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PROJECTNUMMERING
Elke projectnummer bestaat uit vijf cijfers. De eerste twee cijfers betreffen hoofdgroepen van algemene
onderzoekterreinen: hetderdecijfer geeft hetvakterrein aan;hetvierdeenvijfdecijfer(1t/m 99)gevenhet
volgnummer aan,datgekoppeld isaandeeerstetweecijfers.
HOOFDGROEPEN VANALGEMENE ONDERZOEKTERREINEN (EERSTE TWEE CIJFERS)
Afdeling Bedrijfssynthese
01. opzet,begeleiding enevaluatie vanderesultatenvantechnische proefnemingen
02. structurele ontwikkelingen indeakkerbouw envollegrondsgroenteteelt
03. bedrijfsvoering enbedrijfsbeleid opakkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
04. afzet,prijsvorming enkwaliteit

08. bedrijfseconomische advisering
09. overigonderzoek
Afdeling technischonderzoek in Bedrijfsverband
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

bewerkingssystemen
hoofdgrondbewerking
zaai-/pootbedbereiding
verzorgingsbewerking
stoppelbewerking
erosiebestrijding
grondontsmetting
werktuigkeuze
zaaienenpoten
berijding(incl.oogst entransport)
bodemgeschiktheid
grondverbetering
beregening
waterverbruik gewas
waterhuishouding vandegrond

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

anorganische bemesting
organische afvalstoffen
organische bemesting
teeltfreguentie en vruchtopvolging
grosiregulatoren
allelopatie
persistente stoffen indegrond
gewasbescherming
nematologie
mycologie
entomologie
onkruidkunde
cultuurgewas alsonkruid/-alswaardplant
kwaliteit
algemeen

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

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

-3Vakterreinen (derdecijfer)
1. bodem- engrondbewerkmg
2. plantevoeding
3. gewasbescherming
4. overigegroeifactoren en vruchtwisseling
5. werktuigen enarbeid
6. oogst en bewaring
7. verwerking,afzet enkwaliteit
8. optimale verhouding vande produktiefactoren
9. rassenengebruikswaarde
0. overige activiteiten
Enkelevoorbeelden:
01.8.14 Onderzoeknaardeopzet-enexploitatiemogelijkhedenvanvollegrondsgroenteteeltbedrijvenmet
bodemverwarming.
03.8.51 Liquiditeitsbewaking opakkerbouwbedrijven.
20.2.02 Invloedvanstorende lageninhetprofielopdegroeienopbrengst vansnijmaïs.
26.2.50 Toepassing vanafvalwaterzuiveringsslib indeakkerbouw.
69.4.02 Forceren vanasperge opwater.
Bij de projecten van de afdeling Onderzoek in de Regio's is aangegeven op welke proefboerderijen en
proeftuinen (*) hetonderzoek wordt uitgevoerd.Hierbijzijndevolgende afkortingengehanteerd.
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)
- GeertVeenhuizenhoeve (Borgercompagnie)
- Kooyenburg (Rolde)
- DeKandelaar (Biddinghuizen)
- Proeftuin „Noord-Limburg"(MeterikseVeld)
- Proeftuin „Noord-Brabant" (Breda)
- Proeftuinvoor deVollegrondsgroenteteelt indeprovincie Noord-Holland (Wieringerwerf)
- Rusthoeve (Colijnsplaat)
- Vredepeel (Vredepeel-Venraij)
-DeWaag(Creil)
- Wijnandsrade (Wijnandsrade)
- Westmaas (Westmaas)

Denamenvandegenen diefungerenals projectleider zijncursiefgezet.

Afdeling Bedrijfssynthese
Afdelingshoofd:J. Kamminga
Afgesloten project
01.8.11 Hetontwikkelenvaneenmodelterbepalingvandeoptimaleteelttechniekvaneengewasinrelatie
tothetteverwachten opbrengstniveau.
01.3.12 Economische evaluatie vandebestrijdingvanonkruid,ziektenenplageninbedrijfsverband.
PK. Cevaal, H.Preuter
BijdeafdelingTOBvan het PAGVwordt momenteel gewerkt aandeopzetvaneenadviessysteemvoorde
onkruidbestrijding inenkele belangrijke akkerbouw- engroentegewassen.Detechnische datadiemetde
ontwikkelingvanditsysteemwordenverkregenkunnenwordengebruiktomdeeconomischegevolgennate
gaanvanmeerofminder chemische bestrijding voor het bedrijfsresultaat.
01.8.14 Onderzoek naardeopzet-enexploitatiemogelijkhedenvanvollegrondsgroenteteeltbedrijvenmet
bodemverwarming.
R. Duijnhouwer, A.Schoneveld
Ten behoeve van de bedrijfseconomische begeleiding van het project zal verder wordengewerkt aande
ontwikkeling van een programmeringsmodel. Met behulp van dit model kan de bedrijfseconomische
informatiewordenverkregendieinzichtzalverschaffenomtrentdebetekenisvanbodemverwarmingvoorde
praktijk.
01.8.15 (nieuw) Economische evaluatie van bouwplannen met rooivruchten in nauwe rotaties en
continuteelt.
H. Preuter
De economische evaluatie zal betrekking hebben op de gegevens van het proefveld PAGV-1 over de
oogstjaren 1978t/m1982.
Hierbij zal bijverschillende grondbewerkings- enbemestingsvarianten eenbedrijfseconomischevergelijking worden uitgevoerd van continuteelt en 2- en 3-jarige rotaties met de gewassen consumptieaardappelen,suikerbietenenwintertarwe.
04.8.01 (nieuw) Onderzoek naar de invloed van energiekosten en de te stellen kwaliteitseisen op de
rentabiliteit vanvollegrondsgroentegewassen, bijeenaantaloogst-,bewaar- enafzetmethoden.
JA. Schoneveld
Voor de gewassen winterpeen, kroten en knolselderij zullen de volgende gegevens worden vastgesteld:
jaarlijkse produktie.afzet per periodeenbestemming.
Nagegaanzalwordenwelkegebieden voor debetreffende teelten c.q.bestemmingen belangrijk zijn.
Literatuuronderzoek zalwordenverricht.
Overleg met onderzoek en voorlichting zal plaatsvinden overeentehoudenenquête,uitvoering vandeze
enquête en verwerking van de gegevens. Deenquête betreft bewaarkosten (opslag- en energiekosten),
bewaarverliezen enarbeidsbehoefte bijverschillende oogst-,bewaar- enafzetmethoden.
08.0.01 Onderzoekten behoevevandeverstrekkingvankwantitatieveinformatievoordebedrijfseconomischeadvisering indeakkerbouwendegroenteteelt indevollegrond.
M.v.d.Ham,S.Janssens,W.P. Noordam
Dooruitgavevan"Kwantitatieve informatie voor deAkkerbouw endeGroenteteeltindeVollegrond"zullen
wederomdenieuwstetechnische/economische datawordengepubliceerd.Opbasisvandezegegevens
zullentevensdestandaardmatricesvoordekleigebieden,dezand-enveengebiedenenvoorbedrijvenmet
overwegend groenteteelt, geactualiseerd worden. Nagegaan zal worden in overleg met het CAD
bloembollenteelt in Lisse, in hoeverre deze uitgave uitgebreid kanworden met gegevens over bepaalde
bloembolgewassen.
08.8.05 Het opstellen van standaardmatrices voor de bedrijfseconomische advisering van kleinere
bedrijven metoverwegend groenteteelt.
PK. Cevaal, R.Duijnhouwer,J.A.Schoneveld

Erzal worden proefgedraaid met het ontwikkelde modelendebijbehorende programma's.Tevenszalhet
systeem worden geïntroduceerd bij de regionale voorlichtingsdiensten. Dit laatste zal gebeuren door in
overleg met de consulentschappen het ontwikkelde adviseringssysteem op een aantal bedrijven toe te
passen.
08.8.07 Hetopstellen vanrepresentatieve bedrijfsopzetten voor deverschillende akkerbouwgebieden.
H. Preuter
Degemiddelde bouwplannen zullen per rooivruchtenklasse met behulp vanhet beschikbare akkerbouwprogrammeringsmodel worden doorgerekend en de resultaten zullen aan de actuele situatie worden
getoetst.
08.8.08 Het ontwikkelen van een bedrijfseconomisch adviseringssysteem zonder optimaliseringstechniek.
PK. Cevaal. H.Preuter
Voor bedrijven met een relatief eenvoudige bedrijfseconomische vraagstelling zalworden nagegaan op
welke wijze het beste een geautomatiseerd systeem van gegevensregistratie kanworden ontwikkeld en
toegepast. Tevens wordt onderzocht, hoe een dergelijk systeem kan aansluiten op een eveneens
geautomatiseerd systeem vanbednjfsbegrotingen bedrijfsadministratie.
09.8.01 Onderzoek naar de bedrijfseconomische betekenis van actuele ontwikkelingen in de teelt en
bewaringvanakkerbouw- en vollegrondsgroenteteeltprodukten.
JA.Schoneveld
Hetonderzoek naar het optimale plantgetal bijdewitlofwortelteelt inrelatietot hettrekresultaat zalworden
afgerond.
Nadat aanvullende informatie isverkregenoverdearbeidsbehoefte,dearbeidsorganisatieendemogelijke
mechanisatievormen bij deteelt van herfst- en winterprei,zal de bedrijfseconomische betekenis hiervan
wordennagegaan.
09.8.02 Onderzoek naar de bedrijfseconomische effecten van (zoet)watervoorziening in zuidwestelijk
Nederland.
PK.Cevaal
Inhetkadervanhet "Zoommeerproject" zalgeparticipeerdwordenindewerkgroeplandbouwwatervoorziening. Hierbij worden de kosten ende baten van een goede landbouwwatervoorziening incombinatiemet
beregeningbepaaldvoorhetomliggendegebied.Deberekeningenzullenwordenuitgevoerdvoordehuidige
bouwplannen indevasttestellen gebieden,gegeven de bedrijfsstructuur.
09.0.03 Voorbereiding,invoering enbegeleiding vanautomatiseringssystemen voorhetPAGV.
R.Duynhouwer, G.Jeuring (StafgroepWiskunde)A.L.Smit(TOB)
Statistische programma's zullen verder worden ontwikkeld en aangepast t.b.v. het verwerken van
onderzoeksresultaten.
Hulpzalwordengeboden aan betrokken onderzoekers bijhetontwikkelenvanteeltbegeleidingssystemen,
waarbijvoorlopig deonkruidbestrijding inenkeleakkerbouw- engroentegewassen centraalzalstaan.
Overwogenwordt omeenConsulentschap tebegeleidenbijhetontwikkelenvaneenattenderingssysteem
opbasis vanbouwplangegevens e.d.vandebetrokkenboeren.
Voor de opslag en verwerking van klimaatsgegevens t.b.v. het onderzoek in diverse gewassen zullen
programma's wordenaangepast enontwikkeld.

