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PROJECTNUMMERING
Elk projectnummer bestaat uitvijf cijfers. De eerste twee cijfers betreffen hoofdgroepen van algemene
onderzoekterreinen; het derde cijfer geeft hetvakterrein aan;hetvierde envijfde cijfer (1t/m99)geven
hetvolgnummer aan,datgekoppeldisaandeeerste tweecijfers.
HOOFDGROEPEN VAN ALGEMENE ONDERZOEKTERREINEN (EERSTETWEECIJFERS).
Afdeling Bedrijfssynthese
01. opzet, begeleiding enevaluatievanderesultatenvantechnische proefnemingen
02.structurele ontwikkelingen indeakkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
03.bedrijfsvoering enbedrijfsbeleid opakkerbouw-en vollegrondsgroentebedrijven
04.afzet,prijsvorming en kwaliteit

08.bedrijfseconomische advisering
09.overig onderzoek
AfdelingTechnisch Onderzoek in Bedrijfsverband
10. bewerkingssystemen
11. hoofdgrondbewerking
12. zaai-/pootbedbereiding
13. verzorgingsbewerking
14. stoppelbewerking
15. erosiebestrijding
16.grondontsmetting
17.werktuigkeuze
18.zaaien en poten
19.berijding (incl. oogst en transport)
20.bodemgeschiktheid
21. grondverbetering
22. beregening
23.waterverbruik gewas
24.waterhuishouding van de grond

25.anorganische bemesting
26.organische afvalstoffen
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

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

Koolgewassen
77. algemeen
78. bloemkool
79. boerenkool
80.Chinese kool
81. rode kool

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

Vakterreinen (derde cijfer)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.

bodem- en grondbewerking
plantevoeding
gewasbescherming
overige groeifactoren en vruchtwisseling
werktuigen en arbeid
oogst en bewaring
verwerking, afzet en kwaliteit
optimale verhouding van de produktiefactoren
rassen en gebruikswaarde
overige activiteiten

Enkele voorbeelden:
01.8.14 Onderzoek naar de opzet- en exploitatiemogelijkheden van vollegrondsgroenteteeltbedrijven
met bodemverwarming.
03.8.51 Liquiditeitsbewaking opakkerbouwbedrijven.
20.2.02 Invloedvanstorende lageninhetprofielopdegroeienopbrengst vansnijmaïs.
26.2.50 Toepassingvanafvalwaterzuiveringsslib indeakkerbouw.
69.4.02 Forcerenvanasperge opwater.
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-Venraij)
De Waag (Creil)
Wijnandsrade (Wijnandsrade)
Westmaas (Westmaas)

Denamenvandegenendiefungerenalsprojectleider zijncursief gezet.

Afdeling Bedrijfssynthese
Afdelingshoofd:J. Kamminga
Afgesloten projecten
01.8.03
01.5.06
01.5.13
08.8.06

Economische evaluatie van het vruchtwisselingsonderzoek en de bouwplanprogrammering.
Hetopnemen vangegevens vandevollegrondsgroenteteelten ende IMAGdata-service voor
het berekenen van taaktijden (IMAG nr.504).
Proces- en arbeidsstudies bij enkele nieuwe gewassen (IMAG nr.495).
Toepassingenevaluatievanhetsysteemvanbedrijfseconomische advisering metstandaardmatnces voor akkerbouwbedrijven.

01.8.11 Het ontwikkelen van een model ter bepaling van de optimale teelttechniek van een gewas in
relatie tot het te verwachten opbrengstniveau.
PK. Cevaal,R. Duijnhouwer, H. Preuter
De technische relaties zullen worden verzameld. Nagegaan zal worden waar kwantitatieve informatie
ontbreekt en hoe deze het best kan worden aangevuld. Daarna zal het model worden uitgewerkt.
01.3.12 Economische evaluatie van de bestrijding van onkruid, ziekten en plagen in bedrijfsverband.
PK. Cevaal,H. Preuter
Deproeven inhetgewas suikerbieten inhetzuidwestelijke zeekleigebiedmetmeerofminder chemische
bestrijding van onkruiden zullen worden geëvalueerd. Daarna zullen ook voor aardappelen en tarwe de
benodigde data worden verzameld met als doel de economische gevolgen van meer of minder
chemische bestrijding voor het bedrijfsresultaat nategaan.
01.8.14 (nieuw) Onderzoek naar de opzet- en exploitatiemogelijkheden van vollegrondsgroenteteeltbedrijven met bodemverwarming.
R.Duijnhouwer, J.A. Schoneveld
Medewerking zal worden verleend aan de bedrijfseconomische begeleiding van het project „benutting
restwarmte".
Debedrijfseconomische datazullen worden verzameld engeïnterpreteerd met als doel nate gaan ofen
zo ja welke bedrijfsopzetten bodemverwarming rendabel kunnen toepassen,
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,v.d. Ham, S. Janssens,l4/.P. Noordam
De jaarlijkse uitgave van „Kwantitatieve Informatie voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de
Vollegrond" zal worden voorbereid en gepubliceerd. Daarnaast zullen met de nieuwe gegevens hieruit
de standaardmatrices voor de kleigebieden, de zand- en veengebieden en bedrijven met overwegend
groenteteelt, geactualiseerd worden.
08.8.05 Het opstellen van standaardmatrices voor de bedrijfseconomische advisering van kleinere
bedrijven met overwegend groenteteelt.
P.K.Cevaal,R. Duijnhouwer, J.A. Schoneveld
De opbouw van het model zal worden afgerond. Daarna zal voor enkele praktijkbedrijven worden
begonnen met het proefdraaien van het model. Ook zullen voor bepaalde vollegrondsgroenteteeltgebieden een aantal alternatieve bedrijfsopzetten worden doorgerekend.
08.8.07(nieuw) Hetopstellen van representatieve bedrijfsopzetten voor deverschillende akkerbouwgebieden.
H.Preuter
Voor de belangrijkste akkerbouwgebieden zal op basis van de huidige bedrijfsstructuur, het bouwplan,
de arbeidsbezetting en de mechanisatiegraadeen aantal bedrijfsmodellen worden bepaald met behulp
waarvan ontwikkelingen in dat gebied bij zich wijzigende omstandigheden snel kunnen worden
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beschikking te stellen.
08.8.08 (nieuw) Het ontwikkelen van een bedrijfseconomisch adviseeringssysteem zonder optirnaliseringstechniek,
P.K.Cevaal,H. Preuter
Onderzochtzalwordenhoevoorbedrijvenmeteenrelatiefeenvoudige bedrijfseconomische vraagstelling
een adviseringssysteem kanworden ontwikkeld zonder gebruik te makenvaneenoptimaliseringstechniek.Welzullenhierbijook definanciering endefiscalegevolgenvandevraagstellingvande ondernemer
in het systeem worden ingebracht, alsmede het gebruik voor bedrijven met verschillende produktietakken.
09.8.01 Onderzoek naar de bedrijfseconomische betekenis van actuele ontwikkelingen inde teelt en
bewaring van akkerbouw- en vollegrondsgroenteteeltprodukten.
JA. Schoneveld
Indit verband zullen de volgende onderwerpen de aandacht krijgen:
- Het optimale plantgetal bij de witlofteelt in relatie tot het trekresultaat.
- De rendabiliteit van prei bij verschillende preiteelten (inclusief verpakking).
09.8.02 Bepaling van de bedrijfseconomische effecten van (zoet)watervoorziening in zuidwestelijk
Nederland.
P.K. Cevaal
Medewerkingzalwordenverleendaanhetz.g.Zoommeerproject vandewerkgroep Landbouwwatervoorziening, waarbij de kosten en baten van zoetwatervoorziening in combinatie met beregening voor het
omliggende gebied zullen worden nagegaan. Dit aan de hand van een.aantal scenario's met als
uitgangspunt het huidige bouwplan en de bedrijfsstructuur.
09.0.03(nieuw) Voorbereiding,invoeringenbegeleidingvanautomatiseringssystemen voorhetPAGV.
R.Duijnhouwer, G. Jeuring (Stafgroep Wiskunde),Al.Smit (TOB)
De statistische programma's zullen worden omgeschreven van de huidige rekenapparatuur naar de
minicomputer.
Voorts zal hulp worden geboden bij het gereed maken van de in- en uitvoerprogramma's ten behoeve
vanhetEpipréproject.Ookzullentoepassingsmogelijkheden vanandere(teelt)begeleidingssystemenen
de automatische gegevensverwerking van proefveldwaarnemingen nader worden onderzocht.

LEI-detachement bij het PAGV
Afgesloten projecten
02.8.50 Studiebedrijven akkerbouw (LEI-nr. 330)
04.8.51 Waarde van grond voor contractteelt en zaaiklare verhuur (LEI-nr. 331)
02.8.51 Bijzondere akkerbouwvormen (LEI-nr. 333)

