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PROJECTNUMMERIHG
Elk projectnummer bestaat uit vijf cijfers.De eerste twee cijfers betreffen hoofdgroepen van algemene onderzoekterreinen; het derde cijfer geeft
het vakterrein aan; het vierde en vijfde cijfer (1 t/m 99)geven het volgnummer aan,dat gekoppeld is aan de eerste twee cijfers.
Hoofdgroepen vanalgemene onderzoekterreinen (eerste twee cijfers).
Afdeliiig_Be_d£ijfssyn_these_
01. opzet,begeleiding en evaluatie van de resultaten van technische proefnemingen
02. structurele ontwikkelingenin de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
03. Bedrijfsvoering en bedrijfsbeleid op akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
04. afzet, prijsvorming en kwaliteit

08. bedrijfseconomische advisering
09. overig onderzoek

Afde^ing_Tej:hn^s£hJDjidej:^oek_inB.edrjijj[s;ve_r_
10. bewerkingssystemen
11 hoofdgrondbewerking
12 zaai-/pootbedbereiding
13 verzorgingsbewerking
14 stoppelbewerking
15 erosiebestrijding
16 grondontsmetting
17 werktuigkeuze
18 zaaien en poten
19 berijding (incl. oogst en transport)
20 bodemgeschiktheid
21 grondverbetering
22 beregening
23 waterverbruik gewas
24 waterhuishouding van de grond
25 anorganische bemesting
26 organische afvalstoffen

band

27. organische bemesting
28. teeltfrequentie envrucht
opvolging

29. groeirégulatoren
30. allelopatie
31. persistente stoffen in de
grond
gewasbescherming
nematologie
mycologie
entomologie
onkruidkunde
cultuurgewas als onkruid/
als waardplant
38. kwaliteit
39. algemeen

32.
33.
34.
35.
36.
37.

Afdeling Teeltonderzoek
Granen
40. algemeen
41. tarwe
42. gerst
43. rogge
44. haver
45. overige gewassen
Handelgewassen
46. algemeen
47. raaigrassen
48. roodzwenk
49. veldbeemd
50. oliehoudende gewassen
51. vezelgewassen
52. overige gewassen
Wortel- en knolgewassen
53. algemeen
54. consumptie- en pootaardappelen
55. fabrieksaardappelen
56. bieten (suiker)
57. kroot
58. peen
59. schorseneer
60. radijs en ramenas
61. koolrabi
62. knolselderij
63. overige gewassen
Bolgewassen
64. algemeen
65. uien
66. prei
67. overige gewassen
Blad- en stengelgewassen
68. algemeen
69. asperge
70. spinazie
71. andijvie
72. sla (kropsla,bindsla, ijssla)
73. witlof
74. bleekselderij
75. rabarber
76. overige gewassen

Koolgewassen
77. algemeen
78. bloemkool
79. boerenkool
80. Chinese kool
81. rode kool
82. savooie kool
83. spruitkool
84. witte kool
85. overige gewassen
Peulvruchten
86. algemeen
87. erwten (doperwt, droge erwten,
capucijners)
88. tuinboon, veldbonen
89. stambonen (stamsla,wit, bruin)
90. stokbonen (snij.pronk,spek,sla)
91. overige gewassen
Vruchten
92. algemeen
93. augurk
94. overige gewassen
Voedergewassen
95. algemeen
96. snijmaïs
97. meng-en dubbelteelten
98. overige gewassen
Alg_emeen:
99. Literatuurstudie

Vakterreinen (derde cijfer)
1.bodem- en grondbewerking
2. plantevoeding
3. gewasbescherming
4. overige groeifactoren en vruchtwisseling
5.werktuigen en arbeid
6. oogst en bewaring
7.verwerking, afzet en kwaliteit
8. optimale verhouding van de produktiefactoren
9. rassen en gebruikswaarde
0. overige activiteiten
Enkele voorbeelden:
02.8.01 Analyse, interpretatie en evaluatie van de gegevens uit de structuurenquête akkerbouw- en vollegrondsgroenteteelt.
08.0.01 Onderzoek ten behoeve van de verstrekking vankwantitatieve informatie voor de bedrijfseconomische advisering in de akkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt.
10.1.01 Onderzoek naar de toepassing van nieuwe grondbewerkingssystemen.
26.2.01 De invloed van de toediening van organische afvalstoffen opde
fysische en chemische bodemvruchtbaarheid binnen vruchtwisselingssystemen.
37.3.01 Onderzoek naar de mogelijkheden opslag van een gewas involggewassen tevoorkomen, respectievelijk te bestrijden.
42.3.01 Invloed van ziektebestrijding en stikstofbemesting op opbrengst en
kwaliteit van wintergerst.

Afdeling Bedrijfssynthese
Afdelingshoofd: J. Kamminga
Afgesloten projecten:
01.5.10. Het oplossenvan eenaantal technische enarbeidskundige problemen
bijdewitloftrek incontainers (IMAG nr.508).
02.8.01 Analyse, interpretatie en evaluatie van de gegevens uit de structuurenquête akkerbouw- en vollegrondsgroenteteeltbedrijven.
08.5.03 Beoordeling van onderdelen van bedrijfsplanning (IMAG nr.443).
projectnummer
01.8.03 Economische evaluatie van het vruchtwisselingsonderzoek en de
bouwplanprogrammering.
H. Preuter.
Een bedrijfseconomische vergelijking zal worden uitgevoerd tussen
de verschillende bouwplannen van de bouwplannenproef op "De
Schreef"met als basis de periode 1975-1980.
01.5.06 Het opnemen van gegevens van de vollegrondsgroenteteelten in de
IMAG-data service voor het berekenen van taaktijden (IMAG nr.504).
J.A. Schoneveld,G.v.d. Werken (IMAG).
De gegevens betreffende de oogst van asperges, sla en andijvie
zullen op ponsdocumenten worden vastgelegd. Tevens zullen degegevens van sluitkool en preiworden ingevoerd.
01.8.11 Het ontwikkelen van een model ter bepaling van de optimale teelttechniek van een gewas in relatie tot het te verwachten opbrengstniveau.
P.K. Cevaal,R. Duynhouwer, H. Preuter.
Onderzoek zal worden verricht naar de wijze waarop het model moet
worden opgezet. Voor het gewas wintertarwe zal getracht worden de
relevante technische relaties te formuleren.
01.3.12 Economische evaluatie van de bestrijding van onkruid, ziekten en
plagen in bedrijfsverband.
P.K. Cevaal,H. Preuter.
Voor het gewas suikerbieten zal in het zuidwestelijke zeekleigebied worden nagegaan hoe de feitelijke onkruidbestrijding, zowel
chemisch als mechanisch, wordt uitgevoerd. Vervolgens zal worden
onderzocht of verdere optimalisatie van de onkruidbestrijding mogelijk is,bij een beperkte aanwending van chemische middelen.
01.5.13 Proces-en arbeidsstudies bij enkele nieuwe gewassen
(nieuw) (IMAG nr.495).
F.J. Edens,J.A. Schoneveld.
Er zullen tijdstudies worden uitgevoerd voor de gewassen broccoli,
knolvenkel, Chinese kool en ijsbergsla.
Daarnaast zullen procesanalyses worden opgesteld aan de hand van
informatie uit de praktijk, de voorlichtingsdienst en de afdeling
Teeltonderzoek van het PAGV.

08.0.01 Onderzoek ten behoeve van de verstrekking vankwantitatieve informatie voor de bedrijfseconomische advisering in de akkerbouw en
de vollegrondsgroenteteelt.
M. v.d. Ham,W.P. Noordam.
Er zal een nieuwe uitgave worden voorbereid en gepubliceerd. De
informatie zal worden aangepast aan de meest recente gegevens.
Voorts zullen nog enkele aanvullingen enwijzigingen worden aangebracht.
08.8.05 Het opstellen van standaardmatrices voor de bedrijfseconomische
advisering vankleinere bedrijven met overwegend groenteteelt.
P.K. Cevaal,R.Duynhouwer,vacature.
Het verzamelen van de benodigde data zal worden afgerond. Daarna
zal het standaard-optimalisatiemodel worden opgebouwd, waarna de
verzamelde dataworden ingebracht.
Tenslotte zal begonnenworden met het uittesten van hetmodel.
08.8.06 Toepassing en evaluatie van het systeem van bedrijfseconomische
advisering met standaardmatrices voor akkerbouwbedrijven.
P.K. Cevaal,R. Duynhouwer.
De matrices zullen worden aangepast i.v.m. prijswijzigingen. Het
project zal worden afgesloten met een evaluatie van de opgedane
ervaringen met het systeem.
09.8.01 Onderzoek naar de bedrijfseconomische betekenis van actuele ontwikkelingen in de teelt en bewaring vanakkerbouw- envollegrondsgroenteteeltprodukten.
R.Duynhouwer,H. Preuter,vacature.
In dit verband zullen de volgende onderwerpen verdere aandacht
krijgen:
- het optimale plantgetal bij de witlofteelt in relatie tot het
trekresultaat;
- het bewaren van spruiten aan de stam;
- het al dan niet aankopen van planten (bijv.bloemkool, prei).
09.8.02 Bepaling van de bedrijfseconomische effecten van (zoet)water(nieuw) voorziening in zuidwestelijk Nederland.
P.K. Cevaal.
Voor het gebied Schouwen-Duiveland zal worden nagegaan wat de kosten en effecten zijn van zoetwatervoorziening in combinatie met
beregening.
Dit zal worden nagegaan aan de hand van een aantal bedrijfsopzetten, waarbij het gemiddelde huidige bouwplan wordt gehanteerd.Tevens zal worden gewerkt met enige scenario's voor alternatieve
bouwplannen.

LEI-DETACHEMENT BIJ HET PAGV

Afgesloten projecten:
02.8.52 Economische perspectieven van bedrijven met gemengd grondgebruik
(LEInr.338).

projectnummer
02.8.50 Studiebedrijven akkerbouw (LEI nr. 330).d. Onderzoek samenwerkingsvormen (LEI nr. 330d).
K.J. vanAst,R. H. Lalkens.
De documentatie van drie bedrijfscombinaties wordt voortgezet. De
ontwikkeling van deze organisatievorm zal voor de periode na 1mei
1972 worden geanalyseerd. Het tussentijds concept-verslag wordt
opgesteld.
02.8.51 Bijzondere akkerbouwvormen (LEI nr.333).
K.J. vanAst,B.J.M. Meijer.
Aan dit project wordt in 1981 niet gewerkt.
02.1.53 Perspectieven voor de akkerbouw op lichte en droogtegevoelige
gronden (LEI nr.339).
K.J. vanAst,B.J.M. Meijer.
De verzameling van bedrijfseconomische en technische gegevens op
vier akkerbouwbedrijven inMidden-Limburg, die dank zijkunstmatige beregening en een aanzienlijke organische mesttoevoer een intensief grondgebruik kunnen realiseren,wordt voortgezet.
Het concept-rapport waarin, op basis van begrotingen, de bedrijfseconomische mogelijkheden die de toepassing indiverse combinaties
biedt, zijn geanalyseerd, zal verder worden bewerkt tot eindrapport.
02.8.54 Analyse van 25 jaar ontwikkelingen op BIEB-bedrijven (LEI nr.343).
K.J. vanAst,R.H. Lalkens,B.J.M. Meijer.
Onderzoek naar de ontwikkeling over een periode van ca.25 jaar op
basis van boekhoudingen van een tiental bedrijven in de Wieringermeer en twee groepen bedrijven indeNOP.
Bij de analyse zal met name aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van de kg-opbrengsten. Het concept-verslag wordt
opgesteld.