LEI-detachementbijhet PAGV
02.8.55 Produktiemogeli]khedenen bedrijfsresultaat inhetzuidwestelijke kleigebied(LEI-nr.332).
BJ.M. Meijer
Devoorhetbegrotingsonderzoekbenodigdegegevenszijndoordebetrokkenregionaleconsulentschappen
verzameld.
Door de ingekrompen onderzoekcapaciteit is echter nog niet aan het begrotingsonderzoek begonnen.
Vermoedelijkzalbegin1983hetonderzoekkunnenwordengestartdooreenwetenschappelijkonderzoeker,
dieopbasisvandeZ-formatieplaatsenregelingzalwordenaangetrokken.
03.8.51 Liquiditeitsbewaking opakkerbouwbedrijven (LEI-nr.334).
R.H.Lalkens.B.J./M. Meijer
Per1mei1982iséénakkerbouwbedrijf inadministratiegenomen,waarophetteontwikkelensysteemvoor
het bedrijfsbeheer zal worden getoetst. Deontwikkeling van hetliquiditeitsbewakingssysteemzalworden
voortgezet.
02.1.53 Perspectieven voorakkerbouw oplichteendroogtegevoelige gronden(LEI-nr.339).
BJ.M. Meijer
Hetonderzoek met behulp vanbedrijfsmodellen isgepubliceerd.Eenverslagvandevierstudiebedrijvenin
Midden-Limburg over deboekjaren 1976/1977t/m 1 980/1981 zalwordenopgesteld,waarna het project
wordtafgesloten.
04.7.50 Macro-enmicro-economische aspecten vandeaardappel(teelt).(LEI-nr,340).
J.Groenwold,D.W.deHoop,B.J.M.Meijer,K.J.Poppe,J.Schneider,L.C. Zachariasse
- Fabrieksaardappelen (LEI-nr.340-1 ).
De ontwikkelingen in de fabrieksaardappelteelt worden gevolgd. Er is een middelbaar onderzoeker
aangetrokken,dieeenbedrijfsvergelijkendonderzoekzaluitvoerenmetbehulpvanfactoranalyse.Omtrent
deonderzoekopzet wordt overleg gevoerd metPAGV,Consulentschap,Avebe,etc.
- Consumptie-aardappelen(LEI-nr.340-2).
Doorgebrekaanonderzoekcapaciteit zalin1982en1983aanbestuderingvandeconcurrentiepositievan
de aardappelteelt op basis van de ontwikkelingen inbelangrijkrijke produktiegebieden inde EGweinig
aandacht kunnenworden besteed.Daarom isbeslotenditonderzoekophethoofdkantoorvoorttezetten.
Dedocumentatie vanontwikkelingen opconsumptie-aardappelgebied wordt voortgezet.
- Pootaardappelen (LEI-nr.340-3).
Deadministratievanzesakkerbouwbedrijven metstamselectie-activiteitenwordt voortgezet.
Eenconceptrapportoverhetonderzoeknaardeeconomischeaspectenvanstamselectieinbedrijfsverbandisgereedgekomenenzalbegin1983wordengepubliceerd.Dedocumentatieomtrentontwikkelingenin
depootaardappelteelt wordt voortgezet.
02.8.54 Analysevandeontwikkelingen opBIEB-bedrijven(LEI-nr.343).
R.H. Lalkens, B.J.M.Meijer
De bewerking en analyse van het omvangrijke cijfermateriaal vindt voortgang. Met de rapportering is
begonnen endezezalhet komendejaar gereedkomen.
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AfdelingTechnisch Onderzoek in Bedrijfsverband
Afdelingshoofd:C.A.A.A. Maenhout
Afgeslotenprojecten:
16.3.02 Onderzoek naar de invloed van grondontsmetting op het voorkomen van ziekten, plagen en
onkruiden enopdekwaliteit enhet opbrengstniveau vangroentegewassen.
22.1.05 Beregeningsonderzoek metvollegrondsgroentegewassen openkeleregionaleonderzoekcentra
inhetzuidendeslands.
26.2.03 De invloed van toediening van afvalzuiveringssiib op de opbrengst en kwaliteit van akker- en
tuinbouwgewassen.

10.1.01 Onderzoek naardetoepassing van nieuwe grondbewerkingssystemen.
L.M. Lumkes. e.a.
Hetonderzoek omtrent uiteenlopende (grond-)bewerkingssystemen,inclusief beddenteelt.wordtintensief
voortgezet.DankzijeenEG-subsidiekaneenuitgebreiderprogrammavanwaarnemingenengegevensverwerkingwordenuitgevoerd.
Over lopendenafgesloten onderzoekworden publikaties samengesteld.
10.1.02 Deinvloedvantractie,werktuigen enbewerkingstechnieken opgrondengewas.
L.M. Lumkes, e.a.
Mede dank zij een EG-subsidie kan het onderzoek omtrent de invloed van grondgebruik op de
bodemstructuur worden voortgezet.
Diversemechanisatievraagstukken krijgeninhetkadervanditprojectaandacht,waaronderwerktuigenen
technieken voor zaaibedbereiding op zandgrond, methoden van onkruidbestrijding en aanpassing van
oogstmachines opbeperking vanverliezen.
Verbetering van de kwaliteit van het werk en mogelijkheden tot besparing vanenergieofwijzigingvande
energiebron hebbenbinnendit project ook aandacht.
AandeontwikkelingvandelandbouwmechanisatieinBraziliëzalwordenbijgedragenbijwijzevanvervolgop
eenin1982 uitgevoerd consultantsbezoek.
11.4.01 Onderzoek naarderelatievruchtwisseling,hoofdgrondbewerking en bodemstructuur.
L.M. Lumkes
Eriseengroeiendezorgomhetbehoudvandebodemstructuur bijnauwebouwplannenindeakkerbouwen
indeintensievevollegrondsgroenteteelt.Hetblijktmoeiijkomdejuistematentevindenwaarmeedefeitelijke
bodemfysischeachteruitgang gemeten kanworden.Tochzullenpogingen hiertoeworden voortgezet.
15.1.03 Onderzoek naar de wijzen van bodemstabilisatie (bodemconditie) opstuifgevoelige enslempgevoeligegronden.
L.M. Lumkes, e.a.
Het systeem van gelijktijdig bieten en gerst als bodembedekker zaaien op stuifgevoelige grond heeft
inmiddels indepraktijk inganggevonden.Voor deaangepasteonkruidbestrijdingisbijdeboerennogmeer
kennisnodig.
16.4.01 Onderzoek naardegevolgenvangrondontsmetting voor hetbouwplan.
O. Hoekstra
Hetonderzoek naardeeffectenvangrondontsmettinginhetbouwplanzalwordenvoortgezet.Denadrukblijft
liggen op lange termijneffecten. In bestaande vruchtwisselingsproeven zal hieraan aandacht worden
besteed.InoverlegmetCAPPOL,1RSenregionaleconsulentschappenzalwordennagegaaninhoeverrede
bietenmoeheidsbestnjdingsproeveninhetzuidwesten indit project vervolgd moetenworden.
20.2.01 Onderzoek naardeinvloedvanhetbodemprofielopdeopbrengstendekwaliteitvanakkerbouwenvollegrondsgroentegewassen.
P. Nicolai, D.A.vanderSchans
Aanditproject zalin1983nietwordengewerkt.

-820.2.02 Invloedvanstorende lagen inhet profielopdegroeienopbrengst vansnijmaïs.
P.Nicolai. D.A vander Schans
Op veel gronden waar maïs geteeld wordt, komen in het profiel verdichtingen voor die de wortelgroei
belemmeren. Op een "ondiepe" beekeerdgrond met een zomergrondwaterstand van 130 cm minus
maaiveldzijn stroken gewoeld engespitfreesd.
Degewasontwikkeling enproduktie opdediversestroken wordt gedurende meerderejarennagegaan.
21.2.01 Onderzoeknaardeuitwerkingvanmethodenvanmechanischeverbeteringvanhetbodemprofiel
opdetechnische mogelijkheden van hetakkerbouwen vollegrondsgroenteteeltbedri]f.
P. Nicolai. D.A. vanderSchans
Doordetoenemendedrukopdebodemalsgevolgvansteedszwaardereaslastenzijnvragenoverheteffect
vanprofielverbetering,incombinatie met degrondbewerking sterktoegenomen.
In 1983za!hieraan vrij intensief worden gewerkt. Profielopbouw, -verbetering,grondbewerking.zaaibedbereiding,aanpassingstechnieken voorteeltoptimalisatiezullencentraalstaan.
23.1.01 Berekening van het waterverbruik van groentegewassen in de vollegrond in verschillende
teeltcentra over korte perioden metbehulpvanblokevaporimeters(ICW60.12).
A.J. Hellings. D.A.vanderSchans
Deeindrapportagevandeervaringenmethetgebruikvandeblokevaporimeterszalditjaargereedkomen.Er
zullen nog gewasfactoren worden bijgesteld.Nahetgereedkomenvanderapportagezalnogoverlegmet
vertegenwoordigers vanhet KNMI,deLHendeCAD'svoor bodemaangelegenhedenvolgen.
23.8.02 Watervoorziening inrelatietot gewasproduktie/gewasverdamping.
A.J. Hellings, D.A.vanderSchans
De verslaglegging en publikatie van de onderzoeksresultaten in 1981 en 1982 van beregening optwee
aardappelrassen,teweten Bintje enAstarte,zalgereedkomen.
Het onderzoek op het proefterrein "Sinderhoeve" te Renkum zal worden voortgezet met het gewas
suikerbieten.Destrookdiebestemdisvoordeteeltvaneengroentegewaszalmetspinazie(eventueelslaen
andijvie)beteeldworden.DezegewassenwordenalsbemestingsproefvanhetIB,deLHenhetPAGVbuiten
dit project om gefinancierd. Binnen dit project valt het beheer van het vochtregime en er zal van één
gewas/teelt eenvochtbalans wordenopgesteld.
De beregeningsapparatuur (automatisering) is nu uitgetest en in de afgelopen jaren vervolmaakt. De
aandacht zal vooral liggen bij het intensief doen van waarnemingen aan gewas (LAL opbrengsten,
bodembedekking,etc.)enbodemvocht,teneindederelatiegewasontwikkeling enwaterverbruiktekunnen
vastleggen.
25.2.04 Bemesting inbedrijfsverband.
H.H.H. Titulaer
Erzalditjaaraandachtwordenbesteedaandestikstofbemestingindeakkerbouwenwelinhetbijzonderaan
destikstofdeling bijaardappelen.
Ookzalerveelaandacht worden besteedaandebemesting vanwitlofwortelen bijdetrek opwater.
25.7.05 Onderzoek naar de invloed van het stikstofgehalte vandegrondendestikstofbemesting ophet
nitraatgehalte en de opbrengst van groentegewassen (i.s.m. IB, LH, CAD Bodemaangelegenheden
Tuinbouw).
H.H.H. Titulaer
Inveldproeven zalde inde projecttitel vermelde relatie worden onderzocht bijdegewassenspinazie,sla,
andijvieenrodebiet.
26.2.01 De invloed van de toediening van organische afvalstoffen op de fysische en chemische
bodemvruchtbaarheid binnenvruchtwisselingssystemen.
H.H.H. Titulaer
De stikstofwerking en mineralisatie van verschillende soorten organische afvalstoffen zal insitu worden
gevolgd.
Aan het EG-project "Soil Degradation" zal worden meegewerkt door het verwerkingsklaar maken van
gegevens vanhetproefveld "De Schreef".