02.8.55 Produktiemogelijkheden en bedrijfsresultaat in het zuidwestelijke kleigebied (LEI-nr. 332)
R.H. Lalkens, B.J.M. Meijer
In samenwerking met de betrokken regionale consulentschappen zal op basis van begrotingen
onderzoek worden verricht naar het bedrijfseconomische perspectief van verschillende alternatieve
produktiemogelijkheden. Hierbij wordt vooral gedacht aangroenteteelt in devollegrond op akkerbouwbedrijven. Binnen het zuidwestelijke kleigebied worden daarbij de mogelijkheden per landbouwgebied
onderzocht. Hetuiteindelijke doel isom,op bedrijfseconomische basis,tekomentoteen prioriteitsstellingvan Produkten waarvoor marktonderzoek naar mogelijkheden voor afzetvergroting gewenst is.
Het concept-verslag over dit onderzoek zal worden opgesteld.
02.1.53 Perspectieven voor de akkerbouw op lichte en droogtegevoelige gronden (LEI-nr. 339).
B.J.M. Meijer
Van vier akkerbouwbedrijven in Midden-Limburg worden de verzamelde bedrijfseconomische- en
technische gegevensoverdeboekjaren 1976/1977totenmet1980/1981geanalyseerdenineenverslag
neergelegd. Hiernawordt dit project afgerond.
04.7.50 Macro- en micro-economische aspecten van de aardappel(teelt) (LEI-nr. 340)
B.J.M. Meijer, L.C.Zachariasse, e.a.
—voortzetting van administratie van zes akkerbouwbedrijven met stamselectie als studiebedrijf
—volgen van ontwikkelingen binnen de fabneksaardappelteelt
— analysevantechnischefactoren,vooralmetbetrekking totdearbeidsbehoefte,vooreenaantalrassen
om inzicht te verkrijgen in de kostenopbouw van basispootgoed
—volgen van ontwikkelingen binnen de poot- en de consumptie-aardappelteelt
—opstelling van kwantitatieve modellen van stamselectie en pootaardappelteelt
02.8.54 Analyse van 25 jaar ontwikkelingen op BIEB-bedrijven (LEI-nr.343).
R.H. Lalkens,B.J.M. Meijer
Onderzoek naar de ontwikkeling over een periodevan ca25jaar op basis van boekhoudingen vantien
bedrijven in de Wieringermeer entwee groepen bedrijven in de NOP. De analyse wordt gericht op:
—de ontwikkeling van de produktiestructuur;
—de ontwikkeling van de werktuigeninventaris;
—de kg-opbrengstontwikkeling;
—de prijsontwikkeling;
—de ontwikkeling van de bedrijfsresultaten.
03.8.51 (nieuw) Liquiditeitsbewaking op akkerbouwbedrijven (LEI-nr.334)
R.H. Lalkens, B.J.M. Meijer
Voor de landbouw staat o.a. de bedrijfseconomische boekhouding als instrument voor interne
bedrijfsvergelijking ter beschikking. De begrippen en calculatiemethoden sluiten echter niet aan bij die
van de boer, die voornamelijk in uitgaven en ontvangsten, dus in liquiditeitstermen, denkt.
Voor de akkerbouw, die zich door de aard van het produktieproces minder goed leent voor een korte
termijn produktiebewakingssysteem, kan een combinatie van de liquiditeitsontwikkeling in zowel de
voorbije als inde komende periode met een bedrijfseconomische boekhouding een betere aansluiting
betekenen.
Per1 mei 1982wordendrieakkerbouwbedrijven,waarop hetteontwikkelen systeemals instrumentvoor
het bedrijfsbeheer kan worden getoetst, in adminstratie genomen.
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Afdeling Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband
Afdelingshoofd:A.van der Schaaf
10.1.01 Onderzoek naar de toepassing van nieuwe grondbewerkingssystemen.
L.M.Lumkes,e.a.
Het onderzoek omtrent uiteenlopende (grond-)bewerkingssystemen, inclusief beddenteelt, wordt
intensief voortgezet. Dankzij een EG-subsidie kan een uitgebreider programma van waarnemingen en
gegevensverwerking worden uitgevoerd.
In 1982 zullen samen met het IMAG enkele nieuwe werktuigen voor grondbewerkmg worden getoetst.
Over lopend en afgesloten onderzoek worden publikaties samengesteld.
10.1.02 De invloed van tractie, werktuigen en bewerkingstechnieken op grond en gewas.
L.M.Lumkes,e.a.
Mede dank zij een EG-subsidie kan het onderzoek omtrent de invloed van grondgebruik op de
bodemstructuur worden uitgebreid. In 1982zalzomogelijk eenapart project worden voorbereid, gericht
opdeinvloedvanzwareberijdingopdeverdichtingvandegrondenoptechniekenvanteeltoptimalisatie,
waaronder vormen van beddenteelt.
Diverse mechanisatievraagstukken krijgen in het kader van dit project aandacht, waaronder werktuigen
en technieken voor zaaibedbereiding op zandgrond, methoden van mechanische onkruidbestrijding
vergeleken met chemische onkruidbestrijding en aanpassing van oogstmachines op beperking van
verliezen.
Verbetering vandekwaliteit vanhetwerk en mogelijkheden tot besparing vanenergie ofwijzigingvande
energiebron hebben binnen dit project ook aandacht. .
Aandeontwikkelingvandelandbouwmechanisatie inBraziliëzalwordenbijgedragen bijwijzevanvervolg
op een in 1981 uitgevoerd consultantsbezoek.
11.4.01 Onderzoek naar de relatie vruchtwisseling, hoofdgrondbewerking en bodemstructuur.
L.M. Lumkes
Eriseengroeiendezorgomhetbehoudvandebodemstructuur bijnauwebouwplannen indeakkerbouw
en inde intensieve vollegrondsgroenteteelt. Het blijkt moeilijk om dejuiste matentevinden waarmee de
feitelijke bodemfysische achteruitgang gemeten kan worden. Toch zullen pogingen hiertoe worden
voortgezet.
15.1.03 Onderzoek naar de wyzen van bodemstabilisatie (bodemconditie) op stuifgevoelige en
slempgevoelige gronden.
L.M.Lumkes.e.a.
Het systeem van gelijktijdig bieten en gerst als bodembedekker zaaien op stuifgevoelige grond heeft
inmiddels in de praktijk ingang gevonden. Voor de aangepaste onkruidbestrijding is bij de boeren nog
meer kennis nodig.
Onderzoek naar andere mogelijkheden van erosiebestrijding wordt voortgezet.
16.4.01 Onderzoek naar de gevolgen van grondontsmetting voor het bouwplan.
CA.A.A. Maenhout
Hetonderzoek naardeeffectenvangrondontsmetting inhetbouwplan zalwordenvoortgezet. Denadruk
blijft liggenop langetermijneffecten. Inbestaandevruchtwisselingsproeven zalhieraanaandacht worden
besteed.
16.3.02 Onderzoek naar de invloed van grondontsmetting op het voorkomen van ziekten, plagen en
onkruiden en op de kwaliteit en het opbrengstniveau van groentegewassen.
J.M.M,vanBakel,R. Meier
Medewerking wordt verleend aan een demonstratieproef van grondontsmetting met Metam-natrium te
Heemskerk, waarbij inspitten en injecteren met elkaar worden vergeleken.
20.2.01 Onderzoek naar de invloed van het bodemprofiel op de opbrengst en de kwaliteit van
akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen.
P.Nicolai] D.A. van der Schans
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Debodemvariabiliteit binnen proefvelden blijftaandacht vragen,vooralmethetoogopdevertaalbaarheid
van de onderzoekresultaten.
Veelaandachtzalwordenbesteedaandevraaginwelkematedeaardvanhetbodemprofielvanbetekenis
isvoorheteffectvanbodemverbetering oplangeretermijnenwatdegevolgenzijnvanberijdingmetzware
aslasten voor het profiel.
20.2.02 (nieuw) Invloed van storende lagen in het profiel op de groei en opbrengst van snijmaïs.
P.Nicolai,e.a.
Op veel gronden waar maïs geteeld wordt, komen in het profiel verdichtingen voor die de wortelgroei
belemmeren.Opeenondiepe beekeerdgrond meteengrondwaterstandvan130cmminus maaiveldzijn
stroken gewoeld en gespitfreesd.
De ontwikkeling van de beworteling, de zuurstof- en waterhuishouding en de produktie op de diverse
stroken wordt gedurende meerdere jaren nagegaan.
21.2.01 Onderzoek naar de uitwerking van methoden van mechanische verbetering van het
bodemprofiel op de technische mogelijkheden van het akkerbouw- en vollegrondsgroenteteeltbednjf.
P.Nicolai] D.A. van der Schans
Door detoenemende druk opde bodemalsgevolgvansteeds zwaardere aslasten ishet probleem rond
het effect van profielverbetering, incombinatie met de grondbewerking sterk toegenomen.Getracht zal
worden om voor 1983 te komen tot een gericht project, waarbij profielverbetering, grondbewerking/
zaaibedbereiding enanderetechniekenvanteeltoptimalisatiecentraalzullenstaan.Ditjaarzalbegonnen
worden met een inventarisatie van problemen, die m.b.t. dit onderwerp in verschillende gebieden
optreden.Ofschoon ineersteinstantieaandezandgrondenwordtgedacht,zullendeanderebodemtypen
hierbij nauwlettend worden gevolgd.
22.1.05 Beregeningsonderzoek met vollegrondsgroentegewassen op enkele regionale onderzoekcentra in het zuiden des lands (ICW 60.13).
A.J. Hellings, D.A. van der Schans
Voor de proef met asperges te Meterik zal een ander perceel gezocht worden op een homogeen
droogtegevoelig profiel.Daarnazalassistentie wordenverleend bij het makenvaneen proefopzet enhet
verrichten van bodemfysisch onderzoek. Daarnaast zal hulp worden verleend bij de verwerking en
publikatie van de gegevens. Door bewerking van de gegevens van 1980 zal getracht worden
gewasfactoren voor de verschillende groeistadia af te leiden.
23.1.01 Berekening van het waterverbruik van groentegewassen in de vollegrond in verschillende
teeltcentra over korte perioden met behulp van blokevaporimeters (ICW 60.12).
A.J. Hellings, D.A. van der Schans
Degegevens van gemeten en berekende open waterverdamping, en die betreffende de relatie tussen
klimaat en evaporimeterverdamping zullen in een eindrapport samengevat worden. Na bespreking
hiervan met het KNMI,de LHende CAD'svoor Bodemaangelegenhedenzalvastgesteld worden water
na afsluiting van het proiect nog voor wensen blijven liggen en in hoeverre voortzetting van de
besprekingen wenselyk is.
23.8.02 Watervoorziening in relatie tot gewasproduktie/gewasverdamping.
A.J. Hellings, D.A. van der Schans
Het onderzoek op het proefterrein „Sinderhoeve" te Renkum zal worden voortgezet met de gewassen
aardappelen en spinazie. Doordat de beregening half-automatisch zalgeschieden en de gegevens van
hetweerstation enzomogelijk vaneenaantalvochtsensoren,electronisch geregistreerd zullenworden,
zalwaarschijnlijk meertijdvoorwaarnemingen beschikbaar komen.De nieuwe registratie-apparatuurzal
inoverleg metdeTFDLuitvoeriggetoetst moetenworden.Ook de ijkingvaneengroteraantal capacitieve
vochtsensoren zal aandacht vragen.
Vraagpunten die aande orde komen zijnook de eventuele uitvoering vaneen profielverbetering, aldan
niet gepaard gaande met ontgrinding, ende inbouw vanenkele lysimeters om dewegzijging te kunnen
meten.
25.2.04 Bemesting in bedrijfsverband.
H.H.H. Titulaer

Erzalditjaaraandacht worden besteedaande stikstofbemesting indeakkerbouw enwelinhet bijzonder
aan de stikstofdeling bij aardappelen.
Ook zal er veel aandacht worden besteed aan de bemesting van witlofwortelen bij de trek op water.
25.7.05 (nieuw) Onderzoek naar de invloed van het stikstofgehalte van de grond en de stikstofbemesting op het nitraatgehalte ende opbrengst vangroentegewassen (i.s.m. IB, LH,CAD Bodemaangelegenheden Tuinbouw).
H.H.H. Titulaer
Inveldproeven zaldeinde projecttitelvermelde relatiewordenonderzocht bijdegewassen spinazie,sla,
andijvie en rode biet.
26.2.01 De invloed van de toediening van organische afvalstoffen op de fysische en chemische
bodemvruchtbaarheid binnen vruchtwisselmgssystemen.
H.H.H. Titulaer
Destikstofwerking en mineralisatievanverschillende soorten organische afvalstoffen zal insitu worden
gevolgd.
Aan het EG-project „Soil Degradation" zal worden meegewerkt door het verwerkingsklaar maken van
gegevens van het proefveld „De Schreef".
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
Het onderzoek zalworden toegespitst op de toepassing vandunne mest in snijmaïs. Daarnaast zalaan
de handvan de beschikbare resultaten uit reeds verricht onderzoek een evaluatie gemaakt wordenvan
het gebruik van dunne mest, rekening houdend met de invoering van de wet op de bodem- en
grondwaterverontreiniging.
26.2.03 Deinvloedvantoedieningvanafvalwaterzuivenngsslibopdeopbrengst enkwaliteitvanakkeren tuinbouwgewassen.
H.H.H. Titulaer
Het project zal dit jaar worden afgesloten met een verslag.
28.4.01 Onderzoek naar de onderlinge relatie en beïnvloeding van gewassen.
O. Hoekstrae.a.
Deopbrengstcapaciteit vanaardappelen en suikerbieten wordt bepaald bij variërende frequenties voor
dezebeidegewassen.Indenauwerotatieswordt heteffectvancumulatievegrondontsmettingnagegaan.
Het onderzoek bevindt zich in een fase, waarbij vooral de oorzaken van bij herhaling optredende
opbrengstdepressies aandacht krijgen,terwijl —inhet verlengde hiervan - onderzoek gaande isnaar
de vraag in hoeverre deze ongunstige factoren zijn op te heffen. In het kader hiervan worden in
samenwerking met enkele instituten en instellingen (CABO, vakgroep Landbouwplantenteelt LH,
Fytopathologisch Laboratorium te Baarn) veld- en potproeven genomen.
Eenuitbreiding vandeactiviteiten indit project ishetonderzoek naardevoorvruchtwaarde vangraszaad
voor suikerbieten. Op de Van Bemmelenhoeve is in 1981 een proef aangelegd, waarbij een tweejarige
veldbeemdstoppel met een vijftal groenbemestingsvananten wordt geschakeld aan een volggewas
suikerbieten, waarin (in 1982) de waarde van de varianten t.a.v. de suikeropbrengst wordt getest.
28.4.02 Onderzoek naar de produktiecapaciteit van aardappelen en suikerbieten in nauwe rotatie en
contmuteelt.
J.G.Lamers,e.a.
De opbrengst en kwaliteit van aardappelen en suikerbieten in de vruchtwisselmgsproef PAGV1 wordt
nagegaan. De bodemvruchtbaarheid in chemische,fysische en biologische zinwordt in samenwerking
met vele instellingen bestudeerd.
Nade 9jaar dat de proef nu loopt, zal een tussenbalans worden opgemaakt en een publikatie worden
voorbereid.
Op het object „continuteelt aardappelen" zal een aantal rassen, waarvan bekend is dat ze een
verschillende mate van tolerantie t.o.v. Verticillium verwelkingsziekte en/of schurft hebben, worden
verbouwd om de invloed van deze ziekten op de opbrengstreductie mdit object te toetsen.Tevens zal
pootgoed worden behandeld met een bacteriesuspensie, waarvan een antagonistische werking zou
uitgaan tegen diverse bodemschimmels. Op het object „contmuteelt bieten" zal worden nagegaan of
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tussen de bietenrijen.
28.4.03 Onderzoek naar grondsoort- en gebiedsgebonden aspecten van vruchtwisseling.
CA.A.A. Maenhout,e.a.
Op de regionale vruchtwisselingsproeven te Westmaas en Feddemaheerd zal het onderzoek worden
voortgezet. De in 1981gestarte proef op de A.G.Mulderhoeve zal in het onderzoek worden betrokken.
Gebiedsgebonden bouwplanaspecten krijgen aandacht. Zo zal voor het zuidelijke zandgebied een
bouwplanhandleiding samengesteld worden. In het kader van dit project zal worden nagegaan of met
behulp van zaadbacterisatie in tarwe in continuteelt zonder opbrengstdepressies kan worden geteeld.

(

28.4.05 Onderzoek naardeonderlinge relatiestussengewassen op vollegrondsgroenteteeltbedrijven.
Al. Smit
In1982zaldeoriëntatie iit literatuur^ praktijk wordenvoortgezet,waarbijeeninventarisatievanmogelijk
interessante onderzoekobjecteffgemaakt zal worden. Hierbij zal eveneens aandacht aan de zgn.
aspergemoeheid geschonken worden.
Hetpraktijkonderzoek naardeinvloedvanteelt-enbodemkundigefactorenopopbrengst enkwaliteitvan
waspeen in Noord-Holland zal worden voortgezet (i.s.m.de Stiboka).
28.4.06 Onderzoek naar de onderlinge relaties tussen gewassen op akkerbouwbedrijven met
vollegrondsgroenteteelt.
Al. Smit
Inhetvruchtwisselingsproefveld opDeWaag(Creil)zullenin1982deeerstegegevenswordenverzameld
over de invloed van verschillende voorvruchten (w.o. waspeen) op de opbrengst en kwaliteit van
waspeen.
Ook zaleen proef te Lelystad aangelegdwordenwaarindeonderlinge beïnvloedingvanakkerbouw- en
groentegewassen systematisch onderzocht kan worden.
28.4.07 (nieuw) Onderzoek naar de oorzaken vanvruchtwisselingseffecten in het bouwplannenproefveld „De Schreef" (Integratie van projecten van CABO, IB, LH en PAGV).
CA.A.A. Maenhout
In het kader van dit project zullen via proiectgroepbesprekingen en bilaterale contacten de werkzaamheden inde verschillende projecten op elkaar worden 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 naar de betekenis van vruchtwisselingsgebonden bietenpathogenen.

