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PROJF.CTNUMMERING

Elk projectnummer bestaat uit vijf cijfers.De eerste twee cijfers betreffen
hoofdgroepen van algemene onderzoekterreinen; het derde cijfer geeft het vakterrein aan;het vierde envijfde cijfer (1 t/m 99) geven het volgnummer aan,
dat gekoppeld is aan de eerste twee cijfers.
Hoofdgroepen van algemene onderzoekterreinen (eerste twee cijfers)

;AMel^ing_Bed^i^fs_syn_th^s£

01. opzet,hegeleiding en evaluatie van de resultaten van technische proefnemingen
02. structurele ontwikkelingen in deakkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
03. bedrijfsvoering enbedrijfsbeleid op akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
04. afzet,prijsvorming en kwaliteit

08. bedrijfseconomische advisering
09. overig onderzoek

Afdeling Technisch Onderzoek inBedrijfsverband
10. bewerkingssystemen

26. organische afvalstoffen

11. hoofdgrondbewerking

27. organische bemesting

12. zaai-/poothedbereiding

28. teeltfrequentie envrucht-

13. verzorgingsbewerking

opvolging

14. stoppelbewerking

29. groeiregulatoren

15. erosiebestrijding
16. grondontsmetting
17. werktuigkeuze
18. zaaien en poten
19.berijding (incl.oogst en transport)
20. bodemgeschiktheid
21. grondverbetering

30. allelopatie
31. persistente stoffen inde grond
32. gewasbescherming
33. nematologie
34.mycologie
35. entomologie

23. waterverbruik gewas

36. onkruidkunde
37. cultuurgewas als onkruid/ - als
waardplant

24. waterhuishouding van de grond
25. anorganische bemesting

38. kwaliteit
39. algemeen

22. beregening

Afdeling T^eJ^tonderzoek
Granen
40. algemeen
41. tarwe
42. gerst
43. rogge
44. haver
45. overige gewassen
Handelsgewassen
46. algemeen

Koo lgewassen
77. algemeen
78. bloemkool

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

boerenkool
chinese kool
rode kool
savoole kool
spruitkool
witte kool
overige gewassen

47. raalgrassen

52. overige gewassen

Peulvruchten
86. algemeen
87. erwten (doperwt,droge erwten,
capucijners)
88. tuinboon,veldbonen

Wortel- en knolgewassen
53. algemeen

89. stambonen (stamsla,wit,bruin)
90. stokbonen (snij, pronk, spek, sla)
91. overige gewassen

48. roodzwenk
49. veldbeemd
50. oliehoudende gewassen
51. vezelgewassen

54. consumptie-en pootaardappelen
55. fabrieksaardappelen
56.bieten (suiker)
57. kroot
58. peen
59. schorseneer

Vruchten
92. algemeen
93. augurk
94. overige gewassen

60. radijs en ramenas

Voedergewassen

61. koolrabi
62. knolselderij

95. algemeen

63. overige gewassen

97.meng-en dubbelteelten

96. snijmaïs

98.overigegewassen
Bolgewassen
64. algemeen
65. uien
66. prei
67. overige gewassen
Blad- en stengelgewassen
68. algemeen
69. asperge
70. spinazie
71. andijvie
72. sla (kropsla,bindsla, ijssla)
73. witlof
74. bleekselderij
75. rabarber
76.overige gewassen

Algemeen^
99. Literatuurstudie

^akt«r_elnen_(d_erde_ Çj-3^î.rX
1.bodem- en grondbewerking
2. plantevoeding
3.gewasbescherming
4.overige groeifactoren envruchtwisseling
5.werktuigen enarbeid
6. oogst en bewaring
7.verwerking, afzet enkwaliteit
8.optimale verhouding vande produktiefactoren
9. rassen en gebruikswaarde
0.overige activiteiten

Enkele voorbeelden:
02.8.01 Analyse, interpretatie en evaluatie van de gegevens uit de structuurenquête akkerbouw- envollegrondsgroenteteelt.
08.0.01 Onderzoek tenbehoeve vande verstrekking vankwantitatieve informatie
voor de bedrijfseconomische advisering inde akkerbouw en devollegrondsgroenteteelt.
10.1.01 Onderzoek naar de toepassing van nieuwe grondbewerkingssystemen.
26.2.01 De invloed van de toediening van organische afvalstoffen op de fysische
en chemische bodemvruchtbaarheid binnen vruchtwisselingssystemen.
37.3.01 Onderzoek naar demogelijkhedenopslag vaneengewas involggewassen te
voorkomen,respectievelijk tebestrijden.
42.3.01 Invloed van ziektebestrijding en stikstofbemesting op opbrengst enkwaliteit vanwintergerst.

Afdeling Bedrijfssynthese
Afdelingshoofd: J. Kamminga

Afgesloten,respectievelijkvervallen projecten:

01.8.01 Het nagaan van de bedrijfseconomische toepasbaarheid van drie verschillende methoden vanwitloftrek (IMAGnr.507).
01.6.02Bestudering van de bedrijfseconomische aspecten van de oogstmechanisatie ende bewaring van sluitkool (IMAGnr.506).
01.1.04Onderzoek naar de bedrijfseconomische toepasbaarheid van beregeningssystemen op akkerbouwbedrijven.
01.3.05 Het bepalen van een economisch verantwoorde onkruidbestrijding door
afweging van mechanische en chemische bestrijdingsmogelijkheden.
01.5.07Onderzoek naar de arbeidsbehoefte en de kwaliteit van het werk van
de nieuwe spruitkool-oogstcombinatie (IMAG nr.505).

projectnummer:
01.8.03 Economische evaluatie van het vruchtwisselingsonderzoek en de bouwplanprogrammering.
H.Preuter
Een bedrijfseconomische vergelijking zalwordenuitgevoerd tussende
verschillende bouwplannen van de bouwplannenproef op "De Schreef"
met als basis de periode 1975-1979.
01.5.06Het opnemen van gegevens van de vollegrondsgroenteteelten in de
IMAG-data service voor het berekenen van taaktijden (IMAGnr.504).
J.A. Schoneveld,G.v.d. Werken (IMAG)
De gegevens van de oogst van prei zullen op ponsdocumenten worden
vastgelegd en ingevoerd. Tevens zullen worden ingevoerd de gewassen
sluitkool, spruitkool handpluk, erwten,bonen en tuinbonen.
01.5.10 Het oplossen van een aantal technische en arbeidskundige problemen
bij dewitloftrek in containers (IMAG nr.508).
J.A. Schoneveld,J.G. Cornelissen,J.M. Vente,L. SImonse,G.F.van
'tSant.
Aandacht zal worden besteed aan de verbetering van de werkhouding
bijhet opplanten en oogsten vanwitlof.
Voorts zal worden meegewerkt aan proeven op het IMAG m.b.t. de te
stellen eisen aan de luchtbehandeling. Er zullen enkele aanvullende
tijdstudies worden verricht i.v.m. zich wijzigende transportsystemen. Tenslotte zal medewerking worden verleend aan een
schetsontwerp van trekbakken voorwitloftrek.

01.8.11 Het ontwikkelen van een model ter bepaling van de optimale teelt(nieuw) techniek van een gewas in relatie tot het te verwachten opbrengstniveau.
P.K.Cevaal,H.Preuter,R. Duynhouwer
Onderzoek zal worden verricht naar de wijze waarop het model moet
worden opgezet. Voor het gewas wintertarwe zal getracht worden de
relevante technische relaties te formuleren.
01.3.12 Economische evaluatie van de bestrijding van onkruid, ziekten en
(nieuw) plagen in bedrijfsverband
P.K. Cevaal,H.Preuter
Nagegaan zal worden welke mogelijkheden aanwezig zijn om de omvang
en het gebruik van bestrijdingsmiddelen te beperken zonder dat het
inkomenhierdoor inbelangrijke mate daalt.
02.8.01 Analyse, interpretatie en evaluatie van de gegevens uit de structuurenquête akkerbouw- en vollegrondsgroenteteeltbedrijven.
H. Preuter,R.Duynhouwer,vacature
De gegevens uit de structuurenquête vollegrondsgroenteteeltbedrijven zullen verder worden bewerkt. Een landelijk overzicht zal worden gepubliceerd, alsmede enkele overzichten voor de belangrijkste
vollegrondsgroenteteeltgebieden.
08.0.01 Onderzoek ten behoeve van de verstrekking van kwantitatieve informatie voor de bedrijfseconomische advisering in de akkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt.
W.P.Noordam,M.v.d. Ham
Er zal een nieuwe uitgave worden voorbereid en gepubliceerd. De
informatie zal worden aangepast aan de meest recente gegevens.
Voorts zullen nog enkele aanvullingen en wijzigingen worden aangebracht.
08.5.03 Beoordeling van onderdelen van bedrijfsplanning (IMAGnr.433).
P.K. Cevaal, E. van Elderen, W.P. Noordam, J.A. Schoneveld, G.H.
Kroeze,R.K. Oving.
Er zullen enkele bedrijfssituaties met verschillende bedrijfsgrootten worden onderzocht m.b.t. de uitvoerbaarheid van het werk. De
gekwantificeerde uitkomsten zullen gezamenlijk worden geëvalueerd.
08.8.05 Het opstellen van standaardmatrices voor de bedrijfseconomische
advisering van kleinere bedrijven met overwegend groenteteelt.
P.K. Cevaal,R.Duynhouwer,vacature
Het verzamelen van de benodigde data zal verder voortgang vinden.
Dit betreft o.m. teelttechnieken van de op te nemen gewassen,
alsmede bewaarmethoden en afzetvarianten. Bestudeerd zal worden hoe
de standaardmatrix het best kan worden opgebouwd, waarna de
gegevens zullenworden ingebracht.
08.8.06 Toepassing en evaluatie van het systeem van bedrijfseconomsche
advisering met standaardmatrices voor akkerbouwbedrijven.
P.K. Cevaal,R. Duynhouwer
Er zullen wederom 20 à 30 bedrijven met behulp van de standaardmatrices worden geadviseerd in samenwerking met de betrokken consulentschappen. Tevens zal er een evaluatie plaats vinden van de
opgedane ervaringen met het systeem. Daarnaast zullen de matrices
worden aangepast i.v.m.prijswijzigingen e.d.

09.R.Ol Onderzoek naar de bedrijfseconomische betekenis van actuele ont(nieuw) wikkelingen inde teelt en bewaring van akkerbouw-, respectievelijk
vollegrondsgroenteteeltprodukten.
H.Preuter,R.Duynhouwer,vacature
In dit verband zullen de volgende onderwerpen aandacht krijgen:
- het optimale plantgetal bij de witlofwortelteelt in relatie tot
het trekresultaat;
- het bewaren van spruiten aan de stam, en
- het al danniet aankopen vanplanten (bijv.bloemkool, prei).

LEI-DETACHEMENT BIJ HETPAGV

Afgesloten projecten:

02.8.50 Studiebedrijven akkerbouw (LEInr. 330)
a.Grote bedrijvenNoordelijke Zeeklei (LEInr. 330a).
03.0.50 Boer enbedrijf; resultaat na 10 jaar ontwikkeling (LEInr.341)

projectnummer:
02.8.50 Studiebedrijven akkerbouw (LEI nr. 330)
werkingsvormen (LEInr. 330d).
K.J.vanAst,R.H.Lalkens

d. Onderzoek samen-

De documentatie van 5bedrijfscombinatieswordt voortgezet.Hiermee
wordt de ontwikkeling van deze organisatievorm vanaf 1 mei 1972
gevolgd. Opstelling tussentijds concept-verslag.
02.8.51 Bijzondere akkerbouwvormen (LEInr.333).
K.J. vanAst,B.J.M.Meijer,e.a.
Het tweede deelproject heeft als onderwerp: Risico-aspecten van de
teelt van gewassen in relatie tot de bedrijfsvoering.
Op basis vàn enquêtegegevens worden in eerste instantie aande hand
van programmeringen de risico-aspecten van de pootaardappelteelt op
dekleigrond inhetOldambt bestudeerd. Opstelling concept-rapport.
02.8.52 Economische perspectieven van bedrijven met gemengd grondgebruik
(LEInr.338.
L.C.Zachariasse,R.H.Lalkens,G.J. Wisselink,K. Klaassens
Het eindrapport is in bewerking.
02.1.53 Perspectieven voor akkerbouw op lichte en droogte-gevoelige gronden
(LEInr.339).
K.J. vanAst,B.J.M. Meijer
De verzameling van bedrijfseconomische en technische gegevens op
vier akkerbouwbedrijven inMidden-Limburg,diedank zijkunstmatige
beregening en eenaanzienlijke organische mesttoevoer een intensief
grondgebruik kunnen realiseren,wordt voortgezet.
De inventarisatie vanopbrengst-effectenvankunstmatige beregening
en organische mesttoediening op lichte endroogte-gevoelige gronden
is afgerond. Op basis van begrotingen met behulp van lineaire
programmering worden de bedrijfseconomische mogelijkheden die de
toepassing in diverse combinaties biedt, geanalyseerd. Opstelling
concept-rapport.
04.7.50 Macro- en micro-economische aspecten van de aardappel(teelt) (LEI
nr.340).
L.C. Zachariasse,K.J. vanAst,B.J.M. Meijer,e.a.
. de gedetailleerde registratie van economische factoren, vooral
met betrekking tot arbeidsbehoefte, voor een aantal rassen op 16
stamselectiebedrijven, om inzicht te verkrijgen in <iekostenopbouw
van basispootgoed,wordt voortgezet