26.2.02 De invloed van verschillende hoeveelheden en soorten drijfmest op de kwalitatieve en
kwantitatieve opbrengsten vanakker-entuinbouwgewassen.
H.H.H. Titulaer
Het onderzoek zalwordentoegespitst opdetoepassing vandunne mestinsmjmaïs.Daarnaast zalaande
handvan debeschikbare resultaten uit reeds verricht onderzoek eenevaluatie gemaakt worden vanhet
gebruikvandunne mest,rekening houdendmetdeinvoering vandewetopdebodem-engrondwaterverontreiniging.
26.2.04(nieuw) Onderzoek naardenawerkingvanhogegiftenafvalwaterzuiveringsslib indeakkerbouw.
H.H.H. Titulaer
Denawerkingvanhogegiftenafvalwaterzuiveringsslib zullennaeenaantaljarenonderzochtwordenopeen
grondmeteenhogepH(Prof.Dr.J.M.vanBemmelenhoeve)eneenmeteenlagepH(A.G.Mulderhoeve).
26.2.5 (nieuw) Onderzoek naar demogelijkheden vandetoepassing vannitrificatieremmersbijdiverse
soortenorganische mest.
H.H.H. Titulaer
Hoofddoel van dit onderzoek is het aftasten vandemogelijkheden omorganische mestverantwoord inte
passeninhetbedrijfssysteem vanakkerbouw- envollegrondsgroenteteeltbedrijven.
28.4.01 Onderzoek naardeonderlinge relatiesvangewassen.
O. Hoekstra
De opbrengstcapaciteit van aardappelen en suikerbieten wordt bepaald bij variërende frequenties voor
beide gewassen. In de nauwe rotaties wordt het effect van cumulatieve grondontsmetting op de
opbrengstcapaciteit vanhethelebouwplannagegaan.Voortswordtgezochtnaarhetcomplexvanoorzaken
dataandegesignaleerde opbrengstdepressies tengrondslag ligteninhoeverredezeongunstigefactoren
zijnopteheffen;o.m.wordenafzonderlijkeveld-enpotproevengenomen(onderzoek insamenwerkingmet
LH,CABO,IPO,IB,PDendeWCSteBaarn).
Daar deproef in1986wordt afgesloten iseen planopgesteld omindenogresterendejareneenmaximale
informatie uitdezeproeftebetrekken.
28.4.02 Onderzoek naar de produktiecapaciteit van aardappelen en suikerbieten in nauwe rotatie en
continuteelt.
J.G. Lamers, e.a.
Hetzwaartepunt van het project vormt devruchtwisselingsproef PAGV1. Na10jaar onderzoek iserinde
huidige opzet nog2jaar tegaan.Afrondende bepalingen worden verricht omdebodemvruchtbaarheidsverschillen in chemische, fysische en biologische zin vast te stellen. Dit gebeurt in overleg met vele
instellingen.
Hetonderzoek insamenwerkingmetBaarnomgeschiktebacterie-isolatentevindendieopbrengstdepressiesonder invloedvanvruchtwisseling kunnenterugdringen,isminder bemoedigenddanhetaanvankelijk
leek.Verder onderzoekzalmeerscreenendvanaardzijnomgeschikte isolatentevinden.
Schade als gevolg van het bietecysteaaltje kan mogelijk teruggedrongen worden door koolzaad als
vangplanttegebruikenentussendebietenrijentezaaien.Demogelijkheden lijkenbemoedigendenworden
verder onderzocht,voordat detoepassing indepraktijk getestwordt.
Kleefkruid vormt binnen de tweejarige rotatie aardappelen en suikerbieten en inde praktijk eenzodanig
probleem, dat een proef met 3 behandelingen, nl. Basagran, een Duphar-middel onder nummer en
mechanische bestrijding inaardappelenwordtuitgevoerd.
Voor de werkgroep bodemecosystemen zal op twee bouwplannen van "De Schreef" de hoeveelheid
organisch materiaal diejaarlijks wordt ondergeploegd bepaald worden.Om het model vanWind overde
vochtbalans opdezebouwplannentecontrolerenwordenaanvullende bepalingen verricht.
28.4.03 Onderzoek naargrondsoort- engebiedsgebondenaspectenvanvruchtwisseling.
O.Hoekstra, e.a.
Op de regionale vruchtwisselingsproeven te Westmaas en Feddemaheerd zal het onderzoek worden
voortgezet. De in 1981 gestarte proef op de A.G. Mulderhoeve zal in het onderzoek worden betrokken.
Gebiedsgebonden bouwplanaspecten krijgen aandacht.
28.4.05 Onderzoek naardeonderlinge relatiestussengewassen opvollegrondsgroenteteeltbedrijven.
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Afhankelijkvandeuitkomstenvandein1982aangevangenaspergepotproef teMeterikzalbeslotenworden
totmogelijkevoortzettingen indezerichting
Specialeaandachtzalverder besteedworden aanhetverschijnsel "cavity spot"inpeen(O.a.indeNOPen
omgevingKatwijk).
28.4.06 Onderzoek naar de onderlinge relaties tussen gewassen op akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroenteteelt.
AL.Smit
Inhetderdejaarvandevruchtwisselingsproefop"DeWaag"teCreilzalweerdeopbrengstenkwaliteitvande
peenbepaaidworden indeverschillende rotaties.
Deaanleg van het akkerbouw/groenteteelt vruchtwisselingsproefveldteLelystad (PAGV900) zalin1983
voltooidworden,terwijlinditjaarvoordeeerstekeerheteffectvanverschillendeakkerbouwvoorvruchtenop
deindeproef opgenomen groentegewassen gemeten kanworden.Vooraldevoorvrucht bietenbijuienzal
nauwkeurig gevolgdworden,i.v.m.klachten indepraktijkoverdezecombinatie.
28.4.07 Onderzoek naar de oorzaken van vruchtwisselingseffecten in het bouwplannenproefveld "De
Schreef"(Integratievanprojecten vanCABO,IB,LHenPAGV).
C.A.A.A. Maenhout
Inhetkadervanditprojectzullenviaprojectgroepbesprekingen enbilateralecontactendewerkzaamheden
in de verschillende projecten op elkaar worden afgestemd. Ook zal naar aanleiding van bereikte
onderzoeksresultaten,zowel inhet kadervanditintegratieproject alsdaarbuiten,derichtingvanhetonderzoekzonodigwordenbijgesteld.
28.4.08.(nieuw) Effecten vanbacterisatie opgewasenbouwplan.
J.G. Lamers, e.a.
Proevennaarheteffectvanbacterisatie bijaardappelenentarweinnauwerotatiewordeni.s.m.WCSBaarn
voortgezet. Nagegaan zal worden in hoeverre onderzoek naar bestrijding van bacterieziekten bij
aardappelenopdezewijzemogelijkis.
32.4.02 Onderzoek naardebetekenis vanvruchtwisselingsgebonden bietenpathogenen.
C.A.A.A. Maenhout, e.a.
Het onderzoek in het kader van het intensieve bietenteeltproject zal ongewijzigd worden voortgezet. De
vruchtwisselings/aaltjesbestrijdingsproef m.b.t. het gele bietecysteaaltje teVredepeel wordt ongewijzigd
voortgezet.
Oriënterendonderzoekzalwordenvoortgezetomdemogelijkhedennategaanvanhetbeperkenvanschade
door bietecysteaaltjes door hetzaaienvaneenwaardplant tussen debietenrijen.
32.3.04 Bestrijding vanslakken.
J.Ph. vanDriest
BijdebestrijdingvanslakkenopzwarekleigrondinwintertarweinGroningenbleekindeherfstin1981,dathet
drieentwee maalstrooien vanMesurolkorrels vóórennahetzaaieneenduidelijkeverminderingtotgevolg
hadvanhetaantalslakkenindeveldjestenopzichtevandeonbehandeldeveldjes.Indeherfstvan1982werd
dit onderzoek voortgezet, waarbij tevens enkele nieuwe middelen werden beproefd. Afhankelijk van de
resultaten metdezenieuwemiddelenzalin1983insamenwerking metdeafdelingOnderzoek indeRegio's
eennieuweproef opdeproefboerderij Ebelsheerd wordenuitgevoerd.
33.3.02 Stengelaaltjes ingroentegewassen (IPO4-4-2).
C. Kaai, C.P.deMoei
Insamenwerking metdeSNUiFzalopeenlichtbesmetproefvelddewerkingvaneenrijenbehandelingmet
ethoprofos(Mocap) worden onderzocht.
33.3.03 Incidenteel nematologisch onderzoek.
C.Kaai, O.P.deMoei
In het kader van dit project zijn mogelijkheden tot het doen van onderzoek naar onverwacht optredende
problemen.
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Bictecysteaaltjes in akkerbouw- en groentegewassen (IPO 4-4-4).