CA.A.A. Maenhout.e.a.
Het onderzoek in het kader van het intensieve bietenteeltproject zal ongewijzigd worden voortgezet.
Hetonderzoek naarmogelijkhedenvangeïntegreerdebestrijdingvanvoorjaarsinsekten (OILB)zalworden
beëindigd.
Het onderzoek naar bestrijdingsmogelijkheden van wortelrot (Rhizoctonia solani) wordt met een
eindverslag afgesloten.
De vruchtwisselings/aaltjesbestrijdingsproef m.b.t. het gele bietecysteaaltje te Vredepeel wordt
ongewijzigd voortgezet.
Oriënterendonderzoek zalwordengestartomdemogelijkheden nategaanvanhetbeperkenvanschade
door bietecysteaaltjes door het zaaien van een waardplant tussen de bietenrijen (o.a. in28.4.02),
32.3.03 De betekenis van vrijlevende aaltjes bij maïs.
CA.A.A. Maenhout
Het onderzoek inhet kader vandit project zalmet eeneindrapport eneen publikatie worden afgesloten.
32.3.04 Bestrijding van slakken.
J. Ph.vanDriest
Het onderzoek zal insamenwerking met de afdeling Onderzoek inde Regio's worden voortgezet op de
proefboerderij Ebelsheerd. Voor de bestrijding van slakken in wintertarwe op zware kleigrond in
Groningenzaio.a.veelaandachtwordenbesteedaanhetzofijnmogelijk bewerkenvandegrondalsmede
het zo snel mogelijk kiemen van het zaad (geïntegreerde slakkenbestrijding).
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C.Kaai, C.P.de Moei
Insamenwerking metdeSNUiFzalineenveldproef dewerkingvan eenrijenbehandeling metethoprofos
(Mocap) nader worden onderzocht.
Insamenwerking metdePDendeproeftuin Bredazalineenveldproef dewerkingvanenige systemische
nematiciden tegen stengelaaltiesaantasting in rabarber worden nagegaan.
33.3.03 Incidenteel nematologisch onderzoek.
C.Kaai, C.P.de Moei
Inhetkader vandit project zijn mogelijkheden tot hetdoenvanonderzoek naar onverwacht optredende
problemen.
33.3.04

Bietecysteaaltjes in akkerbouw- en groentegewassen (IPO 4-4-4).

C.Kaai, C.P.de Moei
OphetproefveldteDirkshornzalzoweldeinvloedvanhetbietecysteaaltjeopdeopbrengst van sluitkool
als devermenigvuldiging vandeze aaltjes op dit gewas worden onderzocht.
Op een proefveld in Zuidwest-Nederland zal de invloed van enige systemische nematiciden op de
opbrengst van(late)spruitkool enopdevermenigvuldiging vanhetbietecysteaaltje opditgewas worden
bepaald.
Onderzoek naardewaardevankoolzaadomschadedoorenvermenigvuldiging vanbietecysteaaltjesin,
resp. op bieten te beperken.
Het proefplekkenonderzoek m.b.t. hetgele bietecysteaaltje zalworden voortgezet.
34.3.01 Incidenteel mycologisch onderzoek bij groentegewassen.
J.M.M,vanBakel,R. Meier
Voortzetting vanhet onderzoek naar de bestrijding van rotstruiken in kool.
Hetonderzoek naardebestrijdingsmogelijkhedenvanvalsemeeldauwwordtvoortgezet.Alsproefgewassen fungeren augurk, bloemkool, sluitkool, erwt.
Onderzoek naar de bestrijding vanwitte roest (Albugo Candida) in Cruciferen wordt voortgezet.
Knolvoet in koolgewassen. Het onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van bestrijdingsmethoden en/of -middelen wordt voortgezet.
Medewerking wordt verleend aanhetonderzoek naar mogelijkheden tot bestrijding van PhomaUngarn
in bloemkool.
35.3.01 Incidenteel entomologisch onderzoek.
J. Ph.vanDriest
Onverwacht opkomende problemenophetgebiedvanplagenkunneninhetkadervanditproject worden
onderzocht.
35.3.02 Bestrijding vanaardrupsen.
J. Ph.vanDriest
Aan dit project kandit jaar in proeven geen aandacht worden besteed.
35.3.03 Onderzoek ten behoeve vanhetvaststellen van bestrijdingsdrempels bijplagen.
J. Ph.vanDriest
Aan dit project kandit jaar in proeven geen aandacht besteed worden.
36.3.02 Onderzoek naar de gebruikswaarde vanherbiciden voor vollegrondsgroenteteelt.
Ditonderzoek betreft eenvoortzetting vanhetherbicideonderzoek bijkool, witlof, prei enschorseneren.
Gezochtzalwordennaarmogelijkhedenvangeïntegreerde onkruidbestrijding,waarbijdecombinatievan
chemische en mechanische onkruidbestrijding centraal staat.
36.4.03 Deinvloed vangewas, teelttechniek envruchtwisseling op onkruidpopulaties.
H.F.M. Aarts,e.a.
In 1982zalhet onderzoek naar defactoren dievaninvloed zijn op de grootte en samenstelling vande
onkruidpopulatie worden voortgezet. In samenwerking met Theoretische Teeltkunde van de LHzal
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weersgegevens tot een voorspelling van onkruidpopulaties te komen.
Het onderzoek waarbij onkruidbestrijdingssystemen in suikerbieten, wintertarwe en snijmaïs worden
vergeleken, wordt voortgezet.
Erzal meer aandacht worden besteed aan de gevolgen van het gebruik van atrazin en Sencor voor de
volgteelten.
Het onderzoek naar de inzetbaarheid van de onkruidbestrijker wordt afgerond.
36.4.04 Onderzoek naar eigenschappen en gedrag van akkeronkruiden.
W.G.M, vanden Brand
Hetonderzoek naareigenschappen vanakkeronkruiden geteeld als monocultuur ennaarhetgedragvan
akkeronkruiden ineenviertal akkerbouwgewassen, waarbij ook de specifieke invloed van de rotatie op
onkruidpopulatieswordt gevolgd,zalin 1982wordenvoortgezet. Bijdemonocultuur van akkeronkruiden
zal de aandacht met name gericht blijven op het kiemingsritme.
37.3.01 Onderzoek naar de mogelijkheden omopslagvaneengewas involggewassen tevoorkomen,
respectievelijk te bestrijden.
H.F.M. Aarts,e.a.
Dit project wordt afgesloten met een publikatie over de geïntegreerde bestrijding vanaardappelopslag.
Indien nodig kan in project 36.4.03 nog enige aandacht aan deze problematiek worden besteed.
39.3.01 Onderzoek naar de mogelijkheden van gewasbescherming in de kleine groentegewassen.
J.M.M,vanBakel,J.Ph.van Driest, J.Jonkers, C. Kaai
Inoverleg met de Plantenziektenkundige Dienst en mede op advies van het CAD voor Plantenziektenen Onkruidbestrijding in de tuinbouw zal waar nodig onderzoek met bestrijdingsmiddelen in kleine
vollegrondsgroentegewassen worden uitgevoerd.
Erzalaandachtwordenbesteedaanzgn.zwartekruineninsnijseldenj,waarbijinsamenwerking metBASF
residuonderzoek zal plaatsvinden.
Tevens zal t.b.v. stengelui en suikermaïs residuonderzoek worden uitgevoerd.
Ook zal voor de onkruidbestrijding het onderzoek van 1981 worden voortgezet met metam-natrium bij
enkele kleine gewassen.
39.0.03 Onderzoek naar de mogelijkheden van remote sensing- technieken ten behoeve van
landbouwkundig onderzoek.
J.G.Lamers
Erwordt een rapport voorbereid over het nut vanvliegtuig remote-sensing ten behoeve van het beheer
van proefvelden c.q. het in kaart brengen van afwijkende plekken.
Ten behoeve van het doen vanwaarnemingen aan proefvelden zaleen aantal apparaten getest worden
op hun bruikbaarheid, aangezien de relaties tussen de produktie, de hoeveelheid biomassa, de L.A.I.,
debedekking,delichtreflectiedoorhetgewasendelichtuitdovinginhetgewasnogonvoldoende bekend
zijn.
39.0.05 De invloed van bedrijfssystemen op natuur en landschap.
H.F.M. Aarts
HetonderzoekwaarbijophetPAGV-terreinmussenwerdenafgeschriktdoortorenvalkenzalookopenige
regionale onderzoekcentra worden uitgevoerd.
OphetPAGV-terreinzalgetracht worden deaanwezigheid vanschadelijke dierentevoorkomen door het
stimuleren van de aanwezigheid van marterachtige roofdieren.
In samenwerking met o.a. Natuurmonumenten wordt nagegaan op welke manier de onkruidbestrijding
in maïs het beste kan worden uitgevoerd in landschappelijk waardevolle gebieden.
39.0.07 Onderzoek naarde mogelijkheden en gevolgenvanhet gebruik vanrestwarmte inde land- en
tuinbouw.
P.Nicolai,e.a.
In nauwe samenwerking met de afdelingen Teeltonderzoek en Bedrijfssynthese van het PAGV, de
proefstations voor de Boomkwekerij en de Fruitteelt in de Vollegrond, het CABO, het IB, het ICW, het
IMAG, de LH en de RIJP zal in 1982 het onderzoek worden gestart. Mogeli|k zullen reeds in dit laar
meerdere belanghebbenden gaan deelnemen aandit onderzoek.
Nauwlettend zal worden gevolgd hoe de praktijk op dit terrein inspeelt.
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voorbereidingen van het congres inTs|echoslowaki|e enaande opzet vaneen internationaal informatieen documentatiecentrum over dit onderwerp.
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Afdeling Onderzoek in de Regio's
Afdelingshoofd: M.A. van der Beek
Hoofd sector Akkerbouw: M.A. van der Beek
Hoofd sector Vollegrondsgroenten: H.Jonge Poerink