02.3.55. Produktiemogelijkheden en bedrijfsresultaat inhet zuidwestelijke
(nieuw) zeekleigebied (LEInr.332).
K.J. van Ast,R.H.Lalkens, B.J.M. Meijer.
In samenwerking met de betrokken regionale consulentschappen zal
Op basis van begrotingen onderzoek worden verricht naar het bedrijfseconomische perspectief van verschillende alternatieve produktiemogelijkheden.Hierbijwordt vooral gedacht aan groenteteelt
in de vollegrond op akkerbouwbedrijven. Binnen het zuidwestelijke
zeekleigebied worden daarbij de mogelijkheden per landbouwgebied
onderzocht. Het uiteindelijke doel is om, op bedrijfseconomische
basis, tekomen tot een prioriteitsstelling van produkten waarvoor
marktonderzoek naarmogelijkhedenvoor afzetvergroting gewenst is.
Het concept-verslag over dit onderwerp wordt opgesteld.
04.7.50 Macro- en micro-economische aspecten van de aardappel(teelt) (LEI
nr.340).
K.J. vanAst, B.J.M.Meijer,L.C. Zachariasse.
- Voortzetting van deadministratie van zes akkerbouwbedrijven met
stamselectie als studiebedrijf.
- Volgen van ontwikkelingen binnen de fabrieksaardappelteelt.
- Analyse van technische factoren, vooral met betrekking tot de
arbeidsbehoefte,voor eenaantal rassen om inzicht te verkrijgen
in de kostenopbouw van basispootgoed.
- Volgen van ontwikkelingen binnen de poot-en de consumptie-aardappelteelt.
- Opstelling van kwantitatieve modellen van stamselectie en pootappelteelt.
- Oriëntatie omtrent de kwalitatieve en organisatorische afstemming op bijzondere produktbestemmingen en bewerkingsmogelijkheden.
- Concurrentiepositie van de aardappelteelt inhet bouwplan inandere produktiegebieden in deEuropese Gemeenschap.
- Begeleiding factor-analyse onderzoek bij consumptie-aardappelen
in het zuidwestlijke kleigebied.
(Dit project wordt in samenwerking met het LEI-hoofdkantoor en
deskundigen van buitenhet LEI gerealiseerd.)
04.8.51 Waarde van grond voor contractteelt en zaaiklare verhuur (LEI
nr.331).
K.J. vanAst,B.J.M. Meijer.
Voor contractteelten en zaaiklaar verhuurd land wordt via modelmatige benadering de grondslag voor een juiste beloning van die
activiteiten onderzocht.
Bewerking van concept-verslag tot eindverslag.

Afdeling TechnischOnderzoek inBedrijfsverband
Afdelingshoofd: A. van der Schaaf.
projectnummer
10.1.01 Onderzoek naar de toepassing van nieuwe grondbewerkingssystemen.
L.M. Lumkes, e.a.
De verslaggeving over de tweede rotatie van het grondbewerkingssystemenonderzoek te Westmaas zal in samenwerking met de onderzoekpartners in 1981 worden afgerond in een zogeheten "Verslag
Landbouwkundig Onderzoek" (Engelstalig). Daarnaast zullen enkele
afsluitende artikelen worden geschreven.
Het onderzoek naar de effecten van bewerkingssystemen op het
proefveld PAGV1 zal worden geïntensiveerd, onder andere door het
cultivateren op de beddenteelt zo mogelijk te vervangen door een
combinatie van spitten en cultivateren.
10.1.02 De invloed van tractie, werktuigen en bewerkingstechnieken op
grond en gewas.
L.M. Lumkes,e.a.
Het onderzoek naar aspecten van de teelt en de oogst van aardappelen in het kader van het opslagprobleem wordt in 1981 afgerond,
o.a. door verdere ontwikkeling van apparatuur voor chemische bestrijding.
Nieuw is participatie in een commissie met de AVEBE, de LH (Landbouwtechniek), het IMAG en het CLA ter bestudering van nieuwe
technieken bij de oogst van fabrieksaardappelen.
Voortgezet wordt het onderzoek op de beddenteelt versus meer gangbare bewerkingssystemen (PAGV1) met daarin aspecten van werktuigen, bodemstructuur en berijding van de grond. Dit geldt ook
voor het oriënterende praktijkonderzoek naar de zaaibedbereiding
op zandgrond, en de invloed van berijding met extreem zware aslasten op zowel grond als gewas.
11.4.01 Onderzoek naar de relatie vruchtwisseling, hoofdgrondbewerking,
bodemstructuur.
L.M. Lumkes.
Het onderzoek blijft geconcentreerd op een beschrijving van verschillen in bodemstructuur, met name in zaai- en pootbedbereiding
bijuiteenlopende vruchtwisseling en hoofdgrondbewerking.
15.1.03 Onderzoek naar de wijzen van bodemstabilisatie (bodemconditie) op
stulfgevoelige en slempgevoelige gronden.
L.M. Lumkes, e.a.
Het gelijktijdig zaaienvan suikerbieten en eengraanals bodembedekker op stulfgevoelige grond wordt samen met de voorlichtingsdienst, de afdeling Onderzoek in de Regio's, loonwerkers en een
bestrijdingsmiddelenfirma inproeven op praktijkschaal voortgezet.
Uitbreiding van het systeem wordt vooral in noordoost Nederland
verwacht.