C.Kaai. O.P. de Moei
Op het proefveld teDirkshornzullenverschillende gewassen wordengeteeldomveld|cstecreecren met een
reeks dichtheden van het bietecystcaaltjc.
Op een licht besmet proefveld inZuidwest-Nederlandzalde invloed van enige systemische nematicidenop
de opbrengst van spruitkool ende vermenigvuldiging van het bietecysteaaltje opditgewas worden bepaald.
- Onderzoek naar de waarde van koolzaad om schade door en vermenigvuldiging van bietecysteaaltjes in
resp. op bieten te beperken, zal worden vervolgd.
- Het proefplekkenonderzoek m.b.t. het gele bietecysteaaltje zal worden voortgezet.
- Onderzoek naar de gebruikswaarde van bladrammenas en gele mosterd. In veldproeven zal de
waardplantstatus van zowel vatbare als resistente rassen van kruisbloemige groenbemesters (o.a.
bladrammenas en gele mosterd) op de populatie van het bietecysteaaltje worden onderzocht.
- Naast het onderzoek van enige middelen ter bestrijding van het bietekevertje inkroten door de proeftuin te
Wieringerwerf, zullen deze middelen ook op hun werking tegen bietecysteaaltjes worden onderzocht
33.3.05 (nieuw)

De betekenis van bietecysteaaltjes bij continuteelt van bloemkool.

C.P. de Moei
Via oriëntatie inhet koolgebied DeStreek zalwordenvastgesteld ofeninwelkedichtheden bietecysteaaltjes
in relatie tot langdurige continuteelt van bloemkool voorkomen.
Verder zal een begin gemaakt worden met onderzoek naar eventueel optredende schade.
34.3.01

Incidenteel mycologisch onderzoek bij groentegewassen.

J.J.H, van Bakel. R. Meier
Voortzetting van het onderzoek naar de wijze waarop de kool geïnfecteerd wordt en de bestrijding van
rotstruiken in kool
Hetonderzoek naardebestrijdingsmogelijkhedenvanvalse meeldauwwordtvoortgezet.Alsproefgewassen
fungeren augurk, bloemkool, sluitkool. erwt.
Onderzoek naar de bestrijding van witte roest (Albugo Candida) in Cruciferen wordt voortgezet.
Knolvoet in koolgewassen. Indien nieuwe middelen ter beschikking komen, wordt het onderzoek naar
bestrijdmgsmethoden voortgezet.
Medewerking wordt verleend aan het onderzoek naar bestrijdingsmogelijkheden van Phoma Ungarn in
bloemkool.
Onderzoek naar bestrijding van "rot" in winterpeen tijdens de bewaring.
35.3.01.

Incidenteel entomologisch onderzoek.

J.Ph. van Driest
In 1982 werd informatie ingewonnen over vraatremmende stoffen. Tevens bereikte ons klachten over
toenemende schade door boorsnuitkevers in bloemkool en sluitkool. Hieraan zal verder aandacht worden
besteed.
In samenwerking met dr Hille Ris Lambers wordt onderzocht welke soort van wollige wortelluis op karwij
voortkomt.
In 1983 zullen weer onverwacht opkomende problemen op het gebied van plagen worden onderzocht.
35.3.02

Bestrijding van aardrupsen.

J.Ph. van Driest
In 1982 werden op een bedrijf te Castricumtwee proeven uitgevoerd voor bestrijding van aardrupsen insla.
De populatie aan aardrupsen in beide proeven inaugustus was echter tegeringombetrouwbare conclusies
te kunnen trekken.
In1 983 zal worden getracht een perceel grond injuli/augustus kunstmatig te infecteren met een voldoende
aantal aardrupsen, waarna hierop een bestrijdingsproef in sla zal worden genomen.
35.3.03

Onderzoek ten behoeve van het vaststellen van bestrijdingsdrempels bij plagen.