21.1.50WG Heteffectvanhetmengenen/ofbrekenvandeondergrond bijeenprofielmeteenstorende
zandlaag op ca. 25 cm diepte op de opbrengst en kwaliteit van een aantal akkerbouwgewassen.
Th. Huiskamp
InhetwestenvandeNOPkomen lichtezavelgronden voor meteendikke,storende zandlaag op geringe
diepte.Debeworteling isopdezeprofielenmeestalondiep,metalleproblemenvandien. Hetonderzoek
is gericht op het mengen van deze zandlaag met de ondergrond en het effect hiervan op de opbrengst
en kwaliteit van een aantal akkerbouwgewassen.
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 G.J. Bom
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.DeproevenzijnaangelegdopproefboerderijWestmaas(zavelmetaflopendprofiel),
Werkendam (klei op zand) en proefboerderij Rusthoeve (matig lichte zavel op zeer lichte zavelondergrond). Naast onbehandel worden o.a. de objecten woelen entot 80cm diep,woelen en spitfrezen
vergeleken.
Viadewerkgroep „Losmaken ondergrond Zuidwesten"wordt met landelijke instellingen samengewerkt.
26.2.50 RH/BEM/KL/FH/AGM/WR Toepassing van afvalwaterzuiveringsslib in de akkerbouw.
M.A. van der Beek en A. de Jong
Door de toenemende produktie voor afvalwaterzuiveringsslib wordt steeds meer de vraag actueel in
hoeverreditslibindeakkerbouwkanwordentoegepast.Ineenzestalregio'swordtsinds 1977onderzoek
verricht methoeveelheden slibvan0,10en20tonds/haaandehakvruchten.Tevensworden per slibtrap
5N-hoeveelhedengegeven omde stikstofwerking vanhet slibvasttestellen.Naast het bepalenvande
landbouwkundige waardewordt nagegaan inhoeverre zware metalen ingewas engrond een rol kunnen
gaan spelen. Bij dit onderzoek wordt met enkele landelijke instellingen samengewerkt.
26.2.51 GV/AGM/KB Onderzoek naar de landbouwkundige waarde vanzuiveringsslib afkomstig van
de aardappelmeelindustrie voor de akkerbouwgewassen in het fabrieksaardappelgebied.
T. Rozenveld en H.J.Houtman
De aardappelmeelindustrie is begonnen met het zuiveren van het water afkomstig van het zetmeelwinningsprocédé, waardoor er vrij grote hoeveelheden slib ter beschikking komen. Indit onderzoek wordt
de bemestende waarde(N-P-K),het organische stofeffect en hetgedragvandezware metalen bekeken
bij 0, 3 en 6 ton ds/ha. Bij de hakvruchten worden per slibtrap 5 N-hoeveelheden gegeven om het
stikstofeffect van het slib te meten.
27.2.50WR Verhoging van het produktievermogen van lössgrond door verbetering van de structuur
d.m.v. organische stof bij vier vruchtopvolgingssystemen.
J.B. Peusens
Op de Zuidlimburgse akkerbouwbedrijven is de slechte structuur en slempgevoeligheid (watererosie)
éénvandegrootsteknelpunten.Inditonderzoekwordtnagegaaninhoeverretoepassingvanorganische
stof de 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, G.J. Bom en T. Rozenveld
Ingedikte dunne varkensmest,verkregen met uitvlokmiddelenendezeefbandpers, bevat ca25%droge
stof.Vansommigeelementen komtinditproduktrelatiefveelvoor(bijv.Pen Cu),vanandere minder(bijv.
N en K). De landbouwkundige waarde van de mest wordt in drie regio's onderzocht in meerjarige
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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
Inde praktijk is een ontwikkeling naar bouwplanvernauwing aan de gang,vooral wat betreft de arbeidsen kapitaalsintensieve teelten (aardappelen en suikerbieten). De vraag is of nauwe bouwplannen een
gunstig financieel bedrijfsresultaat opleveren op korte en op lange termijn. In dit onderzoek worden
vruchtwisselingssystemen met/zonder grondontsmetting (2-, 3- en 4-jarige rotaties) op lange termiin
bestudeerd, waarbij per rotatie gelet wordt op opbrengst, structuur en bewerkbaarheid van de 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.
J.B. Peusens
Hetbouwplanvankleineakkerbouwbedrijven opzandgrond beperktzichvooraltotintensieveteeltenmet
een hoog saldo. Voor de vruchtwisseling betekent dit nauwe rotaties, hetgeen problemen kan
veroorzaken metde bodemgezondheid. Op deze bedrijven staat menook kritisch tegenover maïs inhet
bouwplan. In dit onderzoek worden drie rotaties vergeleken: aardappelen - suikerbieten; snijmaïs suikerbieten;granen - suikerbieten. Aan het referentiegewas suikerbieten worden vier N-hoeveelheden
gegeven.
28.4.53 AGM Vruchtwisselingsonderzoek op veenkoloniale grond.
T. Rozenveld
Deinvloed wordt nagegaan vanverschillende systemen vanvruchtopvolging op de bodemstructuur, de
bodemvruchtbaarheid, de gezondheidstoestand en op de opbrengst van de gewassen. Het aandeel
fabrieksaardappelen in het bouwplan is hierbij wisselend. Inhet onderzoek zijn21 rotaties in tweevoud
opgenomen,waarbij steeds op de helft van de veldjes organische bemesting in devorm van stro en/of
groenbemesting wordt toegepast. Viaeen begeleidingsgroep wordt er door landelijke instellingen indit
onderzoek samengewerkt.
28.4.52 KB Onderzoek naar de opbrengst en kwaliteit van fabrieksaardappelen met onder meer
snijmaïs als voorvrucht.
H.J.Houtman
Inhetgebied waaroverwegend fabrieksaardappelen worden verbouwd,is menzeer kritisch ten aanzien
vande opbrengst vanfabrieksaardappelen naeen gewas snijmaïs.(De mogelijke invloed vanAtrazin is
al in onderzoek en blijft hier buiten beschouwing.) Het onderzoek richt zich op de invloed van maïs als
voorvrucht in de vruchtopvolging snijmaïs - fabrieksaardappelen, waarbij runderdri|fmest aan snijmaïs
wordt gegeven om hiervan de invloed te kunnen bepalen.Ter vergelijking worden de rotaties granen fabrieksaardappelen en suikerbieten - fabrieksaardappelen in het onderzoek opgenomen.
51.2.50 BEM Onderzoek naar de optimale stikstofbemesting vanvlas in relatie tot het stikstofgehalte
van de grond.
C.Mulder
Vlasreageert sterk opstikstof, eentehogebemesting heeft eensterk negatieve invloed opde stevigheid
en de kwaliteit van het gewas. Nagegaan wordt in hoeverre het mogelijk is om via bepaling van de
hoeveelheidN-mineraalinhetvoonaar incombinatie metN-hoeveelheden ophetvlastoteenadviesbasis
te komen.
54.1.59 WR Onderzoek naar de invloed van enkele methoden van pootbedbereiding op de kwaliteit
en opbrengst van consumptieaardappelen bij vroeg en laat ploegen.
J.B. Peusens
De laatste jaren verslechtert de kwaliteit van de op lössgrond geteelde aardappelen, waardoor de afzet
en rentabiliteit in gevaar komen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het breken van de verdichtingen
onder de bouwvoor een gunstige uitwerking heeft. In dit onderzoek wordt bekeken of het tijdstip van
ploegen en de methode van grondbewerking invloed hebben op de kwaliteit en opbrengst.
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Invloed van stikstofbemesting en beregening op de opbrengst en kwaliteit van
aardappelen.
J.AIblas
De hoeveelheid te oogsten aardappelen wordt hoofdzakelijk bepaald door de stikstof- en vochtvoorziening. De kwaliteit lijkt beïnvloed te worden door de regelmaat in de vochtvoorziening.
In dit onderzoek wordt nagegaan in welke mate gedeelde stikstofbemesting en een regelmatige
vochtvoorziening (beregening) de knolopbrengst en -kwaliteit beïnvloeden.
54.2.61 WS Gedeelde kalibemesting voor aardappelen op kalifixerende grond.
J. Alblas
Op kalifixerende rivierkleigronden inhet Gelderse enBrabantse stroomgebied vanRijnen Maas sterven
aardappelen tevroegafbijeeneenmalige kalibemesting vóór hetpoten gegeven.Gevolg hiervan iseen
tegenvallende opbrengst en kwaliteit. Nagegaan wordt of er verschillen worden gevonden wanneer de
kali in één-,twee- of drie keer wordt gegeven.
54.7.63FH Invloedvanlooftrekken endoodspuiten opdeopbrengst enkwaliteitvanpootaardappelen.
J.K.Ridder
De belangstelling voor looftrekken neemt toe. De redenen hiervoor zijn:
—er behoeft minder met chemische middelen te worden gespoten
—door latere loofvernietiging wordt een hogere opbrengst verkregen dan bij doodspuiten
—de kwaliteit van het pootgoed 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
DeaanwezigheidvanPhomaoppootaardappelen maaktditmateriaalongeschiktvoorvermeerdering.Dit
betekent dat een gewas met een kostprijs van ca. ƒ 14.000,- per havoor ca. ƒ 5.000,- verdwijnt in de
veevoedersector.
Sanitaire maatregelen ter bestrijding van dit probleem zijn niet voldoende gebleken. Op een aantal
bedrijven isdeteeltvanpootaardappelen door aanwezigheid vandezeschimmel onmogelijk geworden.
Met dit onderzoek wordt gezocht naar goede bestrijdingsmethoden door middel van knol- en
grondontsmetting; verder wordt de wijze van loofdodmg bekeken.
54.2.65 KL/WG Detoepasbaarheid vanhet huidige stikstofbemestingsadvies voor andere aardappelrassen dan Bintje.
Th. Huiskamp
Het stikstofbemestingsadvies voor consumptie-aardappelen dat gebaseerd is op de hoeveelheid
minerale stikstof indebodem isvolledig afgestemdophetrasBintje. Kennisomtrent destikstofbehoette
van andere rassen is daarom nodig.
54.2.66BEM Onderzoek naarde stikstof- enfosfaatwerking vanafvalwaterzuiveringsslib,toegepast in
vloeibare vorm bij aardappelen.
C. Mulder
Doordeuitbreidingvanhetaantalrioolwaterzuiveringsinstallaties wordtersteeds meerslibaangeboden,
wat voor de akkerbouwgronden een goede aanvulling van de organische stofaanvoer kan betekenen.
Naastorganische stof bevat hetslib stikstof enfosfaat.Nagegaanwordt watde bemestingswaarde isvan
0, 50en 100 m3vloeibaar slib (5-7%ds) per ha. Per slibtrap worden vijf N-hoeveelheden gegeven om
de stikstofwerking van het slib vast te stellen.
55.2.51GV/AGM/KB Onderzoek naarheteffectvanstikstofhoeveelheden,stikstofdeling entijdstipvan
toepassing op de ontwikkeling en opbrengst van fabrieksaardappelen.
H.J. Houtman enT. Rozenveld
Eengedeelde stikstofgift bijfabrieksaardappelen leidt mogelijk tot een betere benutting vande gegeven
stikstof. Hierbijzalvertragingvandeknolzettingvermedenmoetenwordenendegroeiperiode zalzodanig
gereguleerd moeten worden dat naast eenvroege start het gewas gedurende de groeiperiode zo lang
mogelijk produceert, dus groen blijft.
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opbrengst,vertakkingenkwaliteitvansuikerbieten;tevensopdeverdichtingenverstuivingvandegrond.
J.B. Peusens
In de praktijk lopen de meningen over de juiste methoden van zaaibedbereiding voor suikerbieten op
lichte gronden uiteen.Indit onderzoek worden systemen die inde praktijk toegepast worden metelkaar
vergeleken. Per zaaibedbereidingsmethode worden 3 N-hoeveelheden gegeven.
56.1.57 VP Bestrijding verstuiving zaadbed bij suikerbieten op zandgrond door het inzaaien van een
bodembedekkend gewas (zomergerst).
J.B. Peusens
Verstuivingvanhetzaadbed (winderosie) blijftvoor debietenteelt opdezuidoostelijke zandgronden een
probleem. Sinds enige jaren wordt onderzoek verricht met strokenzaai van zomergerst tussen de
bietenrijen.Inhetonderzoek wordt vooralde nadruk gelegd opdedoding vandezomergerst (middelen)
en op de onkruidbestrijding bij deze teeltmethode.
56.2.58WR Onderzoek naardeinvloedvankalkalsplantenvoedende stofopdeopbrengst enkwaliteit
bij suikerbieten op lössgrond.
J.B. Peusens
Hetpercentagevrijekoolzurekalk bijlössgronden islaag,ook bijeenhogepH-KCIvandegrond.Mogelijk
heeft een verse kalkbemesting een gunstige invloed op het suikergehalte en de sapzuiverheid van de
bieten. Het onderzoek wordt uitgevoerd met twee kalkmeststoffen bij twee hoeveelheden. Tijdens het
groeiseizoen worden erop meerdere tijdstippen monsters genomen omde Ca-ionenconcentratie inhet
bodemvocht te bepalen.
56.3.59 RH/KL/FH/GV/KB/VP/WR Onkruidbestrijding in suikerbieten door onderbladbespuiting.
MA. vander Beek en H.J. Houtman
Hetgangbare systeemvanonkruidbestrijding vaneen bodemherbicide vóór opkomst gevolgd door een
na-opkomstbespuiting met Betanal geeft niet altijd het beoogde resultaat. Dit en de aanwezigheid van
laat kiemende onkruiden kan leiden tot veronkruiding in suikerbieten. Indit onderzoek wordt via onderen overbladbespuiting als het gewas ca.8 blaadjes heeft, nagegaan of de veronkruiding tegen te gaan
is.Tevens wordt hierbij hetwel/niet aanaarden van het gewas ca. 1 week voor het sluiten vanhet gewas
vergeleken.
56.4.60 KL Vervroegen van het gewas suikerbieten met behulp van afbreekbare plastic folie.
777.Hulskamp
Theoretisch isbijsuikerbietendeproduktieteverhogendoorverlengingvanhetgroeiseizoen.Verlenging
inhetnajaar isechterzonder meer uitgesloten.Vervroegen ofversnellen vande beginontwikkeling biedt
misschien wel mogelijkheden. Tevens kan gedacht worden aan het beïnvloeden van „rijpheid" van het
gewas inhetnajaar. Onderzocht wordt welke de mogelijkheden terzakezijndoor bij hetzaaiende grond
strooksgewijstebedekkenmeteenspecialesoort plasticfolie,dieonderinvloedvanzonlicht(UV-stralen)
in de loop van het groeiseizoen uiteen valt en afgebroken wordt.
58.3.50 WG Bestrijding van de schimmel Alternaria radicina Meyer bij de teelt van waspeen.
Th.Huiskamp
Al enige jaren komt in de NOP bij waspeen wegval van planten voor. Hoofdoorzaak blijkt de schimmel
Alternaria radicina Meyer te zijn die met het zaad wordt overgebracht. In het onderzoek wordt met
zaaizaadontsmettingsmiddelen en loofbespuitingen met fungiciden nagegaan of het probleem kan
worden opgelost.
58.4.51 MV Onderzoek naar de invloed vandezaaizaadhoeveelheid op devroegheid en produktie bij
onder plastic folie gezaaide bospeen.
F.M.L. Kanters
Bijhetgewas bospeen wordt onderzocht watde invloed isvandezaaizaadhoeveelheid bijdeteelt onder
plastic folie. Mogelijk kan bij een lagere zaadhoeveelheid dan gebruikelijk het vervroegende effect van
de plastic foliebedekking beter worden benut. Bovendien kan arbeidsbesparing worden bereikt bij de
oogstwerkzaamheden. Een identiek project is gestart met het gewas radijs (60.4.50 MV).

58.4.52NH Invloedplantdichthedenbijdeteeltopruggenopdeopbrengst ensorteringvanwinterpeen
G.J.M. Schroën
Deteeltvanwinterpeen vindt meestal plaats opvantevoren getrokken ruggen.Hetaantal tezaaien rijen
per rug hangt samen met de afstand tussen de ruggen en de grootte van de ruggen. In dit onderzoek
wordentweerijenperrugbij75cmenéénrijper rugbij50cmvergeleken bij25,50,75en100planten/m2.
Dit onderzoek is een voortzetting van lopend onderzoek met een groter aantal objecten.
66.3.51 NB Nagaan van de invloed van verschillende chemische bestrijdingsmiddelen op de
stengelnatrotbactene Erwinia carotovora Bergey in prei.
C.J.Roelands
De invloed wordt nagegaan van grondontsmetting, zaadontsmetting, herbicidebehandelingen en
dompeling van het plantmateriaal in een fungicide-suspensie op de bestrijding van genoemde
stengelnatrotbacterie.
69.9.50 MV Onderzoek naar de gebruikswaarde van nieuwe aspergerassen.
F.Ml. Kamers
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 18en twee Lucullus stammen.
C.J.Roelands
Deinvloedvannauwereenruimere plantafstanden opkwaliteit,opbrengst enlevensduur vande asperge
zijn bij de huidige aanbevolen Limbrasselecties en het nieuwe Duitse aspergeras Lucullus nog niet
onderzocht. Daartoe wordt het onderzoek uitgevoerd bij drie plantafstanden.
69.3.54 MV Bestrijding van bodemmoeheid bij asperge.
F.Ml. Kanters
De teelt van asperge staat al jaren volop in de belangstelling. Een toenemend probleem is echter de
bodemmoeheid.Ervaringheeftgeleerddatdeproduktieoppercelenwaaraleerderaspergewerdgeteelt
-zeker naenkele |aren- sterk terugloopt. Het onderzoek richt zich op de vraag welke de mogelijkheden
zijn bij hermplant van asperge. Bij dit onderzoek wordt met anderen samengewerkt.
72.4.50 NH Teeltvergelijking metgeperforeerde folieenAgryl op de matevanvervroeging vankropsla.
G.J.M. Schroën
Naast het gebruik van geperforeerde folie komen er andere bedekkingsmaterialen in de handel die
toegepast kunnen worden om deteelt tevervroegen.Vooral Agryl (gesponnen draden) blijkt voordelen
tehebbenbovenplasticfolie(regelmatigewaterdoorlating,minder schadeaanhetgewas).InHeemskerk
zullen beide bedekkingsmaterialen worden vergeleken bij kropsla.
73.4.51NB Nagaanvandeinvloedvanhetzaaitijdstipopdeproduktieenkwaliteitvanhetmiddelvroege
ras Zoom in de late trek van witlof.
C.J.Roelands
Onderzoek naardegebruikswaarde vanhet middelvroege rasZoom inde latetrek vanwitlof. Vooralhet
effectvanlaterzaaienwordt nagegaan.Daartoewordt uitgegaanvandriezaaitijdstippenenvier opzetdata
van de wortels voor de trek.
73.4.52 NH/NB Teeltmethoden witlof bij de extra vroege trek.
C.J. Roelands en G.J.M. Schroën
Het vervroegen van de wortelteelt door in april te zaaien en af te dekken met geperforeerde folie, levert
vaak een onvoldoende trekrijpe wortel voor de trek inaugustus. Eenandere,duurdere mogelijkheid om
de wortelteelt te vervroegen is de opkweek van plantmateriaal, zowel losse als perspotplanten.
Vergelekenzullenwordendegenoemdeteeltmethoden,welofnietafgedekt metfolie,waarbijgeletwordt
op de lofopbrengst en lofkwaliteit in augustus en september.