16.4.01. Onderzoek naar de gevolgen vangrondontsmetting voor het bouwplan.
CA.A.A. Maenhout.
Het onderzoek naar de invloed vangrondontsmetting op deverschillende gewassen in een bouwplan zal in vruchtwisselingsproeven
zowel landelijk als regionaal worden voortgezet.
Over het onderzoek op het regionale onderzoekcentrum "Vredepeel"
zal eeneindverslag worden samengesteld.
16.3.02 Onderzoek naar de invloed van grondontsmetting op het voorkomen
van ziekten, plagen en onkruiden en op de kwaliteit en het opbrengstniveau van groentegewassen.
J.M.M,vanBakel,R.Meier.
De in dit kader aangelegde proef moet dit jaar verdwijnen als gevolg van de noodzakelijke bouw van een kas. In overleg zal getracht worden om een nieuwe proef op te zetten. De eerste
grondontsmetting zal inde herfst van 1981 plaats kunnenvinden.
20.2.01 Onderzoek naar de invloed van het bodemprofiel op de opbrengst en
dekwaliteit van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen.
P.Nicolai.
In het kader van dit project zal een bijdrage worden geleverd aan
het factoranalyseonderzoek inhet zuidwestelijke kleigebied (proj.
56.4.03) en zal aandacht worden besteed aan bodemvariabiliteit in
proefvelden.
21.2.01 Onderzoek naar de uitwerking van methoden van mechanische verbetering vanhet bodemprofiel op de technische mogelijkheden van het
akkerbouw- envollegrondsgroenteteeltbedrijf.
P.Nicolai.
Nagegaan zal worden op welke wijze gestalte kanworden gegeven aan
het zoeken van oplossingen voor de problemen die zich voordoen
t.a.v. het effect op langere termijn. In 1981 is de aandacht met
name gericht op de zuidelijke zandgronden.
22.1.05 Beregeningsonderzoek met vollegrondsgroentegewassen op enkele
regionale onderzoekcentra in het zuiden des lands (ICW 60.13).
A.J.Hellings,D.A. van derSchans.
Bij de beregeningsproef op asperges op het Meterikse Veld zal dit
jaar het accent liggen op eendetailkartering van de bodemtoestand
van het proefveld. De wijze waarop deze proef wordt voortgezet
hangt mede af van de bodemvariabiliteit. Ook zullen metingen
gedaanworden m.b.t.het functioneren van het beregeningssysteem.
Opbrengstwaarnemingen en beregening zullenals invoorgaande jaren
uitgevoerd worden. Op het regionale onderzoekcentrum Breda zal
alleen geadviseerd worden als hier behoefte aan bestaat.
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23.1.01 Berekening van het waterverbruik van groentegewassen in de vollegrond in verschillende teeltcentra over korte perioden met behulp
van blokevaporimeters (ICW 60.12).
A.J. Hellings,D.A. van derSchans.
Na de beëindiging van de evaporimeterwaarnemingen zal in overleg
met het KNMI, de CAD's voor Bodemkundige Aangelegenheden en de
Vakgroep voorNatuur- enWeerkunde van de Landbouwhogeschool nagegaanworden hoe de voorlichting en het onderzoek van de nodige gegevens over de gewasverdamping voorzien kan worden.
Van vroeger opgedane ervaringen en nieuw uit te voeren berekeningen zal eenafsluitende publikatie gemaakt worden.
23.8.02 Watervoorziening in relatie tot gewasproduktie/gewasverdamping.
A.J.Hellings,D.A. van der Schans.
De beregeningsproef op de "Sinderhoeve" te Renkum zal begonnen
worden met consumptie-aardappelen en spinazie. Er zal veel tijd
besteed worden aan het afregelen en ijken van nieuwe beregeningsenvochtmeetapparatuur.
Er kan met één sproeiwagen halfautomatisch en met één sproeiwagen
in handbediening gewerkt worden. Het basisstation dat voor besturing, beveiliging en registratie dient te zorgen, kan pas eind
tegemoet gezienworden.
25.2.04 Bemesting inbedrijfsverband.
H.H.H. Titulaer.
In samenwerking met het IB zullen 30 stikstoftrappenproefvelden
(met aardappelen)worden aangelegd, om d.m.v. het N-mineraalonderzoek te komen tot een beter N-bemestingsadvies voor aardappelen.
Naast de knolopbrengst zal veel aandacht aan de in-en uitwendige
kwaliteit van de knollenworden besteed.
Met de conservenindustrie ,het IB, de Vakgroep Bodemkunde en Bemestingsleer van deLH enhet CAD Bodemaangelegenheden indeTuinbouw zullen 24 stikstofproevenworden aangelegd om te onderzoeken
in hoeverre het mogelijk is op basis van N-mineraalonderzoek van
de grond te komen tot een stikstofbemestingsadvies voor spinazie
met een redelijke opbrengst en een zo laag mogelijk nitraatgehalte.
Op de zuidelijke zandgronden zal een proef worden aangelegd waarbij de beregening van aardappelen zal worden gecombineerd met een
gedeelde stikstofbemesting.
26.2.01 De invloed van de toediening van organische afvalstoffen op de
fysische en chemische bodemvruchtbaarheid binnen vruchtwisselingssystemen.
H.H.H. Titulaer.
Van het organische stof-proefveld teWijnandsrade zullen de tot nu
toe verkregen resultaten worden verwerkt. Het onderzoek zal worden
voortgezet.
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26.2.02 De invloed van verschillende hoeveelheden en soorten drijfiaest op
de kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten van akker- en tuinbouwgewassen.
H.H.H. Titulaer.
Het permanente drijfmesttrappenproefveld op het regionale onderzoekcentrum "Vredepeel" zal worden voortgezet. Een van de onderzoekobjecten is het nagaan van de stikstofwerking van varkensdrijfmest bij toediening in het najaar en voorjaar. Het gewas in
1981 is aardappelen.
Op hetzelfde onderzoekcentrum zal de opbrengst en kwaliteit van
conservenspinazie worden gevolgd in afhankelijkheid van verschillende drijfmesthoeveelheden en stikstoftrappen. Door middel van
een regeninstallatie zal de vochtvoorziening optimaal worden gehouden. Het vruchtwisselingsonderzoek (maïs/suikerbieten) te
Milheeze zal onveranderd worden voortgezet.
26.2.03 De invloed van toediening van afvalwaterzuiveringsslib op de opbrengst enkwaliteit van akker-en tuinbouwgewassen.
H.H.H. Titulaer.
Het onderzoek wordt volgens afspraak en gemaakte plannen voortgezet.
28.4.01 Onderzoek naar de onderlinge relatie en beïnvloeding van gewassen.
0.Hoekstra.
De opbrengstcapaciteit van aardappelen en suikerbieten wordt bepaald bij variërende frequenties en verschillende voorvruchten
voor deze beide gewassen. In de nauwe rotatie wordt het effect van
cumulatieve grondontsmetting nagegaan.
Voorts wordt in teamverband (CABO, IB, IPO, LH, Phyt. Laboratorium, Stiboka) gezocht naar het complex van oorzaken dat aan de
waargenomen opbrengstdepressies ten grondslag ligt en in hoeverre
deze belemmerende factoren zijn op te heffen. In dit kader worden
afzonderlijke veld- en potproeven genomen.
Voor 1981 valt daarbij de nadruk op de mogelijke invloed vanVerticillium dahllae en Streptomyces scabies en zullen ook enkele
rassenworden getest op frequentietolerantie.
28.4.02 Onderzoek naar de produktiecapaciteit van aardappelen en suikerbieten innauwe rotatie en continuteelt.
J.G. Lamers,e.a.
De verschillen in opbrengst van zowel aardappelen als suikerbieten
in de vruchtwisselingsproef PAGV1 zullen op hun oorzaken worden
bestudeerd. De invloed van bodemchemische, -fysische en -biologische factoren wordt nagegaan. Extra aandacht zal worden gegeven
aan de invloed van Verticillium, het effect van de losse grond op
het object rijbanen en de bodemvariabiliteit.
Tevens zal in aansluiting op het onderzoek op "De Schreef" en om
de LH afd. Landbouwplantenteelt een rassenproef worden aangelegd
om de invloed van rassen op het optreden van opbrengstverschillen
als gevolg van de teeltfrequentie te bestuderen.
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28.4.03 Onderzoek naar grondsoort- en gebiedsgebonden aspecten van vruchtwisseling.
CA.A.A. Maenhout, e.a.
Op de lopende regionale vruchtwisselingsproeven zal het onderzoek
worden voortgezet.Aan de opzet en uitvoering van eenvruchtwisselingsproef inde veenkoloniën wordt meegewerkt.
De werkzaamheden betreffende het samenstellen van op grondsoort en
gebied gerichte bouwplanhandleidingen zullen verder worden uitgebreid.
28.4.05 Onderzoek naar de onderlinge relaties tussen gewassen op vollegrondsgroenteteeltbedrijven.
A.L.Smit.
In 1981 zal een verdere oriëntatie in de literatuur, alsook incidenteel praktijkonderzoek plaatsvinden om te komen tot een vorm
van onderzoek, waarin de specifieke problemen van de intensieve
groenteteelt aandacht krijgen.
Onderzoek naar de moeheidsverschijnselen bij het gewas peen zal
voornamelijk in project 28.4.06worden ondergebracht.
28.4.06 Onderzoek naar de onderlinge relaties tussen gewassen op akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroenteteelt.
A.L. Smit.
In 1981 wordt eenvruchtwisselingsproefveld aangelegd in deN.O.P.
(regionaal onderzoekcentrum De Waag), waarin nader onderzoek uitgevoerd wordt naar de moeheidsverschijnselen bij de waspeenteelt.
Door een frequente teelt van peen (continu en 1 op 2)zal de aard
van de problemen onderzocht worden, alsook de rol van andere gewassen hierin.
Ook zal getracht worden tekomen tot een vruchtwisselingsproefveld
waarin de onderlinge beïnvloeding van akkerbouw- en groentegewassen systematisch onderzocht kan worden.
Door middel van een enquête in het zuidwestelijke zeekleigebied
zal geprobeerd worden inzicht te krijgen in het bouwplan van akkerbouwbedrijven met groenteteelt, ervaringen in de geschiktheid
van voorvruchten, knelpunten etc.
32.4.02 Onderzoek naar de betekenis van vruchtwisselingsgebonden bietenpathogenen.
CA.A.A. Maenhout,e.a.
Verschillende werkzaamheden in dit project, zoal de IOLB-proef te
Westmaas, waarbij geïntegreerde bestrijding van voorjaarsinsekten
wordt onderzocht, en het Intensieve Bietenteeltproject met als
aandachtsgebied het bietecystenaaltje, zullen ongewijzigd worden
voortgezet.
Een proef ter bestrijding van Rhizoctonia-wortelrot zal worden
uitgevoerd bij voldoende aantasting.
Op het regionale onderzoekcentrum Vredepeel zal een meerjarige
proef worden aangelegd om na te gaan welke bestrijdingsregimes
t.a.v. het gele bietecystenaaltje nodig zijn bij frequente teelt
van suikerbieten.
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33.3.03 Incidenteel nematologisch onderzoek.
C.Kaai, C.P. de Moei.
In het kader van dit project zijn mogelijkheden tot het doen van
onderzoek naar onverwacht optredende problemen.
De veldproef waarbij de rol van Paratrichodorus teres bij de op
zeer lichte marine zandgronden optredende slechte groei van verschillende gewassen (o.a. ui en suikerbiet) werd onderzocht, zal
worden herhaald. Hiernaast zal getracht worden door proefplekkenonderzoek nadere gegevens te verkrijgen.
33.3.04 Bietecystenaaltjes inakkerbouw- en groentegewassen (IPO 4-4-4).
C.Kaai, C.P. de Moei.
De proef te Dirkshorn waarbij zowel de invloed van het bietecystenaaltje op de opbrengst van spruitkool als ook de vermenigvuldiging van deze aaltjes op het gewas werden onderzocht, zal
worden herhaald. Medewerking zal worden verleend aan een in zuid
west-Nederland uit tevoeren veldproef waarin de invloed van enige
systemische nematiciden op de opbrengst van spruitkool zal worden
bepaald. Het proefplekkenonderzoek m.b.t. het gele bietencystenaaltje zal worden voortgezet.
34.3.01 Incidenteel mycologisch onderzoek bij groentegewassen.
J.M.M,v.Bakel,R.Meier.
In het kader van dit project zijnmogelijkheden tot het verrichten
van onderzoek naar onverwacht opkomende problemen.
- Inventarisatie en onderzoek ter bestrijding van rotstruiken
wordt voortgezet.
- Het onderzoek naar de bestrljdingsmogelijkheden van valse meeldauw wordt voortgezet. Als proefgewassen fungeren augurk, bloemkool, sluitkool en spinazie.
- Onderzoek naar de bestrijding van witte roest (Albugo Candida)
wordt voortgezet.
- Knolvoet in koolgewassen. Het onderzoek naar de mogelijkheden en
onmogelijkheden van bestrijdingsmethoden en/of -middelen wordt
voortgezet.
35.3.01 Indcidenteel entomologisch onderzoek.
J.Ph. vanDriest.
Onverwacht opkomende problemen op het gebied van plagen kunnen in
het kader van dit project worden onderzocht.
35.3.02 Bestrijding van aardrupsen,Agrotis segetum (Denis en Schiff).
J.Ph. vanDriest.
Dit onderzoek zal inAlkmaar worden voortgezet in ter plaatse gezaaide knolvenkel, waarbij diverse middelen worden beproefd. Door
op verschillende tijdstippen te zaaien, zal tevens worden onderzocht in welke periode het bestrijdingsonderzoek het beste kan
plaatsvinden.
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35.3.03 Onderzoek tenbehoeve vanhet vaststellen van bestrijdlngsdrempels
bijplagen.
J.Ph. van Driest.
Het onderzoek wordt in samenwerking met het IPO gericht op het
voorkomen en bestrijden vankoolrupsen, koolluis en late koolvlieg
inspruitkool.
36.3.02 Onderzoek naar de gebruikswaarde van herbiciden voor vollegrondsgroenteteelt.
J. Jonkers,e.a.
Koolgewassen.
Voortzetting van het onderzoek bij ter plaatse gezaaide en uitgeplante kool (o.a.spruitkool en sluitkool).
Schorseneren.
Het onderzoek terbestrijding van composiet-onkruiden (o.a.kamille, knopkruid enkruiskruid)wordt voortgezet.
Witlof.
Voortzetting van het onderzoek van 1980;de nadruk wordt gelegd op
de bestrijding van onkruiden die tot dezelfde familie behoren als
dewitlof.
Prei.
In late prei die in het volgende jaar wordt geoogst, doen zich
problemen voor met late veronkruidlng. Getracht zalworden met een
oriënterende proef dit probleem op te lossen met thans toegelaten
middelen.
36.4.03 De invloed van gewas, teelttechniek envruchtwisseling op onkruidpopulaties.
H.F.M.Aarts,e.a.
Om meer inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op
de grootte en samenstelling van onkruidpopulaties zal onderzoek
worden uitgevoerd naar de invloed van milieufactoren, met name de
bodemtemperatuur, op dekieming van onkruidzaden.
Onderzoek naar het effect van methode en tijdstip van hoofdgrondbewerking op de onkruidpopulatie is eind 1980 gestart en wordt
voortgezet.
De invloed van enige gewassen op de groei en zaadvorming van
kleefkruid wordt nagegaan door jonge kleefkruidplanten op verschillende tijdstippen te planten.
De selectieve toepassing van niet-selectieve herbiciden en gewassen met de rope-applicator is in studie. Het PAGV heeft in deze
een coördinerende rol.
In 1981 zal de nodige aandacht worden besteed aan de synthese en
controle van geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen in suikerbieten, maïs en wintertarwe. Naar oplossingen voor knelpunten in
deze systemen wordt gezocht.
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36.4.04 Onderzoek naar eigenschappen en gedrag van akkeronkruiden.
W.G.M, van den Brand.
Het onderzoek naar eigenschappen van akkeronkruiden, geteeld als
monocultuur en in een viertal akkerbouwgewassen waarin ze zijn
gezaaid, zal in 1981 worden voortgezet. Daarbij zal de aandacht
gericht blijven op kiemingsritme en andere eigenschappen en op de
specifieke invloed van akkerbouwgewassen geteeld volgens de rotatie wintertarwe-suikerbieten-zomergerst-aardappelen op onkruidpopulaties.
37.3.01 Onderzoek naar de mogelijkheden om opslag van een gewas involggewassen te voorkomen, respectievelijk te bestrijden.
H.F.M.Aarts, e.a.
In 1981 zal aandacht worden besteed aan de doorstroming van deonderzoeksresultaten bij aardappelopslagbestrijding naar de voorlichting.
Het voorkomen en bestrijden van bietenopslag heeft aandacht (zie
ook projecten 10.1.02 en 36.4.03).
39.3.01 Onderzoek naar de mogelijkheden van gewasbescherming in de kleine
groentegewassen.
J.M.M,vanBakel,J.Ph. vanDriest,J. Jonkers,C. Kaai.
In overleg met de Plantenziektenkundige Dienst en mede op advies
van het CAD voor Plantenziekten- enOnkruidbestrijding in deTuinbouw zal,waar nodig, onderzoek met bestrijdingsmiddelen in kleine
vollegrondsgroentegewassen worden uitgevoerd.
Voor onkruidbestrijding komen in hoofdzaak herbiciden in aanmerking die in andere overeenkomstige gewassen reeds een toelating
hebben.
In 1981 zullen ter plaatse gezaaide broccoli,Chinese kool enrettich inonderzoek worden genomen.
In samenwerking met BASF (residu onderzoek)wordt aandacht besteed
aan de bestrijding van zwarte kruinen in snijselderij.
39.0.03 Onderzoek naar de mogelijkheden van remote sensing technieken ten
behoeve van landbouwkundig onderzoek.
J.G. Lamers.
De multispectraalopnamen en warmtebeelden, die op diverse tijdstippen zijn gemaakt, zullen verwerkt worden om de mogelijkheden
voor het veldonderzoek en voor het beheer van het proefbedrijf na
tegaan.
De verwerking zal gericht zijn op het onderkennen enkwantificeren
van verschillen in gewas of bodem, op het voorspellen van opbrengstverschillen en het opsporen van stressverschijnselen. Een
rapport over dit onderzoek zal worden opgesteld.
Voor het vastleggen van proefveldverschillen en ook praktijkpercelen op het bedrijf zullen vanuit de lucht kleuren- en infrarooddia's worden genomen.
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39.0.05 De invloed van bedrijfssystemen op natuur en landschap.
H.F.M.Aarts.
Direct na het zaaien van de gewassen en bij de afrijping ervan,
treedt plaatselijk vogelschade op. In 1981 zal begonnen worden met
onderzoek naar demogelijkheden om deze schade tevoorkomen.
Dit gebeurt door het stimuleren van de aanwezigheid van roofvogels
en door het oplaten van speciaal voor dit doel ontworpen vliegers.
39.0.07 Onderzoek naar de mogelijheden en gevolgen van het gebruik van
restwarmte inde land-en tuinbouw.
P.Nicolai, e.a.
In samenwerking met de afdeling Teeltonderzoek enBedrijfssynthese
van het PAGV, het IMAG, het CABO, het IB, de afdeling Natuur- en
Weerkunde van de LH, de PGEM, de RIJP, het CBA, het LEI en de
proefstations voor de 8oomkwekerij en de Fruitteelt zullen de
voorbereidingen worden afgerond en zal met het onderzoek worden
begonnen.
In de loop van 1981 zal het proefveld worden aangelegd enopgeleverd.Het proefdraaien van de installatie kan gedurende dewintermaanden plaatsvinden.
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Afdeling Teeltonderzoek.
Afdelingshoofd: Granen
Tarwe