J.PI). van Dnesl. e.a
In samenwerking met het IPO en verschillende proeftuinen en specialisten plantenziekten in de tuinbouw
wordt opeentiental plaatsen inNederland onderzoek verricht inspruitkoolommeer inzichtteverkrijgen voor
het vaststellen van bestrijdingsdrempels voor een complex van plagen in dit gewas
In 1982 werd inAlkmaar het onbehandelde gewas sterk aangetast door vijf verschillende rupsensoorten en
de melige koolluis. Regelmatige bespuitingen met permethrin en/of pirimicarb konden het gewas in de
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redelijktevoldoen.Uitdebesprekingvanderesultatenin1 982zalblijkenofwijzigingenindeopzetenaanpak
vanhetonderzoek in1983gewenst ofnoodzakelijk zijn.
35.3.04 Bestrijding vandewortelvlieg.
J.Ph. vanDriest
In1982werd inAlkmaareenproef uitgevoerdvoordebestrijdingvandewortelvlieginknolselderij.Doorhet
ontbreken van aantasting mislukte deze proef. Insamenwerking met CA Schagen wordt getracht inZuid
Schermer eengeschikt perceeltevinden,waar in1983eennieuwe proefzalwordengenomen.
Hierbijzalonder meeraandachtwordengeschonkenaaneenrijenbehandelingmetBirlanegranulaattijdens
hetplanten.
35.3.05 Bestrijdingvandekoolvlieg.
J. Ph.vanDriest
In 1982 werden in samenwerking met de afdeling Onderzoek in de Regio's proeven uitgevoerd voor de
bestrijdingvandekoolvlieg inrammenas,teAlkmaarenMeterikseveld.InAlkmaarbleek,datdetoegelaten
insekticiden BirlaneenPhytoso!hunuitstekendewerkingtegendekoolvlieg verloren hadden.Hetnieuwe,
nogniettoegelatenmiddelCuraterbleekderammenasechtervoorbijna100%tebeschermen.In1 983zalin
Alkmaar Curater verder beproefd worden in volveldsen rijenbehandelingen inverschillende doseringen.
TevenszulleninBredaenMeterikseveldinoriënterendeproevendewerkingvanBirlane,PhytosolenCurater
metelkaar vergelekenworden.
36.3.02 Onderzoek naardegebruikswaarde vanherbicidenvoor de vollegrondsgroenteteelt.
J.J.Jonkers
De belangstelling voor geïntegreerde onkruidbestrijding neemt sterk toe. Hierbij staat vermindering van
bestrijdingskosten centraal,terwijl het voorkomen van gewasschade bijdeteelt of volgteelt belangrijk is.
Gedacht kanwordenaanrijenbespuitingenonderbladbespuiting eventueelgecombineerd metschoffelen,
aanaarden enfrezen.Speciaal wat het mechanische gedeelte betreft,lijkenervoldoende mogelijkheden.
Gewassen als prei, kool, witlof en bonen komen in aanmerking. Nieuwe middelen of combinaties van
middelenworden ophuntoepasbaarheid ingroentegewassen bekeken bijenkele koolgewassen.
36.4.03 Deinvloedvangewas,teelttechniek envruchtwisseling oponkruidpopulaties.
H.F.M.Aarts, e.a.
In1983zalhetonderzoeknaardeinvloedvanhettijdstipendemethodevanhoofdgrondbewerking(vroegen
laat,ploegenencultivateren) opdeonkruidvegetatie insuikerbietenwordenafgerond.
Het onderzoek naar onkruidbestrijdingssystemen insuikerbieten wordt voortgezet en inwintertarwezelfs
geïntensiveerd. De nadruk ligt daarbij vooral opbestrijdingsdrempels enop integratie van chemische en
mechanische methoden.Voor beide gewassen iseen computerprogramma ontwikkeld datdeboermoet
helpen bij het nemen van beslissingen (wel of niet bestrijden, keuze methode, keuze herbicide). Deze
programma'swordengetest eneventueelbijgesteld.
Het onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de grootte en samenstelling van onkruidvegetaties
(seizoenenweer)wordt voortgezet.
Een aangepaste onkruidbestrijding in maïs voor gebieden waar een minimaal gebruik van herbiciden
voorgeschreven is wordt in samenwerking met onder meer Natuurmonumenten uitgeprobeeerd op het
landgoedOldenaller bijNijkerk.
36.4.04 Onderzoek naareigenschappen engedragvanakkeronkruiden.
W.G.M, vandenBrand
Hetverrichtenvanwaarnemingen inhetkadervanhetonderzoek naareigenschappenvanakkeronkruiden
geteeldalsmonocultuurzalgrotendeelswordenbeëindigd;denadrukzalkomenteliggenopverslaggeving
vanverkregenresultaten.Hetonderzoek naarhetgedragvanakkeronkruideninakkerbouwgewassenwordt
voortgezet.
37.3.01 Onderzoek naar de mogelijkheid om opslag van een gewas in volggewassen te voorkomen,
respectievelijk tebestrijden.
H.F.M. Aarts
Dein1982geplande publikatie over degeïntegreerde bestrijding vanaardappelopslag wordt verschoven
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inproject36.4,03.
39.3.01 Onderzoek naardemogelijkheden vangewasbescherming indekleinegroentegewassen.
J.M.M, van Bakel. R.Meier.J.Ph.vanDriest,J.Jonkers.C.Kaai
In het kader van dit project werden in 1982 insamenwerking met de Plantenziektokundige Dienst ende
Keuringsdienst voor Waren te Amsterdam vijf verschillende koolgewassen, stengelui en suikermaïs
behandeld met insekticidenen/of fungiciden,waarna monsters uitdezegewassen onderzocht wordenop
residuen
Jaarlijks vindt overleg plaats met de Plantenziektekundige Dienst en het CAD voor Plantenziekten en
Onkruidbestrijding in de Tuinbouw over de noodzaak van eventueel verder onderzoek met bestrijdingsmiddelen inkleinevollegrondsgroentegewassen.
In samenwerking met BASF (residu-onderzoek) wordt aandacht besteed aan de bestrijding van zwarte
kruineninsnijselderij.
In1983zaldeonkruidbestrijdinginkoolraapenzeeasternaderwordenbekeken.Verderzalinoverlegmethet
IMAG naar de toepassing van metam-natrium en de beregening na de toepassing worden gekeken;
eventueel naareencombinatie vanbeide.
39.0.03 Onderzoek naar de mogelijkheden van remotesensingtechniekenten behoevevan landbouwkundig onderzoek.
J.G. Lamers
Inverschillendepublikatieszalwordeningegaanopdegebruiksmogelijkhedenvandiversetechniekenvoor
veldonderzoek. Genoemd wordendemogelijkheden vanvliegtuigluchtfotografie, MultiSpectralScanning,
warmtebeelden en veldspectrometers, zoals die gebruikt zijn om verschillen ingrondbewerking (WS38),
verslemping(PAGV1 ),heterogeniteit vanpercelenvoor proefvelden engewassen vasttestellen.
Metnamehetonderzoek metdebiomassameterendelichtstokzijnveelbelovendomdebedekkingendeLAI
van gewassen te bepalen. Met behulp van modelsimulaties zullen en kunnen deverbanden nauwkeurig
bepaaldworden.
39.0.05 Deinvloedvanbedrijfssystemen opnatuur enlandschap.
H.F.M. Aarts
Eenverdere verfijningvindt plaatsvan hetsysteemwaarbijmussenwordenverdrevendoortorenvalken.In
samenwerking met Vogelbescherming is een proefopstelling ontworpen die het mogelijk moet maken
torenvalken naaréénplektelokken.
Hetstimulerenvandeaanwezigheidvanbunzingenteneindegrotepopulatiesfazanten,konijnenenrattente
voorkomen heeftookin1 983de aandacht.
In1983wordtgestartmetonderzoek omnategaanofdeafnamevandekerkuilenpopulatiehetgevolgisvan
veranderde bouwplannen enteelttechniekenof hetgevolgvanveranderingen inbedrijfsgebouwen.
39.0.07 Onderzoek naar de mogelijkheden engevolgen van hetgebruik vanafvalwarmte indeland-en
tuinbouw.
P. Nicolai]E.W.J.M.Mathijssen
In nauwe samenwerking met de afdelingen Teeltonderzoek en Bedrijfssynthese van het PAGV, de
proefstationsvoordeBoomkwekerij endeFruitteelt indeVollegrond,hetCABO,hetIB,hetICW,hetIMAGen
deLH(afd.Natuur enWeerkunde) zalin1983,naeeninloopperiodevancircaeenhalfjaar in1982,worden
gestart.
Bij3temperatuurniveaus.t.w.bodemverwarming metwater van1 )30°C constant,2)12°C indewinteren
25°C in de zomer en 3) onverwarmd zullen de teeltmogelijkheden worden nagegaan van (vroege) sla.
spinazie,zomerprei.vroegeconsumptie-aardappel,witlof,herfst- enwinterbloemkool,andijvie,aardbeien,
augurken,suikerbieten enboomkwekerijgewassen.Geletzalwordenopo.a.vervroeging,e.g.verlating,kgproduktie en kwaliteit. Daarnaast zal de nodige aandacht worden besteedaandefysische enchemische
bodemvruchtbaarheid enhet voorkomen van(bodem)pathogenen.
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Afdeling Onderzoek inde Regio's
Afdelingshoofd:M.A.vanderBeek
HoofdsectorAkkerbouw:M.A. vanderBeek
Hoofdsector Vollegrondsgroenten:H.Jonge Poerink
16.3.50FH Methoden vangrondontsmetting incombinatie mettoepassingvangranulatenter bestrijding
vanaardappelmoeheid opzavelgrond.
J.K. Ridder
De bestrijding van aardappelmoeheid geeft vaak teleurstellingen op zavelgronden. Vooral op zwaar
besmettepercelenishetdevraagofhetinjecterenvandichloorpropeenofmetam-natriumalleenvoldoende
is.Omdatdebestrijding indetoplaagtewensenoverlaat,zoueencombinatiemetgranulatendebestrijding
kunnenversterken
Hoe groot het probleem is mag blijken uit het feit dat op besmette grond geen pootaardappelen mogen
wordengeteeld.
21.1.50WG Heteffect van hetmengenen/of brekenvandeondergrondbijeenprofielmeteenstorende
zandlaag opca.25cmdiepteopdeopbrengst enkwaliteit vaneenaantalakkerbouwgewassen.
Th. Huiskamp
Inhet westen vande NOP komen lichte zavelgronden voor met een dikke,storendezandlaag opgeringe
diepte.Debeworteling isopdezeprofielen meestal ondiep,metalle problemen vandien.Hetonderzoek is
gerichtophetmengenvandezezandlaagmetdeondergrondenheteffecthiervanopdeopbrengstenkwaliteitvaneenaantalakkerbouwgewassen.
21.1.51 WS/RH Invloed van het losmaken van de ondergrond van zavel- en kleiplaatgronden op de
vochtvoorziening,bewortelingenproduktie van landbouwgewassen.
J.AIblasenG.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. De proeven zijn aangelegd op proefboerderij Westmaas (zavel met aflopend profiel),
Werkendam (kleiopzand)enproefboerderij Rusthoeve(matiglichtezavelopzeerlichtezavelondergrond).
Naast onbehandeld wordeno.a.deobjecten woelentot80cm diep,woelen enspitfrezenvergeleken.
Viadewerkgroep "Losmaken ondergrondZuidwesten"wordt metlandelijke instellingen samengewerkt.
26.2.50BEM/AGM Toepassing vanafvalwaterzuiveringsslib indeakkerbouw.
M.A.vanderBeekenA deJong
Doordetoenemende produktievanafvalwaterzuiveringsslibwordtsteedsmeerdevraagactueelinhoeverre
ditslibindeakkerbouwkanwordentoegepast.Ineenzestalregio'swordtsinds1977onderzoekverrichtmet
hoeveelheden slib van 0, 10 en 20 ton ds/ha aan de hakvruchten. Tevens worden per slibtrap 5 Nhoeveelheden gegeven om de stikstofwerking van het slib vast te stellen. Naast het bepalen van de
landbouwkundige waarde wordt nagegaan in hoeverre zware metalen ingewas engrondeenrolkunnen
gaanspelen.Bijditonderzoekwordt metenkele landelijke instellingen samengewerkt.
In1983wordt hetonderzoek mettwee proevenvoortgezet,deoverigevier proevenzijnafgesloten.
26.2.51GV/AGM/KB Onderzoek naar delandbouwkundige waardevanzuiveringsslibafkomstigvande
aardappelmeelindustrievoordeakkerbouwgewassen inhetfabrieksaardappeltelendgebied.
T. RozenveldenH.J. Houtman
Deaardappelmeelindustrie isbegonnenmethetzuiverenvanhetwaterafkomstigvanhetzetmeelwinningsprocédé, waardoor er vrij grote hoeveelheden slib ter beschikking komen. In dit onderzoek wordt de
bemestendewaarde(N-P-K),hetorganischestofeffect enhetgedragvandezwa,oinetalenbekekenbij0,3
en6tonds/ha.Bijdehakvruchtenwordenperslibtrap5N-hoeveelhedengegevenomhetstikstofeffectvan
hetslibtemeten.
27.2.50WR Verhogingvanhetproduktievermogenvanlössgronddoorverbeteringvandestructuurd.m.v.
organische stof bijviervruchtopvolgingssystemen.
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OpdeZuidlimburgseakkerbouwbedrijven isdeslechte structuur enslempgevoeligheid(watererosie) één
vandegrootsteknelpunten.Inditonderzoekwordtnagegaaninhoeverretoepassingvanorganischestofde
opbrengstenkwaliteit vandegewassen endebodemstructuur blijvend kanverbeteren.
27.2.51 RH/WS/AGM Toepassingvaningedikte dunnevarkensmest indeakkerbouw.
J. Alblas.G.J.BomenT.Rozenveld
ngediktedunnevarkensmest.verkregenmetuitvlokmiddelenendezeefbandpers,bevatca25%drogestof.
Vansommigeelementenkomtinditprodukt relatiefveelvoor(bijv,PenCu),vanandereminder(bijv.NenK),
Delandbouwkundigewaardevandemestwordtindrieregio'sonderzochtinmeerjarigeveldproeven,waarbij
indeeerste plaats gekeken wordt naar defosfaatwerking. Daarnaast wordt de invloed vandeindemest
aanwezige metalen (CuenZn)opdegehalten inhetgewasenindegrondgevolgd.
28.4.50WS/FH Vruchtwisselingsonderzoek inverband met bouwplanvernauwing.
J. AlblasenJ.K. Ridder
Indepraktijk iseenontwikkeling naar bouwplanvernauwing aandegang,vooralwat betreft dearbeids-en
kapitaalsintensieveteelten (aardappelen ensuikerbieten). Devraagisofnauwebouwplanneneengunstig
financieel bedrijfsresultaat opleveren op korte en op lange termijn. Indit onderzoek worden vruchtwisselingssystemen met/zonder grondontsmetting (2-, 3- en 4-jarige rotaties) op lange termijn bestudeerd,
waarbij per rotatie gelet wordt op opbrengst, structuur en bewerkbaarheid vandegrond,plantenziekten,
onkruidenenstikstofreacties. Inditonderzoek wordt metlandelijke instellingen samengewerkt.
28.4.51 VP Onderzoek naar de invloed van intensieve vruchtopvolging en voorvruchteffecten op de
opbrengst enkwaliteit bijsuikerbieten opzandgrond.
J.B. Peusens
Het bouwplan van kleine akkerbouwbedrijven opzandgrond beperktzichvooraltot intensieveteeltenmet
eenhoogsaldo.Voordevruchtwisseling betekent ditnauwe rotaties,hetgeenproblemenkanveroorzaken
metdebodemgezondheid.Opdezebedrijvenstaat menook kritischtegenover maïsinhetbouwplan.Indit
onderzoek worden drie rotaties vergeleken: aardappelen - suikerbieten;snijmaïs - suikerbieten;granen suikerbieten.Aanhet referentiegewas suikerbieten wordenvier N-hoeveelhedengegeven.
28.4.53AGM Vruchtwisselingsonderzoek opveenkolonialegrond.
T. Rozenveld
De invloed wordt nagegaan van verschillende systemen van vruchtopvolging op debodemstructuur, de
bodemvruchtbaarheid, de gezondheidstoestand en op de opbrengst van de gewassen. Het aandeel
fabrieksaardappelen in het bouwplan is hierbij wisselend. In het onderzoek zijn 21 rotaties in tweevoud
opgenomen, waarbij steeds op de helft van de veldjes organische bemesting indevorm van stro en/of
groenbemesting wordt toegepast. Via een begeleidingsgroep wordt er door landelijke instellingen in dit
onderzoek samengewerkt.
28.4.52KB Onderzoek naardeopbrengst enkwaliteitvanfabrieksaardappelen metondermeersnijmaïs
alsvoorvrucht.
H.J. Houtman
Inhetgebiedwaaroverwegendfabrieksaardappelen wordenverbouwd,ismenzeerkritischtenaanzienvan
de opbrengst vanfabrieksaardappelen naeen gewas snijmaïs.(De mogelijke invloed van Atrazin isalin
onderzoekenblijfthierbuitenbeschouwing.) Hetonderzoek richtzichopdeinvloedvanmaïsalsvoorvrucht
indevruchtopvolging snijmaïs -fabrieksaardappelen,waarbijrunderdrijfmestaansnijmaïswordtgegeven
omhiervandeinvloedtekunnenbepalen.Tervergelijkingwordenderotatiesgranen-fabrieksaardappelen
ensuikerbieten -fabrieksaardappelen inhetonderzoek opgenomen.
28.4.54 WG Gevolgen vandeintensivering van hetbouwplan oplichtezavelgrondendoor het opnemen
vaneengroteraandeelrooivruchtenopdeopbrengstvandegewassenendegezondheidvangewassenen
grond.
Th.Hulskamp
DelaatstejarenheefthetbouwplanopdelichtegrondenindeNOPzichtsteedsmeerbeperkttotintensieve
teelten met een hoog saldo. Het gevolg iseen nauwe rotatie en een bijdeteelt van veel wortel-,bol-en

