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Afdeling Bedrijfssynthese
Afdelingshoofd :J. Kamminga

Afgesloten projecten
01.3.12 Economische evaluatie van de bestrijding van onkruid,ziekten en plagen in bedrijfsverband.
09.0.03 Voorbereiding, invoering en begeleiding van automatiseringssystemen voor het PAGV,
01.8.14 Onderzoek naar de opzet- en exploitatiemogelijkheden van vollegrondsgroenteteeltbedrijven
met bodemverwarming.
R. Duynhouwer en J.A. Schoneveld
Voor de bedrijfseconomische begeleiding van het project wordt hetverzamelen van de benodigde data
voortgezet. Met deze data kunnen, per verwarmingsobject, voor de voorkomende gewassen de saldoberekeningen en arbeidsfilms worden samengesteld. Met behulp van deze gegevens zullen enkele
bedrijfsopzetten worden doorgerekend,waarmee inzicht kanwordenverkregenomtrentdebetekenis van
bodemverwarming voor de praktijk.
01.8.15

Economische evaluatie van bouwplannen met rooivruchten in nauwe rotaties en continuteelt.

H.Preuter
Hetverslagvandeeconomischeevaluatiebetreffendecontinuteelt,2-en3-jarige rotatiesmetdegewassen
consumptie-aardappelen, suikerbieten en wintertarwe zal worden gepubliceerd.
03.8.01 (nieuw) Het ontwikkelen en introduceren van een bedrijfsregistratiesysteem voor akkerbouwen vollegrondsgroenteteeltbedrijven.
P.K. Cevaal en M.van der Ham
Insamenwerking methetboekhoudbureauvandeNCBen hetCTteTilburgenmetdeaccountantsunievan
de ZLM te Goes en h,et CAR Goes zal in twee z.g. pilotprojecten waarin 12 resp. 15 ondernemers zijn
vertegenwoordigd een concept-bedrijfsregistratiesysteem worden uitgetest, waarbij verwerking van de
gegevens door genoemde bureaus zal plaats vinden. Tevens zal in samenwerking met een softwarebureau van het uitgeteste systeem een programma worden ontwikkeld voor het gebruik op een microcomputer.
04.8.01 Onderzoek naardeinvloedvanenergiekosten endetestellen kwaliteitseisenopde rentabiliteit
van vollegrondsgroentegewassen, bij een aantal oogst-, bewaar-, en afzetmethoden.
J.A. Schoneveld
Deverkregen informatievan institutenenconsulentschappen zalwordengeanalyseerd,verwerktenineen
verslag worden vastgelegd. Indien het nodig is zullen nog aanvullende gegevens worden verzameld.
Metbehulpvandeverzamelde informatiezalworden nagegaanwatde invloed isvanenergiekosten ende
te stellen kwaliteitseisen op de rentabiliteit.
08.0.01 Onderzoek ten behoeve van de verstrekking van kwantitatieve informatie voor de bedrijfseconomische advisering in de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond.
M.van der Ham en W.P. Noordam
Door uitgavevan"Kwantitatieve informatievoordeAkkerbouw endeGroenteteelt indeVollegrond"zullen
wederom de nieuwste technische en economische data worden gepubliceerd.
Onderzocht zal worden of uitbreiding van het aantal gewassen, met name vollegrondsgroenten en
bloembollen/knollen, bij de saldoberekeningen mogelijk is.
08.8.05 Het opstellen van standaardmatrices voor de bedrijfseconomische advisering van kleinere
bedrijven met overwegend groenteteelt.
P.K. Cevaal, R. Duijnhouwer, M.van der Ham en S.R.M. Janssens
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Het proefdraaien met het ontwikkelde model en de bijbehorende invoer- en rapportageprogramma's zal
worden voortgezet. Dit proefdraaien wordt gecombineerd met een introductie van het systeem op een
aantalpraktijkbedrijven.Detoepassing opdezebedrijvenzaltevensdienenalsintroductievanhetsysteem
bij de regionale voorlichtingsdiensten.
08.8.07

Hetopstellen vanrepresentatieve bedrijfsopzettenvoordeverschillende akkerbouwgebieden.

S.R.M.Janssens en H.Preuter
Degemiddeldebouwplannenvooreenaantalbedrijfsoppervlakten uitdeprovincieZeelandzuHenworden
geactualiseerd methetbeschikbareakkerbouwadviseringsmodel.DeresultatenzuHenondermeerdienen
als basismateriaal voor devoorlichting in het betreffende gebied.Tevens zal worden begonnen met een
beperkt aantal representatieve bedrijfsopzetten in andere akkerbouwgebieden.
08.8.08 Het ontwikkelen van een bedrijfseconomisch adviseringssysteem zonder optimaliseringstechniek.
C.Kramer en H. Preuter
Het bestaande lineaire programmering begrotingssysteem met behulp van standaardmatrices is in
principe ook geschikt voor het opstellen van begrotingen zonder optimalisatie. Nagegaan zal daarom
worden op welke wijze dit gerealiseerd kan worden.Verder wordt in het huidige lineaire programmering
begrotingssysteem definancieringsbegroting nietmeegenomen.Nagegaanzaldaaromwordenopwelke
wijze dit zowel voor een begrotingssysteem met als zonder optimalisatie is te realiseren.
08.8.09 (nieuw) Het verstrekken van bedrijfseconomische adviezen aan akkerbouwbedrijven met
behulp van standaardmatrices.
S.R.M. Janssens en W.P. Noordam
- Het verwerken van de door akkerbouwers gevraagde bedrijfseconomische adviezen. Zonodig de
voorlichters behulpzaam zijn bij de opname van de gegevens en de bespreking van het advies.
- Hetverstrekkenvanadviezen aandie bedrijven dieniet metstandaardmatrices verwerkt kunnen worden
(bedrijven van 1 50 ha en groter).
- Het actualiseren van de standaardmatrices en de bijbehorende vragenformulieren.
08.8.10 (nieuw) Bedrijfseconomische advisering van op groenten gespecialiseerde bedrijven door
middel van teeltplanoptimalisatie.
M.van der Ham,C. Kramer en J.A. Schoneveld
Het bepalen van hetjuiste teeltplan isdoor hetgrote aantal gewassen en teeltvarianten voor op groenten
gespecialiseerde bedrijven veelomvattend.Getracht zalworden om voor deze bedrijven een matrix op te
stellen die kan dienen als hulpmiddel tot bepaling van het optimale teeltplan.
09.8.01 Onderzoek naar de bedrijfseconomische betekenis van actuele ontwikkelingen in de teelt en
bewaring van akkerbouw- en vollegrondsgroenteteeltprodukten.
C. Kramer en J.A. Schoneveld
Hetonderzoek naar hetoptimale plantgetal bijdewitlofwortelteelt inrelatietot hettrekresultaatzalworden
afgerond,evenals bedrijfseconomische beoordelingvandeverschillendemechanisatievormenbijdeteelt
van herfst- en winterprei.
In aansluiting op project 78.4.02 zalworden nagegaan welke perspectieven een meer gerichte planning
van de bloemkoolteelt biedt.

09.8.02 Onderzoek naar de bedrijfseconomische effecten van (zoet)watervoorziening in zuidwestelijk
Nederland.
P.K.Cevaal en C. Kramer
GeparticipeerdwordtindeWerkgroep LandbouwwatervoorzieningZoommeer. InditkaderzuHenzowelde
bedrijfseconomische als de nationaal economische kosten en baten worden bepaald van een goede
landbouwwatervoorziening viaberegening.Hettotalegebiedwaarvoor deeffectenzullenworden bepaald
heeft een oppervlakte van ca 135.000 ha. Op basis van de huidige gewasarealen, zullen, gegeven de
bedrijfsstructuur, een maximum- en een minimum-effect worden berekend.

09.0.04 (nieuw) Voorbereiding, initiëring en introductievan geautomatiseerde bedrijfseconomische
begeleidingssystemen.
P.K. Cevaal, R. Duynhouwer, S.R.M.Janssens en C. Kramer
- Binnen het project zullen de activiteiten t.a.v.de voorbereiding, initiëring en introductie van geautomatiseerde systemen worden uitgevoerd,zoals een data-bank voor bedrijfseconomische data,de bedrijfsregistratie en de teeltplanplanning voor op groente gespecialiseerde bedrijven.
- Hetonderhoudenvancontacten metautomatiseringsdeskundigen binnenenbuitendeeigendienst,met
beleidsinstanties, de voorlichting en het bedrijfsleven op het terrein van de automatisering.
- Hetdeelnemenaandeactiviteitenophetterreinvandeautomatiseringinderesp.stuur-enwerkgroepen.
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LEI-detachement bij het PAGV
Afgesloten project
02.1.53 Perspectieven voor akkerbouw op lichte en droogtegevoelige gronden (LEI-nr.339).
02.8.54

Analyse van de ontwikkelingen op BIEB-bedrijven (LEI-nr. 343).

R.H.Lalkens en B.J.M. Meijer
Het concept-rapport betreffende dit onderzoek isvrijwel gereed enzal in 1 984 worden gepubliceerd. Dit
project zal daarna afgesloten worden.
02.8.55 Produktiemogelijkheden en bedrijfsresultaat in het zuidwestelijk kleigebied (LEI-nr. 332).
B.J.M. Meijer en J.H.M.Wijnands
Begin 1 984 zal metdeuitvoeringvanditonderzoekworden begonnen,waarbij hulpzalworden verkregen
van een stagiaire. De benodigde uitgangspunten voor het begrotingsonderzoek zijn door de betrokken
regionale consulentschappen verzameld.
03.8.51 Liquiditeitsbewaking op akkerbouwbedrijven (LEI-nr. 334).
R.H. Lalkens en B.J.M.Meijer
Sinds 1 mei 1982 is 1 akkerbouwbedrijf in administratie, waarop het in ontwikkeling zijnde systeem als
instrument voor het bedrijfsbeheer wordt getoetst.
De ontwikkeling van het liquiditeitssysteem zal vermoedelijk aan het eind van 1984 worden voltooid.
Daarnazalop grotereschaal toetsing indepraktijk plaatsvindenenvoorzover nodig hetsysteem worden
aangepast.
03.5.52 (nieuw) Analyse van de werktuigeninventaris op steekproefbedrijven (LEI-nr. 344).
R.H.Lalkens en B.J.M. Meijer
Op basis van de werktuigeninventaris van akkerbouwsteekproefbedrijven zal een onderzoek worden
verricht naardeomvang,samenstelling engebruiksduur vanhetwerktuigenpark. Hierbijzalook aandacht
worden besteed aan relaties met bouwplan,regio,bedrijfsgrootte, arbeidsbezetting enfinanciële positie.
04.7.50

Macro- en micro-economische aspecten van de aardappel(teelt) (LEI-nr. 340).

J. Groenwold, D.W. de Hoop, B.J.M. Meijer, K.J. Poppe, J.Schneider en L.C. Zachariasse
- Fabrieksaardappelen (LEI-nr. 340.1).
Ten behoeve van het bedrijfsvergelijkend onderzoek met behulp van factoranalyse is in het afgelopen
jaar begonnen met het verzamelen van bedrijfsgegevens. Deze verzameling van gegevens zal in het
komendeoogstjaar worden herhaald.Begonnen zalworden metdeverwerkingvandegegevensvanhet
eerste jaar.
Voorts worden de ontwikkelingen gevolgd enworden regelmatig vragen beantwoord en berekeningen
gemaakt betreffende de problemen in de fabrieksaardappelteelt.
- Consumptie-aardappelen (LEI-nr. 340.2).
Inhetkadervanditonderzoeksproject wordt o.m.onderzoek verricht naardeconcurrentiepositie van de
aardappelteelt op basis van de ontwikkelingen in belangrijke produktiegebieden in de EG.
Van het onderzoek met betrekking tot Engeland is een concept-rapport gereedgekomen, dat na enige
wijzigingen in 1 984 zalworden gepubliceerd. Een concept-rapport over Duitsland is nog in bewerking.
Navoltooiing hiervanzal met Frankrijk begonnen worden.Ten behoevevandeopzet van het onderzoek
betreffende Frankrijk is in 1983 een studiereis naar Frankrijk gemaakt.
De documentatie van ontwikkelingen op het gebied van consumptie-aardappelen wordt voortgezet.
- Pootaardappelen (LEI-nr. 340.3).
Deadministratievan6akkerbouwbedrijven metstamselectie-activiteitenisperl mei1 983 beëindigd.De
resultatenvandeze bedrijven zullen in1 984worden gepubliceerd ineen interne nota.De documentatie
omtrent ontwikkelingen in de pootaardappelteelt wordt voortgezet.
04.6.52 (nieuw) Bedrijfseconomische aspecten van het bewaren van zaai-uien (LEI-nr. 345).
R.H. Lalkens en B.J.M.Meijer

Inditonderzoek zalworden nagegaan inhoeverre het bewarenvanzaai-uien aantrekkelijk is.Hiervoorzijn
gegevens nodig betreffende verkochte hoeveelheden met bijbehorende prijzentijdens deoogst.Voor de
uitvoering van het onderzoek zullen enige aanvullende gegevens op LEI-steekproefbedrijven moeten
worden verzameld.
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Afdeling Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband
Afdelingshoofd :C.A.A.A. Maenhout
Afgesloten projecten :
11.4.01 Onderzoek naar de relatie vruchtwisseling, hoofdgrondbewerking en bodemstructuur.
20.2.02 Invloed van storende lagen in het profiel op de groei en opbrengst van snijmaïs.
23.1.01 Berekening van het waterverbruik van groentegewassen in de vollegrond.
26.2.02 De invloed van verschillende hoeveelheden en soorten drijfmest op de kwalitatieve en
kwantitatieve opbrengsten van akker- en tuinbouwgewassen.
Voortzetting onder ander nummer :
28.4.08 Effecten van bacterisatie op gewas en bouwplan (voortgezet in 32.4.03).
10.1.01 Onderzoek naar de toepassing van nieuwe grondbewerkingssystemen.
LM. Lumkes, e.a.
Dit project zal in 1 984 worden beëindigd met het publiceren van de resultaten en ervaringen.
10.1.02 De invloed van tractie,werktuigen en bewerkingstechnieken op grond en gewas.
L/W. Lumkes, e.a.
DeresultatenvanhetonderzoekomtrentdiverseintensiteitenvanberijdingzuHenwordengebruiktvoorhet
toetsen van een door het ICWontwikkeld computermodel. Hetonderzoek omtrent mogelijke vormen van
berijdingzalookbijgroentegewassenwordenvoortgezet,waarbijookaangepaste mechanisatie aandacht
krijgt.
Hetonderzoek omtrentwerktuigenentechnieken voordezaaibedbereiding opzandgrond zal met enkele
werktuigen wordenvoortgezet enderesultatenvanhetmeerjarigeonderzoekzullenworden gepubliceerd.
Afrondend onderzoek vindt plaats naar methoden van onkruidbestrijding en naar zodanige aanpassing
van oogstmachines dat verliezen beperkt worden.
15.1.03 Onderzoek naar dewijzen van bodemstabilisatie (bodemconditie) op stuifgevoelige en slempgevoelige gronden.
LM. Lumkes, e.a.
Inoverleg metaansluitende projecten(56.1.57VP,56.4.06)zaldestandvanzakengeëvalueerdworden.Er
zaleengezamenlijk verslagworden gemaakt eneventueelzaleen nieuw projectwordengeformuleerd om
nog resterende problemen aan te pakken.
16.4.01 Onderzoek naar de gevolgen van grondontsmetting voor het bouwplan.
O. Hoekstra
Hetonderzoek naar deeffecten van grondontsmetting in het bouwplan zalworden voortgezet. De nadruk
blijft liggenop langetermijneffecten. Inbestaandevruchtwisselingsproevenzalhieraanaandacht worden
besteed. In overleg met het Consulentschap voor de Gewasbescherming, 1RSen regionale consulentschappen zalworden nagegaan in hoeverre de bietenmoeheidsbestrijdingsproeven in hetzuidwesten in
dit project vervolgd moeten worden.
20.2.01 Onderzoek naar de invloed van het bodemprofiel op de opbrengst en de kwaliteit van
akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen.
P.Nicolai en D.A. van der Schans
Erzalworden nagegaan welke de mogelijkheden zijn om een beslismodel teontwikkelen voor het advies
omtrent de geschiktheid van een perceel grond voor de teelt van een gewas.
21.2.01 Onderzoek naar de uitwerking van methoden van mechanische verbetering van het bodemprofiel op de technische mogelijkheden van het akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijf.