projectnummer
41.1.01 Opbrengstbeperkende factoren bij de tarweteelt op lichte grond.
B.A. tenHag,J. Kuizenga.
Het onderzoek naar de opbrengstmogelijkhedenvanwlntertarwe,wintergerst en winterrogge zal nog één jaar op het regionale onderzoekcentrum te Borgercompagnie worden voortgezet.
Wat de optimalisering van de tarweteelt in de veenkoloniën
betreft, zal het onderzoek van CABO, IPO en IB worden
ondersteund.
41.3.03 Betekenis van multilines en mengteelt van rassen voor de oogstzekerheid en opbrengst van granen.
A.Darwinkel,B.A. tenHag,J. Kuizenga.
Het onderzoek werd in 1979 afgesloten. De resultaten van het onderzoek zijn tussentijds ineen tweetal artikelen verwerkt. Inhet
komende jaar zullende resultaten van alle proeven ineen eindverslag worden weergegeven.
41.4.04 Invloed van gewasstructuur op de korrelproduktie van granen.
A.Darwinkel.
Het onderzoek heeft het komende jaar betrekking op de compensatiemogelijkheden van het gewas. Nagegaan wordt, hoe en in welke mate
de schade van wielsporen, ontstaan na uitvoering van teelthandelingen gecompenseerd wordt.
Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de opbrengstpotentie van
zomergranen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden tot opbrengstverhoging vandeze gewassen.
41.4.05 Intensieve teeltsystemen bijwintertarwe.
A.Darwinkel,J. Kuizenga.
Het onderzoek van de laatste jaren zal worden voortgezet. Te
Lelystad, Wieringerwerf, Westmaas en Wijnandsrade worden bij een
zeer vroege en een normale zaaitijd een aantal teeltsystemen vergeleken. Te Nieuw-Beerta en Lelystad zijn dezelfde teeltsystemen
aangelegd bij variërende zaaizaadhoeveelheden. Aan soortgelijke
proeven te Emmercompascuum, Kloosterburen en Colijnsplaat zal
daadwerkelijke steunworden verleend.
Onderdelen van het teeltsysteem krijgen afzonderlijk aandacht:
- bestrijding van ziekten (zie project 41.3.06)
- onderzoek naar rijschade (Lelystad)
- toepassing van gedeelde CCC-toepassing (Lelystad/Nieuw-Beerta).
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41.3.06 Optimale ziektebestrijding in tarwe.
A.Darwinkel,B.A. tenHag,J. Kuizenga.
Na drie jaar uitgebreid onderzoek wordt het onderzoek in 1981 toegespitst op de rentabiliteit van een ziektebestrijding (1)bijhet
in de aar komen, (2)bij de bloei en (3)14 dagen na debloei.
De proeven bestaan uit 7bestrijdingsvarianten enworden aangelegd
teNieuw-Beerta, Wieringerwerf, Westmaas enWijnandsrade.
Het optreden van ziekten aan het eind van de korrelvullingsfase
wordt door een bespuiting bij de bloei onvoldoende bestreden. Te
Lelystad wordt nagegaan, in hoeverre door uitstel, dan wel door
een herhaalde ziektebestrijding na de bloei deze late afrijpingsziektenkunnenworden bestreden.

Gerst.

42.3.01 Invloed van ziektebestrijding en stikstofbemesting op de opbrengst
enkwaliteit vanwintergerst.
J.Kuizenga
Het onderzoek naar de invloed van een gedeelde- en eenmalige
toepassing vanTerpal,zal op het PAGV-bedrijfworden voortgezet.
Verder zal het onderzoek naar de perspectieven van intensieve
teeltsystemen op het PAGV-proefbedrijf te Lelystad en op de
regionale onderzoekcentra Ebelsheerd en Wijnandsrade worden
voortgezet.
Tevens zal soortgelijk onderzoek door het NIBEM plaatsvinden op
het regionale onderzoekcentrum Rusthoeve, hetgeen vanuit het PAGV
zal worden begeleid.
42.3.02 Mogelijkhedenvan latere zaai van wintergerst.
J. Kuizenga.
Het onderzoek naar de invloed van zaaitijd op de korrelopbrengst
zal opVredepeel worden voortgezet. Tevens zal een regionale proef
op A.G.Mulderhoeve enWijnandsrade worden begeleid.
In alle proevenwordt wel-en geen ziektebestrijding opgenomen.
42.8.03 Mogelijkheden voor verbetering van de brouwgerstteelt.
J. Kuizenga.
Het onderzoek naar de oorzaken van het achterblijven van zomergerst wordt voortgezet op het PAGV-proefbedrijf te Lelystad en op
de regionale onderzoekcentra Rusthoeve en Vredepeel. Daarbij zal
de nadruk liggen op stikstofbemesting, ziektebestrijding engroeiregulatoren.Voorts zal een regionale proef op Wijnandsrade worden
begeleid.
Evenals in de voorgaande jaren zal in het komende jaar samen met
het NIBEM de brouwgerstkwaliteit van enkele veelbelovende zomergerstrassen worden onderzocht.
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Handelsgewassen.
Afgesloten projecten:
47.6.02 Bepaling vanhet optimale oogsttijdstip bij raaigrassen.
48.6.02 Bepaling van het optimale oogsttijdstip bij roodzwenk.

Raaigrassen
47.2.01 De invloed van stikstofbemesting op de groei en zaadopbrengst van
raaigrassen.
W.J.M. Meijer, S.Vreeke.
In aansluiting op proeven in voorafgaande jaren worden in 1981
twee proeven geoogst op regionale onderzoekcentra, een met een
hooitype,de ander met een grasveldtype.
In deze proeven wordt de optimale stikstofbemesting vastgesteld,
rekening houdend met de in de bodem beschikbare hoeveelheid stikstof. Om het huidige advies beter te funderen, worden in deproeven ook de effecten van de herfstbemesting bestudeerd. De waarnemingen zullen zich concentreren op de invloed van de bemesting op
halmgetal, zaadzetting en zaadopbrengst.

Roodzwenk
48.4.01 Bestudering vangroei enontwikkeling van roodzwenk inrelatie tot
de zaadopbrengst.
W.J.M.Meijer, S.Vreeke.
Het doel van het project isbij te dragen aan een vermindering van
de risico's bij de zaadteelt van roodzwenk. Hoewel de kennis omtrent de plant- en gewasontwikkeling in de perioden na de oogst
van de dekvrucht nog beperkt is, heeft het onderzoek zich vooral
geconcentreerd op de periode waarin het grasgewas zich onder dekvrucht bevindt. Vooral in die fase heeft de teler de mogelijkheid
de groei van het grasgewas te stimuleren. In enkele proeven worden
de effecten op het grasgewas gevolgd van verschillende tijdstippen
van inzaai van de dekvrucht en van het graszaad, en van deverdeling over het groeiseizoen van de stikstofgift aan de dekvrucht.
Wat betreft de periode na de dekvruchtoogst is een proef aangelegd
om het effect van de standdichtheid op de gewassamenstelling te
volgen. Tenslotte zal een onderzoek beginnen naar geschikte groeiregulatoren voor graszaadgewassen, inverband met de grote invloed
van bevruchting en zaadzetting op de zaadproduktie.

48.2.03 De invloed van stikstofbemesting op groei en zaadproduktie van
roodzwenk.
W.J.M. Meijer, S.Vreeke.
In vervolg op proeven in voorgaande jaren zijn voor oogst 1981
twee proeven aangelegd om de gewasbehoefte aan stikstof in herfst
en voorjaar vast te stellen bij optimale zaadproduktie. Daarbij
wordt gevolgd welke hoeveelheid stikstof in de bodem beschikbaar
is op enkele tijdstippen en wordt geprobeerd de gewasreactie op
het stikstofaanbod vast te leggen.
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Veldbeemd
49.4.01 Bestudering vangroei en ontwikkeling van veldbeemd in relatie tot
de zaadopbrengst.
W.J.M.Meijer, S.Vreeke.
Het doel van het project is bij te dragen aan een vermindering van
de risico's bij de zaadteelt van veldbeemd. Hoewel de kennis omtrent de plant- en gewasontwikkeling in de perioden na de oogst
van de dekvrucht nog beperkt is, heeft het onderzoek zich vooral
geconcentreerd op de periode waarin het grasgewas zich onder dekvrucht bevindt. Vooral in die fase heeft de teler de mogelijkheid
de groei van het grasgewas te stimuleren. In enkele proeven worden
de effecten op het grasgewas gevolgd van verschillende tijdstippen
van inzaai van de dekvrucht en het graszaad, en van de verdeling
over het groeiseizoen van de stikstofgift aan de dekvrucht.
Wat betreft de periode nade dekvruchtoogst is een proef aangelegd
om het effect van de standdichtheid op de gewassamenstelling te
volgen.