ter ondersteuning hiervan zijn 6 akkerbouwbedrijven met
stamselectie als studiebedrijf in administratie
. de problematiek bij de fabrieksaardappelteelt blijft de aandacht
behouden
. analyse van ontwikkelingen binnen de stamselectie en binnen de
pootaardappelteelt
. de ontwikkeling van de zgn. "snelle vermeerdering van aardappelen
invitro"zal worden gevolgd
. opstelling vankwantitatieve modellen voor de stamselectie
. oriëntatie omtrent de kwalitatieve en organisatorische afstemming
op bijzondere produktbestemmingenenbewerkingsmogelijkheden
.de concurrentiepositie van de aardappelteelt in het bouwplan in
andere produktiegebieden indeEuropese Gemeenschap
. begeleiding factor-analyse onderzoek bij consumptie-aardappelen
inhet ZuidwestelijkKleigebied.
Dit projectwordt in samenwerking met hetLEI-hoofdkantoor en deskundigenvan buitenhet LEI gerealiseerd.
02.8.54 Analyse van 25 jaar ontwikkelingen op BIEB-bedrijven (LEI nr. 343)
K.J. vanAst,R.H.Lalkens,L.C. Zachariasse
Onderzoek naar de ontwikkeling over een periode van ca 25 jaar op
basis van boekhoudingen van een tiental bedrijven in de Wieringermeer en2groepen bedrijven indeNOP.
Met name zal aandacht worden besteed aan de kg-opbrengstontwikkeling. Opstelling concept-verslag.
04.8.51 Waarde van grond voor contractteelt en zaalklare verhuur (LEInr.
(nieuw) 331).
K.J. vanAst,B.J.M. Meijer
Vergelijking van de voor- en nadelen van uitbetaling naar kgopbrengst (prijsgarantiecontract)en vanuitbetaling opha-basis in
de conservengroenteteelt op contractbasis.
Voor zaaiklaar verhuurd land zal worden gezocht naar de juiste
grondslagen voor de prijsvorming bij aanwending voor diverse gegewassen. Opstelling concept-verslag.

Onderstaande projecten dient u toe te voegen aan PAGV-publikatie nr.8,
Verkort Werkplan 1980, en wel bij de projecten van de Afdeling
Teeltonderzoek.
58.3.01 Bestrijdingvandewortelvlieg,PsilarosaeF.
J.Ph.vanDriest
Het onderzoek met geïncapsuleerde vormen van chloorfenvinfos en
naftalinewordtinsamenwerking methetIPOvoortgezet.
65.3.01 Witrot inuien
J.M.M,vanBakel,R.Meier
In samenwerking met de Stichting Nederlandse Uienfederatie te
Middelharniswordt onderzoek gedaannaar:
- chemische bestrijding van witrot. Het testen vanvinclozoline,
iprodione,procymidoneenuienolie.
- biologische bestrijding vanwitrot d.m.v. parasitaire schimmels
(TrichodermaenConiothyrium)
- onderzoek naardemaniervanoverblijven enverspreiding vande
Sclerotieninplantuien.
- verband tussen de besmettingsgraad vandegrond enaantastingsgraadvanhetgewas
-verdelingvandeSclerotienindegrond
- invloed vantijdenvruchtwisseling,endegewassenindie
vruchtwisseling,ophetaantalendekiemkrachtvande
Sclerotien.

66.3.01 Bladvlekkenziekteinprei
J.M.M,vanBakel,R.Meier
Het onderzoek naardebestrijding vanFusarium culmorumwordtopnieuw gestart, waarbij de dosering van het dompelbad nader
onderzocht zalworden.
De proeven terbestrijding vanbladvlekkenziekten enroest zullen
worden herhaald met de middelen chloorthalonil, captafol,
iprodione,vinclozoline, procymidone enmaneb.Mogelijkwordennog
enkeleexperimentelemiddelengetest.
69.3.01 Ziektenenbodemmoeheid inasperge
J.M.M,vanBakel,R.Meier
Waarnemingen aan de grondontsmettingsproef te Castenray worden
voortgezet. Het onderzoek naar de bestrijding vanBotrytis wordt
gestart met de middelen iprodione en maneb (eventueel ook
vinclozoline en procymidone). Hierbij zal aandacht worden besteed
aan het effect vaneen goede Botrytisbestrijding op de opbrengst
vanhetjaardaarna.
72.3.01 Valsemeeldauwinsla
J.M.M,vanBakel,R.Meier
Het onderzoek naar debestrijding vanvalse meeldauw (Bremia lactucae) wordt voortgezet met het gewas ijsbergsla. In de proeven
wordendemiddelenmetaxanineenaluminium-ethylfosfietgetoetst.
77.3.01 Bestrijdingvandekoolvlieg (Chortophila brassicaeBouché)
J.Ph.vanDriest
Vier Crucifère groentegewassen: Chinese kool, radijs, rammenasen
spitskool worden ook bovengronds door maden van de koolvlieg
beschadigd. Onderzocht zal worden met welke kortwerkende
insekticiden deze bovengrondse beschadiging het beste kan worden
voorkomen.
Proefplaatsen:Breda,Meterikseveld.

Afdeling Technisch Onderzoek inBedrijfsverband
Afdelingshoofd: A.van der Schaaf

Afgesloten projecten*ofvoortzetting onder nieuwnummer**:
22.1.01* Beregeningsonderzoek bij vollegrondsgroentegewassen.
22.1.02** Invloed van de watervoorziening op de opkomst en ontwikkeling van
terplaatse gezaaide groentegewassen.
22.1.04* Begeleiding van de uitvoering van beregeningsproeven met
vollegrondsgroentegewassen op enkele proeftuinen inhet zuiden des
lands.
24.1.01* Landelijke inventarisatie van de problemen ten aanzien van de
waterhuishouding bijdevollegrondsgroenteteelt.
27.1.01* Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van groenbemestingsgewassen.
28.4.04* Onderzoek naar de inpassing van groenvoedergewassen in het
bouwplan.
39.1.02* Toetsing van eenvoudige evaporiraeters.
39.0.04** Onderzoek naar de mogelijkheden en gevolgen van het gebruik van
afvalwarmte inde land-en tuinbouw.

projectnummer:
10.1.01

Onderzoek naar de toepassing van nieuwe grondbewerkingssystemen.
L.M. Lumkes, e.a.
Het grondbewerkingssystemenonderzoek te Westmaas - na afloop van
een twee keer vierjarige rotatie - is in 1979 afgesloten. Deverslaggeving zal in 1980eenafronding krijgen.Daarbijwordt bijgedragen aan de wetenschappelijke evaluatie van dit onderzoek, met
name waar het de toepassingsmogelijkheden voor de praktijk
betreft.
Het grondbewerkingssystemenonderzoek inzake de lossegrondsteelt
wordt in het kader van project 10.1.02 intensief voortgezet via
het object beddenteelt met permanente rijpaden inhet bouwplanvernauwingsproefveld PAGV1 (project 28.4.02).

10.1.02

De invloed van tractie, werktuigen en bewerkingstechnieken op
grond engewas.
L.M. Lumkes,e.a.
Het onderzoek aan aardappelrooimachines die zijn aangepast ter
beperking en vernietiging van rooiverlies wordt in 1980 afgerond.
Wellicht zullen daarbij nog enkele effect-metingen•bij nieuwe
principes van verliesbeperking plaatsvinden, o.a. door de bestudering van een pas laat in het seizoen van 1979 gereed gekomen,
geheel nieuw principe van rooiverliesverbrijzelen.
Voor directe bestrijding van aardappelopslag in snijmais is de
tussenrijendruppelaar toegelaten. In bieten zal deze nog nader
worden beproefd (zie project 37.3.01).
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In de bouwplanvernauwingsproef PAGV1 zal een betere beschrijving
van de bereikte verschillen tussen de hoofdgrondbewerkingen ploegen
en cultivateren versus beddenteelt in fysische zin worden gemaakt.
De relatie tussen tractie en mechanisatie, bodemverdichting en
teelttechniek in relatie tot de bodemstructuur zal worden bestudeerd. Onderzoek zal plaatsvinden omtrent injectie, naast de
andere vormen van inwerken van drijfmest.Daarbijwordt gedacht aan
praktijktoetsing in akkerbouwgewassen en groenten. Bij de laatste
kan dit wellicht ook als toediening tussen eerste en tweede gewas.
Nagegaan wordt de mogelijkheid van het aanpassen van de mechanisatie aan bedrijfssystemen, die in omvang van het bedrijf, of anderzins beperkingenhebben.
Van een drietal werkgroepen wordt in het kader van dit project het
secretariaat verzorgd, namelijkvan:
. De Werkgroep Praktijktoepassingen Tuinbouw van de CoördinatiecommissieGrondbewerking NRL0-TN0.
. DeWerkgroep Onderzoek Bestrijding Aardappelopslag van deCoördinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO-TNO.
. DeEAPR/EWRS-Joint Research Group onVolunteerPotatoes.
De coördinatie van onderzoek op het terrein van deze werkgroepen
vindt plaats vanuit dit project.
H.A.01 Onderzoek naar de relatie vruchtwisseling, hoofdgrondbewerking,
bodemstructuur.
L.M. Lumkes
Het onderzoek wordt geconcentreerd op een beschrijving van
verschillen inbodemstructuur,met name in zaai- en pootbedbereiding
bijuiteenlopende vruchtwisseling en hoofdgrondbewerking.
15.1.03 Onderzoek naar de wijzen van bodemstabilisatie (bodemconditie) op
stuifgevoelige en slempgevoelige gronden,
(zie ookPAGV 27.1.01).
L.M. Lumkes,e.a.
Het gelijktijdig zaaien van suikerbieten en een graan als bodembedekker op stulfgevoelige.grond zal inNoord-Limburg in samenwerking
met een loonwerker en een bestrijdingsmiddelenfirma in proeven op
praktijkschaal worden voortgezet.
De techniek van het zaaien van suikerbieten in bodembedekkende
gewassen op slempgevoelige grond kan t.g.v.budgettaire beperkingen
pas in 1981 worden beproefd. Voor deze toetsing is apparatuur
ontwikkeld,die nog verder zalworden aangepast.
16.4.01 Onderzoek naar de gevolgen van grondontsmetting voor het bouwplan.
CA.A.A. Maenhout
Het eindverslag vanhet onderzoek naar de invloed van grondontsmetting op opbrengst en kwaliteit van gewassen in het zuidoostelijke
zandgebied zalworden gemaakt.Nagegaan zalworden of eind 1980het
onderzoek aldaar moet worden voortgezet in de richting van
teeltfrequentie/grondontsmetting/aaltjesbestrijding.
Het onderzoek naar de invloed van grondontsmetting in vruchtwisselingsproeven wordt ongewijzigd voortgezet.
16.3.02 Onderzoek naar de invloed van grondontsmetting ophet voorkomen van
ziekten, plagen en onkruiden en op de kwaliteit en het opbrengstniveau van groentegewassen.
J.M.M,vanBakel,R. Meier
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Dit jaarwordt voor de derde keer een ontsmetting metMetam-Na (600
l/ha) uitgevoerd. Direct na de behandeling is van de behandelde
veldjes éénderde deel afgedekt met plastic, éénderde deel ingefreesd en éénderde deel met de schaarinjecteur ingebracht. De
proefgewassen zijn prei,wortel ensla.
20.2.01 Onderzoek naar de invloed van het bodemprofiel op de opbrengst en
kwaliteit vanakkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen.
P. Nicolai
In het kader van dit project zal een bijdrage worden geleverd aan
het factoranalyseonderzoek inhet zuidwestelijk kleigebied.
(proj. 56.4.03).
21.2.01 Onderzoek naar de uitwerking van methoden van mechanische
verbetering vanhet bodemprofiel op de technische mogelijkhedenvan
het akkerbouw-envollegrondsgroenteteeltbedrijf.
P. Nicolai
Nagegaan zal worden op welke wijze gestalte kan worden gegeven aan
het zoeken van oplossingen voor de problemen die zich voordoen
t.a.v.het effect op langere termijn vanprofielverbetering.
22.1.05
Beregeningsonderzoek met vollegrondsgroentegewassen op enkele
(nieuw) proeftuinen inhet zuiden des lands (ICW60.13).
A.J.Hellings,D.A. van der Schans
Het betreft proeftuinproevenwaarbijassistentieverleend wordt bij
de proefopzet, waarnemingen van verdamping en vochtspanning en de
verwerking vande uitkomsten.
Op het MeterikseVeld ligt eenmeerjarige proef met asperges, waar
de invloed van beregening vóór dan wel nâ de oogst, op de
produktie, de kwaliteit en de levensduur van het gewas wordt
nagegaan. Op de proeftuin te Breda wordt de invloed van de
watervoorziening op de produktie en kwaliteit van bloemkool
bestudeerd.
23.1.01 Berekening van het waterverbruik van groentegewassen in de vollegrond in verschillende teeltcentra over korte perioden met behulp
vanblokevaporimeters (ICW 60.12).
A.J.Hellings,D.A. van der Schans
Voor demeting vande openwaterverdamping en de berekening vanhet
potentiële waterverbruik van groentegewassen worden op acht
stations gedurende het groeiseizoen regen- en verdampingsmeters
opgesteld. De gegevens worden wekelijks verwerkt tot "verdampingsberichten" en op enkele plaatsen getoetst aan het gemeten waterverbruik vanberegende groentegewassen. Tevenswordende uitkomsten
vergeleken met de door het KNMI verstrekte referentieverdampingscijfersvan dehoofdstations.
23.8.02 Watervoorziening inrelatie tot gewasproduktie/gewasverdamping,
(nieuw)