P.Nicolai en D.A. van der Schans
Het accent van het onderzoek zal liggen op de verdichting van de bodem onder zware belasting en de
effecten -vooral op termijn -van losmaken van verdichte lagen. Hierin zal worden gewerkt met IB, ICW,
IMAG, LH en Stiboka.
23.8.02 Watervoorziening in relatie tot gewasproduktie/gewasverdamping.
A.J.Hellings en D.A. van der Schans
Hetonderzoek naargewasreacties alsgevolgvanverschillendevochtregimesopeenhogezandgrondzal
worden voortgezet.
Natweeteelten aardappelen enéénteelt suikerbieten zalin1 984deproefwordenvoortgezet meteenteelt
suikerbieten eneenteeltsnijmaïs.Veelaandachtzalbesteedworden aanvochtwaarnemingen indegrond
en opbrengstbepalingen van de gewassen^m het produktieverloop vast te leggen.
De rapportage van de voorgaande jaren 1 982 en 1 983 zal worden afgerond.
25.2.04 Bemesting in bedrijfsverband.
H.H.H.Titulaer
Het onderzoek naar de oorzaken van "wit" in spinazie zal in pot- en veldproeven worden voortgezet.
Aandacht zalworden geschonken aan de roodkleuring vanwitlof. Hetstikstofbemestingsonderzoekt.b.v.
het N-bemestingsadvies van spruitkool en witte kool zal worden voortgezet. Aan de bemesting van
winterbloemkool wordt eveneens aandacht besteed.
Daarnaast zal worden onderzocht of plantgatbemesting met langzaam werkende stikstofmeststoffen
perspectief biedt bij de teelt van spruitkool, knolselderij en eventueel andere gewassen.
25.7.05 Onderzoek naardeinvloedvan hetstikstofgehalte vandegrond endestikstofbemesting op het
nitraatgehalte en de opbrengst van groentegewassen (i.s.m. IB proj. 785 ;LHVakgroep Bodemkunde en
Plantenvoeding).
H.H.H.Titulaer
Het onderzoek zal worden voortgezet met de gewassen spinazie (1 2 proefvelden), sla (6 proefvelden,3
teelten), andijvie (6 proefvelden, 2 teelten) en kroten (4 proefvelden).
Bij spinazie zal de invloed van de deling van de stikstofgift worden nagegaan. Daarnaast zal op ROC
Vredepeel de invloed vaneen bemesting metvarkensdrijfmest,meten zonder kunstmest worden gevolgd
bij de achtereenvolgende gewassen spinazie, sla en andijvie + maaiboerenkool.
26.2.01 De invloed van de toediening van organische afvalstoffen op de fysische en chemische
bodemvruchtbaarheid binnen vruchtwisselingssystemen.
H.H.H.Titulaer
Ditjaarzalgetrachtworden hetorganischestof-proefveldteWijnandsradeenhetstro-inwerkingsproefveld
te Nieuw Beerta te evalueren. Het IB zal de structuur beoordelen.
Op ROC Wijnandsrade wordt gestart met een strobemestingsproefveld in combinatie met verschillende
groenbemesters.
26.2.02 De invloed van verschillende hoeveelheden en soorten drijfmest op de kwalitatieve en
kwantitatieve opbrengsten van akker- en tuinbouwgewassen.
H.H.H.Titulaer
Hetonderzoek zalworden toegespitst opdetoepassing vandunne mest insnijmaïs.Daarnaastzalaan de
hand van de beschikbare resultaten uit reeds verricht onderzoek een evaluatie gemaakt worden van het
gebruik van dunne mest, rekening houdend met de invoering van de wet op de bodem- en grondwaterverontreiniging.
26.2.04 Onderzoek naar de nawerking van hoge giften afvalwaterzuiveringsslib in de akkerbouw.
H.H.H.Titulaer
De proeven op de Van Bemmelenhoeve en de A.G.Mulderhoeve worden "slapend" voortgezet.
26.2.05 Onderzoek naarde mogelijkhedenvandetoepassing vannitrificatieremmers bij diversesoorten
organische mest.
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H.H.H.Titulaer
Ditjaarwordenvierproefvelden aangelegd opzandgrond enlossmeiaardappelen ensuikerbieten.Verder
zullen enkele praktijkproeven worden begeleid.
26.2.06 (nieuw) Optimalisering van de organische en anorganische stikstofbemesting bij snijmaïs.
H.H.H.Titulaer
Er worden 3 proeven op zandgrond (Cranendonck, Heino en Vredepeel) en 1 proef op kleigrond
(Rusthoeve) uitgevoerd.
28.4.01 Onderzoek naar de onderlinge relaties van gewassen.
O.Hoekstra
De opbrengstcapaciteit van aardappelen en suikerbieten wordt bepaald bij variërende frequenties voor
beide gewassen. In de nauwe rotaties wordt het effect van cumulatieve grondontsmetting op de
opbrengstcapaciteit vanhetbouwplan nagegaan.Voortswordtgezochtnaarhetcomplexvanoorzakendat
aandegesignaleerdeopbrengstdepressies tengrondslagligteninhoeverredezeongunstigefactorenzijn
opteheffen ; onder meerwordenafzonderlijkeveld-enpotproeven genomen(onderzoek in samenwerking
met LH,CABO, IPO, PD en de WCS te Baarn).
Daar de proef in 1 986 wordt afgesloten, is een plan opgesteld om in de nog resterende jaren maximale
informatie uit deze proef te betrekken.
28.4.02 Onderzoek naarde produktiecapaciteitvanaardappelenn ensuikerbieten innauwe rotaties en
continuteelt.
J.G.Lamers, e.a.
Gedurende het laatste jaar van de vruchtwisselingsproef PAGV 1 in haar huidige vorm worden de
verschillen inopbrengst vanzowelaardappelen alssuikerbietennauwkeurig bepaald.Deverschillendiein
de bodemvruchtbaarheid zijn opgetreden, worden zo veel mogelijk vastgelegd.
Extraaandachtzalwordengegevenaandeeffecten,dieoptredendoorhetuitschakelenvandeverschillen
in biologische bodemvruchtbaarheid met methylbromide.
Ook zal nagegaan worden of de continuteelt aardappelen meer Rhizoctonia-werend is geworden.
Om kleefkruid in aardappelen tegen tegaan,worden voor hettweede jaar drie methoden vergeleken.Om
aaltjes in de continuteelt beter te bestrijden worden verschillende grondontsmettingsmethoden vergeleken. De activiteiten voor de werkgroep bodemecosystemen worden voorgezet.
Voor wat betreft de proef met diverse continuteelten zal geprobeerd worden de betreffende gewassen in
1984 ook in "ruime" rotatie aangelegd tekrijgen op het PAGV-bedrijf. Naast opbrengstmetingen kan dan
aandacht besteed worden aan verschillen in ziekte-aantasting en aan de kwaliteit van het wortelstelsel.
In de continuteelt erwten zal weer een zaadontsmetting strooksgewijs uitgevoerd worden ter bestrijding
van valse meeldauw en voetziekten (Alliette en Apron).
In de continuteelt tuinbonen zaleveneens eenzaadontsmetting (Carbendazim)worden uitgevoerd tegen
de Ascochyta-vlekkenziekte.
28.4.03 Onderzoek naar grondsoort- en gebiedsgebonden aspecten van vruchtwisseling.
O. Hoekstra, e.a.
Op de regionale vruchtwisselingsproeven te Westmaas en Feddemaheerd zal het onderzoek worden
voortgezet. De in 1 981 gestarte proef op de A.G. Mulderhoeve zal in het onderzoek worden betrokken.
Gebiedsgebonden bouwplanaspecten krijgen aandacht.
28.4.05 Onderzoek naar deonderlinge relaties tussen gewassen op vollegrondsgroenteteeltbedrijven.
R. Meier en A L Smit
Voor een aantal gewassen (o.a.asperge, peen,erwten) zal getracht worden om bodemmoeheid (slechte
groei in het algemeen) onder geconditioneerde omstandigheden te reproduceren en aanwijzingen te
verkrijgen over mogelijke oorzaken. Hierbij wordt uitgegaan van een methode als ontwikkeld door de
Franse onderzoeker Bouhot.
28.4.06 Onderzoek naar de onderlinge relaties tussen gewassen op akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroenteteelt.

A L Smit
Op het vruchtwisselingsproefveld waspeen op proefboerderij "De Waag"teCreilzalvoor devierde maal
opbrengst en kwaliteit van de peen worden bepaald in de verschillende rotaties. Gezien de ernstige
aantasting door cavity spot op het gehele proefveld wordt overwogen enkele extra banen aan te leggen
voor nader onderzoek.
Deopbrengst/kwaliteit-bepalingen vanzeven akkerbouwmatig geteelde groenten inafhankelijkheid van
de(akkerbouw)voorvrucht kan in 1 984 voor de tweede keerworden gemeten,terwijl dit jaar ook voor het
eerst het omgekeerde kanworden bepaald :de invloed van een groentegewas op het akkerbouwgewas.
Alles wordt waargenomen bij 2 N-trappen :optimaal en sub-optimaal.
28.4.07 Onderzoek naar de oorzaken van vruchtwisselingseffecten in het bouwplannenproefveld
"De Schreef" (Integratie van projecten van CABO, IB, LH en PAGV).
C.A.A.A.Maenhout
In het kader van dit project worden via projectgroepbesprekingen en bilaterale contacten dewerkzaamheden in de verschillende projecten op elkaar afgestemd. Ook zal naar aanleiding van bereikte
onderzoeksresultaten, zowel in het kader van dit integratieproject als daarbuiten, de richting van het
onderzoek zonodig worden bijgesteld.
32.4.02 Onderzoek naarde betekenis van vruchtwisselingsgebonden bietenpathogenen.
J.G.Lamers, e.a.
IndeproefVP398wordenverschillende bestrijdingsmethodentegenhetgelebietecysteaaltjevergeleken.
Dit jaar zijn de waarnemingen beperkt aangezien geen suikerbieten geteeld worden.
32.4.03 Toepassingsmogelijkheden van bacterisatie in akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen.
J.G.Lamers, e.a.
Bacterisatie lijktvooral bijkortgroeiende gewassen innauwerotatiestothogereopbrengsten teleiden.Dit
zalspeciaalworden nagegaan metwintertarween zomertarwe incontinuteelt en ineen ruim bouwplan en
met poot- en consumptie-aardappelen in een nauw bouwplan van "De Schreef". De mogelijkheden om
door middel van bacterisatie ook de verspreiding van het Erwinia-complex inde pootgoedteelt tegen te
gaan, worden verder onderzocht.
32.3.04 Bestrijding van slakken.
J.Ph. van Driest
In1 984zullennieuwemiddelenophetlaboratoriumbeproefdwordeninAlkmaar.HiertoezuHenregelmatig
slakken verzameld moeten worden vanterreinen waarveel slakken voorkomen.Veelbelovende middelen
zullen dan in de herfst in een veldproef verder getoetst worden, op de proefboerderij Ebelsheerd.
Aansluitend zal dit onderzoek worden afgerond.
33.3.02 Stengelaaltjes in groentegewassen (IPO 4-4-2).
C. Kaai en O.P.de Moei
Insamenwerking metdeSNUiFzalopeenlicht besmetproefvelddewerkingvaneenrijenbehandeling met
ethoprofos (Mocap) en die van een pillentoepassing met oxamyl (Vydate) en trichloronaat (Phytosol)
worden onderzocht.
33.3.03 Incidenteel nematologisch onderzoek.
C. Kaai en O.P.de Moei
Inhetkadervanditprojectzijndemogelijkhedentothetdoenvanonderzoek naaronverwacht optredende
problemen.
Er zal onderzoek worden gedaan naar het voorkomen van het graswortelknobbelaaltje (Meloïdogyne
naasl) op percelen met continuteelt van granen in het noordelijk kleigebied en het Oldambt.
Aan het probleem van het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloïdogyne hapla) in de Veenkoloniën zal
aandacht worden besteed.
33.3.04 Bietecysteaaltjes in akkerbouw- en groentegewassen (IPO 4-4-4).
C. Kaai en C.P.de Moei