49.2.02 De invloed van stikstofbemesting op groei en zaadproduktie van
veldbeemd.
W.J.M.Meijer, S.Vreeke.
In vervolg op proeven in voorafgaande jaren zijn voor oogst 1981
twee proeven aangelegd om de gewasbehoefte aan stikstof in herfst
en voorjaar vast te stellen bij optimale zaadproduktie. Daarbij
wordt gevolgd welke hoeveelheid stikstof in de bodem beschikbaar
is op enkele momenten en wordt geprobeerd de gewasreactie op het
stikstofaanbod vast te leggen.
Oliehoudende zaden
50.4.01 Teeltonderzoek aan oliehoudende zaden.
S.Vreeke.
De stikstofbehoefte van koolzaad gedurende het groeiseizoen wordt
bestudeerd door middel van bepaling van de stikstofvoorraad in de
boden en de stikstofopname door het gewas. In relatie hiermee
wordt ook de olie- en eiwitproduktie bepaald in het eindprodukt.
In verband met een mogelijke uitbreiding van de koolzaadteelt
wordt getracht het onderzoek behalve op de noordelijke kleigronden, ook op veenkoloniale gronden uit te voeren.
50.3.02 Bestrijding van de blauwmaandzaadgalwesp, Timaspis papaveris
Kieff.
Th. deBruin,J.Ph. vanDriest,W. van Schaik.
Dit onderzoek wordt in samenwerking met de Plantenziektenkundige
Dienst en de voorlichtingsdienst voortgezet. Bestrijdingsproeven
zullenworden uitgevoerd in het zuidwestelijke deel van Zeeland en
in de Haarlemmermeer. Aan de hand van vangbakwaarnemingen wordt
getracht het aantal bespuitingen met permethrin van drie terug te
brengen tot twee of één.
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51.6.01 De zaadproduktle van vezelvlas,
(nieuw) g. yreeke.
Het onderzoek concentreert zich op de kwaliteit van het zaailijnzaad. Momenteel is de produktie en export van zaaizaad de belangrijkste peiler voor de Nederlandse vlasteelt. In een oriënterende
proef in het afgelopen jaar is het repelen te velde beproefd met
een maaidorser. Eenhoogwaardige kwaliteit zaailijnzaad en ontkoppeling van de zaadwinning en de vlasverwerking zullen mogelijk een
zodanig saldo per hectare geven dat de vlasteelt gehandhaafd kan
blijven. Bij de dauwrootmethode zonder vooraf te repelen zijn
zaadverliezen voorgekomen tot 40%.Bovendien geeft deze wijze van
verwerking kwaliteitsverliezen vanhet zaad waardoor het niet meer
geschikt isvoor zaaizaad. Voordelen van het veldrepelen zijn
1)het arbeidsintensieve hokken en schelven verdwijnt, en
2) het warmwaterrootproces kan worden vervangen door dauwroot dat
eenmilieuvriendelijk proces is.
Aardappelen
Afgesloten projecten:
54.3.04 Landbouwkundige aspecten van het optreden en de bestrijding van
knolziekten bij aardappelen.
projectnumaier:
54.1.01 Invloed van de vochtvoorzlening op de opbrengst en kwaliteit van
aardappelen.
J.F. Houwing,C D . vanLoon.
Nagegaan zal worden in hoeverre een optimale vochtvoorziening van
het gewas via een druppelbevloeiing en een optimale N-bemesting
kunnen bijdragen aan een maximale opbrengst en aan de kwaliteit.
Voorts zullen indeze proef twee methoden voor het vaststellen van
het juiste tijdstip voor beregening worden vergeleken.
54.3.03 Onderzoek naar de mogelijkheden van bestrijding van virusziekten
bij aardappelen.
C.B.Bus,A. Schepers.
A._Toej>assin£van g^ewasb^scji^rmingsmidd^el^eii^egen ^rirusbesmetting
d_oor_iiisekten.
Op het PAGV-bedrijf zal het onderzoek naar de invloed van diverse
concentraties en frequenties van bespuitingen met minerale olie op
de besmetting van het gewas met niet-persistente virusziekten bij
pootaardappelen worden voortgezet. Om de kans op besmetting te
verhogen zal ca half juni worden gepoot. Een gelijksoortige proef
wordt op het onderzoekcentruuiVredepeel aangelegd.
Samen met het IP0 zal te Lelystad de invloed van minerale olie op
de ontwikkeling van bladluispopulaties worden nagegaan. Tevens
wordt hierbij de virusverspreiding inhet gewas bepaald.
B^_Mogelijk.he_den_tot_b^perkirig_vjïn_d^cy>breng_stdervingdoorvirus—
ziekten.
Op het onderzoekcentrumVredepeel zal een proef worden genomen met
de anti-fytovirale verbinding Dioxohexahydrotriazin (DHT), een in
Oost-Duitsland ontwikkelde stof ter beperking van de opbrengst22

derving door virusziekten. In deze proef, met het ras Bintje,worden objecten aangelegd met 0, 25,50en 100%YN-besmettlng.

54.4.06 Onderzoek naar de invloed van de fysiologische leeftijd van
pootgoed op de groei en de ontwikkeling van aardappelen.
C.B. Bus,J.F. Houwing, C D . vanLoon.
A.Onde_rzoek_naar_het^effect_erid_e_wijze_van_voorbeha_nd_eliiy^1
Koud (3-4 °C)bewaard pootgoed zal op verschillende wijzen worden
voorbehandeld. Hierbij zal een korte warmtestoot (1 à 2 dagen bij
15 resp. 25 °C)worden vergeleken met een opwarmingsduur van ca.3
weken bijca.8 °C.
jB._0nde^r^oek_naa£ d.e_geyoe_lij|heid va_n raï^sen_vooirond_er_zeeërvorming^
De lengte van de incubatieperiode, dit is de tijdsduur die
verloopt tussen het begin van de kieming en de vorming van de
eerste knolletjes (bij een bepaalde temperatuur), lijkt samen te
hangen met de gevoeligheid voor onderzeeërvorming in het veld. In
1981 zal alleen warm bewaard pootgoed in het veld worden
uitgeplant.
C_._VastsJ^elJLing T^aride_inciiba_ti_e£_eriode^£_e£.P_Llie_L£roelyermo_gei»
_in_het_^eW_v^n_b^j_v^rs^cMj:l^n^e_tem£erature£i ^ewaardje_kno_llen
vaiit_wee_rass_eii.
Dit onderzoek vormt een onderdeel van het werk dat in het kader
van de Werkgroep "Groeivermogen van de poter", waarin CABO, DLO,
IBVL, SVP, LH-vakgroep Landbouwplantenteelt en PAGV samenwerken,
wordt uitgevoerd.
In 1981 zal op een aantal tijdstippen de incubatieperiode worden
bepaald. In eenveldproef zal met twee poottijden worden gewerkt.
D^_Oiiderzoek_naar he_t effe£t_van_ontve_lling_ £p_de kwalitei_t van
poo_tgoedj_
Samen met IBVL en het regionale onderzoekcentrum Prof. Dr.J.M.van
Bemmelenhoeve zal dit onderzoek met een drietal rassenworden herhaald.
54.7.08 Onderzoek naar mogelijkheden tot verbetering van de kwaliteit van
consumptie-aardappelen.
J.F. Houwing, C D . vanLoon.
Waarnemingen in 1976 en 1977 hebben aanwijzingen opgeleverd, dat
het middel MCPA doorwas in aardappelen kan beperken. Sindsdien is
geen doorwas meer opgetreden. In 1981 zal opnieuw op de regionale
onderzoekcentra Westmaas, Kandelaar en Wijnandsrade een veldproef
worden aangelegd met verschillende concentraties MCPA enverschillende toepassingstijdstippen.
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54.4.09

Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit bij aardappelen op eenaantal bedrijven inhet zuidwesten van Nederland.
C.B. Bus,C D . vanLoon.
De gemiddelde jaarlijkse toename van de aardappelopbrengsten in
het zuidwesten van Nederland blijft de laatste jaren wat achter
bij andere delen van het land.
Ook tussen vergelijkbare bedrijven in dit gebied komen flinke opbrengstverschillen voor. Daar de verklaring voor deze verschillen
niet voldoende duidelijk is, werd in 1979 en 1980 een onderzoek
uitgevoerd, waarbij op 51 vergelijkbare bedrijven alle belangrijke
factoren die de opbrengst en kwaliteit kunnen beïnvloeden, verzameld werden. De verzamelde gegevens zullen in 1981 en 1982 worden
uitgewerkt,waarbij in samenwerking met hetLEI zal gepoogd worden
tot eenwaardering tekomen van de factoren die de opbrengst beïnvloeden.
In dit project wordt, behalve met het LEI, samengewerkt met CA
Barendrecht, Stiboka enIB.

54.2.10

Optimalisering stikstofvoeding van aardappelen.
J.F. Houwing, C D . vanLoon.
In de tweede helft van het groeiseizoen is de stikstofvoeding van
aardappelen vaak sub-optimaal. Analyse van bladsteeltjes op nitraatgehalte kan informatie geven over de N-status van de plant.
Tijdens de groeiperiode zullen in een N-trappenproef regelmatig
bladsteeltjesworden geplukt voor onderzoek op nitraatgehalte,met
het doel referentieniveaus voor een optimale N-voeding op te
sporen. Voorts zal het verloop van de stikstofopname door het
gewas tijdens de groeiperiode worden nagegaan.

54.4.11
(nieuw)

Toepassing vangroeiregulerende stoffen bij pootaardappelen.
C.B. Bus,A.Schepers.
Op het PAGV-bedrijf en op een aantal regionale onderzoekcentra zal
de groeiregulator Alar (voorheen B9) worden toegepast bij
pootaardappelen, in enkele concentraties en met verschillende
spuittijden. Vooral die rassen zullen worden beproefd die van
nature weinig knollen vormen en/of die erg grof groeien. Het effect van Alar op gewasontwikkeling, plant-habitus, loof-en knolproduktie, aantal knollen per plant, knolvorm, sortering,duur van
de kiemrustperiode en snelheid vankiemgroei zalworden nagegaan.

54.4.12 Onderzoek naar de mogelijkheid van teelt van aardappelen uit zaad.
(nieuw) Ç . B . Bus,C D . vanLoon,A. Schepers.
Verschillende teeltmethoden zullenworden vergeleken om na te gaan
op welke wijze aardappelen zo efficiënt mogelijk uit zaad kunnen
worden geteeld.Dit zaad isafkomstig van verschillende kruisingen
die perspectief lijken tebieden voor dit teeltsysteetn.
Het onderzoek vindt plaats in het kader van de Werkgroep "Aardappelen uit zaad", hierin hebben naast het PAGV zitting DLO, RPvZ,
IVP enSVP.
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54.7.13 Onderzoek naar de mogelijkheden van beïnvloeding van de sortering
(nieuw) enuitval bijconsuniptie-aardappelen.
C.B. Bus,C D . vanLoon,A.Schepers.
Op het PAGV-bedrijf en op enkele regionale onderzoekcentra zal
onderzocht worden of het mogelijk is door verschillende methoden
van voorbehandeling van pootgoed het aantal stengels per poter te
beperken endaarmee hetaantal knollen. Hiermee wordt getracht een
uniforme grove partij consuniptie-aardappelen teoogsten.
Te Wijnandsrade wordt nagegaan ofdehoeveelheid misvormde knollen
in een partij door wijziging van de plantafstand en/of potergroottekanworden verminderd.
Suikerbieten.
Afgesloten projecten:
56.4.02 Vitaliteit van suikerbietenzaad.
projectnummer:
56.1.01 Kiembedbereiding voor suikerbieten.
D. Hartmans,P.A.M.Kromwijk,J.J. Tick.
Hoge veldopkomst-percentages dienen gepaard te gaan met regelmatige veldopkomst quatijdstip ensnelheid inbeginontwikkeling.De
vochtvoorziening ende temperatuur vanhetkiemmilieu spelen hierbij een belangrijke rol. Met name de invloed van rijsporen,
ontstaan door kunstmeststrooien en zaaibedbereiding en dekwaliteit van het gegroeide produkt krijgen bij dit project speciale
aandacht.
56.4.03 De invloed van groeifactoren (incl. teeltmaatregelen) en de opbrengst vansuikerbieten opeenaantal praktijkpercelen.
J.Boer,W.A.Dekkers.
Van dit nu twee jaar lopende project - in samenwerking met CAR
Goes, 1RS en LEI - zullen de resultaten vande voorgaande jaren
worden verwerkt en in een verslag worden vastgelegd. In gezamenlijk overleg zullen aanbevelingen worden geformuleerd.
56.6.04 Verliezen bijproduktie enverwerking van suikerbieten.
D. Hartmans,P.A.M.Kromwijk,J.J. Tick.
In de praktijk is er een groot verschil tussen de gegroeide hoeveelheid produkt en het deel dat geoogst en verwerkt wordt. Dit
geeft aanleiding om het onderzoek naar teelttechnische aspecten
als gewasstructuur (veredeling van planten, uniformiteit bietgrootte etc.)insamenhang met oogstsystemen voort te zetten,teneinde verdere beperking vandeze verliezen tebereiken.
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56.1.05 Laagsgewijze pH-verhoging onder de bouwvoor door middel van injecteren vankalkmeststof invloeibare vorm.
J. Boer,J.J. Tick.
Op veel percelen in de Veenkoloniën is de pH onder de bouwvoor te
laag voor een optimale vochtopname door de biet. Het onderzoek te
Klazinaveen naar het effect van plï-verhoging onder de bouwvoor via
schuimaarde-injectie op 25 en 35 cm diepte wordt voortgezet. Het
IMAG verzorgt het technische gedeelte van de proef met betrekking
tot het injecteren.
56.4.06 Verbetering van de opkomst en groei van suikerbieten door grondbindende engrondbedekkende middelen.
J. Boer,J.J. Tick.
Door het mengwoelen en het intensieve bouwplan is de bouwvoor in
de veenkoloniën verschraald en daarmee is de kans op een slechte
opkomst en begingroei van suikerbieten ten gevolge van winderosie
toegenomen. Het onderzoek naar demogelijkheden van chemische middelen en drijfmest tegen verstuiving wordt voortgezet. Tevens
wordt het effect van enkele chemische middelen tegen verslemping
onderzocht. Samen met IMAG en regio Noord wordt op Feddemaheerd
nagegaan in hoeverre via aangepaste grondbewerking en zaaibedbereiding enchemische middelen de kans op verslemping en daarmee op
een mindere opkomst en begingroei kan worden beperkt.