knolgewassen zeer intensieve bewerking van de grond. Indit onderzoek worden twee bouwplannen met
respectievelijk66en100%rooivruchtenvergeleken
28.4.55KB Invloedvangroenbemestingopdestikstofbehoefte,groeienopbrengstvandegewasseninhet
veenkoloniale bouwplan opzandgrond.
H.J. Houtman
Als gevolg van het nauwe bouwplan en de daarbij noodzakelijke grondontsmettingen. kunnen de
akkerbouwbedrijven in het fabneksaardappeltelend gebied weinig aandacht aan de organische stofvoorziening-en metnamedegroenbemesting -besteden.Wordtdenoodzakelijkegrondontsmettingopeen
ander tijdstip dan na het graangewas uitgevoerd, dan is de teelt van een groenbemestingsgewas wel
mogelijk. Onderzocht wordt wat het effect van verschillende vormen van groenbemesting is op de
stikstofbehoefte,groeienopbrengst vanfabrieksaardappelen ensuikerbieten.
35.3.50MV Bestrijding vanaardrupsen met behulpvanchemischemiddelen.
F.M.L. Kanters
Deschadedieaardrupsenineengrootaantalgewassenveroorzaken,kanerggrootzijn.Indepraktijkstuitde
bestrijding van aardrupsen met de gangbare middelen op bezwaren.Het lijkt er op dat de bestrijdingvan
aardrupsen met een daarvoor nieuw middel zeer effectief is.Nagegaan wordt bijwelke dosering vandit
middelgoede resultaten kunnenworden bereikt.
54.4.53FH Pootgoedbewaring envoorkiemen bijdeteeltvanpootaardappelen.
J.K. Ridder
Aardappelen,bedoeldvoor depootgoedteelt,dieinhetvoorjaar3à6 wekenbuitenstaanvoorhetafharden
vandekiemen,groeienmindervlotdanwanneerzebinnnenbijkunstlichtzijnafgehard.Tweeontwikkelingen
inde regio vragen hierbijomnaderonderzoek, nl,debewaring inde"schuurkas" endebewaring in"ton's
kisten".
54.1.59 WR Onderzoek naar de invloed van enkele methoden van pootbedbereiding opde kwaliteit en
opbrengst vanconsumptie-aardappelen bijvroegenlaatploegen.
J.B. Peusens
Delaatstejarenverslechtert dekwaliteit vandeoplössgrond geteelde aardappelen,waardoor deafzeten
rentabiliteit ingevaarkomen.Uiteerderonderzoek isgeblekendathetbrekenvandeverdichtingenonderde
bouwvoor een gunstige uitwerking heeft. Indit onderzoek wordt bekeken of hettijdstipvan ploegenende
methodevangrondbewerking invloed hebbenopdekwaliteit enopbrengst.
54.2.60WS Invloedvanstikstofbemesting enberegening opdeopbrengst enkwaliteit vanaardappelen.
J.AIblas
Dehoeveelheidteoogstenaardappelenwordt hoofdzakelijkbepaalddoordestikstof-envochtvoorziening.
Dekwaliteit lijkt beïnvloedteworden door deregelmaat indevochtvoorziening.
In dit onderzoek wordt nagegaan in welke mate gedeelde stikstofbemesting en een regelmatige
vochtvoorziening (beregening) deknolopbrengst en-kwaliteit beïnvloeden.
54.2.61WS Gedeelde kalibemesting vooraardappelenopkalifixerendegrond.
J.Alblas
Op kalifixerende rivierkleigronden in het Gelderse en Brabantse stroomgebied van Rijn en Maas sterven
aardappelente vroeg af bij een eenmalige kalibemesting vóór het poten gegeven.Gevolg hiervan iseen
tegenvallendeopbrengst enkwaliteit.Nagegaanwordtoferverschillenwordengevondenwanneerdekaliin
één-,twee-ofdriekeer wordtgegeven.
54.7.63FH Invloedvan looftrekken endoodspuiten opdeopbrengst enkwaliteit vanpootaardappelen.
J.K. Ridder
Debelangstelling voor looftrekken neemttoe.Deredenen hiervoorzijn:
- erbehoeft minder metchemische middelenteworden gespoten
- door latereloofvernietigingwordt eenhogereopbrengst verkregendanbijdoodspuiten
- dekwaliteit vanhetpootgoedzoubeterzijn,door minder knol-envirusziektenopenindeknol.
Dit project is opgezet om de juistheid van de veronderstellingen na te gaan. Tevens kan hiermee de
praktische bruikbaarheidvan looftrekken wordenverbeterd.

-1754.3.64FH Bestrijding vanGangreen(Phomaexiguavar.foveata)metgrondenpootgoedbehandelmgen
bijdeteeltvanpootaardappelen.
J.K. Ridder
Deaanwezigheid vanPhomaoppootaardappelen maaktdit materiaal ongeschikt voorvermeerdering.Dit
betekent dat een gewas met een kostprijs van ca. ƒ14.000,- per ha voor ca. ƒ5.000,- verdwijnt in de
veevoedersector.
Sanitairemaatregelenterbestrijdingvanditprobleemzijnnietvoldoendegebleken.Opeenaantalbedrijven
isdeteelt vanpootaardappelen dooraanwezigheidvandezeschimmelonmogelijkgeworden.
Met dit onderzoek wordt gezocht naar goede bestrijdingsmethoden door middel van knol- en grondontsmetting;verderwordt dewijzevan loofdodingbekeken.
54.2.65 KL/WG De toepasbaarheid van het huidige stikstofbemestingsadvies voor andere aardappelrassendanBintje.
Th. Hulskamp
Hetstikstofbemestingsadvies vooraardappelendatgebaseerd isopdehoeveelheidmineralestikstof inde
bodem is volledig afgestemd op het ras Bintje. Kennis omtrent destikstofbehoefte van andere rassen is
daaromnodig.
54.2.66 BEM Onderzoek naar de stikstof- enfosfaatwerking van afvalwaterzuiveringsslib, toegepast in
vloeibarevormbijaardappelen.
C. Mulder
Doordeuitbreidingvanhetaantalrioolwaterzuiveringsinstallatieswordtersteedsmeerslibaangeboden,wat
voor de akkerbouwgronden een goede aanvulling vande organische stofaanvoer kan betekenen.Naast
organischestof bevat hetslibstikstof enfosfaat.Nagegaanwordtwatdebemestingswaardeisvan0,50en
100 m3 vloeibaar slib (5-7% ds) per ha. Per slibtrap worden vijf N-hoeveelheden gegeven om de
stikstofwerking vanhetslibvasttestellen.
54.4.67KL/WG Plantaantallen bij pootaardappelteelt.
Th. Hulskamp
Bijdepootaardappelteelt blijken indepraktijk sommigen naarduidelijk hogereplantaantallen overtegaan
dan tot nu toe gebruikelijk. Er zal worden nagegaan in hoeverre plantaantallen tot ca. 100.000 per ha
voordelenquakg-enfinanciëleopbrengst biedentenopzichtevandegebruikelijke60.000à70.000planten
perha.
55.2.51GV/AGM/KB Onderzoek naar heteffectvanstikstofhoeveelheden,stikstofdeling entijdstipvan
toepassing opdeontwikkeling enopbrengst vanfabrieksaardappelen.
H.J. HoutmanenT. Rozenveld
Een gedeelde stikstofgift bij fabrieksaardappelen leidt mogelijk tot een betere benutting van de gegeven
stikstof. Hierbijzalvertraging vandeknolzettingvermeden moetenwordenendegroeiperiodezalzodanig
gereguleerd moeten worden dat naast een vroege start het gewas gedurende de groeiperiode zo lang
mogelijk produceert,dusgroenblijft.
55.2.52GV/AGM/KB Onderzoek naar destikstofwerkingvanpluimveedrijfmestmet/zonder toepassing
vaneennitrificatieremmerdiewordttoegediend vóórdeteeltvanfabrieksaardappelen.
H.J. Houtman,T. Rozenveld
De laatste jaren wordt intoenemende mate drijfmest toegepast vóór hetgewasfabrieksaardappelen.Als
gevolg van de grote aanvoer van mest viademestbank Gelderland betreftditvoornamelijk pluimveedrijfmest.Onderzochtwordtmethoeveelstikstof uitdezemestvoorhetfabrieksaardappelgewas rekeningmoet
wordengehoudenalsdezemestindeherfstofinhetvoorjaarwordttoegediend.Tevenswordtheteffectvan
een nitrificatieremmer (dyciaandiamide), toegediend gelijktijdig met de mest in de herfst, in dit project
onderzocht.
Hetonderzoek wordt insamenwerking met het IBinhetfabrieksaardappeltelend gebiedzowelopzand-als
dalgronduitgevoerd.
56.1.57 VP Bestrijding verstuiving zaaibed bij suikerbieten op zandgrond door het inzaaien van een
bodembedekkend gewas(zomergerst).
J.B. Peusens