A

. j . Hellings,D.A. van der Schans
Door nauwkeurig uiteenlopende watergiften te doseren en de variaties in vochtinhoud in de grond te meten, wordt de actuele gewasverdamping in het veld bepaald. Door zeer frequent periodieke oogsten in het gewas uit te voeren, kan de relatie tussenwatervoorziening en produktie over korte perioden vastgesteld worden.Hier-
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mede zullen tevens de gewasconstantes in de computerprogramma's
voor de gewasverdamping en de produktie worden getoetst.
In 1980zal begonnenworden met het Installeren en beproeven vande
nieuwe apparatuur. Wanneer dit volgens de plannen verloopt zal de
eerste proef met het gewas spinazie worden genomen.

25.2.04 Bemesting inbedrijfsverband
H.H.H. Titulaer
Dit jaar zal het accent liggen op hetN-bemestingsadvies voor aardappelen op basis van N-mineralenonderzoek in het voorjaar
(samenwerking met het IB).HetN-mineraalonderzoek zal ook gebruikt
worden voor het vaststellen van het N-bemestingsadvies bij
groentegewassen. Het accent zal daarbij liggen op het verkrijgen
van groentegewassen met een acceptabel nitraatgehalte bij een
redelijk opbrengstniveau.
Het reeds toegepaste bemestingsadvies voor landbouwgewassen zal
worden gevolgd en getoetst,waarbij dekwaliteitsaspecten de nodige
aandacht zullenkrijgen.
26.2.01 r»e invloed van de toediening van organische afvalstoffen op de
fysische en chemische bodemvruchtbaarheid binnen vruchtwisselingssystemen.
H.H.H. Titulaer
Het onderzoek zal inkwalitatieve enkwantitatieve zingericht zijn
op het bepalen van haalbare en toelaatbare grenzen bij diverse
soorten organische afvalstoffen in de akker- en tuinbouw. Het
effect van de toediening van 50 ton champost op een proefveld van
de proefboerderijWijnandsrade zalworden gevolgd.
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
Dit jaar zal de invloed van de toediening van varkensdrijfmest op
de groei en ontwikkeling van snijmais, suikerbieten en diverse
groentegewassen worden gevolgd.
De drijfmestdoseermachinezal dit jaarwaar nodig wordeningezet.
26.2.03 De invloed van de toediening van afvalwaterzuiveringsslib op de
opbrengst enkwaliteit van akker-en tuinbouwgewassen.
H.H.H. Titulaer
Op vijf regionale proeven worden dit jaar hakvruchten verbouwd. De
toediening van vers slib heeft in het najaar 1979 over de stoppel
plaatsgevonden.
28.4.01 Onderzoek naar de onderlinge relatie en beïnvloeding van gewassen.
0.Hoekstra, e.a.
De opbrengstcapaciteit van aardappelen en suikerbieten wordt bepaald bij variërende frequenties voor deze beide gewassen. In de
nauwe rotaties wordt het effect van cumulatieve grondontsmetting
nagegaan. Voorts wordt gezocht naar het complex van oorzaken dat
aan eventuele opbrengstdepressies ten grondslag ligt en in hoeverre
deze ongunstige factoren zijn op te heffen; o.m. worden afzonderlijke veld- en potproeven genomen (in samenwerking met LH vakgroepLandbouwplantenteelt).
Het registrerende karakter van dit onderzoek zal in 1980 worden
afgerond.
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28.4.02 Onderzoek naar de produktiecapaciteit van aardappelen en suikerbieten innauwe rotaties en continuteelt.
J.G. Lamers,e.a.
De verschillen in opbrengst van zowel aardappelen als suikerbieten
in de vruchtwisselingsproef PAGV1 zullen op hun oorzaken worden
bestudeerd. Daartoe zullen groei en ontwikkeling van de planten op
de diverse objecten worden vergeleken met bodemfysische, bodemchemische en biologische verschillen om samenhangen te kunnen opsporen.
Ook dit jaar zullen zes verschillende gewassen in continuteelt
worden verbouwd (2e jaar)teneinde in een later stadium eventueel
specifieke moeheden tekunnen bestuderen.
28.4.03 Onderzoek naar de grondsoort- en gebiedsgebonden aspecten van
vruchtwisseling.
CA.A.A.Maenhout, e.a.
Op de regionale vruchtwisselingsproeven zalnu de aanloopfase praktisch voorbij is,het onderzoek worden geïntensiveerd.
Tevens zullen bouwplanhandleidingen gericht op grondsoort- en
gebiedsaspecten worden gemaakt.
28.4.05 Onderzoek naar de onderlinge relaties tussengewassen op volle(nieuw) grondsgroentebedrijven.
A.L. Smit
Door oriëntatie in literatuur en praktijk zal in 1980 een aanzet
voor dit project worden gemaakt.Dit zal leiden tot een inventarisatie van problemen m.b.t.de bedrijfsplannen en tot een bezinning
op de eventuele aanpak van die problemen.
Tevens zal aandacht worden geschonken aan enkele reeds gesignaleerde zgn.moèheidsverschijnselen,o.a. inpeen.
28.4.06 Onderzoek naar de onderlinge relaties tussen gewassen op akker(nieuw) bouwbedrijven met vollegrondsgroenteteelt.
A.L. Smit
Door oriëntatie in literatuur en praktijk zal in 1980 een aanzet
voor dit project worden gemaakt.Dit zal leiden tot een inventarisatie van bedrijfs- en bouwplantechnische problemen en tot bezinning op de eventuele aanpak van die problemen.
Tevens zal aandacht worden geschonken aan enkele reeds gesignaleerde problemen in het zuidwestelijk zeekleigebied, aan de zgn.
pok inpeen,enz.
32.4.02 Onderzoek naar de betekenis van vruchtwisselingsgebonden bietenpathogenen.
CA.A.A.Maenhout e.a.
Het onderzoek zal grotendeels ongewijzigd worden voortgezet.
Slechts het onderzoek naar de betekenis van bodemarthropoden zal
door aanleg van organische-stofniveaus inhet betreffende proefveld
een extra onderzoeksaspect krijgen.
32.3.03 De betekenis vanwortelaaltjes bijmais.
CA.A.A. Maenhout
De veldproeven en inoculatieproeven ter bepaling van de betekenis
vanwortelaaltjes indemaisteelt zullenworden voortgezet,o.a. in
samenwerking met de afdeling Teeltonderzoek.
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32.3.04 Bestrijding van slakken,Deroceras reticulatumMuller
(nieuw

) J.Ph.vanDriest
In samenwerking met de afdeling Onderzoek in de Regio's zal ophet
regionale onderzoekcentrum Ebelsheerd een proef worden uitgevoerd
voor de bestrijding van slakken. De nadruk zal hierbij liggen op
een bestrijding in de periode tussen het oogsten van winterkoolzaad
en het zaaien vanwintertarwe.