56.0.08 Bepaling groeicurve suikerbieten.
(nieuw) J.J. Tick.
Voor de kennisvermeerdering rond het gewas suikerbieten ishet gewenst meer inzicht te krijgen in o.a. de loofproduktie. het name
is het in dit kader van belang te weten hoe tijdens het groeiseizoen de verdeling is tussen blad enkop.
56.4.09 Effect van plantaantal en plantgrootte op de gewasontwikkeling bij
(nieuw) suikerbieten.
W.A.Dekkers,P.A.M.Kromwijk.
De zeer geringe homogeniteit in praktijkgewassen suikerbieten bemoeilijkt de kwaliteit van het oogstwerk. Via eenmeer fundamentele benadering wordt naarwegen gezocht ommeer inzicht tekrijgen.
Via uitplanten en selectief handdunnen zal een aantal gewasstructurenworden gerealiseerd.
56.8.10 Optimalisatie van de teelt van suikerbieten tijdens de afrijpings(nieuw) fase.
W.A. Dekkers,P.A.ti.Kromwijk.
Vanaf het sluiten van de gewassen zal getracht worden het bietengewas vrij te houden van ziekten, met name meeldauw. Nagegaan zal
worden wat de invloed van een aantal behandelingen op de opbrengst
zal zijn.
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Snijmaïs
Afgesloten projecten:
96.3.03 Invloed mechanische onkruidbestrijding op de opbrengst van maïs.
96.4.04 Effect van een rogge/gras voorteelt op de oogstzekerheld van snijmaïs.
96.6.06 Invloed van het oogsttijdstip op de opbrengst en de kwaliteit van
mals.
96.2.02 Bemesting van snijmaïs.

96.2.01 Invloed van grote giften drljfmest op de groei, opbrengst en samenstelling van snijmaïs en op de bodem- en waterverontreiniging.
B.A. tenHag,H.M.G.van derWerf.
De samen met PR, IB en ICW uitgevoerde meerjarige proeven met
drijfmestgiften van 0 tot 300 ton/ha worden gedeeltelijk afgebouwd. De proef inMaarheze wordt voor verdere informatie over de
verplaatsing van de gegeven mineralen in bodem en water voortgezet. In Lelystad wordt alleen nog de nawerking op grasland onderzocht. InHeino komt de nadruk meer te liggen op devraag in hoeverre naast drijfmest nog aanvullende kunstmestbemesting gewenst
is en hoe deze optimaal moet worden aangewend
(oa
NP-rijen-bemesting).
96.4.05 Consequenties van continuteelt voor de groei en opbrengst van
maïs.
B.A. tenHag,H.H.H. Titulaer, H.M.G.van der Werf.
Samen met de afdeling TOB wordt de proef te Milheeze,waarin continuteelt maïs wordt vergeleken met een bieten/maïs-rotatie bij
twee drijfmestniveaus (0 en 300 ton/ha) voortgezet. Om inzicht te
krijgen in het grote opbrengsteffect van drijfmest zullen ook Ntrappen (o.a.gedeelde N-gift)enNP-rijenbemesting worden opgenomen. Wederom wordt de aantasting door aaltjes en schimmels op de
wortels gevolgd.
In dit kader worden tevens vier aaltjesbestrijdingsproeven in
snijmaïs bij verschillende populatiedichtheid uitgevoerd (zie ook
project 32.3.03).
Mede gezien het gunstige resultaat van maïs na gras wordt een
vruchtwisselingsproef met maïs/gras-rotaties voorbereid. In de
praktijk is dit veelal het enige alternatief voor continumaïsteelt.

96.0.08 Eenvoudige opbrengstbepalingsmethoden bij snijmaïs.
B.A. tenHag.
De resultaten in 1979 en 1980 tonen dat de opbrengstschatting via
volumemeting bij de oogst (m3 x ds gewicht per aß) eenvoudig en
vrij betrouwbaar is.Om na te gaan of het m3-g e wicht in 1981 niet
afwijkt, zullen op enkele regionale onderzoekcentra metingen worden verricht.Daarnaast wordt in samenwerkng metenkele firma's nagegaan in hoeverre goedkopere weegwagens perspectief bieden.Daarbij wordt tevens gezocht naar eenvoudige indirecte methoden voor
bepaling van het ds-gehalte.

27

96.4.09 Invloed van de zaaitijd op de opbrengst enkwaliteit van snijmaïs.
(nieuw) B . A . tenHag,H.M.G. van derWerf.
Proeven in 1979 en 1980 (proj. 96.4.04) tonen dat vanaf eind april
elke dag laten zaaien een verlies van 100 kg ds/ha (ruim f 30,=)
betekent. In Lelystad wordt de tolerantie van rastypen voor later
zaaien bij twee oogsttijden onderzocht. In Heino wordt bij twee
rassen de interactie tussen zaaitijd en plantgetal bestudeerd. In
de praktijk, maar ook in het rassenonderzoek wordt deze zaaitijdinvloed meestal onderschat.
96.1.10
(nieuw)

Grondbewerking en zaaibedbereiding bij snijmaïs.
B.A. tenHag,H.M.G.van derWerf.
Samenmet de vakgroep Grondbewerking van deLHworden inHeino zowel op een hoge droge, als een lage natte grond, verschillende
zaaibedbereidingssystemen vergeleken. Hierbij gaat het onder meer
om het effect van een meer of minder sterke verdichting van de
bouwvoor op versgeploegd land. In dit kader wordt ook het effect
van het losmaken van de grond na opkomst (rijenfrees) bekeken
waarmee in 1980gunstige resultaten zijn verkregen.

96.8.11 Teeltoptimalisatie bij snijmaïs.
(nieuw) B . A .tenHag,H.M.G.van derWerf.
In de praktijk blijft de snijmaïsopbrengst vaak achter bij wat in
feite haalbaar moet worden geacht. Om meer inzicht te krijgen in
de opbrengstmogelijkheden onder verschillende omstandigheden wordt
in proeven te Vredepeel, Heino en Lelystad naast de gangbare
teeltuitvoering ook een "optimale" teeltwijze met extra bemesting,
gewasbescherming, beregening, etc.vergeleken.
96.1.12 Invloed van storende lagen in het profiel op groei en opbrengst
(nieuw) van snijmaïs.
B.A. tenHag,H.M.G. van der Werf.
Uit eerdere waarnemingen blijkt dat op vele maïspercelen een verdichte laag in het "bewortelbare" profiel voorkomt, waardoor de
beworteling en daarmee veelal de vochtvoorziening wordt beperkt.
Samen met het ICW zal op een bestaand proefveld te Heino worden
nagegaan in hoeverre verschillende methoden van profielverbetering
(woelen, spitfrezen+ fosfaat)invloed hebben op de beworteling en
op de opbrengst van snijmaïs.
96.4.13 Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van snijmaïs
(nieuw) op praktijkpercelen.
J. Boer.
In de praktijk zien we een grote variatie in opbrengst en kwaliteit van snijmaïs, ook tussen vergelijkbare bedrijven in eenzelfde
gebied. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van deze verschillen zullen op 55 percelen in Twente alle van belang zijnde
factoren voor de opbrengst enkwaliteit worden gemeten.Deze gegevens zullen daana door het LEI via factoranalyse worden bewerkt.
Bij dit onderzoek wordt o.a. samengewerkt met CR-Hengelo, Stiboka,
IP0, LH enLEI.
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Afdeling Teeltonderzoek,sector vollegrondsgroenten.
Afdelingshoofd: Afgesloten projecten:
83.4.02 Toetsing vanverschillende planningsniogelijkheden bij de eenmalige
oogst van spruitkool.
83.6.03 Bewaring van spruitkool aan de stam.
84.1.01 Onderzoek naar de bodemkundige factoren die roodkleuring van zuurkool kunnen veroorzaken.
87.4.03 Bestudering van de mogelijkheid van de teelt van winterdoperwten.
88.9.02 Bestudering vanhet opbrengstverloop bij verschillende typen tuinbonen.
93.4.01 Regeling van de vruchtzetting bij augurk door regulatoren ten behoeve van de eenmalige oogst.
93.4.02 Beheersing van de stengelgroei en het bloeigedrag van augurk door
regulatoren tenbehoeve van de eenmalige oogst.
93.6.07 Teelttechnisch onderzoek naar de machinale augurkenoogst op praktijkschaal.
99.4.04 Chemische gewasregulatie bij groentegewassen.