Op het proefveld te Dirkshorn zullen nog een jaarverschillende gewassen worden geteeld omveldjes te
creëren met een reeks dichitheden van het bietecysteaaltje. Op een licht besmet proefveld in ZuidwestNederland zal de invloed van enige systemische nematiciden op de opbrengst van spruitkool en de
vermenigvuldiging van het bietecysteaaltje op dit gewas worden bepaald.
Naast hetonderzoek vanenige middelenterbestrijding van hetbietekevertje inkrotendoordeproeftuinte
Wieringerwerf, zullen deze middelen ook op hun werking tegen bietecysteaaltjes worden onderzocht.
Nagegaan zalworden hoe hetverloop isvan deafnamevandepopulatievan het bietecysteaaltje over het
gehele seizoenwanneergeenwaardplantwordtgeteeld.Hetverloopvande bietecysteaaltjespopulatiebij
continuteelt van spinazie (West-Brabant) en van suikerbieten (PAGV 1)zal worden onderzocht.
33.3.05 De betekenis van bietecysteaaltjes bij continuteelt van bloemkool.
C.P de Moei
In het koolgebied De Streek zal d.m.v. grondmonsteronderzoek worden vastgesteld of en in welke
dichtheden bietecysteaaltjes inrelatietotverschillendeteeltfrequentiesvan bloemkoolvoorkomen.Verder
zal een begin gemaakt worden met een onderzoek naar eventueel optredende schade.
33.4.06 (nieuw) Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van crucifère groenbemesters in het
bouwplan.
C.Kaai, e.a.
In ZW-Nederland wordt devoorvruchtwaarde van resistente rassen van bladrammenas en gele mosterd
voor suikerbieten vergeleken met die van een grasgroenbemester en van stoppelen.
In een veldproef zal de waardplantstatus van zowel vatbare als resistente rassen van crucifère groenbemesters (o.a. bladrammenas en gele mosterd) op de populatie van het bietecysteaaltje worden
onderzocht.
34.3.01 Incidenteel mycologisch onderzoek.
J.J.H,van Bakel en R. Meier
In het kader van dit project wordt onderzoek naar onverwacht opkomende ziekteproblemen gedaan.
Komend jaar zal aandacht worden besteed aan:
Bestrijding van Rhizoctonia in schorseneer.
Bestrijding van een Sclerotinia veldaantasting in peen en/of witlof.
Mycosphaerella-aantasting in spruitkool.
In verband met de zeer matige bestrijdingsresultaten van afgelopen jaar, zal onderzocht worden of het
huidige bestrijdingsadvies nog voldoet.
Voortzettingvanhetonderzoek naarde manierwaarop koolgeïnfecteerdwordt(rotstruiken ;Phytophthora
porsi).
Praktische bestrijding van valse meeldauw in sla en koolgewassen.
Knolvoetbestrijding, indien nieuwe middelen beschikbaar komen.
Roest in asperge.
Het up to date houden van gegevens omtrent de toelating van bestrijdingsmiddelen.
35.3.01 Incidenteel entomologisch onderzoek.
J.Ph. van Driest
In1 984zalopeen proefveld inde Bathpolderste Rilland eenproefworden uitgevoerdvoorde bestrijding
van de lamsoormot en bladluizen op lamsoor.
Andere onverwacht opkomende problemen op het gebied van plagen zullen eveneens worden onderzocht.
35.3.02 Bestrijding van aardrupsen.
J.Ph. van Driest
Dit onderzoek wordt afgesloten.
35.3.03 Onderzoek ten behoeve van het vaststellen van bestrijdingsdrempels bij plagen.
J.Ph. van Driest, e.a.
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DitonderzoekwordtuitgevoerdinsamenwerkingmethetIPOenenkelespecialistengewasbeschermingin
detuinbouw.In1 984zalditonderzoekwordenafgerond.Eenverslagzalwordengemaaktvanderesultaten
van de laatste drie jaar onderzoek.
35.3.04 Bestrijding van de wortelvlieg.
J.Ph.van Driest
In1 984wordt hetoriënterend onderzoek naardegevoeligheid voortoegelaten insecticiden inAlkmaaren
Vorden voortgezet,waarbij 2,3,4en5maanden nade behandeling monsters peen op aantasting worden
onderzocht. Tevens wordt onderzoek afgerond met een verslag van de laatste drie jaren.
35.3.05 Bestrijding van de koolvlieg.
J.Ph. van Driest
In1 984wordt hetoriënterend onderzoek naardegevoeligheidvoortoegelaten insecticiden inAlkmaaren
Vorden voortgezet,waarbij 2,3,4en5maanden nade behandeling monsters peen op aantasting worden
onderzocht. Tevens wordt dit onderzoek afgerond met eenverslag over de resultaten van de laatste drie
jaren.
36.3.02 Onderzoek naar de gebruikswaarde van herbiciden voor de vollegrondsgroenteteelt.
J.J. Jonkers
De belangstelling voor geïntegreerde onkruidbestrijding neemt sterk toe. Hierbij staat vermindering
van bestrijdingskosten centraal,terwijl hetvoorkomen vangewasschade bijdeteeltofvolgteelt belangrijk
is. Gedacht kan worden aan rijenbespuiting en onderbladbespuiting eventueel gecombineerd met
schoffelen, aanaarden en frezen. Speciaal wat het mechanische gedeelte betreft, lijken er voldoende
mogelijkheden. Gewassen als prei, kool, witlof en bonen komen in aanmerking. Nieuwe middelen of
combinaties van middelen worden op hun toepasbaarheid in groentegewassen bekeken bij enkele
koolgewassen.
Tevens worden middelen die reeds lang zijn toegelaten en een verlenging van de toelating behoeven,
opnieuw bekeken op persistentie en gewasresistentie. Dat heeft tot gevolg dat regelmatig naar vervangende middelen gezocht moet worden.
Nieuwe middelen hebben vaak een minder breed werkingsspectrum,zodat nieuwe problemen ontstaan
door moeilijk of niet bestreden onkruidsoorten.
Door een combinatie van chemische en mechanische methoden (geïntegreerde bestrijding) kan men
mogelijk het herbicidegebruik beperken.
36.4.03 De invloed van gewas,teelttechniek en vruchtwisseling op onkruidpopulaties.
H.F.M. Aarts, e.a.
Onkruidbestrijdingssystemen in wintertarwe.
Op zes proefboerderijen zullen een aantal systemen worden onderzocht. Een van de onderzochte
systemen is een computergeleid systeem (COT).
Belangrijke verschillen tussen desystemen zijn hetwel of niet inzettenvan bodemherbiciden inde herfst,
het al of niet hanteren van bestrijdingsdrempels en het al of niet eggen in het voorjaar.
Onkruidbestrijdingssystemen in suikerbieten.
Optwee proefboerderijen en op het PAGV-bedrijf te Lelystadworden een aantal geïntegreerde systemen
beproefd. Een van de onderzochte systemen is een computergeleid systeem.
De systemen verschillen in herbicidengebruik, intensiteit van mechanische bestrijding en arbeid. Gelet
wordt op de kosten en op de bedrijfsrisico's. In 1 984 zaleen handleiding onkruidbestrijding suikerbieten
uitgebracht worden.
Onkruidbestrijdingssystemen in maïs.
Op twee proefboerderijen wordt het korte en lange termijn effect bekeken van puur chemische en van
chemisch/mechanische systemen in continuteelt en bij een bouwplan met afwisselend maïs en gras.
Probleemonkruiden worden uitgeplant.
Oorzaken late veronkruiding van suikerbieten.
Op het PAGV-bedrijf in Lelystad worden op verschillende tijdstippen de onkruidsoorten melganzevoet,
perzikkruid enzwarte nachtschade als kiemplant uitgeplant ineensuikerbietengewas. Geletwordt op de
bijdrage aan late veronkruiding.
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Invloed van mechanische onkruidbestrijding op de opbrengst van stamslabonen.
Er wordt een proefveld aangelegd op het PAGV-bedrijf. Doel is na te gaan in hoeverre mechanische
onkruidbestrijding de opbrengst beïnvloedt.
Factoren die de grootte en samenstelling van onkruidvegetatie beïnvloeden.
Van een groot aantal soorten zal de kiemingsperiodiciteit worden gevolgd.
Automatisering :
Receptvoorlichting. Voor een aantal gewassen zal de kennis van herbiciden en herbicidenmengsels
zodanig opeen rijworden gezetdatvooreengegeven situatiesnelderelevante kennisopgezocht worden
zodat de beslissing geoptimaliseerd kan worden.
Geleide bestrijding. De geleide bestrijdingssystemen voor wintertarwe en suikerbieten worden verder
uitgebouwd.
Kleefkruid. Hetprogramma,waarmee heteffect vanteelt-en bedrijfssystemen op depopulatiegrootte van
kleefkruid kan worden nagegaan,wordt waar mogelijk verbeterd.
36.4.04 Onderzoek naar eigenschappen en gedrag van akkeronkruiden.
W.G.M, van den Brand
In het kader van het onderzoek naar eigenschappen van akkeronkruiden zullen nog bij enkele onkruidsoorten waarnemingen worden verricht.ln het kader van hetonderzoek naar gedrag van akkeronkruiden
wordt 1984vermoedelijk het laatstejaarwaarin nogwaarnemingen worden gedaan.Denadrukzal komen
te liggen op verslaggeving van verkregen resultaten.
38.3.01 (nieuw) Verbetering van gewasbeschermingstechnieken.
L.M.Lumkes, e.a.
Omtrent nieuwe applicatietechnieken wordt door het PAGV in werkgroepverband onderzoek verricht.
Daarbij ligt de nadruk op het vaststellen van praktische toepasbaarheid.
38.3.02 (nieuw) Verbetering van applicatietechnieken voor de bestrijding van bodempathogenen.
LM. Lumkes, e.a.
Nieuwe technieken of aanpassing van bestaande voor hetverkrijgen van een meer specifiekewerking of
beter resultaat van grondontsmettingsmiddelen e.d. wordt in werkgroepsverband bestudeerd. Daarbij
krijgt ook het ontsmetten op zware grond aandacht.
39.3.01 Onderzoek naar de mogelijkheden van gewasbescherming in de kleine groentegewassen.
J.M.M,van Bakel en J.Ph.van Driest, e.a.
In 1 983 werd met een vaste werkgroep besproken,welke nieuwe toelatingen waren verkregen voor een
groot aantal kleine groentegewassen voor de bescherming tegen diverse plagen en ziekten, en welk
onderzoeker noggedaan moestworden.In1984zaldeze bespreking weer plaats hebben.Tevenszalhet
entomologische deelvanditonderzoekwordenafgerond meteenverslagvanwaterindelaatstedriejaren
op het gebied van de bescherming tegen insekten is bereikt.
In1984wordthetonderzoek naareengoedeonkruidbestrijding inkoolraapenzeeastervoortgezet.Verder
zal naast metam-natriumook eenander grondontsmettingsmiddelworden getoetst op herbicidewerking.
Bij nieuwe groentegewassen wordt eerst gekeken naar herbiciden die bij andere gewassen reeds zijn
toegelaten.
39.0.03 Onderzoek naar de mogelijkheden van remote sensing technieken ten behoeve van landbouwkundig onderzoek.
J. Lamers
De nadruk zal met name liggen op de verslaglegging van verschillende activiteiten. Verder onderzoek
wordt gedaan naar de mogelijkheden om vanuit de lucht valplekken in bieten op te sporen. Ook zal de
introductie enverdere aanpassing vandeontwikkelde lichtmetersvoor landbouwkundig onderzoek meer
aandacht vragen.
39.0.05 De invloed van bedrijfssystemen op natuur en landschap.
H.F.M. Aarts
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Aan beheersinstanties zal medewerking worden verleend bij hetopzetten en begeleiden van aangepaste
bedrijfssystemen.
Het onderzoek naar mogelijkheden om natuurlijke vijanden van schadeverwekkers te stimuleren wordt
voortgezet (torenvalken, bunzingen, kerkuilen).
Onderzoek wordt gestart naar de bestedingsmogelijkheden van muskusratten door bunzingen.
39.0.07 Onderzoek naarde mogelijkheden engevolgen van het gebruikvan afvalwarmte inde land- en
tuinbouw.
E.W.J.M. Mathijssen en P. Nicolai'
In nauwe samenwerking met de afdelingen Teeltonderzoek en Bedrijfssynthese van het PAGV, de
proefstations voorde Boomkwekerij ende Fruitteelt indeVollegrond,hetCABO,het IB,het ICW,het IMAG
en de LH (afd. Natuur- en Weerkunde) zal in 1 984 het onderzoek worden voortgezet.
Het onderzoek zal qua opzet vrijwel gelijk zijn aan dat van 1982. Hier en daar zullen wat kleine
aanpassingen in de teeltwijze en tijdstippen van zaaien/planten plaatsvinden.
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Afdeling Onderzoek in de Regio's
16.3.50 FH Methodenvangrondontsmetting incombinatie mettoepassing vangranulaten ter bestrijding
van aardappelmoeheid op zavelgrond.
J.K.Ridder
Debestrijdingvanaardappelmoeheidgeeftvaakteleurstellingen opzavelgronden.Vooralopzwaarbesmette
percelen ishetdevraagofhetinjecterenvandichloorpropeenof metam-natriumalleenvoldoende is.Omdat
de bestrijding in de toplaag tewensen overlaat,zou een combinatie met granulaten de bestrijding kunnen
versterken.
Hoe groot het probleem is mag blijken uit het feit dat op besmette grond geen pootaardappelen mogen
worden geteeld.
16.1.51 KL (nieuw) Invloedvan grondbewerkingsmethodenophetresultaatvandegrondontsmettingter
bestrijding van het aardappelcysteaaltje op zware zavel- en kleigronden.
Th.Huiskamp
Hetisnodigdatookopzwaarderegronden inde IJsselmeerpolders,tervoorkomingvanaardappelmoeheid,
metgrondontsmettingwordt begonnen.Dekennisomtrentgrondontsmetting opgronden metmeerdan35%
afslibbaar isechterverrevanvolledig.Zo isvooreengoede ontsmetting metfumigantiaeenvoldoende fijne
kruimeligestructuurvandebovenstelaagnoodzakelijk.Devraagwerptzichophoeditopzwaarderegrondte
bewerkstelligen is.Anderevragenzijn o.a.werking en effectiviteit van fumigantia, granulaten en combinatie
hiervan op (kalkhoudende) zware kleigronden.
Het onderzoek richt zich eerst op het nagaan van de grondbewerkingsmogelijkheden na diverse voorvruchtenopeenkleigrond metca.50%afslibbaar ;terverkrijgingvaneenvoldoendeverkruimeldeengoedaf
te dichten bovengrond in verband met een uit te voeren grondontsmetting met een freesschaarinjecteur.
21.1.51 WS/RH Invloed van het losmaken van de ondergrond van zavel- en kleiplaatgronden op de
vochtvoorziening, beworteling en produktie van landbouwgewassen.
J.Alblas en J.G.N.Wander
In het zuidwesten van Nederland is de ondergrond van een deel van de gronden moeilijk of niet
doorwortelbaar. Nagegaan wordt of het losmaken van deze gronden een gunstige invloed heeft op de
bewortelingsdiepte. De proeven zijn aangelegd op proefboerderij Westmaas (zavel met aflopend profiel),
Werkendam (kleiopzand) en proefboerderij Rusthoeve(matig lichte zavelopzeer lichte zavelondergrond).
Naast onbehandeld worden o.a. de objecten woelen tot 80 cm diep, woelen en spitfrezen vergeleken.
TeBruinisse ligteen proefwaarinverschillende wijzenvanlosmaken vandeverdichting onderde bouwvoor
worden vergeleken.
Via de werkgroep "Losmaken ondergrond Zuidwesten" wordt met landelijke instellingen samengewerkt.
21.1.52 WG (nieuw) Invloedvanhetlosmakenvandeondergrondinhetwestenvande Noordoostpolder
op dewaterhuishouding, de beworteling en de produktie van landbouwgewassen.
Th. Huiskamp
HetwestelijkegedeeltevandeNOPomvatca.1 0.000hazeerlichtezavelgronden(5-10% lutum),waarzich
direct onder debouwvoor eensterkverdicht laagbevindt(2d-laag). Bovendien isvaak sprakevaneenfijn
sedimentair gelaagde ondergrond. Eén en ander werkt zeer storend op de waterhuishouding en de
beworteling. In 1984 wordt een proef aangelegd waarin gekeken zal worden naar het effect van het
losmaken/breken vande ondergrond,alsmede heteffect vantussendrainage op deontwatering,alsook de
groei en fysieke opbrengst van de gewassen.
25.2.50 WS (nieuw) Kalihoeveelheden- en kalitoestandenproeven op kalifixerende grond.
J. Alblas
Er bestaat een verband tussen de kalitoestand van de grond en de gewasopbrengsten. In het estuariumgebied lijkt het echter moeilijk de kalitoestand van de grond te verhogen tot een peil dat gezien de
opbrengsten optimaal is.Opdrie proefvelden met kalihoeveelheden en kalitoestanden wordt onderzocht of
de nieuwe adviesbasis voor kalibemesting op de betrokken gronden toepasbaar is.
Het onderzoek wordt in samenwerking met het IB uitgevoerd.
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26.2.50 BEM/AGM Toepassing van afvalwaterzuiveringsslib in de akkerbouw.
A. de Jong
Doordetoenemende produktievanafvalwaterzuiveringsslib wordtsteeds meerdevraagactueel inhoeverre
ditslib indeakkerbouw kanwordentoegepast. Ineenzestalregio'swordtsinds 1977onderzoekverrichtmet
hoeveelheden slib van O, 1 Oen 20 ton ds/ha aan de hakvruchten. Tevens worden per slibtrap 5 Nhoeveelheden gegeven om de stikstofwerking van het slib vast te stellen. Naast het bepalen van de
landbouwkundigewaardewordtnagegaaninhoeverrezwaremetaleningewasengrondeenrolkunnengaan
spelen. Bij dit onderzoek wordt met enkele landelijke instellingen samengewerkt.
In 1 984 wordt het onderzoek met twee proeven voortgezet.
26.2.51 GV/AGM/KB Onderzoek naar de landbouwkundige waardevanzuiveringsslib afkomstigvande
aardappelmeelindustrie voor de akkerbouwgewassen in het fabrieksaardappeltelend gebied.
H.J.Houtman enT. Rozenveld
Deaardappelmeelindustrie isbegonnen methetzuiverenvanhetwaterafkomstigvan hetzetmeelwinningsprocédé, waardoor er vrij grote hoeveelheden slib ter beschikking komen. In dit onderzoek wordt de
bemestendewaarde(N-P-K),hetorganischestofeffectenhetgedragvandezwaremetalenbekeken bij 0,3
en6tonds/ha.Bijdehakvruchtenwordenperslibtrap5 N-hoeveelhedengegevenomhetstikstofeffectvan
het slib te meten.
27.2.50 WR Verhogingvanhetproduktievermogenvanlössgronddoorverbeteringvandestructuurd.m.v.
organische stof bij vier vruchtopvolgingssystemen.
J.B.Peusens
Op de Zuidlimburgse akkerbouwbedrijven is de slechte structuur en slempgevoeligheid (watererosie) één
vandegrootsteknelpunten.Inditonderzoekwordt nagegaan inhoeverretoepassingvanorganischestofde
opbrengst en kwaliteit van de gewassen en de bodemstructuur blijvend kan verbeteren.
27.2.51 RH/WS/AGM Toepassing van ingedikte dunne varkensmest in de akkerbouw.
J.Alblas, T. Rozenveld en J.G.N.Wander
Ingedikte dunnevarkensmest,verkregen metuitvlokmiddelenendezeefbandpers,bevatca25%drogestof.
Vansommige elementen komtindit produkt relatiefveelvoor(bijv.PenCu),vanandereminder(bijv.NenK).
Delandbouwkundigewaardevandemestwordtindrieregio'sonderzochtinmeerjarigeveldproeven,waarbij
in de eerste plaats gekeken wordt naar de fosfaatwerking. Daarnaast wordt de invloed van de in de mest
aanwezige metalen (Cu en Zn) op de gehalten in het gewas en in de grond gevolgd.
28.4.50 WS/FH Vruchtwisselingsonderzoek in verband met bouwplanvernauwing.
J.Alblas enJ.K. Ridder
Indepraktijk iseenontwikkeling naarbouwplanvernauwing aandegang,vooralwatbetreftdearbeids-en
kapitaalsintensieve teelten(aardappelen ensuikerbieten).Devraag isof nauwebouwplannen een gunstig
financieel bedrijfsresultaat opleveren op korte en lange termijn. Indit onderzoek worden vruchtwisselingssystemen met/zonder grondontsmetting(2-,3-en4-jarige rotaties) op langetermijn bestudeerd,waarbij per
rotatie gelet wordt op opbrengst, structuur en bewerkbaarheid vande grond,plantenziekten,onkruiden en
stikstofreacties. In dit onderzoek wordt met landelijke instellingen samengewerkt.
28.4.51 VP Onderzoek naar de invloed van intensieve vruchtopvolging en voorvruchteffecten op de
opbrengst en kwaliteit bij suikerbieten op zandgrond.
P.M.T.M. Geelen
Hetbouwplanvankleineakkerbouwbedrijvenopzandgrondbeperktzichvooraltotintensieveteeltenmeteen
hoogsaldo.Voordevruchtwisseling betekentditnauwerotaties,hetgeenproblemenkanveroorzaken metde
bodemgezondheid. Op deze bedrijven staat men ook kritisch tegenover maïs in het bouwplan. In dit
onderzoek worden drie rotaties vergeleken :aardappelen-suikerbieten ;snijmaïs-suikerbieten ; granensuikerbieten.Aan het referentiegewas suikerbieten worden vier N-hoeveelheden gegeven.
28.4.53 AGM Vruchtwisselingsonderzoek op veenkoloniale grond.
T. Rozenveld
De invloed wordt nagegaan van verschillende systemen van vruchtopvolging op de bodemstructuur, de
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bodemvruchtbaarheid, de gezondheidstoestand en op de opbrengst van de gewassen. Het aandeel
fabrieksaardappelen in het bouwplan is hierbij wisselend. In het onderzoek zijn 21 rotaties in tweevoud
opgenomen, waarbij steeds op de helft van de veldies organische bemesting in de vorm van stro en/of
groenbemesting wordt toegepast. Via een begeleidingsgroep wordt er door landelijke instellingen in dit
onderzoek samengewerkt.
28.4.52 KB Onderzoek naar de opbrengst en kwaliteit van fabrieksaardappelen met onder meer
snijmaïs als voorvrucht.
H.J. Houtman
In het gebied waar overwegend fabrieksaardappelen worden verbouwd, is menzeer kritisch ten aanzien
vandeopbrengstvanfabrieksaardappelen naeengewassnijmaïs.(DemogelijkeinvloedvanAtrazin isalin
onderzoek en blijft hier buiten beschouwing.) Het onderzoek richt zich op de invloed van maïs als
voorvrucht in de vruchtopvolging snijmaïs -fabrieksaardappelen, waarbij runderdrijfmest aan snijmaïs
wordt gegeven om hiervan de invloed te kunnen bepalen. Ter vergelijking worden de rotaties granenfabrieksaardappelen en suikerbieten -fabrieksaardappelen in het onderzoek opgenomen.
28.4.54 WG Gevolgenvandeintensiveringvanhetbouwplanoplichtezavelgrondendoorhetopnemen
van een groter aandeel rooivruchten opdeopbrengstvan degewassen endegezondheid van gewassen
en grond.
Th. Huiskamp
Delaatstejarenheefthetbouwplanopdelichtegronden indeNOPzich steedsmeerbeperkttot intensieve
teelten met een hoog saldo. Het gevolg is een nauwe rotatie en een bij de teelt van veel wortel-, bol-en
knolgewassen zeer intensieve bewerking van de grond. Indit onderzoek worden twee bouwplannen met
respectievelijk 66 en 100% rooivruchten vergeleken.
28.4.55 KB Invloedvangroenbemestingopdestikstofbehoefte,groeienopbrengstvandegewassen in
een intensief bouwplan met fabrieksaardappelen op zandgrond.
H.J. Houtman
Als gevolg van het nauwe bouwplan en de daarbij noodzakelijke grondontsmettingen, kunnen de
akkerbouwbedrijven inhetfabrieksaardappeltelend gebied weinig aandacht aandeorganische stofvoorziening -en met name de groenbemesting -besteden.Wordt de noodzakelijke grondontsmetting op een
ander tijdstip dan na het graangewas uitgevoerd, dan is de teelt van een groenbemestingsgewas wel
mogelijk. Onderzocht wordt wat het effect van verschillende vormen van groenbemesting is op de
stikstofbehoefte, groei en opbrengst van fabrieksaardappelen en suikerbieten.
34.3.50 WG (nieuw) Bestrijding van Sclerotinia sclerotiorum in diverse landbouwgewassen.
Th. Huiskamp
De laatste jaren worden in hetwesten van de NOPverschillende gewassen naar het lijkt in toenemende
mate aangetast door Sclerotinia (rattekeutelziekte). Leidt dit bij gewassen als peen enwitlof tot kwaliteitsverlies,opbrengstderving en mogelijk afkeuring door rot,bij aardappelen is een vervroegd afsterven het
gevolg en daardoor opbrengstderving, eentoename van Rhizoctonia op de knolen inde pootaardappelteelt een bemoeilijken van het selecteren (eventueel gevolgd door afkeuren).
Gekeken wordt naar het effect van bespuitingen metfungiciden op het optreden van Sclerotinia.Tijdstip
van toepassing en spuitinterval hebben daarbij de nadruk.
35.3.50 MV Bestrijding van aardrupsen met behulp van chemische middelen.
F.M.L.Kanters
Deschadedieaardrupsen ineengroot aantalgewassenveroorzaken,kanerggrootzijn.Indepraktijkstuit
debestrijdingvanaardrupsen metdegangbaremiddelenopbezwaren.Hetlijkteropdatdebestrijdingvan
aardrupsen met een daarvoor nieuw middel zeer effectief is. Nagegaan wordt bij welke dosering van dit
middel goede resultaten kunnen worden bereikt.
41.3.50 KL Onkruidbestrijding in wintertarwe.
Th. Huiskamp
Voornamelijk door het bij de aardappelteelt niet toepassen van bodemherbiciden in het voorjaar en het
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verwaarlozen van de onkruidbestrijding verder in het seizoen zijn onkruiden als muur, kleefkruid en
akker(melk)distel een steeds groter probleem geworden. Het vinden van de meest geschikte middelen,
concentraties en in het bijzonder de toepassingstijdstippen bij de bestrijding vanvooral akkermelkdistel
en akkerdistel vraagt aandacht.
50.2.51 WS (nieuw) Stikstofbemesting voor blauwmaanzaad.
J.Albias
Het advies voor de stikstofbemesting is nog gekoppeld aan het oude advies voor wintertarwe. Getracht
wordt hetverband tevinden tussen destikstofvoorraad inde grond endeoptimale stikstofhoeveelheid(2
rassen).
54.4.53 FH Pootgoedbewaring en voorkiemen bij de teelt van pootaardappelen.
J.K. Ridder
Aardappelen,bedoeldvoordepootgoedteelt,dieinhetvoorjaar3à6wekenbuitenstaanvoorhetafharden
vandekiemen,groeien mindervlotdanwanneerzebinnen bijkunstlichtzijnafgehard.Tweeontwikkelingen
inde regio vragen hierbij om nader onderzoek, nl.de bewaring inde"schuurkas" ende bewaring in"ton's
kisten".
54.7.63 FH Invloedvan looftrekken endoodspuiten opdeopbrengst en kwaliteitvan pootaardappelen.
J.K.Ridder
De belangstelling voor looftrekken neemt toe. De redenen hiervoor zijn:
-er behoeft minder met chemische middelen te worden gespoten
-door latere loofvemietiging wordt een hogere opbrengst verkregen dan bij doodspuiten
-de kwaliteit van het poootgoed zou beter zijn, door minder knol- en virusziekten op en in de knol.
Dit project is opgezet om de juistheid van de veronderstellingen na te gaan. Tevens kan hiermee de
praktische bruikbaarheid van looftrekken worden verbeterd.
54.3.64 FH Bestrijding van Gangreen (Phoma exigua var. foveata) met grond- en pootgoedbehandelingen bij de teelt van pootaardappelen.
J.K.Ridder
Deaanwezigheid van Phoma op pootaardappelen maakt dit materiaal ongeschikt voor vermeerdering.Dit
betekent dat een gewas met een kostprijs van ca. f 14.000,- per ha voor ca. f 5.000,- verdwijnt in de
veevoedersector.
Sanitairemaatregelenterbestrijdingvanditprobleemzijnnietvoldoendegebleken.Opeenaantal bedrijven
is de teelt van pootaardappelen door aanwezigheid van deze schimmel onmogelijk geworden.
Met dit onderzoek wordt gezocht naar goede bestrijdingsmethoden door middel van knol- en grondontsmetting ;verder wordt de wijze van loofdoding bekeken.
54.2.65 KL/WG De toepasbaarheid van het huidige stikstofbemestingsadvies voor andere aardappelrassen dan Bintje.
Th. Hulskamp
Hetstikstofbemestingsadvies vooraardappelen datgebaseerd isop dehoeveelheid mineralestikstof inde
bodem is volledig afgestemd op het ras Bintje. Kennis omtrent de stikstofbehoefte van andere rassen is
daarom nodig.
54.2.66 BEM Onderzoek naar de stikstof- en fosfaatwerking van afvalwaterzuiveringsslib, toegepast in
vloeibare vorm bij aardappelen.
N.H.J.N, van den Eijnden
Door de uitbreiding van het aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt er steeds meer slib aangeboden,
watvoordeakkerbouwgronden eengoedeaanvullingvandeorganischestofaanvoerkanbetekenen.Naast
organische stof bevathetslibstikstof enfosfaat.Nagegaanwordtwatdebemestingswaarde isvan0,50en
100m3 vloeibaar slib (5-7% ds) per ha. Per slibtrap worden vijf N-hoeveelheden gegeven om de
stikstofwerking van het slib vast te stellen.
54.4.67 KL/WG Plantaantallen bij pootaardappelteelt.
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Th. Huiskamp
Bijdepootaardappelteelt blijken indepraktijk sommigen naarduidelijk hogereplantaantallenovertegaan
dan tot nu toe gebruikelijk. Er zal worden nagegaan in hoeverre plantaantallen tot ca. 100.000 per ha
voordelenquakg-enfinanciëleopbrengstbiedentenopzichtevandegebruikelijke60.000à70.000 planten
per ha.
55.2.51 GV/AGM/KB Onderzoek naar heteffectvanstikstofhoeveelheden,stikstofdeling entijdstipvan
toepassing op de ontwikkeling en opbrengst van fabrieksaardappelen.
H.J.Houtman enT. Rozenveld
Een gedeelde stikstofgift bij fabrieksaardappelen leidt mogelijk tot een betere benutting van de gegeven
stikstof. Hierbijzalvertraging van de knolzetting vermeden moetenworden endegroeiperiodezal zodanig
gereguleerd moeten worden dat naast een vroege start het gewas gedurende de groeiperiode zo lang
mogelijk produceert, dus groen blijft.
55.2.52 GV/AGM/KB Onderzoek naardestikstofwerking vanpluimveedhjfmest met/zonder toepassing
van een nitrificatieremmer die wordt toegediend vóór de teelt van fabrieksaardappelen.
H.J.Houtman enT. Rozenveld
De laatste jaren wordt in toenemende mate drijfmest toegepast vóór het gewas fabrieksaardappelen. Als
gevolg van de grote aanvoer van mest via de mestbank Gelderland betreft dit voornamelijk pluimveedrijfmest.Onderzochtwordt methoeveelstikstof uitdezemestvoor hetfabrieksaardappelgewas rekening moet
worden gehouden alsdezemestindeherfstofinhetvoorjaarwordttoegediend.Tevenswordtheteffectvan
een nitrificatieremmer (dyciaandiamide), toegediend gelijktijdig met de mest in de herfst, in dit project
onderzocht.
Hetonderzoekwordt insamenwerking methet IB inhetfabrieksaardappeltelend gebiedzowelopzand-als
dalgrond uitgevoerd.
56.1.57 VP Bestrijdingverstuivingzaaibed bijsuikerbieten opzandgrond dooro.a.hetinzaaienvaneen
bodembedekkend gewas (zomergerst).
P.M.T.M. Geelen
Verstuiving van het zaaibed (winderosie) blijft voor de bietenteelt op de zuidoostelijke zandgronden een
probleem.Sindsenigejarenwordtonderzoekverrichtmetstrokenzaaivanzomergersttussendebietenrijen.
Sinds 1983wordentevensenkelevloeibare middelen inhetonderzoek opgenomen die nahetzaaien maar
tijdig voor de opkomst worden toegepast.
56.2.58 WR Onderzoek naarde invloedvan kalk als plantenvoedende stofopdeopbrengst en kwaliteit
bij suikerbieten op lössgrond.
J.B.Peusens
Hetpercentagevrije koolzure kalk bij lössgronden islaag,ook bijeenhogepH-KCIvandegrond. Mogelijk
heefteenversekalkbemestingeengunstige invloedophetsuikergehalteendesapzuiverheidvandebieten.
Hetonderzoek wordt uitgevoerd mettweekalkmeststoffen bijtweehoeveelheden.Tijdens het groeiseizoen
worden erop meerderetijdstippen monsters genomen om deCa-ionenconcentratie inhet bodemvochtte
bepalen.
57.4.51 NH (nieuw) Invloedvan rijenafstanden en standdichtheden op deopbrengst en sorteringvan
kroten.
G.J.M. Schroën
De teelt van kroten vindt plaats met meerkiemige rassen. Uit het rassenonderzoek komen enkele
monogerme rassen naar voren. Vanwege de eenkiemigheid zijn deze rassen nog beter met een
precisiezaaimachine te verzaaien.Vergeleken zullen worden een meerkiemig en een monogerm ras bij
zowel 4 als 5 rijen per 1,5 m, met verschillende standdichtheden.
58.4.52 NH Invloedplantdichtheden bijdeteeltopruggenopdeopbrengstensorteringvanwinterpeen.
G.J.M. Schroën
Deteeltvanwinterpeenvindt meestalplaatsopvantevorengetrokken ruggen.Hetaantaltezaaienrijenper
rug hangt samen met de afstand tussen de ruggen en de groottevan de ruggen. Indit onderzoek worden