33.3.02 Stengelaaltjes ingroentegewassen (IPO4-4-2)
C.Kaai, C.P.deMoei
In samenwerking met de SNUIF zal in een veldproef de werking van
een rijenbehandeling met ethoprofos (Mocap) nader worden onderzocht, terwijl mogelijk de nematicide werking van enige nieuwe
middelen zalworden vastgesteld.
33.3.03 Incidenteel neraatologisch onderzoek
C.Kaai, C.P.deMoei
In het kader van dit project zijn mogelijkheden tot het doen van
onderzoek naar onverwacht optredende problemen.
De rol vanParatrichodorus teres bijde op zeer lichtemarine zandgronden optredende slechte groei van verschillende gewassen (o.a.
ui en suikerbiet) zal in een veldproef nader worden vastgesteld.
Hiernaast zal getracht worden d.m.v. proefplekkenonderzoek nadere
gegevens teverkrijgen.
33.3.04 Rietecystenaaltjes inakkerbouw- engroentegewassen (IPO 4-4-4-)
C.Kaai, C.P.deMoei
Om de gegevens van de proeven met kroten in 1977, 1978 en 1979
overdraagbaar te maken naar bieten zal in een veldproef de groei
van krotenmet die van bietenworden vergeleken.
Op het proefveld te Dirkshorn zal zowel de invloed van het bietecystenaaltje op de opbrengst van spruitkool als ook devermenigvuldiging van deze aaltjes op het gewas worden onderzocht.
Medewerking zal worden verleend aan een in zuidwest-Nederland uit
te voeren veldproef waarin de invloed van enige systemische nematiciden op de opbrengst van spruitkool zalworden bepaald.
Het proefplekkenonderzoek m.b.t. het gele bietecystenaaltje zal
wordenvoortgezet.
34.4.01 Incidenteel mycologisch onderzoek
J.M.M,van Bakel,R.Meier
In het kader van dit project zijn mogelijkheden tot het verrichten
van onderzoek naar overwacht opkomende problemen.
Aan HAK-conserven wordt medewerking verleend bij de pogingen om de
oorzaak van "zwart" inkroten vast te stellen.
Onderzoek (inventarisatie) wordt uitgevoerd naar het optreden van
"rotstruiken" inbewaarkool.
Het onderzoek ter bestrijding van valse meeldauw wordt voortgezet.
Hierbij worden verschillende toepassingstechnieken getest met de
middelen metaxanine en aluminium-ethylfosfiet. Als proefgewassen
worden gebruikt:augurk,bloemkool,broccoli,radijs enspinazie.
Het onderzoek naar de bestrijding van witte roest (Albugo Candida)
wordt voortgezet.
Medewerking wordt verleend aan het zaadontstnettingsonderzoek in
wortelen
(Alternaria-bestrijding)
en
spinazie
(Pythiumbestrijding).
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Knolvoet In knolgewassen. In Verschillende toepassingsmethoden
worden de middelenmetaxanine enaluminium-ethylfosfiet getoetst.
35.3.01 Incidenteel entomologisch onderzoek
J.Ph. van Priest
Onverwacht opkomende problemen kunnen in het kader van dit project
worden onderzocht.
35.3.02 Bestrijding van aardrupsen,Agrotis segetum (Denis en Schiff)
J.Ph. vanDriest
In samenwerking met het IPO zal een proef worden uitgevoerd op de
proeftuin Meterikseveld, waar verschillende methoden en middelen
worden beproefd. InAlkmaarwordt dit onderzoek voortgezet,waarbij
o.a. aandacht zal worden besteed aan de curatieve bestrijding en
het toepassenvankortwerkende middelen overhetgewas.
35.3.03 Onderzoek ten behoeve van het vaststellen van bestrijdingsdrempels
(nieuw) bijplagen.
J.Ph. van Driest
Het onderzoek wordt gestart met waarnemingen in spruitkoolveldjes,
aangetast door verschillende rupsensoorten, melige koolluis, koolgalmug en late koolvlieg.Voor de bestrijding van de rupsen worden
drempelwaarden van 2en 4rupsen per plant gebruikt.
36.3.02 Onderzoek naar de gebruikwaarde van herbiciden voor devollegrondsgroenteteelt.
J.Jonkers, e.a.
Voortzetting van onderzoek naar een bruikbare toepassing vanherbiciden bij ter plaatse gezaaide augurken. Gezien de resultaten van
in 1979 uitgevoerd onderzoek met bentazon en asulam zal op de toepassing van dezemiddelen de nadruk worden gelegd.
Proefplaatsen:Alkmaar enLelystad.
Koolgewassen
De methode van ter plaatse zaaien van kool (o.a. spruitkool,maaiboerenkool en sluitkool)zou meer door de praktijk toegepast worden, wanneer men de beschikking zou hebben over een betrouwbaarder
(zekerheid van werking) en langer werkend herbicide dan de toegelatenmiddelen.
Proefplaatsen: Alkmaar enWieringerwerf.
Schorseneren
Mogelijk kan dit onderzoek in 1980worden afgerond met een toelating van carbeetamide en alloxydim. Beide middelen worden na opkomst van het gewas toegepast. Het is verder belangrijk dat een
oplossing wordt gevonden voor bestrijding van onkruiden die tot de
familie van de composieten behoren.
Proefplaatsen: Alkmaar enVredepeel.
Witlof
Vooral op bedrijven waar veel composieten worden geteeld (witlof,
sla, andijvie, schorseneren) wordt last ondervonden van onkruiden,
die tot dezelfde familie behoren (kruiskruid, knopkruid, kamille,
melkdistels).
De middelen die inwitlof tegen onkruid gespoten mogen worden doen
niets tegen genoemde onkruiden. Ken combinatie met bijvoorbeeld
asulam kanmogelijk een oplossing zijn voor dit probleem".
Proefplaatsen: Alkmaar, Lelystad, Wieringerwerf, Meterik en zuidwest Nederland.
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36.4.03 De invloed van gewas, teelttechnlek en vruchtwisseling op onkruidpopulaties.
H.F.M.Aarts
Om meer inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op
de onkruidpopulatles zal in 1980 onderzoek worden uitgevoerd naar
de invloed van milieufactoren, speciaal de bodemtemperatuur, op de
kieming van zaden; naar de invloed van het specifieke gewasmilieu
op de groei, ontwikkeling en zaadvorming van onkruiden; naar de
invloed van bestrijdingsmiddelen op onkruidpopulaties in
suikerbieten.
36.4.04.Onderzoek naareigenschappen engedrag van akkeronkruiden.
( nieuw) W.G.M,van denBrand
De belangrijkste akkeronkruiden worden zowel met als zonder cultuurgewas geteeld. In 1980 zal de aandacht vooral gericht zijn op
het kiemingsritme van onkruidsoorten en op de specifieke invloed
van cultuurgewassen op grootte en samenstelling van de onkruidpopulatie. Daarnaast worden eigenschappen als groei, ontwikkeling en
zaadvorming van onkruidsoorten bestudeerd.
37.3.01 Onderzoek naar de mogelijkheden opslag van een gewas in volggewassen tevoorkomen,respectievelijk tebestrijden.
H.F.M.Aarts,e.a.
In 1980 zal het functioneren van het geïntegreerde bestrijdingssysteem van aardappelopslag kritisch worden bekeken. Binnen dit
systeem worden de rooibaarheid van aardappelen en het doden van
opslag in een bietengewas met glyfosaat (toegepast met een speciaal
voor dit doel ontworpenmachine)vervolmaakt (zie project 10.1.02).
In 1980 zal veel aandacht worden besteed aan de overdracht van de
verworvenkennis.
Wilde bieten lijken in toenemende mate een probleem te vormen. In
1980 zullen de achtergronden van dit verschijnsel worden bestudeerd.
39.3.01 Onderzoek naar de mogelijkheden van gewasbescherming in de kleine
groentegewassen.
J.M.M,vanBakel.J.Ph.vanDriest,J.Jonkers,C.Kaai
In overleg met dePlantenziektekundige Dienst enmede op advies van
het CAD voor Plantenziekten- en Onkruidbestrijding in de Tuinbouw
zal waar nodig onderzoek met bestrijdingsmiddelen in kleine
vollegrondsgroentegewassen worden uitgevoerd.
Het onderzoek naar de bestrijding van Mycosphaerella in Chinese
kool wordt voortgezet met de middelen triforine, benomyl, chloorthalonil en tolylfluanide.
Voor onkruidbestrijding komen inhoofdzaak herbiciden in aanmerking
die in andere overeenkomstige gewassen reeds een toelating hebben.
In 1980 zullen de volgende gewassen In het onderzoek worden
opgenomen:broccoli,Chinese kool, knolvenkel,koolrabi,rettich en
roodlof.
3e1.0.03 Onderzoek naar de mogelijkheden van remote sensing technieken ten
behoeve van landbouwkundig onderzoek.
J.G. Lamers
De groei en ontwikkeling van de gewassen van de meeste veldproeven
op het PAGV en op De Schreef zullen op cruciale momenten meerdere
malen vanuit de lucht op kleuren- en infrarooddia worden vastgelegd.Daarnaast zullen demultispectraalopnamen en de warmtebeelden
worden geïnterpreteerd en verwerkt en zullen de mogelijkheden ten
dienste vanhet landbouwkundig onderzoek worden geëvalueerd.
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39.0.05 De invloed van bedrijfssystemen op natuur en landschap.
H.F.H. Aarts
In 1980blijft het onderzoek beperkt tot literatuurstudie en iser
overleg met vakinstituten en voorlichting.
39.0.07 Onderzoek naar de mogelijkheden en gevolgen van het gebruik van
(nieuw) restwarmte inde land-en tuinbouw.
P.Nicolai e.a.
In samenwerking met deafdeling Teeltonderzoek enBedrijfssynthese,
het IMAG, het CAB0, het ICW, het IB, de afdeling Natuur- en
Weerkunde van de LH, de PGEM, de RIJP, het CBA, het LEI en de
proefstations voor de Boomkwekerij en de Fruitteelt zullen de
voorbereidingen worden afgerond en zal met het onderzoek worden
begonnen. In de loop van 1980zal het proefveld worden aangelegd.

IR
Afdeling Teeltonderzoek
Afdelingshoofd: G.Liefstingh
Granen
Tarwe
projectnummer:
41.1.01 Opbrengstbeperkende factoren bij de tarweteelt op lichte grond.
B.A. tenHag,J. Kuizenga
Op de proefboerderij teBorgercompagnie wordt het onderzoek naarde
produktiemogelijkheden van de verschillende wintergranen bij geen
en bijvrij intensieve ziektebestrijding voortgezet.
Op de proefboerderijVredepeel zal het effect van de stikstofvoorziening, de ziektebestrijding en de vochtvoorziening op de
opbrengst vanwintertarwe op zandgrond verder worden onderzocht.
Samen met CABO, IPO en IB wordt de optimalisering van de wintertarweteelt ook indeVeenkoloniën verder onderzocht.
41.2.02 Invloed van fractionering van de stikstofbemesting op ziekteaantasting,korrelopbrengst enkwaliteit van tarwe.
A.Darwinkel,J. Kuizenga enB.A. tenHag
De resultaten vanhet onderzoek zullen inmeerdere artikelen worden
samengevoegd engepubliceerd,waarmee dit project wordt afgerond.
41.3.03 Betekenis van multilines en mengteelt van rassen voor de
oogstzekerheid en opbrengst vangranen.
A.Darwinkel,B.A. tenHag enJ. Kuizenga
Dit project wordt afgesloten. De resultaten van het onderzoek van
1979 zullen gezatnelijk met de reeds verschenen verslagen van voorgaande proeven ineen eindverslag worden verwerkt.
41.4.04 Invloed van gewasstructuur op ziekteaantasting en opbrengst van
tarwe.
A.Darwlnkel
Het onderzoek naar de betekenis van hoofd- en zijspruiten voor de
korrelproduktie zal worden voortgezet. Aspecten van standdichtheid
zijn uitgezocht. Ten aanzien van zaaitijd en stikstofbemesting zal
aanvullend onderzoek wordenuitgevoerd.'
41.4.05 Intensieve teeltsystemen bijwintertarwe.
A.Darwinkel,J. Kuizenga,CA.A.A. Maenhout enP.K. Cevaal
In 1980 zal bij vroege en normale zaaitijd een gangbaar en intensief teeltsysteemworden vergeleken op de proefboerderijen teNieuw
Beerta,Wieringerwerf,Westmaas,Wijnandsrade enLelystad. Soortgelijke regionaal opgezette proeven worden uitgevoerd op de proefboerderijen teKloosterburen,Kmmercompascuum enLelystad.
Onderdelen van teeltsystemen worden verder geanalyseerd:
- aantastingen van ziekten enluizen (zie proj. 41.3.06);
- effectenvan één-c.q. tweemalige toediening van chloormequat bij
eenkort en een lang ras (Lelystad,Nieuw Beerta);
- betekenis van sporenelementen (Lelystad enEmmercompascuum).
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41.3.06 Optimale ziektebestrljdlng Intarwe.
B.A. tenHag,A.Darwinkel enJ.Kuizenga
Voortzetting vanhet met IPOenCABO uitgevoerde onderzoek met verschillende Intensiteiten van ziekten- en luisbestrijding. Daarbij
gaat het enerzijds om het vaststellen van de totale schade door
ziekten en plagen en anderzijds om na te gaan hoe deze schade zo
rendabel mogelijk kanworden beperkt.
In verband met het opstellen van bestrijdingsadviezen zal de relatie tussen mate van ziekteaantasting en het opbrengsteffect veel
aandacht krijgen. Tevens is het EPIPRE-advies als object in enkele
proeven opgenomen.
In dit kader wordt in Lelystad de schade door luizen en het
bestrijdingscriterium in afhankelijkheid van de ziektebestrijding
onderzocht.
Tevens wordt, o.a. in verband met het veelal late optreden van
bruine roest, nagegaan in hoeverre uitstel, c.q. herhaling van de
afrijpingsziektebestrijding perspectief kan bieden. Dit te meer
daar na de bloei een beter oordeel over de te verwachten
ziekteaantasting tijdens de rijping mogelijk is.
Verder zal worden nagegaan inhoeverre de tweede en eventueel derde
stikstofgift in geringe hoeveelheden te combineren is met de
ziekten- en luisbestrijding, waardoor extra werkgangen en rijspoorschade te vermijden zijn.