Verstuiving van het zaaibed (winderosie) blijft voor de bietenteelt op dezuidoostelijke zandgronden een
probleem.Sindsenigejarenwordtonderzoekverricht metstrokenzaaivanzomergersttussendebietenrijen.
In het onderzoek wordt vooral de nadruk gelegd op de doding van de zomergerst (middelen) on op do
onkruidbestrijding bijdezeteeltmethode
In1983wordentevensenkelevloeibaremiddelen inhetonderzoek opgenomendionahetzaaienmaartijdig
voor deopkomst wordentoegepast
56.2.58WR Onderzoek naardeinvloedvankalkalsplantcnvoedende stofopdeopbrengstenkwaliteitbij
suikerbieten oplössgrond
J.B. Peusens
Hetpercentagevrije koolzure kalk bijlössgronden islaag.ook bijeenhogepH-KCIvandegrond.Mogelijk
heefteenversekalkbemestingeengunstigeinvloedophetsuikergehalteendesapzuiverheidvandebieten.
Hetonderzoek wordtuitgevoerdmettweekaIkmeststoffenbijtweehoeveelheden.Tijdenshetgroeiseizoen
worden er op meerdere tijdstippen monsters genomen om deCaioncnconcentratie inhet bodemvochtte
bepalen.
58.4.52NH Invloed plantdichtheden bijdeteelt opruggenopdeopbrengst ensortering vanwinterpeen.
G.J.M. Schroën
Deteeltvanwinterpeenvindtmeestalplaatsopvantevorengetrokkenruggen.Hetaantaltezaaienrijenper
rughangtsamenmetdeafstandtussenderuggenendegroottevanderuggen.Inditonderzoekwordentwee
rijenperrugbij75cmenéénrijperrugbij50cmvergelekenbij25,50,75en1 00planten/m2.Ditonderzoekis
eenvoortzetting vanlopendonderzoek meteengroter aantalobjecten.
62.4.50 WS Onderzoek naar stikstofbemesting, plantaantal, opkweekmethoden plantmateriaal en
bestrijdingvanwortelvlieg inknolselderij.
J. Alblas
In dit onderzoek betreffende de teelt van knolselderij worden de navolgende aspecten in afzonderlijke
proeven onderzocht:
a. dewijzevandelingvandestikstofbemesting:
b. hetoptimale plantaantal bijvierrassen;
c. opkweekmethoden vanplantmateriaal:
d. bestrijden vanwortelvlieg.
Voor hetonder dgenoemde wordt samengewerkt metafd. TOB.
66.3.51NB Nagaanvandeinvloedvanverschillende chemische bestrijdingsmiddelen opdestengelnatrotbacterie Erwiniacarotovora Bergey inprei.
C.J. Roelands
Deinvloedwordtnagegaanvangrondontsmetting,zaadontsmetting,herbicidebehandelingenendompeling
vanhetplantmateriaal ineenfungicidesuspensieopdebestrijding vangenoemde stengelnatrotbacterie.
69.9.50MV Onderzoek naar degebruikswaarde van nieuweaspergerassen.
F.ML. Kanters
Hetveredelingswerk bijaspergeheefteengrootaantalnieuwehybridenopgeleverd.Inrassenproevenwordt
bekeken in hoeverre deze nieuwe hybriden een aanwinst zijn voor het huidige,zeer beperkte sortiment.
Produktieeninhet bijzonder kwaliteitsaspecten zullen hierbijdebelangrijkste criteriazijn.
69.4.51 NB Nagaan van de invloed van planfafstand op produktie, kwaliteit en levensduur van het
aspergeras Limbras18entwee Lucullusstammen.
C.J. Roelands
Deinvloedvannauwereenruimereplantafstandenopkwaliteit,opbrengstenlevensduurvandeaspergezijn
bijdehuidigeaanbevolenLimbrasselectiesenhetnieuweDuitseaspergerasLucullusnognietonderzocht.
Daartoewordt hetonderzoek uitgevoerd bijdrieplantafstanden.
69.3.53 Bestrijding vanbodemmoeheid bijasperge.
F.ML. Kanters
De teelt van asperge staat al jaren volop in de belangstelling. Een toenemend probleem is echter de

bodemmooheid. Ervaring heeft geleerddaldeproduktieoppercelenwaaraleerderaspergewerdgeteeldzeker naenkelejaren-sterkterugloopt.Hetonderzoek richtzichopdevraagwelkedemogelijkhedenzijnbij
herinplantvanasperge.Bijditonderzoek wordt metanderen samengewerkt
69.3.54 MV Nagaanvandeinvloedvandobestrijdingswijzevan Botrytis cinerea inasperge.
F.M.L.Kanters
BijdeteeltvanaspergeisbestrijdingvanBotrytiscinereaeenbelangrijketeeltmaatregel.Vanafaugustustot
laatindeherfstwordenbespuitingenuitgevoerdomaantastingtevoorkomen.Deachterliggendegedachteis
dat door de assimilatiepenode te verlengen meer reservevoedsel indewortelstokken wordt opgeslagen
hetgeendeproduktieindevolgendejarentengoedekomt.Hetonderzoekiseropgerichtomdejuistheidvan
dezeveronderstelling nategaan
72.4.50NH Teeltvergelijkmg metgeperforeerde folieenAgrylopdematevanvervroeging vankropsla.
G.J.M. S'chroën
Naasthetgebruikvangeperforeerdefoliekomeneranderebedekkingsmaterialenindehandeldietoegepast
kunnenwordenomdeteelttevervroegen.VooralAgryl(gesponnendraden)blijktvoordelentehebbenboven
plastic folie (regelmatige waterdoorlating, minder schade aan het gewas). In Heemskerk zullen beide
bedekkingsmaterialen wordenvergeleken bijkropsla.
73.4.51NB Nagaanvandeinvloedvanhetzaaitijdstip opdeproduktie enkwaliteitvanhetmiddelvroege
rasZoomindelatetrekvan witlof.
C.J. Roelands
Onderzoek naardegebruikswaardevanhetmiddelvroegerasZoomindelatetrekvanwitlof.Vooralheteffect
vanlaterzaaienwordt nagegaan.Daartoewordt uitgegaanvandriezaaitijdstippenenvieropzetdatavande
wortelsvoordetrek.
73.4.52NH/NB Teeltmethodenwitlof bijdeextravroegetrek.
C.J.RoelandsenG.J.M. Schroën
Hetvervroegen vandewortelteeltdoorinapriltezaaienenaftedekkenmetgeperforeerdefolie,levertvaak
een onvoldoende trekrijpe wortel voor de trek in augustus. Een andere, duurdere mogelijkheid om de
wortelteelt te vervroegen is de opkweek van plantmateriaal,zowel losse als perspotplanten. Vergeleken
zullen worden de genoemde teeltmethoden, wel of niet afgedekt met folie, waarbij gelet wordt op de
lofopbrengst enlofkwaliteit inaugustus enseptember.
75.3.50 NB Onderzoek naar de invloed van grond- resp. gewasbehandelingen op de bestrijding van
Ditylenchusspec. inrabarber.
C.J. Roelands
Aaltjeskunneninrabarbergroteschadeaanrichten.Deaaltjesdringenvanuitdegronddeplantbinneninde
zone onder de zijknoppen waardoor rotting ontstaat. In dit project wordt nagegaan wat het effect isvan
grondontsmettingenplantbehandelingen metsystemische nematicidenopdebestrijdingvanDitylenchus
spec.Aanditonderzoek wordt doorlandelijke instellingen meegewerkt.
78.2.50NH Invloedvanstikstofgiften opdehergroei;opbrengst enkwaliteit vanwinterbloemkool.
G.J.M. Schroën
De hergroei van winterbloemkool in het voorjaar vraagt veel stikstof. Deinvloedvandevormwaarindeze
gegevenwordt (nitraat ofammoniak/ nitraat) endehoogtevandestikstofgiftopdehergroeiinhetvoorjaar
wordtonderzocht.Bovendienzalinaprilnogeenoverbemestingvlakvoordeoogstplaatsvinden(proefplaats
DeStreek).
80.9.50MV Rassenvergelijking Chinese koolvoor langdurige opslag indekoelcel.
F.M.L. Kanters
Bijdekleinegewassen heeft deteelt vanChinese kool nogalopganggemaakt;vooraldelateteeltgevolgd
door bewaring in de koelcel is de laatste jaren sterk in opmars. In de praktijk zijn de resultaten hiervan
wisselend.In1981 iseenrassenproef opgezetomnategaanoferbinnenhetsortiment rassenzijndiegoed
geschikt zijn voor -langdurige- opslag in de koelcel Het onderzoek wordt voortgezet en zo mogelijk
afgesloten.

-2083.2.50/51WS Stikstofbemesting voor spruitkoo!inrelatietotdestikstofvoorraad indegrond.
J. Alblas
Deoptimalestikstofgift lijktveelalniettewordenbereiktomdatspruitkool"ophetoog"wordtbemest.Twijfels
hieroverleiddetotonderzoekwaarbijdekernvraagisofeenstikstofadviesvoorspruitkoolterealiserenis.De
relatiestikstofvoorraadindegrondenoptimalestikstofgiftisinmiddelsbewezen.Nurichthetonderzoekzich
opderelatie ras-stikstofbehoefte (83.2.51WS).
84.6.51NH Onderzoek naarhetoptimaleaantalmalencirculerenvandekoelcellucht bijdebewaringvan
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 koeicellucht. Naast de
beperking vandeenergiekosten isvanbelang het behoudvandekwaliteit vandekool.
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Afdeling Teeltonderzoek
Afdelingshoofd:G.J.H. Grubben
HoofdsectorAkkerbouw:B.A. tenHag
HoofdsectorVollegrondsgroenten:G.J.H. Grubben
Gebruikswaarde-onderzoek o.l.v.P.Riepma (Rivro)
Afgeslotenprojecten:
41.1.01 Opbrengstbeperkende factoren bijdetarweteelt oplichtegrond.
42.3.03 Mogelijkheden vanlaterezaaivan wintergerst.
54.4.09 Onderzoeknaarverschilleninopbrengstenkwaliteitbijaardappelenopeenaantalbedrijveninhet
zuidwesten vanNederland.
54.7.13 Onderzoek naar de mogelijkheden van beïnvloeding van desortering en uitval bij consumptieaardappelen.
80.4.01 Bestudering vanchinesekool
Voortzettingonderandere nummer:
41.4.04 Invloedvangewasstructuur opdekorrelproduktie vangranen
(voortgezet in41.4.09).
41.4.05 Intensieveteeltsystemen bijwintertarwe (voortgezet in41.4.10).
58.3.01 Bestrijding van de wortelvlieg. Dit project wordt ongewijzigd voortgezet onder nr. 35.3.04(afd.
Technisch Onderzoek inBedrijfsverband).
77.3.01 Bestrijdingvandekoolvlieg.Ditprojectwordtongewijzigdvoortgezet ondernummer35.3,05(afd.
Technisch Onderzoek inBedrijfsverband).
41.3.06 Optimale ziektebestrijding intarwe.
A. Darwinkel
Terafsluitingvanditprojectwordtin1983nogéénproefaangelegdteLelystad.Daarbijwordthetbelangvan
eenvroegtijdige,preventieve bespuiting bijhetinaarkomenonderzocht.Daarnaastwordtindezeproefhet
nutvaneen lateManeb-bespuiting (tegelijk meteenluisbestrijding) nagegaan.
41.4.09 Opbrengstanalytisch onderzoek bijgraangewassen.
A. Darwinkel
Inzichtinhetpatroonvankorrelproduktiezalwordenverkregendoorvastleggingvanplantaantal,aaraantal,
aantalkorrelsperaarenhet1000-korrelgewicht.Gegevensdaaromtrentwordenineersteinstantieontleend
aan bemonstering van interessante objecten uit bestaande proeven (teeltmethoden, rassenproeven).
Daarnaast zal te Lelystad de invloed van de wijze ende hoogte van de N-bemestingop het proces van
korrelproduktie wordenbestudeerd.
41.4.10 Teelttechniek van hoog-produktieve wintertarwegewassen.
A. Darwinkel
Indekomendejarenzaldewijzeenhoogtevandestikstofaanwendingwordenbestudeerdinhaareffectop
gewasontwikkeling en korrelproduktie. In 1983 worden 8 N-bemestingsobjecten onderzocht bij 3
plantdichtheden(EH,RH,WR)enbij3rassen(FH,BEM,WS).TeLelystadzalhetonderzoekplaatsvindenmet
5N-objecten,3plantdichtheden en6rassen.
42.3.01 Invloedvanziektebestrijding enstikstofbemesting opdeopbrengst enkwaliteitvanwintergerst.