twee rijen per rug bij 75 cm en één rij per rug bij 50 cm vergeleken bij 25,50,75 en 1 00 planten/m2. Dit
onderzoek is een voortzetting van lopend onderzoek met een groter aantal objecten.
58.3.54 WG (nieuw) Bestrijding van de schimmel Alternaria dauci bij de teelt van waspeen.
Th.Huiskamp
Vroegeloofverbruining inwaspeenwordtveroorzaakt doordeschimmelAlternariadauci.Hetgevolgvande
aantasting iseenvroegtijdigeafstervingvanhetloof(produktieremming)enkwaliteitsverliesvandepeen(rot
etc.). Via gewasbespuitingen met chemische middelen zal geprobeerd worden een oplossing voor dit
probleem tevinden.
58.4.55 WG (nieuw) Rijenafstanden en zaaizaadhoeveelheden bij waspeenteelt voor de conservenindustrie.
Th.Huiskamp
Inde NOPwordtdewaspeenvoordeconservenindustrievolgens hetbeddensysteemgeteeld.Perbed,hart
op hart 150 cm (incl. rijpaden), worden doorgaans 13 rijtjes peen gezaaid. Nu blijkt dat de peen op de
middelste rijenvanhetbedaltijdveelkorter blijftendathetloofvaakookvroegtijdig afsterft.Viaveldproeven
zalworden nagegaan wat het effect isvan een vermindering van het aantal rijen midden op het bed en/of
zaaizaadhoeveelheid op de opbrengst en sortering van waspeen.
62.4.50 WS Onderzoek naar stikstofbemesting, plantaantal, opkweekmethoden plantmateriaal en
bestrijding van wortelvlieg in knolselderij.
J. Alblas
In dit onderzoek betreffende de teelt van knolselderij worden de navolgende aspecten in afzonderlijke
proeven onderzocht:
a. de wijze van deling van de stikstofbemesting;
b. het optimale plantaantal bij vier rassen;
c. opkweekmethoden van plantmateriaal (miniperspotten);
d. plantverband bij het ras Monarch.
66.4.52 NB Plantverbanden bij winterprei.
C.J.Roelands
Nagegaan wordt wat de invloed van het plantverband is op de opbrengst, arbeidsbehoefte en ziekteaantasting. Erworden drie plantgetallen vergeleken bij drie rijenafstanden.
69.9.50 MV Onderzoek naar de gebruikswaarde van nieuwe aspergerassen.
F.M.L Kanters
Het veredelingswerk bij asperge heeft een groot aantal nieuwe hybriden opgeleverd. In rassenproeven
wordt bekeken in hoeverre deze nieuwe hybriden een aanwinst zijn voor het huidige, zeer beperkte
sortiment. Produktie en in het bijzonder kwaliteitsaspecten zullen hierbij de belangrijkste criteria zijn,
69.4.51 NB Nagaan van de invloed van plantafstand op produktie, kwaliteit en levensduur van het
aspergeras Limbras 18 en twee Lucullus stammen.
C.J. Roelands
De invloed van nauwere en ruimere plantafstanden op kwaliteit,opbrengst en levensduur van de asperge
zijn bij de huidige aanbevolen Limbrasselecties en het nieuwe Duitse aspergeras Lucullus nog niet
onderzocht. Daartoe wordt het onderzoek uitgevoerd bij drie plantafstanden.
69.3.53 Bestrijding van bodemmoeheid bij asperge.
F.M.L.Kanters
De teelt van asperge staat al jaren volop in de belangstelling. Een toenemend probleem is echter de
bodemmoeheid.Ervaring heeftgeleerd datdeproduktieop percelenwaaraleerderaspergewerdgeteeldzekernaenkelejaren-sterkterugloopt.Hetonderzoek richtzichopdevraagwelkedemogelijkhedenzijnbij
herinplant van asperge. Bij dit onderzoek wordt met anderen samengewerkt.
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69.3.54 MV Nagaan van de invloed van de bestrijdingswijze van Botrytis cinerea in asperge.
F.M.L Kanters
BijdeteeltvanaspergeisbestrijdingvanBotrytiscinereaeenbelangrijketeeltmaatregel.Vanafaugustustot
laat indeherfstworden bespuitingen uitgevoerdomaantastingtevoorkomen.Deachterliggende gedachte
isdat door deassimilatieperiode teverlengen meer reservevoedsel indewortelstokken wordt opgeslagen
hetgeen de produktie indevolgende jarentengoede komt. Hetonderzoek iserop gericht om de juistheid
van deze veronderstelling na te gaan.
70.2.50 NH (nieuw) Invloedvanbemestingenafdekkingmetfolieophetvoorkomenvan'wit' inspinazie.
G.J.M. Schroën
Hetprobleem 'wit'(verkleuringvan blad)treedt metnameop inhetvoorjaar tijdenszonnigedagen metvaak
lage luchtvochtigheden.
Nagegaan wordt de invloed van type N-meststof en magnesiumgift of bespuiting op het voorkomen van
witverkleuring. Daarnaast zal bij zonnige dagen het gewas worden afgedekt met folie of vliesdoek om
hierdoor de sterke verdamping te beperken.
72.4.50 NH Teeltvergelijking metgeperforeerde folie enAgryl op de matevanvervroeging van kropsla.
G.J.M. Schroën
Naast het gebruik van geperforeerde folie komen er andere bedekkingsmaterialen in de handel die
toegepast kunnen worden om de teelt tevervroegen.Vooral Agryl (gesponnen draden) blijkt voordelen te
hebben boven plastic folie (regelmatige waterdoorlating, minder schade aan het gewas). In Heemskerk
zullen beide bedekkingsmaterialen worden vergeleken bij kropsla.
73.4.51 NB Nagaanvandeinvloedvanhetzaaitijdstipopdeproduktieenkwaliteitvanhetmiddelvroege
ras Zoom in de late trek van witlof.
C.J. Roelands
Onderzoek naardegebruikswaardevanhetmiddelvroegerasZoomindelatetrekvanwitlof.Vooralheteffect
van laterzaaienwordtnagegaan.Daartoewordt uitgegaanvandriezaaitijdstippen envieropzetdatavande
wortels voor de trek.
73.4.54 WR (nieuw) Onderzoek naar de invloed van het zaai- en oogsttijdstip bij een vroeg, een
middenvroeg en een laat ras op de bewaarbaarheid van witlofpennen die zijn geteeld op lössgrond.
P.M.T.M. Geelen
Deoogst van late rassen levert op lössgrond vaak problemen op omdat dezete laat in hetseizoen valt.Dit
onderzoek iserop gerichtomnategaanofdeoogstvervroegd kanworden,zonderdatde bewaarbaarheid
van de pennen en de trekresultaten hieronder lijden.
73.2.55 NB Bemesting bij de trek van witlof op water.
C.J. Roelands
Nagegaan wordt watde invloed isvan de bemesting opdeopbrengst en kwaliteitvan dewitlof die geteeld
wordt op stromend water. Naast hetobject "Leidingwater" worden bij enige objecten aan het leidingwater
stoffen toegevoegd die voor de bemesting moeten zorgdragen.
75.4.51 M'V (nieuw) Onderzoek naar heteffectvan kunstmatige koude ophetverbrekenvan autonome
rust bij rabarber.
F.M.L.Kanters
Om rabarber met goed resultaat te kunnen forceren moeten de pollen een bepaalde hoeveelheid koude
gehad hebben.Tot nu toe werd deze koudesom op natuurlijke wijzetevelde verkregen.Onderzocht gaat
worden of indeze koudebehoefte op kunstmatigewijze middels opslag inde koelcel kanwordenvoorzien.
78.2.50 NH Invloed van stikstofgiften op de hergroei, opbrengst en kwaliteit van winterbloemkool.
G.J.M. Schroën
De hergroei van winterbloemkool in het voorjaar vraagt veel stikstof. De invloed van de vorm waarin deze
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gegeven wordt(nitraat of ammoniak/ nitraat) ende hoogtevan destikstofgift op de hergroei in het voorjaar
wordt onderzocht. Bovendien zal in april nog een overbemesting vlak voor de oogst plaatsvinden
(proefplaats De Streek).
78.2.51 NH (nieuw) Nagaan van de invloed van afdekkingsmaterialen op de matevan overwintering
bij de teelt van winterbloemkool.
G.J.M. Schroën
Veeluitval bijdeteeltvanwinterbloemkoolvindt plaats indewinterveroorzaaktdoorvorst.Doorhetgewasin
dewintertijdens devorstaftedekken metgeperforeerde plasticfolieofvliesdoeken zoalsAgrylenGrowtect
is het mogelijk het gewas te beschermen tegen vorst, maar vooral tegen indroging veroorzaakt door een
beperkte wateropname.
78.4.52 NH (nieuw) Vergelijking opkweeksystemen op de groeiduur en lengte oogstperiode bij
bloemkool.
G.J.M. Schroën
Behalve losse planten biedt een aantal plantenkwekerijen containerplanten aan voor de teelt van
bloemkool. Beide opkweeksystemen zullen met elkaar worden vergeleken wat betreft groeiduur, lengte
oogstperiode en de kwaliteit bij bloemkool in de Streek.
80.9.50 MV Rassenvergelijking Chinese kool voor langdurige opslag in de koelcel.
F.M.L. Kanters
Bijde kleinegewassen heeftdeteeltvanChinese kool nogalopgang gemaakt ;vooraldelateteelt gevolgd
door bewaring in de koelcel is de laatste jaren sterk in opmars. In de praktijk zijn de resultaten hiervan
wisselend. Er is een rassenproef opgezet om na te gaan of er binnen het sortiment rassen zijn die goed
geschikt zijn voor-langdurige-opslag in de koelcel.
83.2.51 WS De stikstofbehoefte van spruitkoolrassen.
J. Alblas
Nu de relatie stikstofvoorraad in de grond en optimale stikstofgift bewezen is wordt getracht de optimale
stikstofhoeveelheden voor diverse rassen vast te stellen. Hiertoe worden in één proef vijf rassen geteeld.
83.2.52 WS (nieuw) Plantgatbemesting bij spruitkool.
J. Alblas
Onderde handelsnaam Osmocotewordteen langzaamvrijkomende meststof aangeboden,welkegebruikt
kan worden voor plantgatbemesting bij spruitkool. Een stikstofbevattende soort zal qua werking worden
vergeleken met kalkammonsalpeter.
84.6.51 NH Onderzoek naar het optimale aantal malen circuleren van de koelcellucht bij de bewaring
van sluitkool.
G.J.M. Schroën
Samen met het Sprenger Instituut en CT Hoorn zal op drie plaatsen bij de bewaring van sluitkool het
energieverbruik worden nagegaan bij uiteenlopende circulatievouden van de koelcellucht. Naast de
beperking van de energiekosten is van b ol ang het behoud van de kwaliteit van de kool.
84.6.52 NH (nieuw) Bestrijding made van de koolvlieg bij het gebruik van containerplanten.
G.J.M. Schroën
Het beschermen van koolplanten opgekweekt als containerplant tegen de made van de koolvlieg kan
plaatsvinden voordat de planten uitgeplant worden.
Vergelekenwordenmiddelen,doseringen entoepassingswijzenvoorwatbetreftdematevan bescherming
tegen koolvlieg bij containerplanten.
87.4.50 RH (nieuw) Onderzoeknaardeproduktiebeperkendefactorenbijdeteeltvandroogteoogsten
landbouwerwten ;standdichtheden en bestrijding van schimmelziekten.
J.G.N. Wander
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Deteelt van landbouwerwten kan bij de nieuwe afzetmogelijkheden (eiwitvoorziening inveevoeder) en de
huidige EG-prijzenvoorde Nederlandse boeraantrekkelijk worden,mitsdeopbrengst opeenbeter niveau
gebracht kan worden. In afzonderlijke proeven richt het onderzoek zich op:
a.zaaizaadhoeveelheden/rijenafstanden/zaai methoden
b. bestrijding schimmelziekten
c. tijdstip en wijze van stikstofbemesting
d. invloed van mangaanbespuiting
e. veldopkomst.
88.4.50 WR (nieuw) Onderzoek naar de invloed van het plantaantal op de opbrengst van veldbonenrassen.
P.MJ.M. Geelen
Bij een grof-, een middenfijn- en een fijnzadig ras wordt nagegaan hoe de opbrengst zich gedraagt bij
diverse plantaantallen en welke oogstcomponenten (aantal peulen, peulgrootte, zaadgrootte) hiervoor
verantwoordelijk zijn.
89.4.51 KL Rijenafstanden/plantaantallen bij de stamslabonenteelt voor de conservenindustrie.
Th.Huiskamp
In navolging van onderzoek o.a. in het noorden van het land wordt op zware grond in de Flevopolder
nagegaan wat het effect is van een nauwere rijenafstand dan de gebruikelijke 50 cm. Dit wat betreft de
opbrengst alsmede de gezondheid van het gewas.
93.4.51 NB Planttijdstippen bij augurken.
C.J.Roelands
Inditonderzoekwordtnagegaanwatdeinvloedvaneenverlatingvanhetplanttijdstip isopdeopbrengsten
kwaliteitvandeaugurken.Vandevijf planttijdstippenwordthetaantalenhetgewichtvandesorteringenstek
bepaald.
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Afdeling Teeltonderzoek
Hoofd Akkerbouw : B.A. ten Hag
Hoofd Vollegrondsgroenten :G.J.H. Grubben
Gebruikswaarde-onderzoek o.l.v. P. Riepma (RIVRO)
Afgesloten projecten :
41.3.06 Optimale ziektebestrijding in tarwe.
54.4.12 Onderzoek naar de mogelijkheden van de teelt van aardappelen uit zaad.
54.4.14 Onderzoek naarde invloed van de methode van vermeerdering op de groei enopbrengst van
pootaardappelstammen.
56.4.03 Deinvloed van groeifactoren (incl.teeltmaatregelen) op deopbrengst vansuikerbieten op een
aantal praktijkpercelen.
56.0.08 Bepaling groeicurve suikerbieten.
89.4.03 Verbeteringvandepeulzettingenopbrengst bijstamslabonendoorchemische gewasregulatie.
96.4.13

Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van snijmaïs op praktijkpercelen.

Voortzetting onder ander nummer :
48.4.01 Bestudering van groei en ontwikkeling van roodzwenk in relatie tot de zaadopbrengst.
Deels voortgezet in proj. nr.46.4.02 en 46.4.03.
49.4.01 Bestudering van groei en ontwikkeling van veldbeemd in relatie tot de zaadopbrengst.
Deels voortgezet in proj. nr.46.4.02 en 46.4.03.
41.3.07 Epipré :geautomatiseerde voorlichting t.a.v.de ziekte- en bladluisbestrijding in tarwe.
K.Reinink en H. Drenth
Insamenwerking metde regionale voorlichtingsdiensten wordt dit project uitgevoerd.Het adviesseizoen
omvat o.m. de werving van deelnemers, de inschrijving, instructierondes, het geven van adviezen en
beoordeling van ingezonden monsters.
Deuitvoering van Epipré gebeurt in nauwe samenwerking met het project "Inventarisatie Graanziekten".
Verder zullen 5 verificatieproeven voor wintertarwe, 4 verificatieproeven voor zomertarwe en 5 manebproeven worden uitgevoerd op diverse plaatsen.
41.2.08 (nieuw) Ontwikkeling van een geautomatiseerd stikstofadviesmodel voor wintertarwe.
K. Reinink
M.b.v. proefresultaten en literatuurgegevens zal een "balansmodel" voor stikstof in de grond en in het
gewas worden opgesteld. In samenwerking met het CABO worden in 3 proeven met elk 3 N-niveaus
periodiek de stikstofgehaltes in grond en gewas bepaald,alsmede de ds-verdeling in hetgewas.Verder
worden voor dit doel in de proeven gewaskenmerken als LAI en apexontwikkeling, standdichtheid etc.
waargenomen. Dit onderzoek geschiedt in werkgroepsverband (PAGV, IB,CABO, CAD, LH).
41.4.09

Opbrengstanalytisch onderzoek bij graangewassen.

A. Darwinkel
Gezamenlijk met het CABO zal bij twee uiteenlopende rastypen naar opbrengstmaximalisatie worden
gestreefd. Door periodieke gewasbemonsteringen zullen gewasontwikkeling en opbrengstvorming
worden geanalyseerd ; de gegevens geven wellicht aanwijzingen omtrent het maximaal haalbare opbrengstniveau van wintertarwe onder Nederlandse groei-omstandigheden.
Daarnaast zullen, evenals in het vorige jaar, uit interesante objecten van bestaande proeven gewasmonsters genomen worden om deopbrengstvorming van uiteenlopende gewasbestanden teanalyseren.
41.4.10

Teelttechniek van hoog-produktieve wintertarwegewassen.

A. Darwinkel
Het onderzoek op de regionale proefboerderijen (EH, FH, BEM, WS, RH, WR) wordt voortgezet; uit
kwaliteitsoverwegingen krijgt één object een dubbele overbemesting toegediend.Te Lelystad wordt het
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onderzoek bij 3 rassen,3 plantdichtheden en 5 N-objecten uitgevoerd. Daarnaast zal ineen aparte proef
worden nagegaan, in hoeverre een zich in het voorjaar schraai ontwikkelend gewas met stikstofgiften
gecorrigeerd kan worden.
41.7.11 Teelt van bakwaardige wintertarwe in Nederland.
A Darwinkel
Ineenproefopdeproefboerderij EbelsheerdzuHenvanelkdervolgenderassen10arewordenuitgezaaid:
Arminda, Okapi, ZESC 22539, Avalon (GB), Camp Rémy (F), Kanzler (D), Bastion (zt), Ralle (zt) en 5 in
ontwikkeling zijnde rassen van Cebeco,Van der Have,Geertsema,Semundo enWiersum-Zelder.Van elk
veldjekrijgtdeenehelfteennormale,deanderehelfteendubbele N-overbemesting. Hetgeoogsteprodukt
wordt op de grote proefmolen van Meneba gemalen enverder verwerkt engeanalyseerd op bakkwaliteit.
In een proef te Lelystad zullen dezelfde rassen 3 niveaus van N-overbemesting worden uitgezaaid, ter
vaststelling vande produktiviteit ende kwaliteit. Het kwaliteitsonderzoek wordt uitgevoerd door het IGMB
te Wageningen.
42.3.01

Invloed van ziektebestrijding en stikstofmesting op de opbrengst en kwaliteit van wintergerst.

A. Darwinkel
Dit project omvat één proef op de proefboerderij Wijnandsrade,welkeop dezelfdewijzeals in 1 983 wordt
voortgezet.
42.8.03 Mogelijkheden voor verbetering van de brouwgerstteelt.
A Darwinkel en R.D.Timmer
In1984zalmetsteunvanhetNederlands GraanCentrum hetzomergerstonderzoekwordenvoortgezet.De
optimalisatieproeven zullen worden voortgezet op het PAGV-proefbedrijf te Lelystad en op de regionale
onderzoekcentra Vredepeel en de Van Bemmelenhoeve.
De nadruk in deze proeven zal vooral liggen op verschillende standdichtheden voortkomend uit
combinaties van stikstofbemesting en zaaizaadhoeveelheden. In aanvullend onderzoek zullen groeiregulatoren en stikstofdeling onderzocht worden op hun effect op strostevigheid en opbrengstvorming.
In een detailonderzoek zal meer fundamentele informatie worden verzameld over de aspecten die een
belangrijke rol spelen bij de opbrengstvorming zoals uitstoeling,aarvorming, spruitproduktiviteit, korrelzetting en korrelvulling.
Het onderzoek zal in samenspraak met CABO en LH worden uigevoerd.
46.4.02 (nieuw) De toepassing en de effecten van groeiregulatoren bij graszaadgewassen.
W. Meijer en S.Vreeke
Metenkeleexperimentelegroeiremmerskanlegeringbeperkt ofvolledigvoorkomenworden.Vooral onder
ongunstige omstandigheden voor bloei en zaadzetting kunnen daarmee, volgens de eerste proefresultaten in het buitenland en in 1983 bij het PAGV, opvallende opbrengstverhogingen bereikt worden.
Hoewel het nog niet duidelijk is of deze stoffen voor een toelating in aanmerking komen, wordt het
onderzoek uitgevoerd,zowel om gegevens teverzamelen als om de ontwikkelingen zo goed mogelijk te
volgen.
46.4.03 (nieuw) De invloed van de gewasstructuur op de produktie van bloeiwijzen en zaad bij
graszaadgewassen.
W. Meijer en S.Vreeke
Opgrondvanvoorgaande proeven,literatuurenpraktijkervaringen isinalgemenetermenaantegevenhoe
gewassen samengesteld dienentezijn omveel bloeihalmentekunnen produceren endus in potentieeen
hogezaadproduktiete kunnengeven.Testreven isnaareenbetrekkelijk holgewasmeteenhoog aandeel
grote,oudere spruiten met korte bladeren enbladscheden enmetweinigoudestroenstoppelresten inde
zode.Uitgaandevandegebruikelijkebouwplannen enhuidige prijsverhoudingen ishetmeestalverrevan
eenvoudig omdatidealegewastypetebenaderen.Inditonderzoekwordtin1 984voorzowel eerstejaarsals
overjarige gewassen gezocht naar teeltmaatregelen waarmee een gunstige gewasopbouw en zodestructuur bereikt kan worden.
46.6.04 Criteria voor en bepaling van het gunstigste tijdstip voor het zwadmaaien van graszaadgewassen.
- 24 -

W. Meijer en S.Vreeke
Omdatgraszaadgewassen onregelmatigafrijpen enweinigvastzadigheid bezitten,ishetmoeilijkdemeest
gunstigeoogstperiodetebepalen.Enkelejaren geleden leek heteropdatmaaidorsenterreinzouwinnen.
Maardoordegestegenenergieprijzen endaarmeedehogeredroogkostenwordengraszaadgewassen nu
overwegend in het zwad gemaaid en na aandrogen gedorst.
Inde literatuur en in PAGV-onderzoek isvoor Engels raai en roodzwenk hetvochtgehalte van het rijpende
zaad geschikt bevonden als maat voor de oogstbaarheid. In de literatuur zijn zeer weinig gegevens te
vinden overdeeffecten vanzwadmaaienopverschillende momenten inhetafrijpingsproces. Ook naar de
processen die in het gemaaide gewas gaande zijn, is,voor zover bekend, geen onderzoek gedaan.
In het nute starten onderzoek zal gepoogd worden vastte stellen bijwelk vochtgehalte van hetzaad met
zwadmaaien begonnen kanworden inverband met kiemkrachtenopbrengst.Aan deandere kantzalook
eenvochtgehalte aangegeven kunnenwordenwaarbijhetzwadmaaienteveeluitvalverlieszalveroorzaken
en maaidorsen gunstiger zal zijn. Er wordt gestreefd de zwadperiode niet alleen in de wisselende
veldsituatie maar ook onder geconditioneerde omstandigheden te doen verlopen.
47.2.01

De invloed van de stikstofbemesting op de groei en zaadopbrengsten van raaigrassen.

W. Meijer en S.Vreeke
De serie proeven omtrent de optimale stikstofbemesting van raaigrassen is in 1 983 afgesloten. In 1 984
worden nog twee aspecten ineen proef bestudeerd die nauw verband houden metde stikstofbemesting.
Op proefboerderij Rusthoeve wordt de derde en waarschijnlijk voorlopig laatste proef geoogst van een
vergelijking van dekvrucht met open land inzaai bij drie niveausvanstikstofbemesting.Op veenkoloniale
grond wordt in deze reeks eveneens een laatste stikstofproef uitgevoerd, waarbij als bijzonder object
nogmaals stikstofdeling wordt beproefd.
48.2.03

De invloed van stikstofbemesting op de groei en zaadproduktie van roodzwenk.

W. Meijer en S.Vreeke
In 1984 wordt één proef toegevoegd aan de reeks proeven in roodzwenk bedoeld om de gemiddeld
gunstigstestikstofgift inherfstenvoorjaartebepalen inrelatietotdemineralestikstofvoorraad indebodem.
Voor roodzwenk is daarmee het nagestreefde aantal proeven van ongeveer 12 nog niet bereikt, reden
waarom het project nog een àtwee jaar voortgezet wordt.
49.2.02 De invloed van de stikstofbemesting op de groei en zaadproduktie van veldbeemd.
W. Meijer en S.Vreeke
In 1 984 worden twee proeven inveldbeemd geoogst metverschillende herfst- en voorjaarsstikstofgiften.
Daarnazaldebalans opgemaakt wordenvan 11 proeven in5jaar.Hetdoel iseenredelijkeduidelijk beeld
te verkrijgen van de gemiddeld gunstigste stikstofgift in herfst en voorjaar in relatie tot de minerale
stikstofvoorraad in de bodem. Afhankelijk van de mate van duidelijkheid van dat overzicht zal de reeks
proeven beëindigd dan wel nog een à twee jaar voortgezet worden.
50.4.01

Teeltonderzoek aan oliehoudende gewassen.

