1986)
6. Verslag over 1985 (mei 1988)
7. Verslag over 1986 (april 1991)
8. Verslag over 1987 (december 1991)
Teelthandleidingen
1. Blauwmaanzaad,april 1977
2. Zaaiuien, maart 1985
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ƒ 7,50
ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 20,ƒ 20,ƒ 20,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 5,ƒ 10,-

4. Bleekselderij,september 1977
11. Prei, december 1985
12. Witlof, teelt van dewortel en produktie van het lof, augustus 1989
13. Voederbieten,april 1983
14. Doperwten,augustus 1983
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiemplanten ƒ 15,-"),maart 1985
16. Knolvenkel, maart 1984
17. Sluitkool, mei 1985
18. Bloemkool,oktober 1985
19. Sla,oktober 1985
21. Suikerbieten,december 1986
22. Andijvie, augustus 1987
23. Wintertarwe, september 1987
24. Kroten,juli 1988
25. Luzerne,september 1988
26. Graszaad,oktober 1988
27. Stamslabonen, november 1988
28. Teeltvandroge erwten, maart 1989
29. Teelt van augurken, november 1990
30. Teelt van knolselderij, november 1990
31. Teelt van spruitkool, november 1990
32. Teelt van rabarber, februari 1991
33. Teelt vantuinbonen, maart 1991
34. Teeltvanvlas,april 1991
35. Teelt van triticale, april 1991
36. Teelt van peen,juni 1991
37. Teelt van schorseneren,oktober 1991
38. Teelt van spinazie, november 1991
39. Teelt van plantuien, november 1991
40. Teelt van radicchio, november 1991
41. Teelt van winterrogge,december 1991
42. Teelt vanwitte asperge, december 1991
43. Teeltvan boerenkool, maart 1992

f
f
f
f
f

5,10,20,10,10,-

f
f
f
f
f
f
f
f

12,50
10,0,10,10,15,10,15,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,f 5,f 5,f 5,f 5,ƒ 5,f 5,ƒ 5,f 5,ƒ 0,f : >0,ƒ 5,ƒ ' 5,ƒ - 5,f • 0,f 0,f 5,ƒ • 5,-

Korteteeltbeschrijvingen
1. Teunisbloemen, maart 1986
3. Paksoi enamsoi, augustus 1986
4. Bosui,december 1986
7. Courgette en pompoen,december 1988,
8. Chinese kool, november 1989

5,5,5,5,ƒ ' 0,-

Nietopgenomenineenreeks
Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadministratie),januari 1988
Phomabijaardappelen. Ing.A. Schepers en ir. CD. van Loon,maart 1988

ƒ

f
f
f
f

f : 35,5,-

97

lossebestellingen
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgiro-rekening nr.22.49.700 van het PAGV, Lelystad,metvermelding van de uitgave(n) die uwilt ontvangen.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uitdevolgende abonnementen:
- akkerbouw-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie
- akkerbouw-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. akkerbouw
- vollegrondsgroente-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte vollegrondsgroente- enalgemene informatie
- vollegrondsgroente-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de
vollegrondsgroenteteelt
- totaal-praktijk:
bevatopdepraktijkgerichte informatie,zowelvoordeakkerbouw alsvoor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-verslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoek-informatie, zowelvoor de akkerbouw alsvoor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uitgaven uontvangt bij een bepaald abonnement:
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PAGV-uitgaven
Werkplan
Jaarverslag
Jaarboek
Kwantitatieve Informatie
publikaties akkerbouw
publikaties vollegrondsgroenteteelt
publikaties algemeen
teelthandleidingen akkerbouw
teelthandl. vollegrondsgroenteteelt
verslagen akkerbouw
verslagen vollegrondsgroenteteelt
verslagen algemeen
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ƒ100,- ƒ175,-

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

ƒ75,- ƒ125,-

ƒ150,- ƒ100,- ƒ250,-

U wordt abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening-nummer 22.49.700 van het PAGVte Lelystad,metvermelding van het betreffende abonnement.
U ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar.
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het
abonnement isschriftelijk mogelijktot 1november van het abonnementjaar.
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