Gerst
42.3.01 Invloed van ziektebestrijding en stikstofbemesting op opbrengst en
kwaliteit vanwintergerst.
J. Kuizenga,A.Darwinkel,B.A. tenHag
Het onderzoek over chemische ziektebestrijding inwintergerst is in
1979 afgesloten. InLelystad wordt de invloed van een éénmalige en
een gedeelde toepassing van eengroeiregulator onderzocht.
Verder wordt op de proefboerderijen te Lelystad, Wijnandsrade en
Nieuw Beerta onderzoek verricht naar de perspectieven van intensieve teeltsystemenbijwintergerst.Daarbij gaat het o.a.om eenhoge
stikstofbemesting en intensieve ziektebestrijding en toepassing van
een groeiregulator. Soortgelijk onderzoek wordt door de regio
uitgevoerd op de proefboerderijen te Colijnsplaat en Emmercompascuum.
42.3.02 Mogelijkhedenvan latere zaai vanwintergerst.
J.Kuizenga,B.A. tenHag,A. Darwinkel
De zaaltijdenproevenworden dit jaar op de proefboerderijen te Wijnandsrade enVredepeel voortgezet.Eenzelfde proef op de proefboerderij teEmmercompascuumwordt begeleid.
Verder wordt evenals in voorgaande jaren samen met het NIBEM de
opbrengst en kwaliteit van de belangrijkste Europese wintergerstrassenvergeleken.
42.8.03 Mogelijkhedenvoor verbetering van de brouwgerstteelt.
J.Kuizenga,A.Darwinkel,B.A. tenHag
Het onderzoek naar de oorzaken van het achterblijven van de zomergerstopbrengsten wordt zowel op de proefboerderij te Colijnsplaat
als Vredepeel voortgezet. Daarbij zal de nadruk liggen op de invloed van ziektebestrijding, stikstofbemesting en groeiregulatoren.
Tevens zal een praktijkonderzoek (CAR Zevenbergen) bij verschillende gersttelers worden begeleid.
Op het proefbedrijf te Lelystad zal samen met het NIBEM de brouwkwaliteit van enkele veelbelovende zomergerstrassen worden onderzocht.
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Handelsgewassen
Afgesloten projecten:
46.4.01 Verjongen van graszaadgewassen.
50.3.02 Bestrijding van de blauwmaanzaadgalswesp (Timaspis papaverls
Kleff)
Raalgrassen
47.2.01 De invloed van stikstofbemesting op de groei en zaadopbrengst van
raalgrassen.
W.J.M.Meijer, S.Vreeke
In aansluiting op proeven in voorgaande jaren wordt in 1980 ineen
proef voor een hooitype en voor een uitgesproken grasveldtype de
voor de zaadproduktie optimale stikstofbemesting vastgesteld. De
waarnemingen zullen zich concentreren op het kwantificeren van de
effecten van de stikstofgift op het aantal halmen dat tot zaadproduktiekomt ende produktie per aar.
47.6.02 Bepaling vanhet optimale oogsttijdstip bij raalgrassen.
W.J.M. Meijer
In voorgaande jaren zijn enkele proeven genomen ommiddels bepaling
van het vochtgehalte van de bloeiwijze of van het zaad, het juiste
oogsttijdstip te bepalen. De resultaten zullen in 1980 worden
samengevat en gepubliceerd.
Roodzwenk
48.4.01 Bestudering van groei en ontwikkeling van roodzwenk in relatie tot
de zaadopbrengst.
W.J.M.Meijer,S.Vreeke
Om mislukkingen bij de zaadteelt van roodzwenk te voorkomen is een
goede gewasgroei en ontwikkeling noodzakelijk, zowel onder de dekvrucht als in de herfst daarna. Het onderzoek tracht aan te geven
hoe groot de effecten zijn van enkele op de ondervrucht gerichte
aanpassingen van de dekvrucht wintertarwe.Verder wordt geprobeerd
de gewasontwikkeling in de herfst in verband te brengen met de
zaadproduktie.
48.6.02 Bepaling van het optimale oogsttijdstip bij roodzwenk.
W.J.M. Meijer
Invoorgaande jaren zijn enkele proeven genomen ommiddels bepaling
van het vochtgehalte van de bloeiwijzen of van het zaad het juiste
oogsttijdstip te bepalen. De resultaten zullen in 1980 samengevat
en gepubliceerd worden.
48.2.03 De invloed van stikstofbemesting op groei en zaadproduktie van
roodzwenk.
W.J.M.Meijer,S.Vreeke
In vervolg op enkele proeven in 1978 en 1979 zijn voor oogst 1980
proeven aangelegd op de Rusthoeve en het proefbedrijf teLelystad,
om de gewasbehoefte aan stikstof vast te stellen voor optimale
zaadproduktie. Daarbij wordt ook de beschikbare bodemstikstof
gevolgd. Door de waarnemingen zal vooral geprobeerd worden de
gewasreactie op de hoogte van de stikstofgift vast te leggen en te
vergelijken met het patroon bij Engels raaigras, zoals dat bekend
isuit vroeger onderzoek.
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Veldbeemd
49.4.01 Bestudering van groei en ontwikkeling van veldbeemd in relatie tot
de zaadopbrengst.
W.J.M.Meijer,S.Vreeke
Om mislukkingen bij de zaadteelt van veldbeemd te voorkomen is een
goede gewasgroei en ontwikkeling noodzakelijk, zowel onder de dekvrucht als indeherfst daarna.Het onderzoek probeert aan te geven
hoe groot de effecten zijn van enkele op de ondervrucht gerichte
aanpassingen van de dekvrucht wintertarwe.
In aansluiting op onderzoek in 1979wordt een proef geoogst,waarin
de effecten op het gewas gevolgd zijn van in de herfst toegediende
herbiciden.Verder wordt getracht de gewasontwikkeling in de herfst
inverband tebrengenmet de zaadproduktie.
49.2.02 Pe invloed van stikstofbemesting op groei en zaadproduktie van
veldbeemd.
W.J.M.Meijer, S.Vreeke
In vervolg op enkele proeven in 1979 zijn voor oogst 1980 proeven
aangelegd op de proefboerderijen te Lelystad, Wieringerwerf en
Colijnsplaat om de gewasbehoefte aan stikstof vast te stellen voor
optimale zaadproduktie. Daarbij wordt ook de beschikbare
bodemstikstof gevolgd. Door de waarnemingen zal vooral geprobeerd
worden de gewasreactie op dehoogte van de stikstof vast te stellen
en te vergelijken met het patroon van Engels raaigras, zoals dat
bekend isuit vroeger onderzoek enuit de literatuur.
Oliehoudende zaden
50.4.01 Teeltonderzoek aanoliehoudende zaden.
S.Vreeke
Het onderzoek naar de stikstofbehoeftevanhet koolzaadras JetNeuf
zal doormiddel vanbepaling vande stikstofvoorraad inde bodem en
de stikstofopname door het gewasworden voortgezet.
Aardappelen
Afgesloten projecten;
54.1.02 Het effect van grondbewerking op de opkomst en de groei van aardappelen.
54.4.05 Toepassing van groeiregulerende stoffen bij poot- en consumptieaardappelen.
55.4.01 Toepassing van groeiregulatoren bij fabrieksaardappelen.
55.3.02 Onderzoek naar de invloed van de poottijd op het optreden vanVerticillium dahliae in aardappelen.

54.1.01 Invloed van de vochtvoorziening op de opbrengst en kwaliteit van
aardappelen.
C D . vanLoon,J.F. Houwing
Nagegaan zal worden in hoeverre een optimale vochtvoorziening van
het gewas via druppelbevloeiing en een optimale N-bemestlng kunnen
bijdragen tot een maximale opbrengst en tot een betere kwaliteit.
Voorts zullen in deze proef een tweetal methoden voor het vastleggenvanhet juiste tijdstip voor beregening worden vergeleken.
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54.3.03 Onderzoek naar de mogelijkheden van bestrijding van virusziekten
bij aardappelen.
A.Schepers,C R . Rus
C. Toepassing van gewasbeschermingsmiddelen tegen virusbesmetting
door Insekten.
Op het PAGV-bedrijf zal het onderzoek naar de invloed van diverse
concentraties en frequenties van bespuitingen met minerale olie op
de besmetting van het gewas met niet-persistente virusziekten bij
pootaardappelen worden voortgezet. Een gelijksoortige proef wordt
op de proefboerderijVredepeel aangelegd.
Samen met het IPO zal te Lelystad de invloed van minerale olie en
bepaalde bemestingen op de ontwikkeling van bladluispopulaties worden nagegaan. Tevens wordt hierbij de virusverspreiding in het gewas bepaald.
Wet onderzoek, waarbij met behulp van aangepaste teeltmaatregelen
(zeer dichte stand, toepassing van insekticiden en minerale olie)
getracht wordt later in het seizoen (tot begin september toe)nog
A- of R-waardig pootgoed te produceren, wordt te Lelystad voortgezet.
r>eNAK zal behulpzaam zijn bijhet vaststellen van de infectiedruk
van het v "-virus, middels het wekelijks planten van tabaksplanten
in de proeven op hetPAGV-bedrijf.
Op de proefboerderijVredepeel en de Oostwaardhoeve worden de invloed van tijdelijke afdekking vanhet gewasmet geperforeerd plastic op de virusbesmetting nagegaan.TeVredepeel zal nahet verwijderen van het plastic het gewas wel en niet met minerale olieworden bespoten.
E. Mogelijkheden tot vergemakkelijking van de selectie van
pootaardappelen.
Tn samenwerking met de NAK zal in een aantal proeven worden nagegaan of het mogelijk isde selectiewerkzaamheden teverlichten door
van de te verwijderen zieke planten het loof in het perceel achter
te laten i.p.v.af tevoeren.
Behalve op hetPAGV-bedrijf zullen deze proeven worden aangelegd op
de regionale proefboerderijenVredepeel,VanBemmelenhoeve,Kooyenburg en A.G. Mulderhoeve, alsmede op het NAK-proefbedrijf in de
Noordoostpolder.
F. Mogelijkheden tot beperking van de opbrengstderving door virusziekten.
Op het proefbedrijf van het PAGV zal een proef worden genomen met
de anti-fytovirale verbinding Dioxohexahydrotriazin (DHT), een in
Oost-Duitsland ontwikkelde stof ter beperking van de opbrengstderving door virusziekten. In deze proef,met het ras Bintje, worden
objecten aangelegd met 0,25,50en 100%Y^-virusbesmetting.
54.3.04 Landbouwkundige aspecten van het optreden en de bestrijding van
knolziekten bij aardappelen.
C.B.Bus,A. Schepers
Zwartbenigheid: effect van latenteaantasting op de opbrengst.
Tlitonderzoek wordt afgesloten.
In een publikatie, samen met het IPO, zullen de resultaten van de
in de jaren 1977 t/m 1979 op hetPAGV-bedrijf genomen proeven,worden verwerkt.
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54.4.06 Onderzoek naar de invloed van de fysiologische leeftijd van pootgoed op de groei ende ontwikkeling van aardappelen.
C D . vanLoon,J.F. Houwing C.B. Bus
A.Onderzoek naarhet effect van dewijze van voorbehandeling.
Bij dit onderzoek wordt pootgoed, dat wordt bewaard in tonskisten
op verschillende wijze voorbehandeld. Regelmatig omstorten tijdens
bewaring bij 5-8° C wordt vergeleken met mechanische koeling tot 3
weken voor het poten,resp.met goed voorkiemen.
B. Onderzoek naar de gevoeligheid van rassen voor onderzeeërvorming.
De lengte van de incubatieperiode,dit isde tijdsduur die verloopt
tussen het begin van de kieming en de vorming van de eerste
knolletjes (bij een bepaalde temperatuur), lijkt samen te hangen
met de gevoeligheid voor onderzeeërvorming inhet veld.
Dit onderzoek zal in 1980wordenvoortgezet, zowel inde klimaatcel
als inhet veld, teneinde het veronderstelde verband incubatietijdonderzeeërvorming te toetsen.
£ . Vaststelling van de incubatieperiode resp.het groeivermogen in
het veld van bij verschillende temperaturen bewaarde knollen van
twee rassen.
Dit onderzoek vormt eenonderdeel vanwerk,dat inhet kader vande
werkgroep "Groeivermogen van de poter", waarin CABO, DLO, IBVL,
SVP, LH-vakgroep Landbouwplantenteelt en PAGV samenwerken, wordt
uitgevoerd.
In 1980 zal op een groter aantal tijdstippen de incubatieperiode
worden bepaald dan vorig jaar. In de veldproef zal met twee poottijdenwordengewerkt.
D. Onderzoek naar het effect van een koudestoot, kort na de oogst,
op dekiemrust van pootaardappelen.
Er zijn aanwijzingen dat een koudestoot kort na de oogst de kiemrustduur van aardappelen verkort. Dit onderzoek wordt voortgezet
met een 15-tal rassen, die hiertoe op het PAGV-bedrijf worden vermeerderd.
E^.mogelijkheden tot deversnelling van de gewasontwikkeling
Naast voorkiemen van het pootgoed, waardoor een snellere opkomst
wordt verkregen, werkt een hogere bodemtemperatuur de snelheid van
groei en ontwikkeling In het voorjaar in de hand. Door bedekking
van de bodem met plastic na het poten kan deze bodemtemperatuur
worden verhoogd. In een proef op het PAGV-bedrijf zal de invloed
vanplastic-bedekking van degrond gedurende enkele perioden ophet
verloop van loof- en knolgroei worden nagegaan. F_.Onderzoek naar
het effect van ontvelling op dekwaliteit van pootgoed.
Samen met het IBVL en het regionale onderzoekcentrum Prof.Dr. J.M.
van Bemmelenhoeve zal dit onderzoek met een drietal rassen worden
voortgezet.

54.7.08 Onderzoek naar de mogelijkheden tot verbetering van de kwaliteit
van consumptie-aardappelen.
C.D.vanLoon,J.F. Houwing
Waarnemingen in 1976 en 1977 hebben aanwijzingen opgeleverd, dat
het middel MCPA doorwas in aardappelen kan beperken. Sindsdien is
geen doorwas meer opgetreden. In 1980 zal opnieuw op de proefboerderijen Westmaas, Kandelaar en Wijnandsrade een veldproef worden
aangelegd met verschillende concentraties MCPA en verschillende
toepassingstijdstippen.
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54.4.09 Onderzoek naar verschillen In opbrengst en kwaliteit bij aardappelen op een aantal bedrijven inhet zuidwesten vanNederland.
C.B.Bus,C D . van Loon
De gemiddelde jaarlijkse toename van de aardappelopbrengsten inhet
zuidwesten van Nederland blijft de laatste jaren wat achter bij
andere delen vanhet land.
Ook tussen vergelijkbare bedrijven in dit gebied komen flinke opbrengstverschillen voor. Daar de verklaring voor deze verschillen
niet voldoende duidelijk is, is in 1979 een onderzoek gestart,
waarbij op 51vergelijkbare bedrijven alle belangrijke factoren die
de opbrengst enkwaliteit kunnen beïnvloeden,verzameld worden.Dit
onderzoek zal in 1980worden herhaald.
Door verwerking van de aldus verzamelde gegevens door het LEI zal
gepoogd worden tot een waardering te komen van de factoren die de
opbrengst beïnvloeden.
In dit project wordt, behalve met het LEI, samengewerkt met CA
Barendrecht, Stiboka enIB.
54.2.10 Optimalisering van stikstofvoeding van aardappelen.
C D . vanLoon,J.F. Houwing
In de tweede helft van het groeiseizoen is de stikstofvoorziening
van aardappelen vaak sub-optimaal. Analyse van bladsteeltjes op
nitraatgehalte kan informatie geven over deN-status van de plant.
Tijdens de groeiperiode zullen in een N-trappenproef regelmatig
bladsteeltjes worden geplukt voor onderzoek op nitraatgehalte,met
het doel referentieniveaus voor een optimale N-voeding op te sporen. Voorts zal het verloop van de stikstof
opname door het gewas
tijdens de groeiperiode worden nagegaan.
Suikerbieten
Afgesloten projecten:
56.2.07 Invloed aanwendingstijd van stikstof op produktie en kwaliteit van
suikerbieten.