S. Vreeke
- Bijwinterkoolzaad worden twee optimalisatieproeven(extra N,extragewasbescherming) uitgevoerd om
na te gaan of bij een intensievere teeltwijze belangrijk hogere opbrengsten mogelijk zijn.
- Met IPOenRIJPwordtinenkeleproevenonderzocht inhoeverrevoordebestrijdingvanSclerotiniagoede
richtlijnen op basis van de schimmelontwikkeling kunnen worden gegeven.
- Bij blauwmaanzaad wordt in een onkruidbestrijdingsproef met name gezocht naar een effectievere
bestrijdingvanzwartenachtschade enmeidesoorten.Bovendienzalopnieuwaandachtworden gegeven
aan de optimale stikstofbemesting in relatie tot de hoeveelheid bodemstikstof.
- In overleg met de PDwordt de bestrijding van vroege herfstverbruining bij karwij onderzocht.
51.6.01

Dezaadproduktie van vezelvlas.

S.Vreeke
De produktie en export van zaaizaad is de belangrijkste peiler voor de Nederlandse vlasteelt. Gezocht
wordt naar mogelijkheden om de zaadwinning en de vlasverwerking te ontkoppelen, waardoor het
rendement voor de teler kan verbeteren. Bij de dauwrootmethode zonder tijdig te repelen zijn de
zaadverliezen te groot en neemt de kwaliteit van het zaad sterk af.
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Veldrepelen heeft hetvoordeel dat hetwarmwaterrootproces kanworden vervangen door het goedkopere
en milieuvriendelijker dauwroten. In 1 982 en 1 983 zijn goede ervaringen opgedaan metveldrepelen op
basis van trek/repelmachines en keer/repelmachines.
In samenwerking met IBVL wordt onderzoek gedaan aan de verhoging van de zaadproduktie d.m.v.
groeiregulatorenenviaeenvoordezaadproduktiegunstigeroogsttijdstipvanveldrepelen.Hetonderzoek
naar dorsbeschadiging wordt afgesloten.
54.1.01 Invloed van de vochtvoorziening op de opbrengst en kwaliteit van aardappelen.
D. Hartmans, J.F. Houwing, C.B. Bus en CD. van Loon
A.Erzijn aanwijzingen, dat beregening het gunstige effect van een hoge standdichtheid op de sortering
aanmerkelijk kanvergroten.IneenproefzuHenhogeplantdichtheden welennietwordenberegend inde
periode rondom de knolaanleg.
B.Deindruk bestaat dat op de lichtere gronden degrond vaaktefijn wordt gemaakt doortoepassing van
aangedreven werktuigen. Bijovervloedige regenval leidtdittotverslemping en02-gebrek. Dematevan
verslemping resp.02-gebrek zalworden nagegaan bij meerof minder fijngemaakte grond.Ookzal het
effect op de groei van het gewas, knolaanleg en knolproduktie worden bestudeerd. Zonodig zal de
verslemping d.m.v. beregening worden aangebracht.
54.3.03 Onderzoek naar de mogelijkheden van bestrijding van virusziekten in aardappelen.
C.B. Bus en A. Schepers
A.Binnen het kader van dit project wordt de nateelt van een aantal in 1983 uitgevoerde proeven t.a.v.
bladluizen-ontwikkeling en virus-overdracht uitgepoot. Het gewas zal vervolgens op virusziekten
worden beoordeeld.
B.Nadere gegevens over het spuiten van minerale olie op afroep ter beperking van niet persistente
virusziekten iswenselijk. Daarnaast lijken ernieuwe insekticiden tezijn dieeveneens hiertegen in meer
of mindere mate werkzaam zijn.
Ook tegen bladrol lijken er insekticiden te zijn die doeltreffender zijn dan de gebruikelijke middelen.
Daarom zalzowelte LelystadalsteVredepeel eenproefworden aangelegd waarin eenaantal middelen
onder verhoogde virusdruk wordt getoetst.
54.3.04
pelen.

Landbouwkundige aspecten van het optreden en de bestrijding van knolziekten bij aardap-

C.B.Bus, J.F. Houwing, CD. van Loon en A. Schepers
A.1. Bestrijding van bacterieziekten.
Op het PAGV-proefbedrijf en op de proefboerderij Kooijenburg zal insamenwerking methet IPOeen
proef worden aangelegd,waarin de mogelijkheid van besmetting van het gewas met zwartbenigheid
en stengelnatrot door middel van transport van bacteriën door de lucht zal worden nagegaan.
Bacterievrij pootgoed (ras Bintje) wordt daartoe uitgeplant op korte afstand van rijen aardappelen
waarvan het pootgoed kunstmatig met zwartbenigheid en stengelnatrot is besmet. Deoogst van het
gewas,afkomstigvanhetbacterievrijepootgoed,zalop hetvoorkomenvanbacteriënworden getoetst.
Nagegaan wordt of het mogelijk iseen bacteriebesmetting via de luchtte bestrijden door het gewas
regelmatig te bespuiten met koperoxychloride.
A.2. Inhetkadervandewerkgroep"Knolziekten"zalworden nagegaanwatheteffectisvanhetopvoorraad
rooien, enige tijd laten drogen en vervolgens met de hand oprapen t.o.v.volautomatisch rooien van
pootgoed in verband met de kans op versmering met bacterieziekten.
A.3. Uit onderzoek dat in 1 983 i.s.m.het WCS-Baarn uitgevoerd is,betreffende bacterisatie met Pseudomonas-stammenvan metzwartbenigheid besmetpootgoed iseenstamnaarvorengekomen waarvan
het effect positief lijkt. Hiermee zal het onderzoek in 1 984 worden voortgezet.
A.4. Erzijn aanwijzingen dat symptoomexpressie in het veld van met zwartbenigheid besmet pootgoed
samenhangt metdewijzevan bewaring envoorbehandeling. Mettwee partijen besmet pootgoed zal
worden nagegaan welk effect verschillende bewaarmethoden hebben.
B. Heteffect van hetdoorsnijden vandewortels (alswijzevan loofvernietiging), opdesclerotiënvorming
van Rhizoctonia solani zal voor een aantal rassen worden vergeleken met dat van doodspuiten.
54.4.06 Onderzoek naar de invloed van de fysiologische leeftijd van pootgoed op de groei en
ontwikkeling van aardappelen.
C.B. Bus,J.F. Houwing en CD. van Loon
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A.Onderzoek naar heteffect vaneenverschillende bewaartemperatuur opdeontwikkeling van het gewas
en op de opbrengst bij vijf rassen.
Ten behoeve van het onderzoek in 1 985 zal van zes rassen pootgoed onder gelijke omstandigheden
worden vermeerderd.
B.Onderzoek naar het effect van teugkoelen van in licht voorgekiemd en afgehard pootgoed.
Erzijn aanwijzingen dat hetterugkoelen gedurende enkeleweken voor het poten eensnellere opkomst
en beginontwikkeling geeft. In een proef zal dit worden nagegaan.
54.7.08

Onderzoek naar mogelijkheden totverbetering van de kwaliteitvan consumptie-aardappelen.

J.F. Houwing en CD. van Loon
Getracht zal worden om meer gegevens teverzamelen over het effect van de bodemtemperatuur op het
optreden van oogstbeschadiging.
Voorts worden de activiteiten in het kader van de kwaliteitscommissie van het Produktschap voor
Aardappelen tot dit project gerekend.
54.2.10

Optimalisering van stikstofvoeding van aardappelen.

J.F. Houwing en CD. van Loon
Indetweede helftvan hetgroeiseizoen isdeN-voedingvanaardappelenvaaknietoptimaal.Eengedeelde
stikstofbemesting, mits op de juiste tijdstippen toegediend, lijkt het groeiseizoen te kunnen verlengen.
Analysevanbladsteeltjes opnitraatlijkthierbijgoededienstentekunnen bewijzen.Ineenproef metenkele
N-trappen eneenaldan nietgedeelde N-bemesting zal hetbovenstaande naderworden getoetst,waarbij
o.m. gebruik zal worden gemaakt van de zgn. Merckokwant-staafjes voor een snelle N03-bepaling.
Eensoortgelijke proefzalopdeproefboerderijen Prof.vanBemmelenhoeve,Feddemaheerd,de Kandelaar
en Rusthoeve worden aangelegd.
Inhetkadervanditprojectwordentevenswekelijkse proefrooiingenuitgevoerdt.b.v.hetsamenstellenvan
een groeicurve van aardappelen op het PAGV-proefbedrijf.
54.4.11

Toepassing van groeiregulerende stoffen bij pootaardappelen.