Wortel- en knolgewassen
Algemeen
projectnummer:
53.4.01 Verbetering van de veldopkomst.
G. van Kruistum.
De veldproef met "fluid-drilling" van knolselderij op twee zaaidata in vergelijking met uitplanten wordt afgesloten. Voor zover
actueel zullen opkomstproblemen bij de gewasprojecten worden ondergebracht. Het algemeen project wordt hiermee afgesloten en als
literatuurstudie projectnr. 99.4.06 voortgezet.
Waspeen
58.3.01 Bestrijding vandewortelvlieg,Psila rosae F.
J.Ph. vanDriest,H. denOuden.
In samenwerking met het IPO en TNO wordt getracht een formulering
te vinden, waarin het insekticide chloorfenvinfos gedurende zes
maanden of langer in staat is het gewas peen afdoende tebeschermen tegen dewortelvlieg. Het middel wordt hierbij eenmalig toegepast in een rijenbehandeling vlak vóór het zaaien.
Verder zal aandacht worden geschonken aan de bestrijding van de
wortelvlieg inknolselderij.
58.4.02 Type-vergelijking van enkele waspeencultivars met Amsterdamse Bak.
< n i e u w ) N.J. Snoek.
Op het regionale onderzoekcentruw Wieringerwerf zullen twee of
drie waspeenhybriden (Nantes-typen) worden vergeleken met Amsterdamse Bak voor de herfst- en ondergooiersteelt. De consumptiekwallteit wordt beoordeeld in samenwerking met het Sprenger
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Instituut. In deze teeltproef worden zaadhoeveelheden als objecten
van onderzoek opgenomen.
Ten behoeve van de voortzetting van dit project met de meest belovende nieuwe hybriden wordt in 1981 tevens een rassen-oriëntatie
met de nieuwe hybriden in de proef opgenomen.
Knolselderij
62.4.01 Invloed van zaai- en opkweekmethode op groei, opbrengst enkwaliteit van knolselderij.
Tj. Buishand,P.H.M.Dekker,J.J. Neuvel.
Deze proef wordt door het PAGV afgesloten en wordt als regionale
proef voortgezet op de regionale onderzoekcentra De Kandelaar en
Westmaas.
Plantenopkweek voor de regionale proeven teAlkmaar.
65.3.01 Witrot inuien.
J.M.M,vanBakel,R. Meier.
In samenwerking met de Stichting Nederlandse Uienfederatie te
Middelharnis wordt onderzoek gedaan naar:
- chemische bestrijding vanwitrot.Het testen van vinclozoline,
iprodione, procyuiidoneenuienolie.
- biologische bestrijding van witrot d.m.v. parasitaire schimmels
(Trichoderma en Coniothyrium).
- onderzoek naar de manier van overblijven en verspreiding van de
Sclerotien in plantuien.
- verband tussen besmettingsgraad van de grond en aantastingsgraad
van hetgewas.
- verdeling van Sclerotien inde grond.
- invloed van tijd en vruchtwisseling, en de gewassen in die
vruchtwisseling ,op het aantal en de kiemkracht van de Sclerotien.
65.4.02 Teeltoriëntatie stengelui.
(nieuw) N.J. Snoek.
Naast een rassenoriëntatie met het beschikbare sortiment zal een
teeltvergelijking worden uitgevoerd met enkele preiteelten. Voor
de herfstteelt zullen bovendien plantdiepten in het onderzoek worden betrokken.
66.3.01 Bladvlekkenziekte in prei.
J.M.M,vanBakel,R.Meier.
Het onderzoek naar de bestrijding van Fusarium culmorum wordt opnieuw gestart, waarbij de dosering van het dompelbad nader onderzocht zal worden.
De proeven ter bestrijding van bladvlekkenziekten en roest zullen
worden herhaald met de middelen chloorthalonil, captafol,
iprodione,vinclozoline, procymidone en maneb.Mogelijk worden nog
enkele experimentele middelen getest.
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Blad- en stengelgewassen
Algemeen
68.4.01 Verbetering vande toepassingsmethodiek vanplastic folie tervervroeging van vollegrondsgroentegewassen.
G.vanKruistum,N.J.Snoek,J.Vlug.
Als algemeen project afgesloten. Het folie-onderzoek is ondergebracht bij de gewasprojecten 80.4.01, 84.4.02, 93.4.04 en
94.4.01.
69.3.01 Ziekten enbodemmoeheid inasperge.
J.M.M,vanBakel,R.Meier
Waarnemingen aan de grondontsmettingsproef te Castenray worden
voortgezet. Het onderzoek naar de bestrijding van Botrytis wordt
gestart metde middelen iprodione enmaneb (eventueel ookvinclozoline en procymidone). Hierbij zal aandacht worden besteed aan
het effect van een goede Botrytisbestrijding op de opbrengst in
het jaar daarna.
69.4.02 Forcerenvanasperge opwater.
(nieuw) K.J.deVries
Het onderzoek verricht inde voorgaande twee jaren op de afdeling
Tuinbouwplantenteelt van de Landbouwhogeschool en het IMAG heeft
geleid tot een samenwerkingsproject van deze instellingen enhet
PAGV. In de witloftrekinstallatie te Alkmaar zal dit seizoen in
enkele forceerproeven bij de cultivar Limbras 18 de invloed van
het forceerkliniaat op produktie en kwaliteit van 2 e jaars pollen
worden onderzocht.
Met hetonderzoek datgericht isopde produktie vanoptimaal uitgangsmateriaal voor dit forceersysteem is een begin gemaakt. Het
accent ligt daarbij in eerste instantie op het onderzoek naar de
meest gewenste leeftijd vande pollen ophetmoment vanrooien.
72.3.01 Valse meeldauw insla.
J.M.M,vanBakel,R.Meier
Het onderzoek naar de bestrijding vanvalse meeldauw (Bremia lactucae) wordt voortgezet met het gewas ijsbergsla. In de proeven
worden demiddelenmetaxanineenaluminium-ethylfosfiet getoetst.
72.4.02 Teelttechnische aspecten van "nieuwe" slasoorten,
(nieuw) J. Vlug
Ter completering van deels verouderde gegevens wordt een proef
aangelegd waar in naast kropsla ook bindslarassen en enkeleijsbergslarassen zijn opgenomen.De teeltproeven hebben betrekking op
meerdere perioden.
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Witlof
73.4.05 Koeling en verbetering van de bewaaromstandigheden van witlofwortels.
G. vanKruisturn.
In samenwerking met het Sprenger Instituut wordt het onderzoek
naar bewaring bij-1°C en0°Cmet en zonder bevochtiging herhaald.
De resultaten van zeer lange bewaring bij lage temperaturen wettigen de verwachting dat de zeer late trek met op deze wijze bewaarde wortels kan concurreren met de zeer vroege trek van jonge
wortels. Deze beide teeltmethoden zullen daarom dit jaar met elkaar worden vergeleken. Omdat de rijpheidsproblematiek op deze manier waarschijnlijk omzeild kan worden, wordt aan dit aspect dit
jaar minder aandacht besteed.
73.4.06 Onderzoek naar de kwantitatieve invloed van factoren die van belang zijn tijdens het forceren vanwitlof opwater.
G. vanKruistum,H.H.H. Titulaer,K.J. deVries.
Het onderzoek naar de meest gewenste klimaatsomstandigheden en
forceerregimes voor de trek van eenbeperkt aantal witlofrassen op
water in de nieuwe forceerinstallatie te Alkmaar is op gang
gekomen. Hierbij staan de kwaltiteltsaspecten centraal. Tevens
wordt aandacht besteed aan de bemesting tijdens de trek.
In de zomermaanden wordt het accent verlegd naar de continuteelt
met een beperkt aantal klimaatsobjecten inverband met dearbeidsverdeling.
Rabarber
75.4.01 Forceren van rabarber opwater.
(nieuw) K.J. deVries.
Het onderzoek naar de mogelijkheden en de teelttechnische eisen
van het forceren van rabarber op water zal worden aangevangen met
het trekken van enkele cultivars bijverschillende watertemperaturen en één luchttemperatuur.
Overige blad- en stengelgewassen.
76.4.01 Bestudering van de mogelijkheden van de teelt vanknolvenkel.
Tj. Buishand.
Het plantgetallenonderzoek heeft aangetoond dat hoge plantdichtheden een positief effect hebben op de kg-opbrengst; het kwaliteitskenmerk hoogte-breedte verhouding van de knol wordt echter
negatief beïnvloed.
Het onderzoek wordt herhaald met plantgetallen in het traject van
67.000 tot 167.000 planten/ha met de cultivars Fino (vroeg en zomer) en Tardo (herfst). Ook de (negatieve ?) invloed van het
uitplanten van een relatief oude plant op de kwaliteit zal worden
nagegaan.

32

76.7.02 Toetsing van een aantal lijnen bij verschillende zaai- en planttijden van groenlof.
Tj. Buishand.
Dit onderzoekproject wordt, wegens inkrimping van het aantal lijnen ondergebracht in project 76.4.03.
76.4.03 Bestudering van diverse teeltaspecten van "kleine" gewassen.
T j . Buishand, N.J. Snoek enJ. Vlug.
In het kader van dit project wordt oriënterend onderzoek gedaan
dat gericht is op teeltduur, produktie en kwaliteit bij verschillende zaai- en planttijden van een aantal kleine gewassen zoals:
"nieuwe" slasoorten, groene bloemkool, snijbietribben, groene asperges, zeekooi,tai-sai en een aantal andere Aziatische gewassen,
alsmede reuzen-koolrabi, Parijse worteltjes, witte schorseneren,
rammenas, patïsson en courgette en groenlof.
76.4.04 Bestudering van opkweekmethoden van keukenkruiden.
Tj. Buishand.
Dit onderzoek wordt, mede in het kader van de Floriade 1982,
voortgezet.
Koolgewassen.
77.3.01 Bestrijding van de koolvlleg, Chortophila brassicae Bouché.
J.Ph. vanDriest,F.Kanters, C.J. Roelands.
In samenwerking met de regionale onderzoekcentra in Breda en
Heterik wordt onderzoek verricht naar de bestrijding van de
koolvlieg in rammenas (rettich). Getracht wordt het aantal
bespuitingen met bromofos-ethyl over het gewas van drie terug te
brengen tot twee of één.
Algemeen
77.4.03 Bestudering van de mogelijkheden van winterteelten bij enkele
slultkoolsoorten en prei.
N.J. Snoek.
Het prei-onderzoek met een late zaai- en planttijd heeft geen positief resultaat opgeleverd en is gestaakt.
Voor het seizoen 80/81 zijn de twee spitskoolrassen Offenham
Spring Bounty en Prospéra in onderzoek gebleven (Alkmaar en
Wieringerwerf).Het onderzoek met de savooie-koolsoorten is wegens
teweinig perspectief gestaakt.
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Bloemkool
78.4.02 Verkorting van de oogstperiode en verbetering van de planningsmogelijkheden bij de teelt van bloemkool.
R.Booij, N.J. Snoek.
Het effect van de temperatuurbehandelingen op plantmateriaal van
vier weken oud leverde in de veldproeven geen bevestiging op van
de onderzoekresultaten van prof. Wiebe. Het onderzoek zal worden
voortgezet nietbehandelingen op iets latere tijdstippen van plantmateriaal dat in een zeer jong stadium is geselecteerd op uniformiteit. Daarnaast zal oriënterend worden nagegaan of chemische
groeiregulatie perspectief biedt.
Chinese kool
80.4.01 Bestudering van de teelt van Chinese kool.
R. Booij.
Uit de proeven van het afgelopen jaar inAlkmaar bleek dat Chinese
kool van het type Granaat al op 15 mei een veilbaar produkt kan
leveren, mits het plantmateriaal warm wordt opgekweekt en het gewas tot de oogst bedekt blijft onder geperforeerde folie.
De proef zal met uitbreiding van het aantal oogsten worden herhaald voor een zeer vroege continuteelt over vier weken.
Witte kool
84.4.02 Opkweek van koolplanten onder plastic folie.
J. Vlug.
Dit onderzoek zal worden voortgezet met een plantgetallen-proef
met onder folie opgekweekt plantmateriaal van een drietal
hybriden.
Hierbij zullen stikstoftrappen worden ingebouwd in de plantgetallen-objecten die uit het lopende onderzoek als voor de praktijk
bruikbaar naar voren zijn gekomen.
Broccoli
85.4.01 Onderzoek naar de invloed van het plantgetal op opbrengst en kwaliteit van enkele broccolirassen.
N.J. Snoek.
Het onderzoek wordt voortgezet met het ras Corvet.Voor dooroogst
met enkele objecten rond de plantdichtheid van + 60.000 planten
perha,die als optimaal uit het onderzoek in 1980 teAlkmaar naar
voren kwam. Bij eenmalige oogst kon bij 100.000 planten per ha
meer dan 10 ton kwaliteit I worden geoogst. Deze proef wordt
herhaald.
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Peulvruchten
87.4.04 Onderzoek naar het opbrengst- en kwaliteitsverloop van rondzadige
en gekreuktzadige doperwten.
P.H.M.Dekker,J.J.Neuvel.
De proef wordt uitgevoerd met de rassen Perlette en Starlette,
waarbij de zeven oogsttijdstippen liggen tussen Tm 90 en het stadiumvanrijp zaad. Verwerking ophetSprenger Instituut.
88.4.04 Verbetering van de peulzetting en de opbrengst bij tuinbonen en
veldbonenmetbehulp vanchemische groeiregulatie.
P.H.M.Dekker,J.J. Neuvel.
Het effect van behandeling van het gewas met Alar (B9) in verschillende hoeveelheden,met en zonder uitvloeier op de opbrengst
en de droge stof distributie binnen de plant zal worden onderzocht. Door de (nog)hoge kosten van het middel isde toepassing
in de praktijk, ondanks het aanzienlijke opbrengst-verhogende
effect opkorte termijn niet rendabel.
Stambonen
89.4.03 Verbetering van de peulzetting en opbrengst bij stamslabonen door
chemische gewasregulatie.
G.vanKruistum.
De weersomstandigheden in 1980 waren niet van dien aard dat kon
worden nagegaan of de behandeling met groeiregulatoren de oogstzekerheid onder minder gunstige omstandigheden (hoge temperatuur)
kan vergroten.
In 1981 zal het onderzoek beperkt blijven tot het toetsen van
enkele nieuwe middelen.
89.4.05 Verbetering van de peulzetting en de opbrengst door regulatoren
bij bruine bonen.
P.H.M.Dekker,J.J. Neuvel.
Door behandeling vanhet gewas met4 CPA enBNOA wordt het effect
op de opbrengst onderzocht in een herhaling van de proef vanhet
afgelopen jaar.
89.4.06 Bestudering vande invloed vanteeltmaatregelenopopbrengst en
(nieuw) kwaliteit van enkele produktieve nieuwe zeer fijnpeulige stainslabonen-rassen.
P.H.M.Dekker,J.J.Neuvel.
De drie rassen (Fran, Pros en Beiami) worden op drie zaaitijden
(15/5; 9/6 en 3/7) uitgezaaid en op 6 tijdstippen machinaal geoogst. Ineenparallelproef zalterobservatie vanhet groeigedrag
van begin meitoteind juli8xmetdehand worden gezaaid.
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Vruchten
93.4.03 Aanpassing van de teelttechniek van de augurk aan de eenmalige
oogst.
P.H.M.Dekker,K.J. deVries.
Door middel van slechts twee zaaidata, het gebruik van tuinbonen
als luwtehagen, verschillende rij-afstanden en plantgetallen en
tijdstippen van chloorflurenol-behandeling zal de oogst zodanig
worden gereguleerd dat een regelmatige oogstspreiding over 6weken
wordt verkregen met behoud van eenhoog opbrengstniveau.
De proef wordt uitgevoerd met de cultivars Uniset enAndrea, voor
respectievelijk de vroege en de late zaai. Indien een geïsoleerd
proefveld ter beschikking staat zal Andrea ook in de vroege zaai
opgenomen worden.
93.4.04 Vergelijking van enkele plukpatronen bij vrouwelijk bloeiende
autonoom parthenocarpe augurkencultivars.
J. Vlug.
In verband met het zeer sterke opbrengstverhogende effect van
plastic-folie wordt de proefopzet van 1980 herhaald. Er wordt een
grotere betekenis toegekend aan de vergelijking met en zonder folie-afdekking.
Zonodig wordt een chloorflurenol-behandeling in de proef opgenomen
om vruchtzetting te induceren.
Rassen: Colet, Nanet enAndrea.
93.4.06 Bestudering van de strokenteelt van augurken in combinatie met
tuinbonen.
P.H.M.Dekker,J.J. Neuvel.
In deze proef,die proefveldtechnisch een onderdeel vormt van project 93.4.03, wordt het effect van een combinatieteelt van tuinbonen en augurken vergeleken met de opbrengst en de vroegheid van
de enkelvoudige teelten. De tuinbonen worden met praktijkmachines
geoogst. In de strokenteelt worden 5en 6rijen per strook van 3m
gezaaid.
94.4.01 Teeltaspecten van suikermaïs.
< n i e u w > T j . Buishand.
Bij twee cultivars met een hoog suikergehalte zal ter plaatse
zaaienworden vergeleken met het uitplanten inperspot.
Bij beide methoden wordt ook het effect van bedekking met plastic
folie nagegaan.
Literatuurstudie
99.4.05 Aspecten van fotoperiodiciteit en vernalisatie van groentegewassen.
R. Booij,J.J. Neuvel e.a.
99.4.06 Verbetering van de veldopkomst.
G. vanKruisturne.a.
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Gebruikswaardeonderzoek Vollegrondsgroenten RIVRO.
Hoofd: P.Riepma.
projectnummer:
58.9.03 Peen
P. Riepma.
Voortgezet onderzoek met (per proefplaats)20 - 25 rassen, teEns,
Westmaas, Meterik, Wieringerwerf; eventueel ook in Noord-Friesland.
62.9.02 Knolselderij.
J. deKraker.
a. De akkerbouwmatige beproeving van industrie-rassen in de
Hoeksche Waard zal worden herhaald. Samen met het IBVL zullen
de machinaal geoogste knollen in natuurlijk en mechanisch gekoelde cellenworden bewaard en vervolgens op het SI en bijHak
Conserven wordenverwerkt om de totale gebruikswaarde te kunnen
overzien.
b. Dezelfde rassen,benevens enkele nieuw ontwikkelde,zullenworden getoetst op selderij-mozaïekvirus-tolerantie, waarbij de
inoculatie te Alkmaar en de veldresistentie-bepaling te
Colijnsplaat plaats zal vinden.
66.9.02 Prei.
P.Riepma.
Landelijk en vooronderzoek aan circa 15 rassen late herfstprei in
Alkmaar,Wieringerwerf, Breda enMeterik.
70.9.01 Spinazie.
J. deKraker.
a. In vervolg op het vooronderzoek zullen de rassen die naast resistentie tegen alle drie wolf fysio's ook verder goede eigenschappen bezitten in het voortgezet onderzoek worden opgenomen
en als zodanig in de belangrijke spinazie-gebieden worden beproefd.
b. Nieuwe rassen met wolf-resistentie en eventueel virus-tolerantie zullen in een vooronderzoek teAlkmaar worden opgenomen.
71.9.01 Andijvie
P.Riepma, F. van derZweep.
Voortgezet onderzoek: vroege,zomer-envroege herfstteelt.
Vooronderzoek: late herfstteelt.
a. vroegeteelt
- zaaien half maart -+ 10rassen.
b. zomerteelt
- zaaien half mei -+ 13 rassen.
c.vroege herfstteelt - zaaien half juni -+ 10rassen.
d. late herfstteelt - zaaien half juli - 10- 21 rassen.
Proefplaatsen: Alkmaar, Breda, Wieringerwerf en een plaats op de
kleigrond.
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72.9.03 Kropsla.
P. Riepma, F. van der Zweep.
voor-+ voortgezet onderzoek:
voorjaarsteelt -zaaien eind maart
vroege zomerteelt- zaaien 20april
midden zomerteelt- zaaien 20mei
laatzomer
- zaaien 20 juni
vooronderzoek
herfstteelt
- zaaien 20 juli