56.1.01 Kiembedbereiding voor suikerbieten.
P.A.M.Kromwijk,D. Hartmans,J.J. Tick
Gezocht wordt naar methoden om de onregelmatigheid in veldopkomst
terug te dringen met behoud van voldoende hoge opkomstpercentages.
Vochtvoorziening en temperatuur van het kiemmilieu spelen hierbij
een belangrijke rol.Getracht zalworden deze te optimaliseren door
gebruik te maken van folie-afdekking en vochttoevoeging in de
zaaivoor. Tevens zal de invloed van rijsporen als gevolg van grondbewerking op de opkomstwordennagegaan.
56.4.02 Vitaliteit van suikerbietenzaad.
P.A.M.Kromwijk
De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in Intern Verslag
111 "Vitaliteit van Suikerbietenzaad". Het project zal met een artikel ineenwetenschappelijk tijdschriftworden afgesloten.
56.4.03 De invloed van groeifactoren (incl. teeltmaatregelen) op de opbrengst van suikerbieten op een aantal praktijkpercelen.
J. Boer,W.A. Dekkers
In samenwerking met CAR Goes, 1RS en LEI zal een onderzoek worden
ingesteld naar de oorzaken van de teruglopende suikeropbrengst in
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het zuidwestelijk kleigebied. Door middel van intensieve waarnemingen met betrekking tot een groot aantal facetten van de
suikerbietenteelt zal getracht worden inzicht te krijgen in de
aspecten die aande teruggang ten grondslag liggen.
56.6.04 Verliezen bijproduktie enverwerking van suikerbieten.
P.A.M.Kromwijk,D. Hartmans,J.J. Tick
De grote verschillen tussen gegroeide hoeveelheden produkt en het
deel dat geoogst en verwerkt wordt, geven aanleiding tot verder
onderzoek naar teelttechnische aspecten als gewasstructuren (verdeling van planten,regelmaat afmeting bieten,etc.)in samenhang met
oogstsystemen.
56.1.05 Laagsgewijze pH-verhoging onder de bouwvoor door middel van injecteren vankalkmeststof invloeibare vorm.
J. Boer,J.J. Tick
Op vele percelen indeVeenkoloniën is de pHonder debouwvoorminder dan 4 en soms minder dan 3,5. Dit is te laag voor een optimale
vochtopname doorde suikerbiet,hetgeen inhet droge jaar1976 duidelijk is gebleken. Door vloeibare schuimaarde in twee lagen
gelijktijdig te injecteren,één op 25cm enéén op35 cm,kan depH
worden verhoogd.
Twee verschillende hoeveelheden schuimaarde worden in de proef gelegd om twee pH-niveaus met elkaar tekunnen vergelijken. Het IMAG
verzorgt het technische gedeelte van de proef met betrekking tot
het injecteren.
56.4.06 Verbetering van de opkomst en groeivan de suikerbieten door middel
vangrondbindende engrondbedekkende middelen.
J. Boer,J.J. Tick
Door bet mengwoelen wordt de bouwvoor in de Veenkoloniën verschraald en dit proceswordt nog versneld door het intensieve bouwplan dat wordt toegepast. Door deze verschraling wordt de kans op
een slechte opkomst en begingroei van suikerbieten als gevolg van
winderosie groter.
Nu zijn in voorgaande jaren op het bedrijf van deMIJ Klazienaveen
en op deOostwaardhoeve proeven aangelegd met twee chemische middelen, drijfmest en rioolslib. De windkracht is echter onvoldoende
geweest om t.a.v.de verstuiving uitspraken te kunnen doen.Wel is
gebleken dat de chemische middelen een bindende kracht t.a.v. de
gronddeeltjes bezitten, zodanig dat dit wellicht de mogelijkheid
biedt verslemping tegen te gaan. In 1980 worden deze middelen beproefd als anti-stuif inKlazienaveen enals anti-slempmiddelop de
Oostwaardhoeve enhet PAGV-bedrijf. Het technische gedeelte vanhet
verspuiten van de stoffenwordt doorhet IMAG verzorgd.

Snijmals
Afgesloten projecten:
96.4.04 Effect van een rogge/gras-voorteelt op de oogstzekerheid van snijmals.

96.2.01 Invloed van grote giften drijfmest op de groei,opbrengst ensamenstelling van snijmaisenop debodem- en waterverontreiniging.
B.A. tenHag,vacature
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Samen met PR, IB enICW worden de meerjarige proeven met drijfmestgiften van 0 tot 300 ton/ha teHeino,Maarheze enLelystad voortgezet. In Lelystad en Heino zijn tevens stikstoftrappen opgenomen.
Via bemonstering van bodem(lagen), gewas en oppervlaktewater wordt
de verplaatsing van de gegeven mineralen gevolgd. Een tussentijds
rapport over de laatste vier proefjaren is in voorbereiding.
96.2.02 Bemesting van snijmais.
B.A. tenHag,vacature
Voortzetting van het onderzoek naar de invloed vanhet tijdstip van
stikstoftoediening (van vóór de zaai tot na de opkomst) te Rolde.
De resultaten van het onderzoek over de invloed van de P- en NPrijenbemesting en de stikstofbemesting worden nader geëvalueerd en
samengevat.
96.3.03 Invloed van mechanische onkruidbestrijding op de opbrengst van
mais.
B.A. tenHag,vacature
Het onderzoek naar de perspectieven vanmechanische onkruidbestrijding,o.a.met de strokenroleg,wel of niet gecombineerd met chemische bestrijding, wordt nog 1 jaar voortgezet teVredepeel en Heino. Dit om juist over de invloed van de bewerkingsdiepte en het
tijdstip van de bewerking op de mogelijke wortelbeschadiging meer
gegevens te krijgen. Ook in de PD-PAGV serie onkruidbestrijding
snijmais krijgt dit aspect meer aandacht.
96.4.04 Effect van een rogge/gras-voorteelt op de oogstzekerheid van snijmais.
B.A. tenHag,vacature
Het onderzoek naar de perspectieven van eenwintervoedergewas voor
de teelt van snijmaiswordt afgesloten.Juist de latere zaaitijd is
hierbij een belangrijke risicofactor.
In ditkader wordt inLelystad enHeino de invloed van later zaaien
op de opbrengst en rijping verder onderzocht (2 oogsttijden) om
voor dehuidige rassenmeer kwantitatieve informatie teverkrijgen.
In Heino wordt daarbij tevens de interactie met de plantdichtheid
onderzocht.
Op beide plaatsen wordt, in overleg met de kwekers,de invloed van
de zaaizaadfractie op de groei en opbrengst van mais verder onderzocht. Tevens wordt InLelystad het effect van een regelmatige en
een onregelmatige holle stand (slecht zaaiwerk) op de opbrengst
nagegaan.
96.4.05 Consequenties van continuteelt voor de groei en de opbrengst van
mals.
B.A. tenHag,H.H.H. Titulaer,vacature
Samen met de afdeling TOB wordt de proef teMilheeze,waarincontinuteelt mais wordt vergeleken met een bieten/mais-rotatie bij 2
drijfmestniveaus (0 en 300 ton/ha), voortgezet. Mogelijk wordt
hierin ook aaltjesbestrijding als object opgenomen.
In dit kader worden tevens een viertal proeven uitgevoerd om de
schade door aaltjes en de mogelijke bestrijding hiervan te onderzoeken (zie proj.nr. 32.3.03).
96.6.06 Invloed van het oogsttijdstip op de opbrengst en de kwaliteit van
snijmais.
B.A. tenHag,vacature
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In ditleaderzullen dit jaar geen proevenwordenaangelegd. Wel zal
afhankelijk van de situatie bij de oogst het rijpingsverloop van
enkele standaardgewassen worden gevolgd ter begeleiding van de
oogstcampagne.
In overleg met het bedrijfslaboratorium te Oosterbeek worden de
analyseresultaten van de ingestuurde monsters geëvalueerd om over
het verband tussen ds%(rijpingsstadium)en voederwaarde (VEM)meer
kwantitatieve informatie tekrijgen.
96.0.08Eenvoudige opbrengstbepalingsmethoden bij snijmais.
B.A.tenHag
De resultaten van het in 1979 uitgevoerde onderzoek naar de
betrouwbaarheid van de vele in de praktijk toegepaste indirecte
opbrengstschattingsmethoden bij de handel in snijmais, zullen met
betrokken instanties worden geëvalueerd.
Samen met het IMAG wordt nagegaan in hoeverre de perspectieven van
weegwagens terealiseren zijn.
Aangezien voorlopig de opbrengstschatting via bepaling van het
volume (aantal wagens x inhoud) als meest praktische methode naar
vorenkomt, zal tijdens de oogst wordengetracht voor verschillende
wagentypes goede ijklijnen voor het verband tussen ds% en dsgewicht pernwmals op te stellen.

Afdeling Teeltonderzoek, sector vollegrondsgroenten.
Hoofd:K.J. deVries
Wortel-enknolgewassen
Algemeen
53.4.0.1 Verbetering vande veldopkomst
G.vanKrulsturn
Verbetering van de veldopkomst kan leiden tot een homogener eindprodukt. Tevens is een regelmatige opkomst van belang voor vergroting van de oogstzekerheid, zowel wat betreft kwaliteit als tijdstipvanoogst.
De veldproef met "fluid-drilling" vanknolselderij op twee zaaidata
in vergelijking met uitplanten, zal worden herhaald. Tevens zal
deze zaaitechniek oriënterend worden onderzocht bij enkele moeilijk
kiemende kruiden.
Proefplaats: Alkmaar.
In het kader van dit project zal aan de hand van literatuuronderzoek worden nagegaan of elders verricht onderzoek naar het effect
van zaadbehandeling verdere proeven op toegepast niveau nodig
maakt.
Koolrabi
61.4.01 Teeltmethodenonderzoek bijkoolrabi.
J. Vlug
Het 2-jarig veldonderzoek wordt met eenpublikatie afgesloten.
Knolselderij
62.4.01 Invloed van zaai- en opkweekmethoden op groei, opbrengst enkwaliteit vanknolselderij.
P.H.M.Dekker,J.J. Neuvel,Tj.Buishand
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Door verschillende opkweekmethoden, onder koud en verwarmd platglas, wordt getracht de relatie tussen groelsnelheld, het schieten
en de schade door het selderijmozaiekvirus vast te stellen. Voor
1980 wordt alleen op de proefboerderlj Westmaas nog een proef gedaan. Het project wordt afgesloten met een publlkatie.

Overige wortel-en knolgewassen
63.4.01 Bestudering van de mogelijkheid van teelt van wortelpeterselie.
T j . Buishand,J.J. Neuvel,P.H.M.Dekker
Het project wordt afgesloten met een Internrapport.

Blad-en stengelgewassen
Algemeen
68.4.01 Verbetering van de toepassingsmethodiek van plastic folie ter vervroeging van vollegrondsgroentegewassen.
G.vanKruistum,J. Vlug,N.J. Snoek
In het kader van dit project zal het onderzoek op de regionale
proeftuinenwordengevolgd en begeleid.
Het onderzoek naar de toepassing van geperforeerde folie bij de
opkweek van plantmateriaal voor diverse koolsoorten is ondergebracht ineen afzonderlijk project (84.4.02).
Foliebedekking isvoorts object van onderzoek bijverschillende gewasprojecten (knolselderij,witlof en augurk).
De mogelijkheden tot vermindering van het risico van nachtvorstschade op met folie afgedekte plantenbanen tijdens de nacht, o.a.
met zwarte folie,zullenworden nagegaan.
Spinazie
70.4.02 Bestudering van de mogelijkheid van de teelt van winterspinazie
bestemd voor de conservenindustrie.
P.H.M.Dekker,J.J. Neuvel,J. Jonkers
Het project wordt na een 2-jarig veldonderzoek afgesloten met een
intern rapport.
Witlof
73.2.02 Bemesting vanwitlof tijdens de trek.
G.vanKruistum, H.H.H. Titulaer
Het project wordt ondergebracht in proj.nr.73.4.06.
73.4.05 Koeling en verbetering van de bewaaromstandigheden van witlofwortels.
G. van Kruistum
In samenwerking met het Sprenger Instituut en proeftuin Ens wordt
het onderzoek naar bewaring onder 0° C vervolgd met bewaring met
bevochtigingsobjecten van de lucht enhet produkt.
Het onderzoek naar het effect van vóórkoeling en oriënterend naar
groeiregulatoren voor de zeer vroege trek wordt voortgezet.
Vervroeging d.m.v. losse planten onder folie wordt mede in het
onderzoek betrokken.
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73.4.06 Onderzoek naar de kwantitatieve invloed van de factoren die van
belang zijn tijdens het forceren vanwitlof opwater.
G. vanKruistum,K.J. deVries,H.H.H. Titulaer
Een aanvang wordt gemaakt met het onderzoek naar de meest gewenste
klimaatomstandigheden en forceerregimes voor de trek van witlof op
water, alsmede met het onderzoek naar de bemesting tijdens de trek.
Hierbij staan de kwaliteitsaspecten centraal. De resultaten van de
diverse trekken zullen in meerjarig onderzoek worden gerelateerd
aan de trekrijpheid van dewortel.
Getracht zalworden een relatie tevinden tussen de groeiomstandigheden van de wortel op het veld en (bio)chemische criteria van de
wortel tijdens de bewaring en bij het opzetten.
Proefplaats: Alkmaar.