C.B. Bus en A. Schepers
De resultaten van gewasbespuitingen met Alar-85 waren gemiddeld over een aantal recente proeven
financieel nauwelijks interessant ; de verkregen betere sortering bracht weliswaar een hogere prijs op,
maar dit ging aan middelkosten weer verloren.
Opdeproefboerderij DeWaag,waarberegendwerdtegenschurft,werdechtergedurendetweejaarbijhet
ras Alpha een positief effect van f 1000,- tot f 2000,-/ha gemeten. Daarom zal het effect van Alar in
combinatie met beregening tijdens de knolaanleg bij een aantal rassen getoetst worden.
Tevensworden in het kader van dit project opnieuw enkele proeven metde nematicidenTemikenVydate
aangelegd om de invloed van deze middelen op de groei en opbrengst van aardappelen nate gaan.
54.4.15 Onderzoek naar de oorzaken van verschillen in opbrengst en in onderwatergewicht bij
fabrieksaardappelen.
C.B.Bus en CD.van Loon
De teelt van aardappelen voor de zetmeelfabricage is voor de Veenkoloniën en aangrenzende zandgronden van grote betekenis. Het inkomen van de fabrieksaardappelteler hangt hier grotendeels mee
samen.
Tussen bedrijven komen grote opbrengstverschillen voor. Het bedrijfsvergelijkend onderzoek biedt in
principe de mogelijkheid om oorzaken aan te geven die voor deze verschillen in opbrengst verantwoordelijkzijn. Bijdevoorlichting kanvervolgens op de resultatenvanditonderzoek ingespeeld worden.
Daarnaast wordt verwacht dat dit onderzoek tot extraaandacht voor deteelt van fabrieksaardappelen zal
leiden.
Voorlopig is gepland om het onderzoek uit te voeren in 1983 en 1984, ieder jaar op 70 percelen
gemengwoelde veenkoloniale grond die niet zwaar besmet zijn met aaltjes ;ras Prominent.
54.1.16 (nieuw) De teelt van aardappelen op bedden.
C.B.Bus, D. Hartmans en T. Rozenveld
Uit buitenlands onderzoek is gebleken dat door de teelt van aardappelen op bedden i.p.v. ruggen
opbrengstverhogingen verkregen kunnenworden.Ditzouveroorzaakt kunnenwordendooreen geringere
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verdamping (evaporatie) vande bedden.Ook isbijvlakke bedden dekansgeringer datwaterdirect via de
geulen naardiepere niet beworteldegrondlagen wegstroomt.Voorts ishet mogelijk om opdebedden een
betere plantverdeling te verkrijgen. Daarom zal op lichte gronden nagegaan worden of in teelt van
aardappelen op bedden voor Nederlandse omstandigheden perspectief zit.
56.1.01 Kiembedbereiding voor suikerbieten.
P.A.M. Kromwijk en D. Hartmans
Hogeveldopkomstpercentages dienen gepaard te gaan met regelmatige veldopkomst. Devochtvoorziening rond het kiemende zaadje heeft hierop veel invloed. Samen met het IMAG wordt in drie proeven
nagegaan in hoeverre het inbrengen van kleine hoeveelheden water in het zaaivoortje gunstig werkt.
56.4.02 Vitaliteit van suikerbietenzaad.
P.A.M. Kromwijk
Hetonderzoek naarrasverschillen inveldopkomst enbeginontwikkeling,mede inrelatietotdezaaitijd,zal
dit jaar worden afgesloten. De verkregen resultaten worden samengevat.
56.6.04 Verliezen bij produktie en verwerking van suikerbieten.
D. Hartmans en P.A.M. Kromwijk
Indepraktijk isereengrootverschiltussen degegroeide hoeveelheid Produkten hetdeeldatgeoogst en
verwerkt wordt. Het onderzoek naar teelttechnische aspecten als gewasstructuur (plantenverdeling,
uniformiteit bietgrootte etc.) in samenhang met oogstsystemen ter beperking van deze verliezen wordt in
1984 afgesloten met een samenvattend verslag.
56.1.05 Laagsgewijze pH-verhoging onderde bouwvoor doormiddelvan injecterenvan kalkmeststofin
vloeibare vorm.
J. Boer en J.J.Tick
Het positieve effect van ondergrondbekalking op deopbrengst van suikerbieten is inde proeven in1 983
bevestigd. Erzullen geen nieuwe proeven worden aangelegd ;wel wordt op de bestaande proefvelden
(Klazienaveen, Lageland, Schildwolde) het effect bij de volggewassen nagegaan.
56.4.06 Verbetering van de opbrengst en groeivan suikerbieten door grondbindende en grondbedekkende middelen.
J. Boer en J.J.Tick
Inditkaderzijndemogelijkhedenvanchemische middelenendrijfmestterbestrijdingvanwinderosieinde
veenkoloniën onderzocht. Hierbijzijngoede resultatenverkregen meteenzetmeelachtig produkt. In1 984
wordt nagegaan in hoeverre dit produkt met een aangepaste vacuümmesttank kan worden toegepast.
Daarnaast wordt een nieuw middel beproefd met een normale praktijkspuitmachine met aangepaste
spuitdoppen.
Demet de regio en het IMAG uitgevoerde slempbestrijdingsproef op Feddemaheerd. Naast aangepaste
grondbewerktng en zaaibedbereiding worden ook enkele nieuwe middelen gespoten.
56.8.10 Optimalisatie van de teelt van suikerbieten tijdens de afrijpingsfase.
W.A. Dekkers en P.A.M. Kromwijk
Bestrijding van meeldauw injuli enaugustus blijkt een positief effect te hebben op deopbrengst. In een
bestrijdingsproef in Lelystad wordt aandacht besteed aan het effect van hettijdstip van bestrijding en de
duur van de bescherming op de opbrengst. Tevens wordt nagegaan of er een interactie tussen de Nbemesting en het bestrijdingseffect is.
56.8.11 Modelmatige benadering van de groei van suikerbieten.
W.A. Dekkers
Ditjaarzaldenadruk liggenopdemodelmatige benadering vandestikstofvoedingvandebietinrelatietot
de opbrengst en de kwaliteit.
56.8.12 Automatisering van de teeltbegeleiding bij suikerbieten.
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W.A. Dekkers en P.A.M. Kromwijk
Afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de automatisering van de voorlichting over de onkruidbestrijding. Dit jaar zal meer worden gewerkt aan systemen voor de optimale bemesting.
57.9.01 Gebruikswaarde-onderzoek kroten.
P.van Rijbroek, P. Riepma
Voortgezet onderzoek.
62.9.02 Gebruikswaarde-onderzoek knolselderij.
J.de Kraker
Omdegebruikswaardevanhetgangbare rassensortimenttebepalenzaleenproefwordenaangelegddie,
na beoordeling van de raseigenschappen, machinaal zal worden gerooid en bewaard.
Enkele nieuwe rassen zullen kleinschalig worden beproefd ter bepaling van de raseigenschappen.
62.2.03 Invloed van stikstofbemesting op de opbrengst en kwaliteit van knolselderij.
P.H.M. Dekker,J.J. Neuvel en H.H.H. Titulaer
Er bestaat onvoldoende informatie over de hoogte van de optimale stikstofgift en het resultaat van een
gedeeldestikstofbemesting opdeopbrengst endebewaarbaarheidvanknolselderij.In1 984wordtophet
PAGVin Lelystad een proef aangelegd,waarvan deknollenvervolgens op hetSprenger Instituut bewaard
zullen worden. De proef is een voortzetting van die in 1 982 en 1 983.
62.4.04 Invloed van enkele opkweeksystemen met o.a. containerplanten op de groei, opbrengst en
kwaliteitvan knolselderij.
P.H.M. Dekker en J.J. Neuvel
Containerplanten zijn drie jaar geleden in Engeland geïntroduceerd enworden in de praktijk daar reeds
toegepast, voornamelijk bij koolgewassen. Hierbij zijn de opkweekkosten niet hoger dan die van de
gebruikelijke losse plant. Het uitplanten kan waarschijnlijk meer geautomatiseerd worden. Nagegaan
moetwordenwelkperspectiefditopkweeksysteembiedtbijknolselderij.In1 984zalineenproefin Lelystad
een vergelijking worden gemaakt tussen losse plant, perspot en containerplant.
65.3.01 Witrot in uien.
J.J.M,van Sake/
In samenwerking met de SNUiF wordt onderzoek gedaan naar
- bestrijdingsmethoden
-rol van plantuien bij de verspreiding
-verband tussen aantal Sclerotien en mate van aantasting.
65.4.03 (nieuw) Teeltmethoden en inwendig vuil in prei.
N.J.Snoek en J.Vlug
Belangrijke vraagpunten bij de huidige teelt van prei zijn:
- inwendig vuil
-standdichtheid bij ter plaatse zaai (rijenafstand 75 cm)
-vergelijking ter plaatse zaai, uitplanten losse plant en uitplanten containerplant.
IneenproefteAlkmaarzuHendezeaspectenwordenbekeken.Proevenmetcontainerplantenzullenookop
enkele proeftuinen worden aangelegd.
Het aspect "vuil in prei" zalvia een werkgroep ook inenkele andere proeven op regionaletuinen worden
gevolgd.
66.3.01 Bladvlekkenziekten en roest in prei.
J.J.M,van Bakel
-zwarte strepenziekte : proeven voortzetten
-fluweel-, paarse vlekken en roest dit jaar afsluiten
- Fusarium culmorum afsluiten.
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66.9.03 Gebruikswaarde-onderzoek prei.
P.van Rijbroek, P. Riepma
Voortgezet onderzoek aan de zomerteelt, vroege herfstteelt en late herfstteelt.
69.4.02 Forceren van asperge op water.
K.J.de Vriesen G.van Kruistum
Hetklimaatsonderzoek heeftaangetoond datforceren bijgelijkewater-enluchttemperatuurvantenminste
23°C de beste resultaten geeft.
De nog beschikbare pollen van 2Vb jaar van 3 rassen zullen worden gebruikt voor een vergelijkend
onderzoek naardemogelijkhedenvanhetforcerenoppotgrond,champignonmest enwater.Ditinverband
met de perspectieven van het forceren van asperge in champignoncellen.
In1 984zaleenrassenproefwordenaangelegd meteenvijftalcultivars,waaronderenkelenieuwediebijde
normale teelt uitmunten door een hoger stengelgewicht.
70.9.01 Spinazie
J. de Kraker
Nieuwe wolfresistente rassen zullen in een vooronderzoek worden opgenomen. Verder zal maandelijks
een4-talrassenlandelijkwordenuitgezaaidterbeproevingvandegebruikswaardevoorteeltvoordeverse
markt.Ter bepaling van degeschiktheid vantrager schietende entrager groeiende rassen(zomerrassen)
voorvoorjaarszaai zal inmaart,aprilen meieen insnelheid uiteenlopend rassensortimentworden gezaaid
waarin naast de totaal-opbrengst de bladproduktie en het nitraat-gehalte zal worden gemeten.
72.9.03 Gebruikswaarde-onderzoek sla.
F.v.d.Zweep, J.Vlug
Alseersteentweedebeproevingwordtgebruikswaarde-onderzoek uitgevoerdaankropslavoorjaar,vroegzomer, midden-zomer, laat-zomer en herfstteelt.
Tevens zal een vooronderzoek aan ijssla voorjaarsteelt en herfstteelt worden opgezet, alsmede een
voortgezet onderzoek ijssla zomerteelt.
72.4.04 Foliebedekking bij kropsla in de voorjaarsteelt.
J. Vlug en R. Booij
Over de gebruikswaarde van geperforeerde plastic folie en agryldoek als gewasbedekking bij kropsla
wordt door de praktijk verschillend geoordeeld. In dit onderzoek zullen de mogelijkheden van beide
gewasbedekkingen worden nagegaan. Erwordt samengewerkt met de proeftuinen Breda en Wieringerwerf. De proef is een voortzetting van die in 1983.
73.9.04 Gebruikswaarde-onderzoek witlof voor trek zonder dekgrond.
A f t Biesheuvel
Toetsing van nieuwe rassenenaanbevolen rassen indezeervroegetrek,devroegetrek.de latetrek ende
zomertrek. Dit vooronderzoek vindt plaats op de proeftuinen Wieringerwerf, Noord-Brabant en Ens.
Derassenvan dezomertrek worden getoetst op proeftuin Noord-Brabant, eventueel ookte Lelystad en bij
een tuinder. In de middenvroege trek wordt voortgezet onderzoek uitgevoerd op de reeds genoemde
proeftuinen, bij een tuinder te Eist en eventueel bij een tuinder te Gouda.
73.4.05 Koeling en verbetering bewaaromstandigheden van witlofwortels.
G. van Kruistum en C.A.Ph.van Wijk
Insamenwerking methetSprenger Instituutwordt hetonderzoek naardelangebewaringvan witlofwortels
op enkele praktijkbedrijven voortgezet.Tevenswordt heteffectvan verschillenbdeethyleenconcentraties
tijdens de bewaring nagegaan.
Hetonderzoek naardeperspectievenvanhetgebruikvanzeerlangbij—1°Cbewaardewortelsvoordeextravroegetrekwordtafgesloten.Aangetoond isdatmen metopdezewijzebewaardewortelstottenminstehalf
september, kan concurreren met jonge, onder plastic folie gezaaide, wortels.
73.4.06 Onderzoek naar de kwantitatieve invloed van factoren,die van belang zijn tijdens het forceren
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van witlof op water.
G. van Kruistum en H.H.H. Titulaer
Hetonderzoek naar de meest gewenste forceerregimes over hetgehele jaar,voor detrekvan een beperkt
aantalwitlofrassen op water,wordt voortgezet. Hierbij staan kwaliteitsaspecten centraal.Tevens wordt in
samenwerking met de proeftuin te Breda de bemesting tijdens de trek geoptimaliseerd.
73.4.07 Bepaling en verbetering van de trekrijpheid van witlofwortels.
G. van Kruistum en C.A.Ph.van Wijk
Door het verkrijgen van meer inzicht indestof- c.q.energiebalans van individuele witlofwortels tijdens de
extra-vroege trek wordt in samenwerking met het CABO getracht een betrouwbare rijpheidsbepaling te
ontwikkelen.Op de proeftuinen te Breda en Wieringerwerf wordt de invloed van P-en K-bemesting bij de
wortelteelt nagegaan op de roodverkleuring van extra-vroeg lof.
73.4.08 (nieuw) Onderzoek naarhetoptreden enhetvoorkomenvanverslijmingbijdetrekvanwitlof op
water.
G. van Kruistum, e.a.
In overleg met de werkgroep "verslijming" wordt gestreefd naar een snelle oplossing van dit probleem.
Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de bestrijding van Phytophthora erythroseptica. Zeer waarschijnlijk is deze schimmel de belangrijkste primaire veroorzaker van deze kwaal. Het effect van U.V.bestraling van het proceswater wordt nagegaan.Tevens worden inoverleg metde PDenkele chemische
middelen getoetst.
76.4.01 Bestudering van de mogelijkheden van de teelt van knolvenkel.
R. Booij en Tj. Buishand
In het kader van dit project zullen in 1 984 geen proeven worden uitgevoerd.
76.4.03 Bestudering van diverse teeltaspecten van "kleine" gewassen.
J. Neuvel en C.A.Ph. van Wijk
In het kader van dit project wordt in 1984 oriënterend onderzoek gedaan, dat gericht is op teeltduur,
produktie en kwaliteit bij verschillende zaai- en planttijden, van een aantal kleine gewassen, zoals
krulandijvie, krulpeterselie, rammenas, bosui, peulen, suikermaïs, paksoi en lamsoor.
77.4.03 Bestudering van de mogelijkheden van winterteelt bij spitskool.
R. Booij en N.J.Snoek
In het seizoen '83/'84 worden inAlkmaar enWieringerwerf enkele nieuwe rassen en Prospéra beproefd.
Daarnaast wordt nogmaals het effect van afdekmateriaal in winter en voorjaar getoetst.
Afhankelijk van de resultaten en ontwikkeling wordt het onderzoek in '84/'85 wel of niet voortgezet.
77.9.04 Gebruikswaarde-onderzoek spitskool.
AR. Biesheuvel
Vooronderzoek naar de gebruikswaarde van spitskoolrassen in een zomerteelt en een herfstteelt (met
bewaring). De rassen worden geteeld te Lelystad en in het gebied rond Barendrecht.
77.4.05 (nieuw) Bestudering van kwaliteits- en opbrengsteffecten op bewaring van plantmateriaal bij
diverse rassen.
R. Booij en C.A.Ph. van Wijk
In nauwe samenwerking met de proeftuinen te Breda en Wieringerwerf zullen bij diverse bewaartemperaturen, bewaarduren en bewaarcondities planten van verschillende gewasgroepen (bladgewassen, Brassica's) in een plantbaar stadium bewaard worden. Vervolgens zal worden nagegaan hoe de
genoemde bewaarfacetten uitwerken op kwaliteit en opbrengst van deze gewassen.
78.4.02 Verkortingvandeoogstperiode enverbetering vande planningsmogelijkheden bij deteeltvan
bloemkool.
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ft Booij en C.A.Ph. van Wijk
Ineen continuteeItbloemkool(wekelijks plantenvanaf half meitoteindjuli)zal heteffectvandeplantdatum
en het ras op het tijdstip van koolaanleg en oogst worden onderzocht. Tevens zal het effect van een
bespuiting metGA4/7opdegroeiduurvandeafzonderlijketeeltenenophettotaleaanvoerpatroonworden
nagegaan.
De optredende variaties in groeiduur van de afzonderlijke teelten zullen zo mogelijk verklaard worden
m.b.v.weersfactoren (o.a.temperatuur),waarbij ook de resultaten vandetweevoorafgaande jaren worden
betrokken. In afzonderlijke proeven zal de toepassing van GA 4/7 nader worden onderzocht, waarbij de
concentratie van het middel en het ras zal worden gevarieerd.
Om de factoren die de homogeniteit binnen een gewas bepalen te onderzoeken wordt er een proef
genomen, waarbij de leeftijd van de plant op het planttijdstip, opgekweekt als super-seedling wordt
nagegaan.Teroriëntatiezalereenproefwordenopgezetwaarinwordtonderzocht inhoeverrehet mogelijk
is met Ethrel doorwasgevoeligheid te toetsen.
78.9.05 (nieuw) Gebruikswaarde-onderzoek broccoli.
C.A.Ph.van Wijk en F.van der Zweep
In de zomerteelt zal gebruikswaarde-onderzoek uitgevoerd worden met bestaande en nieuwe hybriden,
waarbij de verkleuring van de hoofdknop speciale aandacht verdient.
80.9.05 Gebruikswaarde-onderzoek Chinese kool.
A f t Biesheuvel
Voortgezet onderzoek naar de gebruikswaarde van Chinese kool rassen in een vroege teelt (onder
geperforeerde plastic folie),eenzomerteelt eneen herfstteelt(metbewaring).Hetonderzoekvindt plaatste
Alkmaar (vroege teelt), Lelystad (zomer- en herfstteelt en proeftuin Meterik (alle teelten). De kool wordt
bewaard op het Sprenger Instituut.