-

+ 15rassen.
+ 15rassen.
+ 1 5 rassen.
+ 1 5 rassen.

- + 15 rassen.

Proefplaatsen: Breda,Meterik,Wieringerwerf, Alkmaar.
73.9.04 Witlof-trek-op-water.
C.A.Ph. vanWijk.
Voortgezet onderzoek voor de vier trekperioden, nl. zeer vroege,
vroege, middelvroege en late trek met respectievelijk 6, 8, 12 en
7 rassen/selecties.
De proeven vinden plaats op de regionale onderzoekcentra Breda en
Wieringerwerf, die zowel de wortelteelt als het forceren voor hun
rekening nemen.
78.9.01 Herfstbloemkool.
C.A.Ph. vanWijk,F. van der Zweep.
a. Voortgezet onderzoek in de "vroege" herfstteelt met ca 20
rassen/selecties in twee zaaitijden en twee herhalingen.
Proefplaatsen: regionaal onderzoekcentruin Ens en één, zo mogelijk twee proefplaatsen in "De Streek".
b. Wegens vroege inval van de vorst in 1980 herhaling van het
vooronderzoek bij de "late" herfstteelt met ca 20 rassen in
twee zaaitijden en twee herhalingen.
Proefplaatsen: één, zo mogelijk twee proefplaatsen in "De
Streek".
78.9.02 Winterbloemkool.
C.A.Ph. vanWijk,F. vander Zweep.
Verdere uitvoering van "winterbloemkool"-proef, voortgezet onderzoek '80/'81 met 19 rassen/selecties in drie herhalingen.
Proefplaatsen: Andijk (verzorging via regionaal onderzoekcentrum
Wieringerwerf enVrouwenpolder (Zeeland).
Bij slagen van de proeven zullen deze inde loop van 1981 afgeslotenworden.
81.9.02 Rodekool - bewaarteelt.
C.A.Ph. vanWijk.
Vooronderzoek met ca 20 rassen/selecties (aanbevolen sortiment +
nieuwe selecties en hybriden). De teelt zal plaatsvinden in het
Geestmerambacht (verzorging PAGV Alkmaar) en op het regionale
onderzoekcentrum te Wieringerwerf.
De bewaring wordt uitgevoerd door het regionale onderzoekcentrum
Wieringerwerf.
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83.9.01 Spruitkool
P.Riepma.
a.Vooronderzoek met 25à 30 rassen teBeemster (doorpluk).
b. Landelijk onderzoek met 30 rassen te beemster (eenmalige,
machinale pluk); voorts met telkens 15 rassen voor doorpluk in
de plaatsen Kloosterburen, Berkel, Meterik en Barendrecht; 15
rassen voor eenmalige pluk inEns,Dronten, Breda enWestmaas.
84.9.03 Witte kool voor verwerking.
C.A.Ph. van Wijk.
Voortgezet onderzoek met 7 hybriden + verder beproeving van het
huidige aanbevolen sortiment. De beproeving vindt plaats op en
wordt uitgevoerd door het regionale onderzoekcentrum Wieringerwerf.
84.9.04 Witte kool - Vroege teelt voor de verse markt.
C.A.Ph. van Wijk.
Voortgezet onderzoek in een "zeer vroege" en een "normale zaai"
met resp. 12 en 6 rassen/selecties.
Beproeving vindt plaats op "lichte grond" in St. Paneras en wat
zwaardere gronden in hetGeestmerambacht.
De uitvoering gebeurt vanuit het Proefstation teAlkmaar.
84.9.06 Witte kool - bewaarteelt.
C.A.Ph. van Wijk.
Verdere uitvoering en zo mogelijk afsluiting van het voortgezette
onderzoek met "bewaarwitte" '80/'81.
De teelt van deze bewaarkool heeft plaatsgevonden op het regionale
onderzoekcentrum te Wieringerwerf en bij een tuinder in
Geestmerambacht. De bewaring wordt uitgevoerd door onderzoekcentrum Wieringerwerf.
87.9.02 Doperwt.
J. deKraker.
Het oogsten en conserveren van doperwten in drie stadia is zeer
nuttig gebleken. De belangrijke lichtgroene ronde en gekreuktzadige rassen zullen daarom nogmaals op dezelfde wijze worden
beproefd, d.w.z.dat bepaling van de landbouwkundige eigenschappen
op hetPAGV en van de verwerkingskwaliteit op het SI zal gebeuren.
Enkele nieuw op te nemen rassen zullen vooreerst in één stadium
worden geoogst.
88.9.03 Tuinboon.
J. deKraker.
Nieuwe witbloeiende tuinbonen zullen uitvoerig op raseigenschappen
worden beoordeeld en worden vergeleken met het bestaande sortiment. Bij deze beproeving te Lelystad zal ook het verloop van
hardheid en sortering van de zaden worden gevolgd.
Van de belangrijkste rassen zal de opbrengstbepaling grootschalig
op het regionale onderzoekcentrum Westmaas plaats vinden.
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89.9.04 Stainsla-en stamsnijboon.
J. deKraker.
a.Vooronderzoek met nieuwe rassen in een vroege en late zomerteelt teLelystad.
b. Beproeving van voor een bepaalde zaaitijd geadviseerde rassen
in de verschillende teeltseizoenen.
c.Voortgezet onderzoek met nieuwe rassen die perspectief bieden
voor afzet op de verse markt in een vroege en een late zomerteelt teAlkmaar enBreda.
d. Voortgezet onderzoek met nieuwe rassen die perspectief bieden
voor afzet aan de verwerkende industrie teLelystad.
e.Voortgezet en regionaal onderzoek met voor de industrie aanbevolen rassen teVredepeel enNieuw-Beerta.
90.9.01 Stoksla- en stokspekboon.
J. de Kraker.
a. Voortgezet onderzoek met stokslabonen teBreda.
b. Vooronderzoek met nieuwe stokspekboon-rassen waarin tevens een
blauwpeulig ras,dat bijkoken groen kleurt, is opgenomen.
Proefplaatsen:Meterik en Sappenneer.
93.9.05 Augurk.
F. van der Zweep.
Vooronderzoek met volledig vrouwelijk bloeiende rassen, (al dan
niet parthenocarp) bij toepassing van eenmalige oogst.
Proefplaats: Wageningen,+ 20 rassen.
93.9.06
(nieuw)

Augurk.
F. van derZweep.
Vooronderzoek naar de bruikbaarheid van parthenocarpe rassen voor
meermalige handpluk met bijmetiging vanbestuivers.
Proefplaats: Breda,+ 20 rassen.
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