Overige blad-en stengelgewassen
76.4.01 Bestudering van demogelijkheden van de teelt vanknolvenkel.
J.J. Neuvel,T j .Buishand
De positieve resultaten van het afgelopen jaar met het nieuwe ras
Fino in de zomerteelt maken een herhaling van het plantgetallenonderzoek noodzakelijk. Het effect van het plantgetal op de opbrengst, maar vooral op de kwaliteit, zal voor de herfstteelt ook
worden onderzocht bijhet rasTardo.
Proefplaatsen:Alkmaar,Meterik.
Naast deze plantgetallenproef zal met deze rassen een zaai- en
planttijdenproef worden uitgevoerd.
Proefplaats: Alkmaar.
76.7.02 Toetsing van een aantal lijnen bij verschillende zaai- en planttijden van groenlof. (was 76.8.02).
T j . Buishand
Groenlof wordt vrij algemeen in volkstuinen geteeld, maar komt in
de beroepstuinbouw nog niet voor.De handelsrassen zijn zeerheterogeen.Het teeltonderzoek met enkele doorhet IVTgekweekte lijnen
wordt voortgezet.
Proefplaats: Alkmaar.
76.4.03 Bestudering van de diverse teeltaspecten van een aantal kleine
gewassen.
T j . Buishand,N.J. Snoek
In het kader van dit project wordt onderzoek verricht dat vooral
gericht is op teeltduur, produktie en kwaliteit bij verschillende
zaai- of planttijden.
Proefplaats: Alkmaar,eventueel regionale proeftuinen.
76.4.04 Bestudering van opkweekmethoden vankeukenkruiden,
(nieuw) T j .Buishand
Bij deze gewassen is nog weinig bekend van de kieming, en de tijd
die verloopt tussen zaaien enuitplanten.

Koolgewassen
77.4.03 Bestudering van de mogelijkheden van winterteelten bij enkele
sluitkoolsoorten en prei.
N.J. Snoek
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Tengevolge vanhet volledig bevriezen door de strenge winter inhet
seizoen 78/79 zal de proef indezelfde opzet worden herhaald.
Proefplaats: Alkmaar enWieringerwerf.
Bloemkool
78.4.02 Verkorting van de oogstperiode en verbetering van de planningsmogelijkheden bijde teelt vanbloemkool.
R.Boolj, N.J. Snoek
In 1980 zal in een veldonderzoek, waaraan de resultaten van het
onderzoek van Dr. WIebe ten grondslag liggen, worden nagegaan of
dit systeem, waarbij jonge planten een temperatuurbehandeling
onder kunstmatige belichting ondergaan, voor de praktijk geschikt
te maken is. Daarnaast zal oriënterend worden onderzocht of
chemische groeiregulatie ookmogelijkhedenbiedt.
Proefplaats: Alkmaar,De Streek (Wieringerwerf)
Chinese kool
80.4.01 Bestudering van de teelt vanChinese kool.
J.J. Neuvel
Na inbouw van de opgedane ervaringen zal de proef met eenover een
nog groter traject gespreid aantal plantgetallen worden herhaald.
In verband met de gunstige resultaten van speciale opkweekmethoden
zal ook dit onderdeel van het onderzoek, dat gericht is op het
voorkomen van vroegtijdig schieten, worden herhaald. Daarbij zal
het te onderzoeken temperatuur-traject worden verhoogd en de
zaaidatum vervroegd.
Proefplaats: Alkmaar,Meterik.
Sprultkool
83.4.02 Toetsing van verschillende planningsmogelijkheden bij eenmalige
oogst van sprultkool (IMAGnr.482).
N.J. Snoek,J.A. Schoneveld (IMAG),T.J. Edens (IMAG)
Gedurende twee teeltseizoenen werden in een veldproef een aantal
planningsmethoden getoetst. Bij de beoordelingscriteria van deze
proef zijn op verzoek vanhet IMAG arbeidskundige elementen (pluk-,
sorteer- en leestijden) toegevoegd. Deze proef wordt voor wat
betreft het teeltaspect afgesloten voor de periode september tot en
met december.Indiende late teeltenniet verloren gaandoorvorst,
geldt dit ook voor de periode januari-februari.
Proefplaats: Lelystad.
83.6.03 Bewaring van sprultkool aande stam (SI078).
N.J. Snoek
Dit project wordt door het PAGV afgesloten met een bewaarproef van
twee rassen. Op het Sprenger Instituut wordt een vergelijkende
proef met geplukte spruiten uitgevoerd.
Proefplaats: Wieringerwerf.
Witte kool
84.1.01 Onderzoek naar de bodemkundige factoren die roodverkleuring van
zuurkool kunnen veroorzaken.
A.L. Smit
In samenwerking met het Sprenger Instituut zal het onderzoek te
Wieringerwerf met verschillen in frequentie van witte kool in de
vruchtopvolging worden voortgezet.
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R4.4.02 Opkweek vankoolplanten onder plastic folie.
J.Vlug
De resultaten van de proef in1979 rechtvaardigen eenherhaling. In
verband met de geschiktheid van de planten voor machinaal uitplanten worden objecten met verschillende plantgetallen op het
zaaibed in de proef opgenomen. Bovendien zullen meer plantgetallen
in de teeltproef, die met een selectie en een hybride wordt uitgevoerd, worden opgenomen. Het blijkt mogelijk om de verlating door
hoge plantgetallen te compenseren door het uitzetten van een onder
folie opgekweekte plant.
Proefplaats: Geestmerambacht.
85.4.01 Onderzoek naar de invloed vanhet plantgetal op opbrengst en
(nieuw) kwaliteit van enkele broccoli-rassen.
N.J. Snoek, C.A.Ph.vanWijk,J. Jonkers
Het plantgetal heeft een grote invloed op de arbeidsbehoefte en de
kwaliteit. Bij lage plantgetallen kunnen grote hoofdkroppen worden
geoogst. Bij zeer hoge plantdichtheden is misschien een eenmalige
machinale oogst van kleine kroppen mogelijk. Een breed traject van
plantgetallen,variërend van 20.000 tot 150.000planten perha,zal
in de proef worden opgenomen. Enkele objecten maken deel uit van
eenonkruidbestrijdingsproef.
Proefplaatsen: Alkmaar,Breda,Meterik.
Peulvruchten
Erwten
87.4.03 Bestudering van demogelijkheid van teelt van winterdoperwten.
P.H.M.Dekker,J.J. Neuvel
Dit projectwordt afgeslotenmet eenartikel indevakbladen.
87.4.04 Onderzoek naarhet opbrengstverloop van rondzadige-engekreukt(nieuw) zadige doperwten.
P.H.M.Dekker,J.J. Neuvel
De proef wordt uitgevoerd met één ras van elk type, waarbij de 7
oogsttijdenvariërenvanTm 90 tot het stadium van rijp zaad.
Tuinbonen/veldbonen
88.9.02 Bestudering van het opbrengstverloop bij verschillende typen tuinbonen.
P.H.M.Dekker,J.J. Neuvel
Met eenrapport wordt dit project afgesloten.
88.4.04 Verbetering van de peulzetting en de opbrengst bij tuinbonen
(nieuw) enveldbonen met behulp van chemische groeiregulatie.
P.H.M.Dekker,J.J. Neuvel
Door behandeling van het gewas in drie stadia van de bloei met de
groeiregulator Alar (B9) in verschillende hoeveelheden, zal het
effect op de opbrengst worden onderzocht.
Proefplaats: Lelystad.
Stambonen
89.4.03 Verbetering vanpeulzetting en opbrengst bij stamslabonen.
G.vanKruisturn
De resultatenvan develdproeven indevoorgaande twee jarenwijzen
niet op een spectaculaire opbrengstverhoging. Getracht zal worden

32
om vast te stellen of de behandeling van het gewas met de
groeiregulatoren 4 CPA en BNOA de oogstzekerheld In belangrijke
mate kan vergroten onder voor de peulzetting minder gunstige
omstandigheden (hoge temperatuur).
Proefplaats: Alkmaar.
89.4.05 Verbetering vandepeulzetting endeopbrengst door regulatoren
(nieuw) bijbruine bonen.
P.H.M.Dekker,J.J. Neuvel
Door behandeling vanhet gewas met 4 CPA enBNOA op analoge wijze
als aangegeven bijproj.nr.88.4.04, zalheteffect opde opbrengst
worden onderzocht.
Proefplaats: Lelystad.
Vruchten
Augurk
93.4.01 Regeling van de vruchtzetting bij augurk door regulatoren tenbehoeve vandeeenmalige oogst.
K.J. deVries,P.H.M.Dekker
Over het onderzoek naar de invloed van chloorflurenol-hoeveelheden
op de zetting van augurken met een variërend parthenocarp niveau
zal ineenpublikatieworden gerapporteerd.
In 1980worden geen veldproeven gedaan in het kader van dit project.
93.4.02 Beheersing van de stengelgroei en het bloeigedrag van augurk door
regulatoren tenbehoeve vandeeenmalige oogst.
K.J. deVries,G.vanKruistum
De resultaten van twee jaar veldonderzoek met de groeiregulatoren
ethefon in combinatie met chloorflurenol zullenworden verwerkt in
een afsluitend eindrapport.
93.4.03 Aanpassing van de teelttechniek van de augurk aan de eenmalige
oogst.
K.J. deVries,P.H.M.Dekker,J. Vlug,J. Jonkers,H.H.H. Titulaer
In het kader van dit project zal in 1980worden onderzocht welke
invloed de fysiologische ouderdom vanhet gewas heeft op de benodigde
hoeveelheid
chloorflurenol, de opbrengst
en de
onkruidbestrijding. Dit zal worden nagegaan bij eenvroege eneen
late zaaidatum. De leeftijdsverschillen zullen gerealiseerd worden
door verschil in rijafstanden, waardoor deze proef tevens het
karakter vaneenoogstplanningsproefkrijgt.
Proefplaats: Lelystad eneventueelAlkmaar.
Ter verbetering vande kwaliteit zaleenproef worden aangelegd om
het effect vaneenstikstofoverbemesting metsnelwerkende meststoffenbijtwee ofmeer rassennategaan.
Proefplaats: Alkmaar.
93.4.04 Vergelijking vanenkele plukpatronen bijeenautonoom parthenocarpe
augurken-cultivar.
J.Vlug
De resultaten van twee jaar onderzoek hebben duidelijk gemaakt dat
meer onderzoek nodig is om de potentiële mogelijkheden te realiseren.Voor 1980wordt deproefopzet uitgebreid door toepassingvan
plastic folie op geplante augurken, in combinatie met een
chloorflurenolbehandeling.
Proefplaats: Alkmaar.
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93.4.06 Bestudering vanhet luwte-effect bijaugurk ineen combinatieteelt
met tuinbonen.
P.H.M.Dekker, K.J.deVries
De combinatieteelt gafin1979eenvervroeging vande augurkenoogst
met bijna twee weken en heeft daarnaast een opbrengstverhogend
effect gehad vanongeveer 15%op de tuinbonen. De proef zalworden
herhaald ineenopzet waarbij rekening zalworden gehouden met de
eisen die door de inzet van machines gesteld worden aan de veldindeling.
Proefplaats: Lelystad.
93.6.07 Teelttechnisch onderzoek naar de machinale augurkenoogst op prak(nieuw) tijkschaal.
K.J. deVries,P.H.M.Dekker,
Tot nu toewerd demachinale augurkenoogst steeds gesimuleerd door
eenmalige handoogst.
Dit jaar zullen demogelijkhedenvanhet doen vanproeven oppraktijkschaal worden nagegaan door de augurkenteelt voor de projecten
93.4.03 en 93.4.06 ook uit te voeren op een zodanige schaal dat
machinale oogst mogelijkis.
Proefplaats: Lelystad.