81.9.01 Gebruikswaarde-onderzoek rode kool.
A f t Biesheuvel
Toetsing van nieuweenaanbevolen rassen ineen herfstteelt met korte bewaring.Dekoolwordtgeteeldte
Lelystad en op proeftuin Wieringerwerf.
82.9.01 Gebruikswaarde-onderzoek groene savooie kool.
A f t Biesheuvel
Voortgezet onderzoek naar de gebruikswaarde van aanbevolen en nieuwe rassen in een overwinteringsteelt (op het veld). Het onderzoek vindt plaats op het PAGV te Lelystad en te Alkmaar.
83.9.01 Gebruikswaarde-onderzoek spruitkool.
P. Riepma en P.van Rijbroek
Vooronderzoek en voortgezet onderzoek aan nieuwe hybriderassen.
83.4.03 Vergelijking topmethoden bij spruitkool.
J.J. Neuvel en N.J.Snoek
In1983gaf hettoppen metdehand(uitknijpen)eensignificanteopbrengstverhoging van16%. Heftoppen
door middel van een tik met de hamer lijkt minder goed (+10%). Deandere beproefde methoden (vlakke
hand en plankje) voldeden niet. In 1 984 zal het verschil tussen uitknijpen en de tik met de hamer nader
wordengetoetst. Bekekenzalookwordenofereentopmethodevaltteontwikkelen dieevengoed isalshet
uitknijpen,maarwelgemakkelijker uitvoerbaar. Mogelijkworden erproevenaangelegdteEnsenLelystad.
Wederom zal Titurel als proefras fungeren.
83.4.04 N-bemesting bij spruitkool.
J.J. Neuvel,N.J.Snoek en H.H.H. Titulaer
Hetonderzoek van 1 983 heeft latenziendatdeoptimalegiftvoorTiturel anders isdanvoor Lunet.Omtrent
dedelinggafdeproefvan1 983noggeenuitsluitsel.In1 984wordthetonderzoekteLelystadvoortgezet.De
proefopzet zal nagenoeg hetzelfde zijn als in 1 983,wederom met de rassen Titurel en Lunet.
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Daarnaastworden ook deervaringenvaneenvergelijkbare proefopzandgrond bijdeproeftuin te Meterik
gevolgd.
84.9.06 Gebruikswaarde-onderzoek witte kool voor bewaring.
A f t Biesheuvel
Voortgezet onderzoek van aanbevolen en nieuwe rassen witte kool voor bewaring. De rassen worden
geteeld te Lelystad en op de proeftuin Wieringerwerf.
84.4.07 Toepassing van geperforeerde plastic folie bij de opkweek van Deense witte bewaarkool.
R.Booij en J.Vlug
Uit het onderzoek van 1983 is gebleken dat agryldoek minder mogelijkheden biedt dan geperforeerde
plastic folie. In deze proef zal, door een niet-continue bedekking metgeperforeerde plastic folie,worden
getracht de plaatgroei gelijkmatiger te doen plaatsvinden.
84.8.08 (nieuw) Onderzoek naar optimale plantgetallen bij sluitkool voor afzet op de verse markt.
J. Vlug en C.A.Ph. van Wijk
De belangstelling voor afzet van kleine kool (rond ± 1 kg) is toenemend. Daarnaast zijn door de
kweekbedrijven rassenontwikkelddieeenhoogplantgetalzoudenverdragenengoedvervoerbaarzijn.Ter
toetsing daarvan zullen 2 rode en 2 witte koolhybriden bij een aantal plantverbanden beproefd worden.
84.4.09 (nieuw) Mogelijkheden nagaan van de"container"planten opkweek bij Deensewitte bewaarkool.
R. Booij en J.Vlug
Naar deze nieuwe opkweekmethode is in 1983 oriënterend onderzoek verricht. Uit dit onderzoek kan
geconcludeerd worden dat deze opkweekmethode perspectieven biedt bij Deense witte bewaarkool.
Vooral de gelijke gewasgroei na het uitplanten kwam naar voren. In 1 984 wordt de invloed van zaai- en
planttijd, en de bewaring van het plantmateriaal nagegaan op de opbrengst bij dit nieuwe opkweeksysteem.
87.9.02 Gebruikswaarde-onderzoek doperwt.
J.de Kraker
Op het PAGVzal een groot rassensortimentvan ronde engekreuktzadige lichtgroene doperwten worden
uitgezaaid. Naast het gangbare sortiment zullen hierin ook nieuwe rassen worden opgenomen.
Op een aantal proefboerderijen zullen van voornoemd gangbaar sortiment de per regio in aanmerking
komende rassenworden beproefd om nategaanwelke invloed degrondsoort op opbrengst en sortering
van de rassen heeft.
Enkele rassen die bij toetsing op gevoeligheid voor voetziekten in 1983 gunstig reageerden, zullen
nogmaals worden beproefd.Zo mogelijkzullen perrasmeerderezaadpartijen vanverschillende herkomst
worden getoetst.
87.3.05 Bestrijding van valse meeldauw in erwten.
P.H.M. Dekker en J.J. Neuvel
Valse meeldauw wordt een probleem bij de teelt van doperwten en van rijp te oogsten erwten.
Voortbouwend op de resultaten van de proeven in 1 982 en 1 983 zal dit jaar zal worden getracht een
vergelijkende proefop praktijkschaal tedoenomheteffectvaneenzaadbehandeling metApron 70-SDop
de opbrengst te meten.
87.4.06 Invloed van zaaidatum op groei en opbrengst van doperwten.
P.H.M. Dekker en J.J. Neuvel
Doperwten worden gezaaid van maart totbegin mei.Terwillevan een nog langere oogstspreiding bestaat
debehoefte dezaaiperiodeteverlengen.Overde invloedvaneen latezaaidatumopdeopbrengst bestaat
onvoldoende informatie.In1 984wordtop hetPAGVin Lelystadeenproefaangelegd meteen middelvroeg
en een laat ras die beide op zes verschillende tijdstippen zullen worden gezaaid. De proef is een
voortzetting van die in 1982 en 1983.
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87.3.07 Bestrijding van Botrytis cinerea in erwten.
P.H.M. Dekker en J.J. Neuvel
De grauwe schimmel (Botrytis cinerea) vormt een groot probleem. Uit oogpunt van voorzorg wordt
geadviseerd om een niette hoog plantgetal aan te houden. In 1 984 zal ineen proef met het doperwteras
"Perlette" de relatie met het plantgetal worden onderzocht, waarbij de mogelijkheid van een chemische
bestrijding van Botrytis met het middel Ronilan (vinchlozolin) zal worden onderzocht. Deze proef is een
voortzetting van die in 1983. De proef zal in 1984 worden uitgebreid met rijp te oogsten erwten ni. met
"Finale" en het semibladloze ras "Ceb 1114".
88.9.03 Gebruikswaarde-onderzoek tuinboon.
J. de Kraker
Afhankelijk van de uitvoerbaarheid zaleenonderzoek plaatsvinden metwitbloeiende rassen ter bepaling
van de gebruikswaarde van rassen voor industriële verwerking.
88.3.05 Bestrijding van ziekten en plagen in veldbonen.
P.H.M. Dekkeren J.J. Neuvel
Inde EGwordt de teelt vanveldbonen gestimuleerd terwille van eeneigen eiwitproduktie. Deopbrengstzekerheid is echter nog onvoldoende. Onvoldoende bekend is hoe ziekten en plagen optimaal kunnen
worden bestreden. In 1984 zal op het PAGV in Lelystad het onderzoek gericht zijn op bestrijding van
chocoladevlekken (Botrytis fabae) en bladvlekkenziekte(Ascochytafabae) bijderassen MinicaenAlfred.
89.9.04 Gebruikswaarde-onderzoek stamslabonen.
J.de Kraker
Vooronderzoek met nieuwe rassen in een vroege en late zomerteelt te Lelystad.
Opname van de belangrijkste rassen in een zaaitijdenproef.
Voortgezet onderzoek, inclusief regionaal, met voor de verwerkende industrie in aanmerking komende
rassen.
Voortgezet onderzoek met rassen die geschikt lijkenvoorafzet opdeverse markt.Deoogstzal afhankelijk
vandeproefplaats,inhandplukof inmachinale plukgebeuren.Hieraanzaleenbewaaronderzoekworden
gekoppeld.
Toetsing van het gangbare sortiment en nieuwe veelbelovende rassen op gevoeligheid voor chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen (o.a.Basagran en Ivorin Super) en Pseudomonas phaseolicola(de bacterie
die vetvlekken veroorzaakt).
89.4.06 Bestudering van de invloed van teeltmaatregelen op de opbrengst en kwaliteit van enkele
produktieve, zeer fijnpeulige rassen stamslabonen.
P.H.M. Dekker en J.J. Neuvel
Het oogsttijden onderzoek met o.a. Fran Pros en Belami zal met een publikatie worden afgesloten.
89.4.07 Bestudering van de mogelijkheid van de teelt van flageolets.
P.H.M. Dekker en J.J. Neuvel
In Nederland verwerken de conservenfabrieken flageolets die in Frankrijk geteeld zijn. De teelt van
flageolets in Nederland is mogelijk maar er is nog onvoldoende bekend over rassenkeuze, opbrengstniveau, optimaal oogsttijdstip en andere teeltfactoren. Op het PAVG in Lelystad zal met twee rassen een
oogsttijdenproef worden uitgevoerd.
90.9.01 Gebruikswaarde-onderzoek stokslabonen.
J. de Kraker
Met nieuwe stokslaboon-rassen zal een onderzoek worden begonnen.
93.4.03 Aanpassing van de teelttechniek van de augurk aan de eenmalige oogst.
R. Booij en K.J.deVries
In de machinaal geoogste proeven van de afgelopen twee jaar zijn met een parthenocarpe cultivar met
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Sterkeapicale dominantieopbrengsten behaaldvan-uim30tonaugurken indegangbaresortering perha.
In dit type augurk bestaat echter (nog) geen keuzemogelijkheid. Dit in tegenstelling tot de vertakkende
parthenocarpe cultivars dievoor demeermalige handpiukgebruiktworden.Ook uitkwaliteitsoogpunt zijn
een aantal cultivars uit deze laatste groep aantrekkelijk.
Ineenproef met3zaaitijden(planningsaspect) zullen beidetypenop hungeschiktheid voorde machinale
oogst worden vergeleken. In Lelystad wordt deze proef op semi-praktijkschaal uitgevoerd met drie
teeltsystemen op bedden met een breedte van 1,50 m. Op de proeftuin in Alkmaar wordt de proef
aangelegd invier herhalingen,waarbij metde handeenmalig wordtgeoogst. Hierzaltevens heteffectvan
een late behandeling met ethrel worden onderzocht.
96.2.01 Invloedvangrotegiften drijfmestopdegroei,opbrengstensamenstellingvansnijmaïsenopde
bodem- en waterverontreiniging.
B.A.ten Hag, J.Schroder en H.M.G. van der Werf
Desamen met PR,IBen ICWuitgevoerde meerjarige proeven methogedrijfmestgiften(0-300ton)teHeino
en Maarheeze zijn in 1 983 met een grasjaar afgesloten.Eeneindrapport is invoorbereiding. Inhet kader
van dewerkgroep nitraatuitspoeling inwaterwingebieden wordtveeltijd besteed aandeevaluatievan de
effecten van stikstof- endrijfmestbemesting opopbrengst en nitraatuitspoeling. Ditter berekening van de
landbouwkundige gevolgen van beperkingen t.a.v. de stikstofbemesting in waterwingebieden.
96.2.02 Bemesting van snijmaïs.
H.M.G.van der Werf
Opeenfosfaatarmegrond eneventueelopeenpraktijkperceelwordtoriënterend nagegaan inhoeverrebij
zichtbaar fosfaatgebrek een gewasbespuiting met polyfosfaten effect heeft.
96.4.05 Consequenties van continuteelt voor de groei en opbrengst van snijmaïs.
B.A.ten Hag, H.H.H. Titulaer en H.M.G. van der Werf
De vruchtwisselingsproef met 0 en 300 ton drijfmest is afgesloten. Door de LH zullen in 1984 nog
detailwaarnemingen op dit proefveld worden gedaan terverdereverklaringvandegevonden effecten.De
resultaten zullen in een verslag worden samengevat.
96.0.08 Eenvoudige opbrengstbepalingsmethoden bij snijmaïs.
B.A.ten Hag en H.M.G. van der Werf
Samen met de zuidelijke voerbanken en enkele loonwerkers wordt getracht de normen voor het dsgewicht/m 3 voorde opbrengstbepaling viavolume-meting bijdeoogst teverfijnen.Hierbij gaat hetvooral
omdeinvloedvan hetds-gehalte,dewagengrootte,degewasstructuuren hetgebruikvande"maïspletter".
Dit wordt uitgevoerd met steun van het Nederlands Graan Centrum. Een eindverslag van het in
werkgroepsverband (Oosterbeek, Cebeco) uitgevoerde onderzoek over de problematiek van de opbrengstbepaling en de monstername bij maïs is vrijwel gereed.
96.4.09 Invloed van de zaaitijd op de opbrengst en kwaliteit van snijmaïs.
B.A. ten Hag en H.M.G.van der Werf
Om een beeld te krijgen van de opbrengst als Corn Cob Mix in vergelijking met snijmaïs worden in
samenwerking met de ROC's Heino en Maarheeze in 2 proeven 5 rassen voor beide bestemmingen
geoogst.
Inoverleg heeft hetCABO hetopbrengstverloop endefotosynthesevaneenvroeg eneenlaatgewas inde
herfstonderzocht. Inditkaderzullen degegevensvande PAGVzaai-enoogsttijdenproeven naderworden
bewerkt.
96.1.10 Grondbewerking en zaaibedbereiding bij snijmaïs.
D.A. van der Schans en H.M.G.van der Werf
Hetonderzoek naardeinvloedvanoppervlakkige grondbewerking inhetgewas(frezen,schoffelen) wordt
geheel gericht op het verklaren van de soms optredende opbrengstverhoging. Dit om tot een goede
advisering te komen. Hiertoe wordt in samenwerking met de afd.TOB en het IM'AG in Heino een proef
aangelegdwaarinookinsamenwerking metandereinstituten,deinvloedopdelucht-enwaterhuishouding
in de bodem, de wortelgroei en de gewasontwikkeling wordt bestudeerd.
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96.8.11 Teeltoptimalisatie bij maïs.
H.M.G. van derWerf
De bestaande optimalisatieproeven worden mede door tijdgebrek voorlopig niet voortgezet. Wel zal via
bemonstering inandereproeven getrachtwordeneenbeeldtekrijgenvandegewenste N-opnamevoorde
bloei.
96.2.14 Invloed van sporenelementen op de opbrengst van snijmaïs.
J. Boer
- Deproeven openkele praktijkpercelen inTwenteoverde invloedvanzinkbespuitingworden samen met
het IB voortgezet. De resultaten in 1 983 bieden door het extreme voorjaar en de zomerdroogte weinig
houvast.
- Daarnaast worden de proeven over de invloed van bekalking in relatie tot het Mn-gehalte voortgezet.
Hierbij is ook eenvoorjaarsbekalking opgenomen,waarvan in hetfactoranalyse onderzoek ook bij pH's
lager dan 5 geen positieve invloed op de opbrengst wordt gevonden.
96.2.15 Perspectieven van drijfmesttoepassing in het maïsgewas.
H.M.G.van derWerf
De in nauw overleg met het IB en de afd.TOB aangelegde meerjarige proeven te Heino en Maarheeze
worden ongewijzigd voortgezet. Onderzocht wordt in hoeverre hetzinvol iseendeelvan devoorjaarsdrijfmestgift in het gewas toe te dienen. Hiermee kan mogelijk een betere benutting van een beperkte
drijfmestgiftworden bereikt. Bovendien kandandezaaibedbereidingtijdigeren beterworden uitgevoerd.
Indezeproevenwordenverschillendewijzenvandrijfmesttoediening inhetgewasvergeleken(injecteren,
oppervlakkig toedienen met en zonder infrezen,enz.)
96.4.16 Snijmaïs in continuteelt op zandgrond bij verschillende behandelingen van de bodem.
P. Nicolai, D.A. van der Schans en H.M.G.van der Werf
Praktijkervaringen wijzen op eenteruglopen vande maïsopbrengst bijdeveelvoorkomende continuteelt.
In vruchtwisselingsproeven met optimale teeltomstandigheden wordt dit niet of nauwelijks gevonden.
Mogelijk spelen indepraktijk hierbij negatieve invloedenvan bodemverdichting,verslempingen onjuiste
grondbewerking eenrol.Samenmetdeafd.TOBenhetICWwordtditonderzocht inproeven meteenviertal
systemenvan bodembehandeling tussen oogst enzaai. Naastdematevanbodemverdichting (berijden in
de winter) is ook stoppelbewerking en groentebemesting als variant opgenomen. De eerste resultaten
(1983) tonen zeer duidelijke effecten van bodemverdichting. Naast de bestaande proeven in Herxen
(beekeerdgrond) en Westerhoven (diep losgemaakte enkeerdgrond) worden 2 nieuwe proeven rond
Lemele (veldpodzol en enkeerdgrond) aangelegd.
96.4.17 Invloedvandezaadkwaliteit endekiemomstandighedenopdeopkomst enopbrengst bijmaïs.
B.A ten Hag en H.M.G.van der Werf
- Uit RIVRO-onderzoeken hetfactoranalyse-onderzoek inTwenteblijktdatdezaaizaadkwaliteit niet alleen
deopkomst maar,bij eenzelfde plantgetal,ook deopbrengst beïnvloedt.Samen met kweekbedrijven en
RPVZ wordt ineenzestal proeven deinvloedvandezaadkwaliteit inrelatietotde kiemomstandigheden
(zaaitijd, zaaidiepte, zaaibed, grondsoort, zaadbehandeling etc.) bestudeerd. Daarbij wordt ook het
verband metvoorspellingsmethoden voor develdopkomst (Coldtestvarianten, Conductivity etc.) onderzocht. Afhankelijk van de ontwikkeling zal in 2 à 3 proeven ook de opbrengst (na dunnen tot zelfde
plantgetal) worden bepaald.
-Daarnaasi wordt in drie proeven nagegaan wanneer bij een slechte opkomst overzaaien of mogelijk
bijzaaien zinvol is.Daartoeworden via bijmenging vandoodzaadverschillende plantgetallen gecreëerd
(4-12 planten/m2) en 1 week na de eerste opkomst overgezaaid en bijgezaaid (10 cm naast rij) tot 10
planten/m 2 .
99.4.05 Aspecten van fotoperiodiciteit en vernalisatie van groentegewassen.
R Booij
Door middel van literatuur-onderzoek zullen de ontwikkelingen op dit gebied worden gevolgd.
99.4.06 Verbetering van de veldopkomst.
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J.J. Neuvel,e.a.
In 1 984 zal onderzoek starten met een aantal groentegewassen om de veldopkomst te verbeteren door
dieptevandegrondbewerkingaantepassenaandezaaidiepteendoorhetgebruikvangrondbindendeen
grondbedekkende middelen.
99.0.07 Begeleiding van studiegroepen.
W.A. Dekkers
Er bestaat een toenemende belangstelling voor gewasstudieclubs. In samenwerking met de regionale
consulentschappen worden de vele gegevens van deze studiegroepen centraal verwerkt op het PAGV.
Voor dat doel zijn uniforme waarnemingsformulieren voor aardappelen, bieten,tarwe, graszaad en maïs
opgesteld. In 1 983 zijn de gegevens van ca 3000 percelen verwerkt.
Dit jaar zullen wederom de studieclubgegevens centraal verwerkt worden. De nadruk ligt echter op de
verdere ontwikkeling van eenverwerkingsmodel gericht op een optimale interpretatie en presentatie van
de gegevens.
99.4.08 (nieuw) Bestudering van nieuwe opkweeksystemen van groentegewassen.
R.Booij, e.a.
In 1983 zijn er door plantenkwekers een aantal nieuwe plantopkweeksystemen ontwikkeld (o.a. superseedling ; speedy). Hiervoorwordtwel deverzamelnaam "containerplanten" gebruikt. Deplanten worden
opgekweekt inplatenwaarin uitsparingen zijngemaakt diezijngevuld metgrond. Peruitsparingwordtéén
plant opgekweekt. Deplanten kunnen direkt vanuit de platen metaanhangend kluitjeworden geplant. De
belangstelling vanuit het onderzoek voor deze systemen is groot en daarom is besloten de toekomstige
onderzoeken te coördineren, door de onderzoekers die voornemens zijn proeven te doen, samen te
brengen in een werkgroep. In de werkgroep hebben onderzoekers zitting vanuit het PAGV (Teelt,TOB,
Regio, Bedrijfssynthese) en het IMAG.
De proeven die worden uitgevoerd zijn ondergebracht in andere projecten (afhankelijk van gewas en
probleem), in het kader van dit project zal alleen aan de coördinatie worden gewerkt.
99.0.09 (nieuw) Werving en verwerking van teelttechnische en economische gegevens ten behoeve
van de teelthandleidingen van groentegewassen.
Tj. Buishand, e.a.
Teelthandleidingen worden intensief gebruikt door telers, voorlichters en in het onderwijs. De serie
teelthandleidingen moet regelmatig geactualiseerd worden. In 1984 wordt gewerkt aan teelthandleidingenvandevolgendegewassen : knolvenkel,sluitkool,andijvie,bloemkool,broccoli,kropsla,ijsbergsla.
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PROJECTNUMMERING
Elk projectnummer bestaat uit vijf cijfers. De eerste twee cijfers betreffen hoofdgroepen van algemene
onderzoekterreinen ;hetderde cijfergeeft hetvakterreinaan ;hetvierdeenvijfdecijfer(1t/m99)geven het
volgnummer aan,dat gekoppeld is aan de eerste twee cijfers.
HOOFDGROEPEN VAN ALGEMENE ONDERZOEKTERREINEN (EERSTE TWEE CIJFERS)
Afdeling Bedrijfssynthese
01. opzet, begeleiding en evaluatie van de resultaten van technische proefnemingen
02. structurele ontwikkelingen in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
03. bedrijfsvoering en bedrijfsbeleid op akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
04. afzet, prijsvorming en kwaliteit

08. bedrijfseconomische advisering
09. overig onderzoek
Afdeling Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband
10. bewerkingssystemen
11. hoofgrondbewerking
12. zaai-/pootbedbereiding
13. verzorgingsbewerking
14. stoppelbewerking
15. erosiebestrijding
16. grondontsmetting
1 7. 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
27. organische bemesting
28. teeltfrequentie en vruchtopvolging
29. groeiregulatoren
30. allelopatie
31. persistente stoffen in de grond
32. gewasbescherming
33. nematologie
34. mycologie
35. entomologie
36. onkruidkunde
37. cultuurgewas als onkruid/-als waardplant
38. kwaliteit
39. algemeen
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Afdeling Teeltonderzoek
Granen
40. algemeen
41. tarwe
42. gerst
43. rogge
44. haver
45. 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

Handelsgewassen
46. algemeen
47. raaigrassen
48. roodzwenk
49. veldbeemd
50. oliehoudende gewassen
51. vezelgewassen
52. overige gewassen

Peulvruchten
. algemeen
87 . erwten (doperwt, droge erwten, capucijners)
. tuinboon, veldbonen
. stambonen (stamsla, wit, bruin)
90 . stokbonen (snij, pronk, spek, sla)
91 . 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 rammenas
61. koolrabi
62. knolselderij
63. overige gewassen

Vruchten
92. algemeen
93. augurk
94. overige gewassen
Voedergewassen
95. algemeen
96. snijmaïs
97. meng- en dubbelteelten
98. overige gewassen

Bo gewassen
64. algemeen
65. uien
66. prei
67. overige gewassen

Diversen
99. Literatuurstudie ;teelthandleidingen ;
algemeen

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

39

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 :
01.8.14 Onderzoek naar de opzet- en exploitatiemogelijkheden van vollegrondsgroenteteeltbedrijven
met bodemverwarming.
03.8.51 Liquiditeitsbewaking op akkerbouwbedrijven.
20.2.02 Invloed van storende lagen in het profiel op de groei en opbrengst van snijmaïs.
26.2.50 Toepassing van afvalwaterzuiveringsslib in de akkerbouw.
69.4.02 Forceren van asperge op water.
Bij de projecten van de afdeling Onderzoek in de Regio's is aangegeven op welke proefboerderijen en
proeftuinen (*) het onderzoek wordt uitgevoerd. Hierbij zijn de volgende afkortingen gehanteerd.
AGM
BEM
FH
GV
KB
KL
MV*
NB*
NH*
RH
VP
WG
WR
WS

-A.G.Mulderhoeve (Emmercompascuum)
- Prof. dr. J.M.van Bemmelenhoeve (Wieringerwerf)
- Feddemaheerd (Kloosterburen)
-Geert Veenhuizenhoeve (Borgercompagnie)
- Kooyenburg (Rolde)
- De Kandelaar (Biddinghuizen)
- Proeftuin "Noord-Limburg" (Meterikse Veld)
- Proeftuin "Noord-Brabant" (Breda)
- Proeftuin voor de Vollegrondsgroenteteelt in de provincie Noord-Holland (Wieringerwerf)
- Rusthoeve (Colijnsplaat)
-Vredepeel (Vredepeel-Venray)
- De Waag (Creil)
-Wijnandsrade (Wijnandsrade)
-Westmaas (Westmaas)

De namen van degenen die fungeren als projectleider zijn cursief gezet.
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