- 1975.3.50 NB Onderzoek naar de invloed van grond- resp. gewasbehandelmgen op de bestrijding van
Ditylenchus spec, in rabarber.
C.J. Roelands
Aaltjes kunnen in rabarber grote schade aanrichten. Deaaltjes dringen vanuit de grond de plant binnen
in de zone onder de zijknoppen waardoor rotting ontstaat. In dit project wordt nagegaan wat het effect
is van grondontsmetting en plantbehandelingen met systemische nematiciden op de bestrijding van
Ditylenchus spec. Aan dit onderzoek wordt door landeli|ke instellingen meegewerkt.
78.2.50 NH Invloed van stikstofgiften op de hergroei; opbrengst en kwaliteit van winterbloemkool.
G.J.M. Schroën
Dehergroei vanwinterbloemkool inhetvoorjaar vraagtveel stikstof. Deinvloed vandevormwaarin deze
gegevenwordt(nitraatofammoniak/ nitraat)endehoogtevandestikstofgift opdehergroei inhetvoorjaar
wordt onderzocht. Bovendien zal in april nog een overbemesting vlak voor de oogst plaatsvinden
(proefplaats De Streek).
80.9.50 MV Rassenvergelijking Chinese kool voor langdurige opslag in de koelcel.
F.Ml. Kanters
BijdekleinegewassenheeftdeteeltvanChinesekoolnogalopganggemaakt;vooraldelateteelt gevolgd
door bewaring in de koelcel is de laatste jaren sterk in opmars. Inde praktijk zijn de resultaten hiervan
wisselend. In 1981 iseen rassenproef opgezet om nate gaan ofer binnen het sortiment rassen zijn die
goedgeschiktzijnvoor -langdurige- opslag indekoelcel.Hetonderzoek wordtvoortgezetenzomogelijk
afgesloten.
83.2.50/51 WS Stikstofbemesting voor spruitkool in relatie tot de stikstofvoorraad in de grond.
J. Alblas
De optimale stikstofgift lijkt veelal niet te worden bereikt omdat spruitkool „op het oog" wordt bemest.
Twijfels hierover leidde tot onderzoek waarbij de kernvraag is of een stikstofadvies voor spruitkool te
realiserenis.Derelatiestikstofvoorraad indegrondenoptimalestikstofgift isinmiddels bewezen.Nuricht
het onderzoek zich op de relatie ras - stikstofbehoefte (83.2.51 WS).
84.6.51 NH Onderzoek naar het optimale aantal malen circuleren van de koelcellii<~ht by 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 belang het behoud van de kwaliteit van de kool.
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Afdeling Teeltonderzoek
Afdelingshoofd: G.J.H. Grubben
Hoofd sector Akkerbouw: B.A.ten Hag
Hoofd sector Vollegrondsgroenten: G.J.H. Grubben
Gebruikswaarde-onderzoek o.l.v. P. Riepma (RIVRO)
Afgesloten projecten
41.3.03

Betekenis van multilines en mengteelt van rassen voor de oogstzekerheid en opbrengst van
granen.