Literatuurstudie
99.4.04 Chemische gewasregulatie bijgroentegewassen.
P.H.M.Dekker,G.vanKruistum
Nagegaan zal worden welke resultaten van fundamenteel onderzoek
perspectieven bieden voor de praktijk van de vollegrondsgroenteteelt.
99.4.05 Aspectenvanfotoperiodiciteit envernalisatie bijgroentegewassen.
vacature,J.J. Neuvel
Het literatuuronderzoek zal in het bijzonder gericht zijn op de
toepassing vanzaad-danwelplantbehandelingvangroentegewassen.
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Gebruikswaardeonderzoek Vollegrondsgroenten RIVRO
Hoofd: P.Riepma
57.9.01 Kroot
J.H.M. Slotemaker
Afsluiting van het voortgezet onderzoek voor de zeer vroege,vroege
en
zomerteelt. Voor
deze
teeltwijzen worden momenteel
respectievelijk 5, 5 en 4 rassen/selecties aanbevolen. Dit zijn
voor de zeer vroege teelt voornamelijk platronde rassen/selecties
envoor de vroege en zomerteelt ronde rassen/selecties.
58.9.03 Peen
J.H.M.Slotemaker
De laatste jaren zijn er enkele winterpeenhybriden op de markt
verschenen. Om te zien of deze hybriden een verbetering van het
huidige sortiment zijn, zalgetrachtworden dezehybriden tevergelijkenmet enkele standaardrassen (o.a.VitaLonga enKarotan).
Dit onderzoek zal waarschijnlijk 8 à 10 rassen omvatten en uitgevoerd worden teAlkmaar, (Ens)en regio Zuid-Holland (Flakkee).Dit
laatste proefveld zal verzorgd worden viaproefboerderijWestmaas.
62.9.02 Knolselderij
J. de Kraker
De rassen die op grond van de proeven in 1978 en 1979 aanbevolen
zijn, zullen in1980naderworden getoetst.
a. De 8 industrierassen worden na opkweek teWestmaas alle bijhet
optimale plantgetal machinaal geplant, machinaal gerooid en in
samenwerking met het IBVL in een mechanisch gekoelde bewaarplaats
en/of aan de kuil bewaard.
b. De 9verse markt-rassen worden na opkweek teAlkmaar (zaai half
april)rond half juniop 30x 30cmuitgeplant ennade oogst inde
herfst ineenwarenhuis opgeplant.
Proefplaatsen:a.Westmaas,b.PAGV Alkmaar+Vierpolders.
66.9.02 Prei
J.H.M.Slotemaker
In 1979 is vooronderzoek gestart voor de zomer-, vroeg herfst-,
laat herfst-, winter- en laat winterteelt. Hiervoor waren
respectievelijk 8, 8, 9, 19 en 17 nieuwe rassen/selecties
aangemeld.
Het voortgezet onderzoek zal in 1980 aangevuld worden met het
momenteel aanbevelenswaardige rassensortiment. Dit onderzoek zal
plaatsvinden te Alkmaar, Breda, Meterik en voor de latere teelten
ook teWieringerwerf.
Het geschatte aantal rassen voor de diverse teeltwijzen bedraagt
respectievelijk 8,13,12,20en15.
70.9.01 Spinazie
J. deKraker
a. In 1979 zijn enkele rassen,die virus-tolerant envolledig wolfresistent zouden zijn,met succes beproefd. In de daarvoor bedoelde
teeltwijze zal voortgezet onderzoek met deze rassen plaatsvinden.
Tevens zal kunstmatige toetsing tegen deze ziekten worden
uitgevoerd.
b. I.v.m.het grote economische belang van resistentie tegen voornoemde ziekten zal vooronderzoek met nieuwe rassenaanvangen.
Proefplaatsen:a.Alkmaar,b.Alkmaar.
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71.9.01 Andijvie
F. van der Zweep,P.Rieptna
Vooronderzoek bij4 teeltwijzen.
a.vroege teelt
- zaaienhalf maart
- 13 rassen
b. zomerteelt
- zaaien half mei
- 12 rassen
c.vroege herfstteelt
- zaaien half juni
- 14rassen
d. late herfstteelt
-zaaienhalf juli
- 14 rassen
Proefplaatsen: Alkmaar enwaarschijnlijk Heemskerk.
72.9.03Kropsla
F.vanderZweep,P. Riepma
Vooronderzoek bij4 teeltwijzen.
a.voorjaarsteelt,vroeg - zaaien begin februari
b.voorjaarsteelt
- zaaien ca 20maart
c.vroege zomerteelt
- zaaien ca 20april
d.middenzomerteelt
-zaaien ca 20mei
voortgezet onderzoek
e. laatzomerteelt
- zaaien ca 20juni
f. herfstteelt
- zaaien ca 20 juli
Proefplaatsen:
1.Alkmaar enwaarschijnlijk Heemskerk (vooronderzoek)
2. Alkmaar enWieringerwerf (voortgezet onderzoek)

11
11
12
12

rassen
rassen
rassen
rassen

ca 5 rassen
ca 5 rassen

72.9.04 IJssla
F.van der Zweep,P. Riepma
Voortgezet onderzoek op basis van resultaten van diverse proeven op
proeftuinen in1979.
Beproeving bijdrie teeltwijzen:
a.vroege teelt - zaaienhalf februari
b. zomerteelt -zaaieneersteweek mei
c. herfstteelt - zaaien omstreeks 1 juli
Aantal rassen: 10-15
Proefplaatsen: Alkmaar en na overleg op uiteenlopende proeftuinen.
73.9.04Witlof - hydrocultuur
C.A.Ph. vanWijk
Gezien de toenemende belangstelling voor deze teeltmethode zal
vooronderzoek gestart worden en wel met de zeer vroege, vroege,
niiddenvroege en late trek. De proeven worden aangelegd op de proeftuinen te Breda en Wieringerwerf. De wortelteelt zal tevens op 2
plaatsen uitgevoerd worden.
75.9.01 Rabarber
P. Riepma
Aanbieden van het rassensortiment aan proeftuinen die hierin geïnteresseerd zijn.
78.9.01 Bloemkool - herfstteelt
C.A.Ph.vanWijk,F.van der Zweep
In het najaar van 1980 zal vooronderzoek van start gaan met bloemkool in een vroege en late herfstteelt. Deze proef wordt aangelegd
in "DeStreek" (verzorging vanuit proeftuinWieringerwerf).
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78.9.03 Winterbloemkool
C A . P h . vanWijk,F.van der Zweep
Door de strenge winter moest het In1978begonnen vooronderzoek bij
bovengenoemd gewas in1979 opnieuw gestart worden. Dit gebeurde met
ca 20 rassen en op 2 proefplaatsen, zijnde Andijk (verzorging
vanuit proeftuinWieringerwerf)enVrouwenpolder. Met een beperkter
aantal rassen zal in 1980/81 deze proef voortgezet worden.
82.9.01 Groene savooiekool - bewaarproef
C.A.Ph. vanWijk
In 1979 is te Wieringerwerf het onderzoek voortgezet met 10
savooiekoolrassen ter toetsing van de bewaarbaarheid. Naar alle
waarschijnlijkheid zal deze proef in de eerste helft van 1980
afgeslotenworden.
82.9.02 Gele savooie bewaarkool
C.A.Ph. vanWijk
Het bewaaronderzoek bij gele savooiekool is in 1979 voortgezet met
een achttal rassen en op 2 proefplaatsen, te weten te
Geestmerambacht en proeftuin Wieringerwerf. In de eerste helft van
1980 zal dit onderzoek afgeslotenworden.
83.9.01 Spruitkool
J.H.M.Slotemaker
a. Voortgezet onderzoek met ongeveer 15 à 20 rassen uit het
vooronderzoek in 1979. In 1980 zal dit onderzoek uitgevoerd worden
te Reemster (doorpluk), Breda (éénmalige pluk), Kloosterburen
(doorpluk)en omgeving Barendrecht (doorpluk).
De éénmalige pluk teBreda zal uitgevoerd worden met+ 3oogsttijdstippen.
b.Landelijk onderzoek.
Hierin worden alle momenteel aanbevelenswaardige hybriden (25)getoetst in de doorpluk (Beemster) en een beperkter sortiment in de
éénmalige pluk (met 4oogsttijdstippen teBeemster enDronten).
c. Verder zullen er ook dit jaar landelijke demonstratieproeven
liggen te Berkel,Ens,Meterik enRolde. In deze proeven wordt een
beperkt sortiment beproefd.
84.9.03 Wittekool voor zuurkool
C.A.Ph. vanWijk
In 1980 zal met ca 16 rassen vooronderzoek van start gaan op de
proeftuin te Wieringerwerf. Tevens zal vooral ter verdere toetsing
van de verwerkingskwaliteit het aanbevolen sortiment in de proeven
opgenomenworden.
84.9.04 Wittekool voor directe afzet op de verse markt
C.A.Ph. vanWijk
Met bovengenoemd gewas zal inhet Geestmerambacht vooronderzoek van
start gaan in een vroege en normale teelt. Verzorging vanuit het
proefstation teAlkmaar.
84.9.06 Wittekool - bewaarteelt
C.A.Ph.vanWijk
Het in 1979/80 gestarte onderzoek met bewaarkoolselecties en
hybriden zal in 1980/81 met de daarvoor geschikte rassen worden
voortgezet. Tevens zullen de huidige aanbevolen rassen hierbij
beproefd worden om een goede doorkoppeling van het "huidige" en
"nieuwe"sortiment teverkrijgen.
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85.9.02 Broccoli
C A . P h . vanWijk,N.J. Snoek,F.van der Zweep
In 1980 zullen in een drietal teelten een beperkt aantal
broccolirassen verder beproefd worden.Dit voortgezet onderzoek zal
op de proeftuinen Breda,Wieringerwerf enEns uitgevoerd worden.
87.9.02 Doperwt
J. de Kraker
Lichtgroene, rond- en gekreuktzadige rassen die in voorgaand
onderzoek duidelijk positieve resultaten hebben gegeven en voor de
praktijk van belang zijn, respectievelijk door de verwerkende
industrie worden gevraagd, zullen te Lelystad nader op
landbouwkundige eigenschappen en op het SI op verwerkingskwaliteit
nader worden getoetst. Daartoe zullen alle rassen in drie stadia
worden geoogst.
88.9.03 Tuinboon
J. deKraker
a. Afsluiten vanhet onderzoek met kortbloeiende rassen.
b. Regionale proef met het aanbevolen sortiment van wit- en
bontbloeiende rassen om de gevoeligheid voor Sclerotinia te
onderzoeken.
Proefplaats: Emmercompascuum (A.G.Mulderhoeve).
89.9.04 Staraslaboonen stamsnijboon
J. deKraker
a. Vooronderzoek met nieuwe rassen in een voorjaars-, zomer- èn
herfstteelt teLelystad.
b. Voortgezet onderzoek met rassen die de indruk hebben gewekt
voldoende gebruikswaarde te bezitten voor de teelt voor de verse
markt. Beproeving in een vroege en late zomerteelt te Alkmaar en
Breda.
c. Voortgezet onderzoek met rassen die perspectief bieden voor een
industrieteelt op lichte (zand)grond teVredepeel.
d. Vooronderzoek met nieuwe rassen voor een industrieteelt te
Lelystad met toepassing vanmachinale pluk ineen zomerteelt.
90.9.01 Stoksnijboon
J. deKraker
Afsluiting vanhet onderzoek.
90.9.02 Stokslaboon, incl. stokspekboon
J. deKraker
Vooronderzoek met (nieuwe)stokslabonen teBreda.
Vooronderzoek met (nieuwe)stokspekbonen teLimburg.
93.9.05 Augurk
F. vander Zweep,P. Riepma
In het afgelopen jaar zijn 10 volledig vrouwelijk bloeiende en 6
parthenocarpe augurkerassen in een vooronderzoek getoetst. Zeven
volledig vrouwelijk bloeiende en 3 parthenocarpe rassen komen door
hun positief bloeigedrag voor verdere beproeving in 1980 in
aanmerking, mits de kwaliteit van het ingemaakt produkt over 1979
gunstig uitvalt.
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Voorts vindt een vooronderzoek plaats aan nieuwe augurkerassen
waarvoor 11 volledig vrouwelijk bloeiende nummers en 6
parthenocarpe zijn aangemeld. Deze rassen worden in kasproeven te
Alkmaar en Wageningen (TVT)vooraf getoetst op neiging tot vorming
van mannelijke bloei.
Proefplaatsen:
Lelystad, éénmalige oogst
Alkmaar, (parthenocarpe rassen bij toepassing periodieke handpluk).