41.1.01
Opbrengstbeperkende factoren bij de tarweteelt op lichte grond.
B.A. tenHag,J.Kuizenga
In1981werdhetonderzoek naardeopbrengstmogelijkhedenvanwintertarwe,wintergerstenwinterrogge
afgesloten. De resultaten van het onderzoek, dat werd uitgevoerd op de regionale proefboerderijen te
Vredepeel en Borgercompagnie, zullen tot een verslag worden verwerkt.
41.4.04 Invloed van de gewasstructuur op de korrelproduktie vangranen.
A. Darwinkel
Indehuidigegraanteeltwordtvoorhetuitvoerenvanteeltmaatregelentotlaatinhetgroeiseizoenrijschade
toegebracht aan het gewas. Inde afgelopen twee |aar is inzicht verkregen inhet compensatievermogen
van het gewas in de rijen langs de wielsporen. In 1982 zullen de resultaten worden verwerkt.
Verder zal het onderzoek naar het opbrengstvermogen van zomergranen worden voortgezet. Bij
zomergerst,zomertarwe,haverentriticalezalinzicht indemogelijkhedentotopbrengstverhoging worden
verkregen door een praktijkgeteeld gewas te vergelijken met een „optimaal" gewas.
41.4.05 Intensieve teeltsystemen bij wintertarwe.
A. Darwinkel.J. Kuizenga
Het onderzoek zal in het komende jaar in gewijzigde vorm worden voortgezet. Centraal staan acht
teeltsystemen, die in het aantal teelthandelmgen en dus ook in teeltkosten, duidelijk verschillen. De
opbrengst, fysiek zowel als financieel, zal worden bepaald in proeven in Lelystad enWijnandsrade.
Inandere proeven zullen deze teeltsystemen in relatie tot andere factoren worden onderzocht, t.w.:
—zaaitijd te Kloosterburen en Emmercompascuum (regio proef)
—zaaizaadhoeveelheid te Nieuw-Beerta en Colijnsplaat
—rassenkeuze te Wieringerwerf en Westmaas
Onderdelen van het teeltsysteem krijgen afzonderlijk aandacht te Lelystad en Nieuw-Beerta (CCCtoepassing) en te Lelystad en Wieringerwerf (ziektebestrijding; zie project 41.3.06).
Deresultatenvande proevenvande afgelopenjarenzullen verderwordenverwerkt enzonodig worden
gepubliceerd.
41.3.06 Optimale ziektebestrijding in tarwe.
A. Darwinkel,B.A. ten Hag,J. Kuizenga
Het onderzoek naar de bestrijding van ziekten in wintertarwe zal in 1982 worden afgesloten met twee
proeven, waarbij de nadruk zai liggen op het tijdstip van de uitvoering van ziektebestrijding. Te
Wieringerwerf zijntien objecten gekozen met bespuitingen bij het inaar komen,bijbegin bloei en bijhet
beginvandekorrelvulling.TeLelystad isbijnegenob|ectendebestrijding gericht opeenbespuitingvóór
en nâ de bloei.
41.3.07 Epipré: begeleidingssysteem voor bestrijding van ziekten en plagen intarwe.
H. Drenth en K. Reinink
Samen met de landbouwvoorlichtingsdienst zal het Epipré-begeleidingssysteem worden uitgevoerd
Eind 1982wordt een definitieve beslissing genomen over voortzetting door het PAGV. Dit op basis van
de belangstelling in de praktijk, de ervaringen in 1982en het resultaat van de venficatieproeven.
Evenals in 1981wordt eentientalverificatieproevenuitgevoerd,waarinvier bestri|dingsobjecten worden
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en een meer preventief intensiever schema.
Voor de uitvoering in 1982 zal het NGC financiële steun verlenen, terwijl waar nodig de LH-vakgroep
Fytopathologie behulpzaam blijft in dit overgangsjaar.
42.3.01 Invloedvanziektebestri|dmgenstikstofbemesting opdeopbrengst enkwaliteitvanwintergerst.
A. Darwinkel en J.Kuizenga
Het onderzoek over de perspectieven van intensievere teeltsystemen bij wintergerst wordt in 1982
voortgezet metvijf proeven(Ebelsheerd,Feddemaheerd,Wijnandsrade, RusthoeveenLelystad).Daarbij
worden verschillende teeltsystemen met verschillen in stikstofbemesting, ziektebestrijding en toepassing van Terpal vergeleken. Op Wijnandsrade wordt extra aandacht besteed aan de optimale N-gift in
relatietot debeschikbare bodemstikstof, omdat hierdelaatstejarenhetN-advies achteraf teruim bleek.
Het onderzoek over de toepassing van groeiregulatoren in wintergerst wordt niet voortgezet.
42.3.03 Mogelijkheden van latere zaaivan wintergerst.
A. Darwinkel en J.Kuizenga
Dit project wordt afgesloten. De resultaten zijn in een aantal artikelen samengevat. Wel wordt nog een
regionale zaaitijdenproef in de veenkoloniën begeleid.
42.8.03 Mogelykheden voor verbetering van de brouwgerstteelt.
A. Darwinkel enR.Timmer
Mede door financiële steun van het Nederlands Graan Centrum zal in 1982het gerstonderzoek, ook op
andere instituten, worden geïntensiveerd om de rentabiliteit van met name de brouwgerstteelt te
verbeteren. Het PAGV zal hiervoor gedurende 15maanden een extra onderzoeker beschikbaar krijgen
voor:
— Voortzetting optimalisatieproeven over de mogelijkheden van opbrengstverhoging via stikstofbemesting,ziektebestrijding en groeiregulatoren (Rusthoeve, Vredepeel en Lelystad).
— Evaluatievanhetteeltonderzoek bijgerst inNederlandendeonsomringende landenindelaatstelaren.
Dit mede als basis voor een op te stellen voorlichtingsbrochure over de gerstteelt.
— Onderzoek naar de oorzaken van opbrengstverschillen bij zomer- en wintergerst op bestaande
proefvelden. Daartoe zal in vele gerstproeven en naburige praktijkpercelen het groeiverloop en het
produktiepatroon intensief worden gevolgd. Dit om handvaten te krijgen voor verder teeltonderzoek.
47.2.01 De invloed van stikstofbemesting op de groei en zaadopbrengst van raaigrassen.
W.J.M. Meijer,S. Vreeke
Indezeproevenwordtdeoptimalestikstofbemestingvastgesteld,rekeninghoudendmetdeinde bodem
beschikbare hoeveelheid stikstof. Om het huidige advies beter tefunderen,worden inde proeven ook
deeffectenvandeherfstbemestingbestudeerd.Dewaarnemingenzullenzichconcentrerenopdeinvloed
van de bemesting op halmgetal,zaadzetting en zaadopbrengst.
Deresultatenvandestikstofproeven invoorgaande jarenduiden opeen breed optimum eneen stabiele
wisselwerking tussen de vastgestelde hoeveelheid bodemstikstof en de optimale stikstofgift.
Inde proeven is nuook eenvergelijking opgenomen tussen inzaai onder dekvrucht enopen landinzaai.
Op veenkoloniale grond zal vooral deling van de stikstofgift beproefd worden.
48.4.01 Bestudering van groei en ontwikkeling van roodzwenk in relatie tot de zaadopbrengst.
W.J.M. Meijer.S. Vreeke
Het doel van het project is bij te dragen aan een vermindering van de risico's bij de zaadteelt van
roodzwenk. Tegenvallende opbrengsten van eerstejaars gewassen zijn vaak het gevolg van een
onvoldoende gewasontwikkeling inde herfstvoorafgaand aanhetoogstjaar. Deteler kanechter inherfst
en voorjaar nauwelijks iets doen om de groei van een zwak gewas extra te stimuleren. Wel zijn er
voldoende mogelijkheden om de teelt van de dekvrucht wintertarwe zo aan te passen, dat het
ondergezaaide grasgewas zich beter ontwikkelen kan, zonder de tarweopbrengst noemenswaard te
schaden.
Inenkele proevenworden deeffecten op hetgrasgewas gevolgdvanverschillende tijdstippen vaninzaai
vande dekvrucht en van het graszaad,envande verdeling over het groeiseizoen vande stikstofgift aan
de dekvrucht. Wat betreft de periode nade dekvruchtoogst iseen proef aangelegd waarin het effect van
maaien en verspreiden van de tarwestoppel op de graszaadopbrengst wordt gevolgd.
Omdat ook een te grote dichtheid van het gewas belemmerend kanzijnvoor het schieten,wordt ineen
standdichtheidsproef naar de achtergronden daarvan gezocht.
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van bevruchting en zaadzetting op de zaadproduktie.
48.2.03 De invloed van stikstofbemesting op groei en zaadproduktie van roodzwenk.
WJ.M. Meijer,S. Vreeke
In vervolg op proeven in voorgaande jaren zijn voor oogst 1982 twee proeven aangelegd om de
gewasbehoefte aanstikstof inherfst envoorjaar vasttestellen bijoptimale zaadproduktie.Uitde proeven
metroodzwenk indeafgelopenjarenblijktdatrelatiefgroteafwijkingenvandeoptimale stikstofgift slechts
beperkte verlaging vandegraszaadopbrengsten veroorzaken. Hoewel bijde stikstofbemesting dus niet
gauw grotefouten gemaakt zullenworden,zalde huidige serie proevenvooralvoortgezet worden omde
bodemstikstof in hetadvies te kunnenverwerken.Verder is het zinvol om nate gaan of afwijkingen van
het advies gewenst zijn bij zwakke of bij zeer weelderig ontwikkelde gewassen.
49.4.01 Bestudering van groei en ontwikkeling van veldbeemd in relatie tot de zaadopbrengst.
W.M.J. Meijer,S. Vreeke
Het doel van het project is bij te dragen aan een vermindering van de risico's bij de zaadteelt van
veldbeemd. Tegenvallende opbrengsten van eerstejaars gewassen zijn vaak het gevolg van een
onvoldoende gewasontwikkeling inde herfstvoorafgaand aanhetoogstjaar. Deteler kanechter inherfst
en voorjaar nauwelijks iets doen om de groei van een zwak gewas extra te stimuleren. Wel zijn er
voldoende mogelijkheden om de teelt van de dekvrucht wintertarwe zo aan te passen, dat het
ondergezaaide grasgewas zich beter ontwikkelen kan, zonder de tarweopbrengst noemenswaard te
schaden.
Inenkele proevenwordendeeffectenophetgrasgewasgevolgdvanverschillende tijdstippenvaninzaai
vande dekvrucht en het graszaad,en van de verdeling over het groeiseizoen van de stikstofgift aande
dekvrucht.
Wat betreft de periode na de dekvruchtoogst is een proef aangelegd waarin het effect van maaien en
verspreiden van de tarwestoppel op de graszaadopbrengst wordt gevolgd. Omdat ook een te grote
dichtheidvanhetgewasbelemmerend kanzijnvoorhetschieten,wordt ineenstanddichtheidsproefnaar
de achtergronden daarvan gezocht.
49.2.02 De invloed van stikstofbemesting op groei en zaadproduktie van veldbeemd.
W.J.M. Meijer,S.Vreeke
In vervolg op proeven in voorafgaande jaren zijn voor oogst 1982 drie proeven aangelegd om de
gewasbehoefte aanstikstof inherfstenvoorjaar vasttestellenbijoptimalezaadproduktievaneerstejaarsen van tweedeiaars gewassen. In deze serie proeven wordt beoogd de bodemstikstof in het advies te
verwerken en net advies een betere basis te geven.
50.4.01 Teeltonderzoek aan oliehoudende gewassen.
S.Vreeke
Nagegaan wordt of bij winterkoolzaad een intensievere teeltwijze belangrijk hogere opbrengsten kan
geveneninhoeverre degemiddelde praktijkopbrengsten afwijkenvandemaximaalhaalbare.Deinvloed
van zaaitijd, intensieve gewasbescherming en een hoger bemestingsniveau wordt hierbij bestudeerd.
Enige specifiekevragenvoor dezeteeltzijndoor detoenemende belangstelling indeVeenkoloniën naar
vorengekomen.Opdezeafwijkende grond isdeoptimale zaaitijdmogelijk laterdandieopdezwaardere
kleigrond.
De verdeling van de voorjaarsstikstofgift zal in vergelijking met de normale eenmalige gift worden
onderzocht.
51.6.01 De zaadproduktie vanvezelvlas.
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 boer kan verbeteren. Bij de dauwrootmethode zonder vooraf te repelen zijn de
zaadverliezen te groot en neemt de kwaliteit van het zaad sterk af.
Oriënterend is gekeken naar de mogelijkheid van repelen tevelde met eencombine. Veldrepelen heeft
het voordeel dat het arbeidsintensieve hokken en schelven verdwijnt en het warmwaterrootproces kan
wordenvervangendoordauwroot (milieuvriendelijker). Eenprobleem isechterdatbijhetveldrepelenmet
de maaidorser nog teveel zaadbeschadiging optreedt. Dit|aar zal met IMAGen IBVLworden nagegaan
of door aanpassingen van de combine dit probleem kan worden opgelost.
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J.F. Houwing en CD. van Loon
Inhet kader van dit project zullen in 1982 geen proeven worden aangelegd. Een deel vande resultaten
zal worden verwerkt en gepubliceerd.
54.3.03 Onderzoek naar de mogelijkheden van bestrijding van virusziekten bij aardappelen.
C.B. Bus enA. Schepers
A. Toepassing van gewasbeschermingsmiddelen tegen virusbesmetting door insekten.
Van de in 1981 genomen proeven met verschillende concentraties en frequenties van minerale
oliebespuitingen zullen nateeltmonsters op het PAGV-bedrijf worden uitgepoot, om na te gaan wat de
effecten hiervan op virusziekten geweest zijn.
B. Mogelijkheden tot beperkingen van de opbrengstderving door virusziekten.
Op de proefboerderij Vredepeel zal een proef worden genomen met de anti-fytovirale verbinding
tioxohexahydrotriazin (DHT),toe te passen op het gewas, ter beperking van de opbrengstderving door
virusziekten. In deze proef met het ras Bintje worden objecten aangelegd met resp,0,25,50 en 100%
YNvirusbesmetting.
C. Beperking van de virusoverdracht door bladluizen van zieke naar gezonde gewassen.
Onderzoek op het IPO heeft uitgewezen dat de samensteling van het voedsel van bladluizen de
vermenigvuldigingssnelheid en de morfologische ontwikkeling van de luizen beïnvloedt. Een hoog
kaliumniveau en een laag stikstofniveau inhetvoedsel remmen de populatie-opbouw; de aanwezigheid
van lithium gaat de vleugelvorming bij bladluizen tegen.
In een proef op praktijkschaal op het PAGV-proefbedrijf zal het effect van een hoge K20,resp. lage
N-bemesting, alsmede van loofbespuitingen met LiCI, toegediend aan een virusziek gewas, op de
virusbesmetting vaneen naastgelegen,gezond gewas worden nagegaan. Dit onderzoek vindt plaats in
samenwerking met het IPO.
54.3.04
Landbouwkundige aspecten van het optreden en de bestrijding van knolziekten bij
aardappelen.
C.B. Bus, J.F. Houwing, CD. van Loon en A. Schepers
Op het PAGV-proefbedrijf en op de proefboerderij Kooijenburg zal een proef worden aangelegd,waarin
de mogelijkheid van besmetting van het gewas met zwartbenigheid door middel van transport van
bacteriëndoor de luchtzalworden nagegaan.Bactenevrijpootgoed (ras Bintje) wordt daartoe uitgeplant
op korte afstandvanrijenaardappelen waarvan het pootgoed kunstmatig metzwartbenigheid is besmet.
De oogst van het gewas, afkomstig van het bacterievrije pootgoed, zal op het voorkomen van bacteriën
wordengetoetst.Nagegaanwordtofhetmogelijk iseenbactenebesmettingviadeluchttebestredendoor
het gewas te bespuiten met bactericide middelen (koper, tin).
:
V..
54.4.06 Onderzoek naar de invloed van de fysiologische leeftijd van pootgoed op de groei en
ontwikkeling van aardappelen.
J.F, Houwing en CD. van Loon
A. Onderzoek naar het effect en de wijze van voorbehandeling
Koud(3-4°C)bewaardpootgoedzalopverschillendewijzenwordenvoorbehandeld.Hierbijzaleenkorte
warmtestoot (1 à 2 dagen bij 15 resp. 25°C) kort voor het poten worden vergeleken met een
opwarmingsduur van ca. 3 weken bij ca. 8°C.
B.Vaststelling van de incubatieperiode resp. het groeivermogen in hetveld van op verschillende wijze
voorbehandeld pootgoed van het ras Jaerla.
Dit onderzoek vormt eenonderdeel vanhetwerk dat inhetkadervandewerkgroep „Groeivermogenvan
pootaardappelen", waarin CABO, DLO, IBVL, LH-vakgroep Landbouwplantenteelt en PAGV samenwerken, wordt uitgevoerd.
C. Vaststelling van de incubatieperiode van vier rassen.
Inhetkadervaneeninternationale EAPR-werkgroepwordt meegewerkt aaneenonderzoek omnategaan
inhoeverre de lengte vande incubatieperiode een maat isvoor de fysiologische ontwikkelingssnelheid
van de poter.
54.7.08 Onderzoek naar mogelijkheden tot verbetering vande kwaliteit van consumptie-aardappelen.
J.F. Houwing en CD. vanLoon
Waarnemingen invoorgaande jaren hebben aanwijzingen opgeleverd dat het middel MCPA doorwas in
aardappelen kan beperken. In 1982 zal opnieuw op de proefboerderijen Westmaas, De Kandelaar en
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toenemende belangstelling bestaat voor het inkuilen van voederbieten samen met snijmaïs.
56.4.09 Effect van plantaantal en plantgrootte op de gewasontwikkeling bij suikerbieten.
W.A. Dekkers en P.A.M. Kromwijk
Dit)aarzalbesteedwordenaanhetevaluerenvandebehaalderesultatenenhetvergelijkenvangegevens
uit de literatuur. Overwogen wordt om in bestaande proeven waarnemingen te gaan doen.
56.8.10 Optimalisatie van de teelt van suikerbieten tijdens de afnjpingsfase.
WA. Dekkers en P.A.M. Kromwijk
Nadat vorig jaar ineen oriënterend onderzoek een positief effect van de meeldauwbestrijding bleek,zal
ookditjaaronderzochtwordenwatheteffect isvaneenpreventieve bestrijdingvanmetname meeldauw.
Aandacht zalworden besteed aan het effect op de opbrengst vanhettijdstip van bestrijding en de duur
van de bescherming.
56.8.11 Modelmatige benadering van de groei van suikerbieten.
W.A.Dekkers
Door literatuurstudie en contacten met onderzoekers van andere instellingen worden ontwikkelingen
gevolgd op het gebied van de modelmatige benadering van de groei van suikerbieten. Bruikbare
ontwikkelingen worden toegankelijk gemaakt voor eigen onderzoek.
58.3.01 Bestrijding van de wortelvlieg.
J.Ph vanDriest
InAlkmaar zalonderzoek wordenverricht naarde bestrijding vandewortelvlieg inpeen en knolselderie,
waarbij verschillende methoden van bestrijding' (volvelds-, rijen-, en plantvoetbehandeling) en een
aanvullende gewasbespuiting beproefd zullenworden.Tevens zalde ontwikkeling vanhetgewas ineen
onbehandeld en een behandeld veld|e worden gevolgd.
58.4.02 Type-vergelijking van enkele waspeen cultivars met Amsterdamse Bak.
K.J.deVries
Deze proef was oorspronkelijk voornameli|k gericht op verbetering van smaak en kwaliteit van dezgn.
ondergooierspeen. De in 1981 in het onderzoek betrokken produktievergelijking, waarbij naakt zaad in
vijf hoeveelheden met de Minimer is uitgezaaid, zal in 1982 op de proeftuin Wieringerwerf worden
herhaald. Om te beoordelen of dit project ook in 1983voortgezet moet worden,zal naast de proef een
eenvoudige rassenoriëntatie met de nieuwste (Nantes) hybriden uitgevoerd worden.
62.9.02 Gebruikswaarde-onderzoek knolselderij.
J. deKraker
De bewaarbaarheid van knolselderij is een wezenlijk onderdeel van de totale gebruikswaarde van de
rassen.Ter toetsing van de bewaarbaarheid zijn de in 1981 beproefde rassen machinaal gerooid en in
cellen met natuurlijke en mechanische luchtkoeling opgeslagen. In de loop van het voorjaar zal de
houdbaarheid alsmede de verwerkingskwaliteit worden bezien.
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
gedeelde stikstofbemesting op de opbrengst en de bewaarbaarheid van knolselderij. In 1982wordt op
het PAGV in Lelystad een proef aangelegd met het ras Tropa, waarvan de knollen vervolgens op het
Sprenger Instituut bewaard zullen worden.
65.3.01 Witrot in uien.
J.M.M,vanBakelen R. Meier
Insamenwerking metdeStichting Nederlandse Uien FederatieteMiddelharniswordt onderzoek gedaan
naar:
—chemische bestrijding van witrot; het testen van vinclozoline, iprodione, procymidone en uienolie
—biologische bestrijding van witrot d.m.v. parasitaire schimmels (Trichoderma en Coniothyrium)
—onderzoek naar de manier van overblijven en verspreiding van de Sclerotien in plantuien
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—verband tussen besmettingsgraad van de grond en aantastingsgraad in het gewas
—verdeling van de Sclerotien in de grond
— invloed van tijd en vruchtwisseling, en de gewassen in die vruchtwisseling, op het aantal en de
kiemkracht van de Sclerotien.
65.4.02 Teeltoriëntatie stengelui,
N.J.Snoek
De oriëntatie van 1981 wordt voortgezet met:
a.een proef bij de vroege teelt ter verbetering van de opkweekomstandigheden bij stengelui en prei,
b. een proef bij herfstteelt met enkele varianten aangaande plantgetal, plantmethoden, aanaarden en
planttijden,
c. een eenvoudige teeltoriëntatie voor oogst tijdens en na de winter.
Vanuit dit onderzoek zal worden meegewerkt aan een produkttest van het Centraal Bureau van de
Tuinbouwveilingen.
66.3.01 Bladvlekkenziekten in prei.
J.M.M,vanBakelen R. Meier
Hetonderzoek naardebestrijdingvanFusarium culmorum wordt voortgezet,waarbijdedosering vanhet
dompelbad nader onderzocht zalworden.
De proeven ter bestrijding van bladvlekkenziekten en roest zullen worden herhaald met de middelen
chloorthalonil, captafol, iprodione, vinclozoline, procymidone en maneb. Mogelijk worden nog enkele
experimentele middelen getest.
66.9.02 Gebruikswaarde-onderzoek herfstprei.
P.van Rijbroek en P. Riepma
Landelijk envoortgezetonderzoek aancirca15rassenvanlateherfstpreiteAlkmaar,Wieringerwerf,Breda
en Meterik.
66.9.03 Gebruikswaarde-onderzoek winterprei.
P.vanRijbroek en P.Riepma
Vooronderzoek aan circa 15 nieuwe rassen/selecties winterprei te Alkmaar, Breda en Meterik.
69.3.01 Ziekten en bodemmoeheid in asperge.
J.M.M,vanBakel en R. Meier
Waarnemingen aandegrondontsmettingsproef teCastenray wordenvoortgezet. Hetonderzoek naarde
bestrijdingvanBotrytis wordt vervolgd metdemiddelen iprodione,maneb,vinclozoline enprocymidone.
HierbijzalookaandachtwordenbesteedaanheteffectvaneengoedeBotrytisbestrijding opdeopbrengst
in het jaar daarna.
Tevenswordt medewerkingverleendaanproeventervoorkomingvanschadealsgevolgvanhetoptreden
van bodemmoeheid bij herinplant.
69.4.02 Forceren van asperge op water.
K.J.deVries
Ditonderzoek wordt uitgevoerd ineen samenwerkingsproject metdeAfdelingTuinbouwplantenteelt van
de LHen het IMAG.
Na enkele forceerproeven met pollen-materiaal uit Wageningen zullen dit jaar 21/2-jarige pollen van de
mannelijke hybriden, die in Alkmaar zijn geteeld, worden getrokken bij verschillende water- en
luchttemperaturen.Bewaarde pollenvandeoogst 1982zullenwordengeforceerdinjanuari/februari1983.
70.9.01 Gebruikswaarde-onderzoek spinazie.
J. de Kraker
A. In vervolg op het vooronderzoek zullen de goed gebleken rassen nader worden bezien op hun
gebruikswaardevooreenindustrieteelt.Tevenszullendezerasenindedaarvoor inaanmerking komende
regio's worden beproefd om de geschiktheid voor deverse markt indeverschillende teeltseizoenen te
bepalen.
B. Nieuwe rassen met wolfresistentie tegen alle drie de fysio's zullen in een vooronderzoek worden
opgenomen.
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J.M.M,vanBakelen R. Meier
Indienin1982nieuwemiddelenterbeschikking komen,wordt hetonderzoek naardebestrijdingvanvalse
meeldauw (Bremia lactucae) in sla voortgezet,
72.4.02 Teelttechnische aspecten van nieuwe slasoorten.
J.Vlug
Teelttechnische asepcten van „nieuwe" slasoorten (kropsla, ijsbergsla en bindsla)worden bestudeerd.
Dit onderzoek is in 1981 begonnen en heeft goede resultaten gegeven. Het zal in 1982 grotendeels in
dezelfdeopzetwordenvoortgezet.Enkeleaanpassingen,voorwatbetreftderassenkeuze,zullenworden
aangebracht. De sla wordt in drie perioden geteeld. De proeven worden aangelegd in Alkmaar.
Om de randgevoeligheid van bindsla ook op een zwaardere grond nate gaan,zal tevens een proef in
Geestmerambacht worden aangelegd.
TeAlkmaar zullen voor oriëntatie enkele nieuwe kweekprodukten worden uitgeplant.
72.9.03 Gebruikswaarde-onderzoek kropsla.
F.vander Zweep
—voorjaarsteelt: zaaien eind jan.t/m half mrt.; 12 rassen
—vroege zomerteelt: zaaien begin t/m eind april; 10 rassen
—midden zomerteelt: zaaien begin t/m eind mei; 10 rassen
—late zomerteelt; zaaien begin t/m eind juni; 10 rassen
—= herfstteelt: zaaien begin t/m eind juli; 11 rassen
Proefplaatsen: Alkmaar (PAGV), Breda, Meterik, Wieringerwerf, Wageningen (RIVRO)
73.9.04 Gebruikswaarde-onderzoek van witlof voor trek op water.
G.van Kruistum en C.A.Ph.van Wijk
Voor detrekzonder dekgrond komen regelmatig nieuwe hybriden enselecties indehandel.Tertoetsing
vandeze nieuwe rassen/selecties met het bestaande sortiment zalvooronderzoek vanstart gaanop de
proeftuinen Breda enWieringerwerf voor de zeer vroege,vroege en latetrek. Het in 1981/1982 gestarte
vooronderzoek middenvroege trek zal in 1982/1983 op de reeds genoemde proefplaatsen voortgezet
worden.Omnategaanofderesultatenvan„trekopwater"ookgeldenvoor„trekzonderdekgrond",zullen
de rassen in Breda en in Ens ook in de kuil zonder dekgrond beproefd worden.
Teroptimalisatie vanhetforceerregimezalklimaatsonderzoek metrassenvoordemiddenvroege enlate
trek verricht worden.
73.4.05 Koeling en verbetering bewaaromstandigheden van witlofwortels.
G. van Kruistum
In samenwerking met het Sprenger Instituut wordt het onderzoek naar bewaring van witlofwortels bij
temperaturen beneden hetvriespunt voortgezet. Wortels vanverschillende herkomsten worden bij0,-1
en -2°C bewaard.
Deresultatenvanzeerlangebewaringbij-1°Cgevenaandatdezeerlatetrekmetopdezewijzebewaarde
wortels kanconcurreren met dezeervroege trek vanjonge wortels. Dezeteeltmethodenworden ook dit
jaar met elkaar vergeleken.
73.4.06 Onderzoek naar de kwantitatieve invloed vanfactoren,die van belang zijntijdens het forceren
van witlof op water.
G. vanKruistumen H.H.H. Titulaer
Hetonderzoek naardemeestgewensteklimaatsomstandighedenenforceerregimesvoordetrekvaneen
beperkt aantal witlofrassen op water wordt voortgezet. Hierbij staan kwaliteitsaspecten centraal.Tevens
wordt aandacht besteed aan de bemesting tijdens de trek.
74.9.01 Gebruikswaarde-onderzoek bleekselderij.
J. de Kraker
Vanwege detoenemende belangstelling voor groenblijvende,dus nietzelfblekende selderij,zalmeteen
geselecteerd rassensortiment in een vroege en een late teelt gebruikswaarde-onderzoek worden
uitgevoerd.
75.4.01

Forceren van rabarber op water.

- 29Dit project wordt afgesloten.
76.4.03

Bestudering van diverse teeltaspecten van „kleine" gewassen.

Tj.Buishand, J.J. Neuvel, N.J. Snoek en J. Vlug
In het kader van dit project wordt in 1982 oriënterend onderzoek gedaan dat gericht is op teeltduur,
produktie en kwaliteit bijverschillende zaai- en planttijden van een aantal kleine gewassen,zoals „nieuwe"
slasoorten, nieuwe bloemkooltypen, snijbietribben, paksoi en een aantal andere Aziatische gewassen,
rammenas, pâtisson, courgette, groenlof en knolvenkel.
77.3.01

Bestrijding van de kooMieg.

J.Pr?, van Driester] F.M.L. Kanters
In samenwerking met de proeftuin in Meterik wordt het onderzoek naar de bestrijding van de koolvlieg
(Chortophila brassicae Bouché) in rammenas voortgezet. Veel aandacht zal hierbij worden besteed aan
het juiste tijdstip van de gewasbespuitingen.
77.4.03

Bestudering van de mogelijkheden van winterteelt bij spitskool.

R.Booij en N.J. Snoek
De in 1981 aangelegde proeven te Alkmaar en Wiermgerwerf hebben betrekking op zaai- en planttijden
en plantleeftijden. Deze proeven worden in de loop van 1982 geoogst en verslagen. Waarschijnlijk zal
daarna een nieuwe proefopzet voor 82/83 volgen met aspecten die nog nader uitgediept moeten worden.
78.4.02 Verkorting van de oogstperiode en verbetering van de plannmgsmogelijkheden bij de teelt van
bloemkool.
R. Boo ij en N.J. Snoek
De proeven m.b.t. een temperatuurbehandelmg van het plantmatenaal zullen niet worden voortgezet.
In een continuteelt bloemkool (planten vanaf half mei) zal worden nagegaan in hoeverre het oogstpatroon
gedurende het seizoen overeenkomsten vertoont met het patroon van koolaanleg. Van een aantal
groeiregulatoren zal worden onderzocht of toepassing hiervan kan leiden tot een kortere oogstperiode.
Tevens zal worden onderzocht wat het effect van gefractioneerd zaad en precisiezaai (verschillende
zaaizaadhoeveelheden) is op de uniformiteit van plantmatenaal en of dit van invloed is op de lengte van
de oogstperiode.
78.9.04

Gebruikswaarde-onderzoek bloemkool weeuwenteelt.

C.A.Ph. van Wijk
In Alkmaar wordt een oriënterende proef met een aantal rassen en zaaitijden voor de weeuwenteelt
uitgevoerd. Van ouds werden hoofdzakelijk Mechelse en Alpha-typen gebruikt voor deze teelt. De laatste
jaren worden echter ook latere rassen in de praktijk gebruikt. Ter toetsing van de vroegheid en het
probleem van hartloosheid is een vergelijking tussen eeistgenoemde en latere typen opgesteld.
80.4.01

Bestudering van de teelt van Chinese kool.

R. Booij
In 1982 zullen geen proeven worden uitgevoerd; getracht zal worden te komen tot een afsluitende
publikatie.
81.9.01

Gebruikswaarde-onderzoek rodekool - bewaarteelt.

C.A.Ph. van Wijk
Door de komst van nieuwe rodekool-hybriden v o o r d e bewaarteelt is in 1981/1982 vooronderzoek gestart
ter toetsing van hun gebruikswaarde t.o.v. de bestaande selecties. Dit onderzoek wordt in 1982/83
voortgezet. De kool wordt geteeld in de Geestmerambacht (verzorging vanuit PAGV-Alkmaar) en op de
proeftuin te Wieringerwerf. De bewaring wordt centraal uitgevoerd op de proeftuin te Wiermgerwerf.
82.9.01

Gebruikswaarde-onderzoek groene savooiekool (herfst- en winterteelt).

C.A.Ph. van Wijk
Hoewel bij de eerste introductie van groene kool-hybriden 5 tot 8 iaar geleden, al een volledig sortiment
aanbevolen kon worden, komen de laatste paar jaar verschillende zaadfirma's met nieuwe hybriden op
de markt. Ter toetsing van de gebruikswaarde zal daarom vooronderzoek van start gaan op de
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zal een bewaaronderzoek (ijsbewanng) aan dit onderzoek worden gekoppeld.
83.9.01 Gebruikswaarde-onderzoek spruitkool.
P. Riepma en P.van Rijbroek
A. Vooronderzoek aan circa 12 nieuwe hybriderassen te Beemster en Barendrecht, in beide gevallen
toepassing van doorpluk.
B. Voortgezet onderzoek aan circa 15 rassen te Beemster (doorpluk), Kloosterburen (doorpluk en
eenmalige oogst), Breda, Meterik en Ens (alle eenmalige oogst).
C. Landelijk onderzoek aan circa 15 rassen te Beemster, Dronten en Benthuizen. In alle gevallen
eenmalige oogst.
84.4.02 Invloed van stikstofbemesting op de groei van Deense witte bewaarkool.
H.H.H.H.Titulaer en J.Vlug
In1981is begonnen metonderzoek datalsdoel hadhetverschil inN-behoefttussen rassen,methoden
vanopkweek enplantafstanden nategaan.Erblijkenverschillen inN-behoeftetezijn,waarvoorde praktijk
belangstelling heeft. In 1982zaldaarom,opnieuw inde Geestmerambacht,een proef worden aangelegd
met enkele N-bemestingswijzen.
84.9.03 Gebruikswaarde-onderzoek witte kool voor zuurkool.
C.A.Ph.van Wijk
Bij„zuurkoolwitte"gaatdekweekactiviteitinallehevigheiddoor. Hoewelin1981onderzoek isafgesloten,
aandehandwaarvaneengoed rassenadviestegeven is,wordtditjaarweereenonderzoek gestart indien
de beschikbaarheid van arbeid op de proeftuin Wiermgerwerf dit toelaat.
Twaalf nieuwe rassen zijn voor dit onderzoek aangemeld, hoofdzakelijk voor de oogstperiode
september/oktober en november.
84.9.05 Gebruikswaarde-onderzoek vroege spitskool.
C.A.Ph.van Wijk
Naast selecties van het Eersteling-type heeft het type-sortiment talvanjaren nagenoeg geheel bestaan
uit de hybride Hispi. De introductie van een aantal nieuwe spitskoolhybriden maakt gebruikswaardeonderzoek noodzakelijk. Daartoe zullen proeven aangelegd worden met ±12 rassen op de proeftuin
Sappemeer en het PAGV te Alkmaar.
87.9.02 Gebruikswaarde-onderzoek doperwt.
J. de Kraker
Om meer informatie omtrent de gebruikswaarde, met name het produktievermogen en de verwerkingskwaliteit, van de momenteel belangrijke ronde en gekreuktzadige lichtgroene doperwt-rassen
teverkrijgen,zalditonderzoek wordenvoortgezet Nieuwe rassen die perspectief bieden zullen daaraan
worden toegevoegd. Voorts zal een begin gemaakt worden met het gebruikswaarde-onderzoek van
donkergroene kreukerwten.
87.4.04 Onderzoek naar het opbrengst- en kwaliteitsverloop van rondzadige en gekreuktzadige
doperwten.
P.H.M. Dekkeren J.J. Neuvel
Deproef wordt uitgevoerd met de rassen Perlette en Starlette,waarbii 7oogsttijden liggen tussenTm70
en het stadium van rijp zaad. Kwaliteitsbepaling op het Sprenger Instituut.
87.3.05 Bestrijding van valse meeldauw in erwten.
P.H.M. Dekkeren J.J. Neuvel
Valsemeeldauwwordt eentoenemend probleem bijdeteeltvandoperwten envanrijpteoogstenerwten.
Uit buitenlands onderzoek blijkt dateenzaadbehandeling perspectief biedt. In1982zal in samenwerking
met het IPO een proef worden uitgevoerd op het PAGV in Lelystad met de middelen Ridomil enAliette
87.4.06 Invloed van zaaidatum op groei en opbrengst van doperwten
P.H.M. Dekkeren J.J. Neuve!
Doperwtenwordengezaaidvanmaarttotbeginmei.Terwillevaneennoglangereoogstspreidingbestaat
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onvoldoende informatie. In 1982 wordt een proef aangelegd met een middelvroeg en een laat ras, die
beide op zes tijdstippen zullen worden gezaaid. Proefplaats Lelystad.
88.9.03 Gebruikswaarde-onderzoek tuinbonen.
J. de Kraker
Het witbloeiende tumbonensortiment zal op raseigenschappen worden beoordeeld waartoe in diverse
stadia zal worden geoogst. Tegenover deze kleinschalig uit te voeren proef zal in een grootschalig
opgezette proef op het regionale onderzoekcentrum Westmaas het opbrengstvermogen van de
aanbevolen rassen worden bepaald.
88.4.04 Verbetering van de peulzetting en de opbrengst bij tuinbonen en veldbonen met behulp van
chemische groeiregulatie.
P.H.M. Dekkeren J.J. Neuvel
In 1982zal in een proef in Lelystad het effect van een bespuiting met Alar (B9) op de opbrengst en de
drogestofdistributie binnen de plantworden onderzocht. Gelet zalworden op de invloed vanhet tijdstip
van bespuiten en van de concentratie van het middel. De proef wordt uitgevoerd met het tuinboneras
Bianka.
89.4.03 Verbetering van de peulzetting en opbrengst bij stamslabonen door chemische gewasregulatie.
G.vanKruislum
Het onderzoek met de experimentele groeiregulator BTS44584 wordt voortgezet. Het middel wordt op
twee tijdstippen tijdens de gewasontwikkeling gespoten in drie concentraties.
89.9.04 Stamsla- en stamsnijbonen.
J. de Kraker
A. Vooronderzoek met nieuwe rassen in een vroege en late zomerteelt te Lelystad.
B. Beproeving van voor een bepaalde zaaitijd geadviseerde rassen in verschillende teeltseizoenen te
Lelystad.
C.Voortgezet onderzoek met rassen die geschikt lijkenvoor teeltvoor deverse markt.Deze proef wordt
ineenvroegeenlatezomerteeltviadeproeftuin Bredainhandpluk uitgevoerdenineenzomerteeltwaarbii
machinaal wordt geplukt te Lelystad en eventueel nog andere proefplaatsen.
D.Voortgezet onderzoek te Lelystad met nieuwe stamsla- ensni|boonrassen die geschikt lijkenvoor de
teelt voor de verwerkende industrie.
E. Voortgezet inclusief regionaal onderzoek op uiteenlopende grondsoorten met voor de industrie
aanbevolen stamslaboonrassen; proefplaatsen Vredepeel en Nieuw-Beerta.
89.4.06 Bestudering van de invloed van teeltmaatregelen op de opbrengst en kwaliteit van enkele
produktieve zeer fijnpeulige stamslaboonrassen.
P.H.M. Dekkeren J.J. Neuvel
Ineen proef te Lelystad zullen de rassen Fran,Pros en Belami op drie tijdstippen worden gezaaid.Per
zaaidatum worden de rassen minimaal zes maal geoogst. Kwaliteitsbepaling op het Sprenger Instituut.
Tevens zal met het ras Pros een proef worden uitgevoerd met een variatie in rijenafstand en plantgetal.
De proeven worden geoogst met een proefveldbreedplukker.
90.9.01 Gebruikswaarde-onderzoek stokspekboon.
J. deKraker
Vooronderzoek met nieuwe spekboonrassen op de proeftuinen te Breda, Meterik en Sappemeer.
93.4.03 Aanpassing van de teelttechniek van de augurk aan de eenmalige oogst.
K.J.deVries
Het onderzoek naar de mogelijkheden om met behulp van groeiregulatie de sex-expressie zodanig te
beïnvloeden, dat het risico van mannelijke bloei bij „uitsluitend" vrouwelijk bloeiende hybriden tot nul
gereduceerdwordt,zalinAlkmaar inkas-enveldproevenwordenvoortgezet. Deelswordtdaarbi)gebruik
gemaakt van vrouwelijke planten waarin kunstmatig mannelijke bloei is opgewekt.
InLelystad wordt een proef aangelegd,die gericht isop hetverbeteren van de bedrijfszekerheid vande
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waarbij de bladonderkanten en de grond worden geraakt, op dtt punt perspectief biedt
93.9.06 Gebruikswaarde-onderzoek augurk.
F.vander Zweep
A. Voor- en voortgezet onderzoek met volledig vrouwelijke parthenocarpe rassen voor de meermalige
handpluk. Proefmonsters zullen op het Sprenger Instituut tot zoetzuur produkt verwerkt worden.
Deelname van tien rassen.
Proefplaatsen: Breda, Meterik, evt. tuinder in omgeving van Breda of Meterik.
B.Vooronderzoek metoverwegend vrouwelijke rassenvoor meermalige handpluk. Proefmonsters zullen
op het Sprenger Instituut tot zoetzuur produkt verwerkt worden. Deelname van elf rassen.
Proefplaatsen: Breda, Meterik, evt. tuinder in omgeving van Breda of Meterik.
96.2.01 Invloedvangrote giften drijfmest op de groei,opbrengst en samenstelling vansnijmaïs enop
de bodem- en waterverontreiniging.
BA. tenHagen H.M.G. van der Werf
Samen met IB, PR en ICW worden de meerjarige proeven met drijfmestgiften van 0 tot 300 ton/ha
voortgezet (Heino, Maarheeze). De nadruk ligt vooral op de verplaatsing van de mineralen inde bodem
en de verontreiniging van het grondwater (IB, ICW). In Heino wordt tevens nagegaan in hoeverre naast
drijfmest een aanvullende kunstmestgift gewenst is.Hierbij gaat hetvooral om devraag of het positieve
effect vaneen aanvullende N-gift ook bereikt kanworden met een kleine startgift als NP-rijenbemesting.
Daarnaast wordt in Heino en Maarheeze samen met IB en afd. TOB onderzoek gedaan naar de
perspectieven van drijfmesttoepassing in het gewas en de wijze waarop deze het beste kan worden
toegepast (slangen, injectie,wel/niet infrezen). Een gedeelteli|ke toediening van de dri|fmest nadezaai
zou eentijdige en betere grondbewerking enzaaitijdmogelijk maken envooral bijeen beperking vande
drijfmestgift mogelijk tot een betere benutting van de stikstof uit de drijfmest kunnen leiden.
96.2.02 Bemesting van snijmaïs.
B.A. ten Hag en H.M.G. vander Werl
In 1981 hebben we op veel percelen op klei (NOP) een slechte begingroei gezien die mogelijk kan
samenhangen met ammomakvergiftiging. Dit aspect, met name de rol van de bemesting (NPrijenbemesting) daarbij zal in proeven in Lelystad en de NOP nader worden onderzocht.
Op een perceel meteen laagPw-getalzaloriënterend aandacht worden besteed aanhet belangvaneen
juiste afstelling van de riienbemestingsapparatuur (diepte, afstand t.o.v. zaad).
Verder zal de regionale pH-proef te Vredepeel (1982 maïs) worden begeleid.
96.4.05 Consequenties van continuteelt voor de groei en opbrengst van maïs.
BA. ten Hag,H.H.H. Titulaer en H.M.G. van der Werf
Samen met de afd.TOB wordt de proef te Milheeze,waarin continumaïsteelt wordt vergeleken met een
maïs/bietenrotatie (bij 0 en 300 ton drijfmest) voortgezet.
Deaaltjesbestrijdingsproeven (zieook proj.32.3.03)worden niet voortgezet. Deresultaten in1979-1981
wijzen niet op een grote invloed van aaltjes op de maïsopbrengst.
Inwerkgroepsverband (PAGV, PR,CABO, LH,PD)wordt de wenselijkheid vanvruchtwisseling bij maïs
(vooral maïs/grasrotatie) bekeken en worden eventuele proeven daaromtrent voorbereid.
Daarnaast worden in de herfst 1982 enkele proeven over de grondbehandeling tussen de oogst en de
zaai (stoppelbewerking, groenbemester) voorbereid.
96.0.08 Eenvoudige opbrengstbepalingsmethoden bij snijmaïs.
BA. ten Hagen H.M.G. van der Werf
Het onderzoek naar de opbrengstschatting via volumemeting is afgesloten. Wel zullen ter begeleiding
van de praktijk jaarlijks enkele standaardbepalingen nodig zijn.
<
Samenmet PR,Oosterbeek enCebeco-Handelsraad wordt,evenals in 1981,nagegaan hoetoteenmeer
nauwkeurige bepalingvanhetds%endevoederwaarde kanworden gekomen.Vooral bijde uitgebreide
maïshandel is dit van groot belang, omdat afwijkingen in ds°/ogrote financiële consequenties hebben.
96.4.09 Invloed van de zaaltijd op de opbrengst en kwaliteit van snijmaïs.
BA. tenHagen H.M.G. van der Werf
De bestaande zaaitijdenproeven worden niet voortgezet.
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zaaizaad nader onderzocht worden.
Samen met het IMAGzal meer kwantitatieve informatie over het belang van een juiste afstelling van de
zaaimachine en nauwkeurig zaaien worden verzameld.
Verder wordt intwee proeven het perspectief van mengteelt van een vroeg en een laat ras onderzocht,
waarvoor hier en daar belangstelling is. Hierbij denkt men aan een betere bevruchting en aan
risicospreiding.
96.1.10 Grondbewerking en zaaibedbereiding bij snijmaïs.
B.A. ten Hag en H.M.G.vanderWerf
Het samen met de LH-vakgroep Grondbewerking uitgevoerde onderzoek naar de invloed van meer of
minder sterke verdichting vande bouwvoor op degroeivan maïswordt ongewijzigd voortgezet op twee
bodemtypen.Daarbijwordtookdeinteractiemetzeernatteomstandighedenviakunstmatigeberegening,
nagegaan. Samen met de afdeling TOB worden verschillende zaaibedbereidingsmethoden vergeleken
te Maarheeze.
Inde praktijk iseentoenemende belangstelling voor mechanische bewerking,vooral rijenfrees,inmaïs.
Niet duidelijk isof enonder welke omstandigheden dit perspectief biedt. Inproeven op een hoge droge
eneenlage nattegrondteHeinozullendaartoe methet IMAGendeafd.TOBverschillende bewerkingen
(frezen,cultivateren) worden onderzocht. Denadruk ligt hierbij op het opsporen vandeoorzaak vaneen
eventuele opbrengstverhoging om tot een duidelijk advies te kunnen komen.
Tevens wordt getracht in enkele PAGV-PD onkruidbestrijdingsproeven een opbrengstbepaling te
verrichten om informatie te krijgen over de invloed van de middelen envan mechanische bestrijding op
de opbrengst.
96.8.11 Teeltoptimalisatie bij snijmaïs.
B.A. tenHagen H.M.G. van der Werf
Indepraktijk blijftdesnijmaïsopbrengstvaakachterbijwatinfeitehaalbaarmoetwordengeacht.Ommeer
inzicht tekrijgen indeopbrengstmogelijkheden onderverschillende omstandigheden wordt inHeinoen
Lelystad naast de gangbare teeltwijze ook een „optimale" teelt vergeleken. Hierbij gaat het o.a.omextra
bemesting, meer planten/m2, extra gewasbescherming, beregening,etc. Inde proef te Heino is ook de
grondbewerking en kalktoestand opgenomen.
96.1.12 Invloed van storende lagen in het profiel op groei en opbrengst van sni|maïs.
Dit project is overgenomen door de Afdeling Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband, en wordt
voortgezet onder projectnummer 20.2.02.
96.4.13 Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van snijmaïs op praktijkpercelen.
KJ. Boer
Ditonderzoek wordtinsamenwerking metCR-Hengelo,Stiboka,IPO,LHenLEIvoorhettweedeentevens
laatstejaarvoortgezet. Deds-opbrengsten vanhetafgelopenjaar,op54vergelijkbare bedrijven inTwente
verkregen, hebben ook dit jaar grote verschillen gegeven.
Devele gegevens die in 1981zijnverzameld ende nogteverkrijgen gegevens over 1982zullen ons een
inzicht moeten geven waardoor deze verschillen tot stand zijngekomen.
99.4.05 Aspecten van fotoperiodiciteit en vernalisatie van groen- tegewassen.
R. Booij
De ontwikkelingen op dit gebied zullen d.m.v. literatuuronderzoek worden gevolgd. De aanwezige
literatuur zal toegankelijk worden gemaakt met een documentatiesysteem.
99.4.06 Verbetering van de veldopkomst
G.vanKruistume.a.
Volgen van de ontwikkelingen op het gebied van de opkomstproblematiek vanzaaizaad.
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