-22A.Darwinkel
Ditproject beperktzichtotéénproefopdeproefboerderijWijnandsrade,waarinmiddelseen10-talobjecten
getracht wordt de N-bemesting van wintergerst op lössgrond te verbeteren. Meer inzicht zal worden
verkregen door gedurende het groeiseizoen de beschikbare hoeveelheid opneembare stikstof periodiek
vastteleggen.Tegelijkertijdzaldeontwikkeling endestikstofopname vanhetgewaswordengevolgd.Het
onderzoek wordt samen metTOB uitgevoerd
42.8.03 Mogelijkheden voorverbetering vande brouwgerstteelt.
A.DarwinkelenR.Timmer
Ook in1983zaihetNederlandsGraanCentrumhetzomergerstonderzoekondersteunen.Deoptimalisatieproeven zullen worden voortgezet op het PAGV-proefbedrijf te Lelystad en op het regionale onderzoekcentrum Vredepeel De nadruk in deze proeven zal vooral liggen op verschillende standdichtheden,
voortkomend uit combinaties van stikstofbemesting en zaaizaadhoeveelheid. In aanvullend onderzoek
zullenaspectenalsziektebestrijding,groeiregulatie enraseffect bekekenworden.
Hetonderzoek zalinsamenspraak met hetCABO wordenuitgevoerd.
47.2.01 Deinvloedvandestikstofbemesting opdegroeienzaadopbrengst vanraaigrassen.
W.J.M. MeijerenS.Vreeke
In deze serie proeven wordt de optimale stikstofbemesting vastgesteld, rekening houdend met de
hoeveelheid mineralestikstof indebodem nadewinter. Inverband metdebelangstelling enhetbouwplan
van de proefboerderijen worden voor de oogst in 1983 vijf proeven aangelegd.Naast de hoogte vande
voorjaarsbemesting wordt daarbij nogmaals heteffect vaneenoverbemesting bestudeerd.
Op veenkoloniale grond worden tevens verschillende tijdstippen van inzaai opgenomen.Verder wordtde
vergelijking voortgezet vandezaadproduktie vanEngels raaionderdekvrucht met inzaai inopenland.
47.6.02 (nieuw) Criteria voor en bepaling van het gunstigste tijdstip voor het zwadmaaien van
graszaadgewassen.
W.J.M. MeijerenS.Vreeke
In1983wordtalsnieuwonderwerpeenonderzoekvoorbereidnaardecriteriavoorhetoptimaletijdstipvoor
zwadmaaien. Omdat graszaadgewassen onregelmatig afrijpen en weinig vastzadigheid bezitten is het
moeilijk de meest gunstige oogstperiode te bepalen. Enkele jaren geleden leek het eropdatmaaidorsen
terrein zou winnen. Maar door de gestegen energieprijzen en daarmee de hogere droogkosten worden
graszaadgewassen nuoverwegend inhetzwadgemaaid ennaaandrogengedorst.
Indeliteratuur enin(vroeger) PAGV-onderzoek isvoorEngelsraaienroodzwenk hetvochtgehaltevanhet
rijpendezaadgeschiktbevondenalsmaatvoordeoogstbaarheid.Indeliteratuurzijnzeerweiniggegevenste
vindenover deeffecten vanzwadmaaien opverschillende momenten inhetafrijpingsproces.Ook naarde
processen dieinhetgemaaide gewasgaandezijnis,voorzover bekend,geenonderzoekgedaan.
48.4.01 Bestudering vangroeienontwikkeling vanroodzwenk inrelatietotdezaadopbrengst.
W.J.M. MeijerenS.Vreeke
Hetdoelvanhetproject isbijtedragenaaneenverminderingvanderisico'sbijdezaadteeltvanroodzwenk.
Tegenvallende opbrengsten van eerstejaars gewassen zijn vaak het gevolg van een onvoldoende
gewasontwikkeling indeherfst voorafgaand aanhetoogstjaar. Deteler kanechter indeherfst envoorjaar
nauwelijks iets doen om de groei van een zwak gewas extra te stimuleren. Wel zijn er voldoende
mogelijkhedenomdeteeltvandedekvruchtwintertarwezoaantepassen,dathetondergezaaidegrasgewas
zichbeterontwikkelenkan,zonderdetarweopbrengst noemenswaardigteschaden.Deafgelopenjarenzijn
daarovergegevensverzameld.In 1983en1984wordennogenkeleproevengeoogstnaardeeffectenvande
inzaaitijdvandedekvrucht envan hetgraszaad endeverdelingvandestikstofgift aandetarwedekvrucht.
In dit project wordt de aandacht nu gedeeltelijk verschoven naar de herfstbehandeling. In eerstejaars
gewassen wordt "stikstofbemesting" en "maaien" opverschillende tijdstippengecombineerd.Daarnaast
wordtheteffectvanberijdenenstructuurbederf onderzocht.Alsderdeonderwerpbinnenditprojectworden
de toepassingsmogelijkheden van enkele groeiregulatoren bestudeerd. Gezien de in 1982 verzamelde
gegevenszijnopditterrein belangrijke ontwikkelingen teverwachten.
48.2.03 Deinvloedvanstikstofbemesting opdegroeienzaadproduktie van roodzwenk.
W.J.M. MeijerenS.Vreeke
Invervolgopproeveninvoorgaandejarenisvooroogst1983eenproefaangelegdomdegewasbehoefteaan
stikstof inherfst envoorjaar vasttestellen bijoptimalezaadproduktie.Uitdeproeven met roodzwenk inde
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van de graszaadopbrengsten veroorzaken. Hoewel bij de stikstofbemesting dus niet gauw grote fouten
gemaaktzullenworden,zaldehuidigeserie proevenvooralvoortgezet worden omdebodemstikstof in hot
adviestekunnenverwerken.Verderishetzinvolomnategaanofafwijkingenvanhetadviesgewenstzijnbij
zwakkeofzeer weelderig ontwikkeldegewassen.
49.4.01 Bestudering vangroeienontwikkeling vanveldbeemdinrelatietotdezaadopbrengst.
W.J.M. MeijerenS.Vreeke
Hetdoelvanhetproject isbijtedragenaaneenverminderingvanderisico'sbijdezaadteeltvanveldbeemd.
Tegenvallende opbrengsten van eerstejaars gewassen zijn vaak het gevolg van een onvoldoende
gewasontwikkeling in de herfst voorafgaand aan het oogstjaar. Deteler kan echter inherfst en voorjaar
nauwelijks iets doen om de groei van een zwak gewas extra te stimuleren. Wel zijn er voldoende
mogelijkhedenomdeteeltvandedekvruchtwintertarwezoaantepassen,dathetondergezaaidegrasgewas
zichbeterontwikkelen kan,zonderdetarwe-opbrengstnoemenswaardigteschaden.Deafgelopenjarenzijn
daarovergegevensverzameld.In1983en1984wordennogenkeleproevengeoogstnaardeeffectenvande
inzaaitijdvandedekvrucht enhetgraszaadendeverdelingvandestikstofgift aandetarwedekvrucht.
In dit project wordt de aandacht nu gedeeltelijk verschoven naar de herfstbehandeimg. Bij eerstejaars
gewassen worden in 1983 drie proeven geoogst waarin "maaien" en "bemesten" op verschillende
tijdstippen als factoren zijn gecombineerd. Daarnaast wordt het effect van berijden en structuurbederf
onderzocht. Inéénproef inoverjarig veldbeemdzijn bovendien groeiremmersopgenomen.
49.2.02 Deinvloedvandestikstofbemesting opdegroeienzaadproduktie vanveldbeemd.
W.J.M. MeijerenS.Vreeke
In vervolg op proeven in voorafgaande jaren zijn voor oogst 1983 twee proeven aangelegd om de
gewasbehoefteaanstikstof inherfstenvoorjaar vasttestellenbijoptimalezaadproduktievaneerstejaarsen
vantweedejaarsgewassen.!ndezeserieproevenwordtbeoogddebodemstikstofinhetadviesteverwerken.
50.4.01 Teeltonderzoek aanoliehoudendegewassen.
S. Vreeke
Nagegaanwordtofbijwinterkoolzaad eenintensievereteeltwijzebelangrijk hogereopbrengstenkangeven
en in hoeverre de gemiddelde praktijkopbrengsten afwijken van de maximaal haalbare. De invloed van
zaaitijd. intensieve gewasbescherming en een hoger bemestingsniveau wordt hierbij bestudeerd. Enige
specifieke vragen voor dezeteelt zijn door detoenemende belangstelling indeVeenkoloniën naarvoren
gekomen.Opdezeafwijkendegrondisdeoptimalezaaitijdmogelijk laterdandieopdezwaarderekleigrond.
51.6.01 Dezaadproduktie vanvezelvlas.
S. Vreeke
DeproduktieenexportvanzaaizaadisdebelangrijkstepeilervoordeNederlandsevlasteelt.Gezochtwordt
naarmogelijkhedenomdezaadwinningendevlasverwerkingteontkoppelen,waardoorhetrendementvoor
deboer kanverbeteren.Bijdedauwrootmethodezonder vooraf terepelenzijndezaadverliezentegrooten
neemt dekwaliteit vanhetzaadsterk af.
Veldrepelen heeft het voordeel dat het arbeidsintensieve hokken en schelven verdwijnt en het
warmwaterrootproces kan worden vervangen doordauwroot (milieuvriendelijker). Bijhetdorsenkandoor
eenlaagtoerentalvandedorstrommel(500toeren/min.)dorsbeschadingvanhetzwadwordenvoorkomen,
bijtwijfelkanophetlaboratorium bijdeNAK navraaggedaanworden.
Ditjaarzalworden nagegaan ofdoor maaienvan hetvlasinhetzwad,het plukkenkanvervallen.
54.1.01 Invloedvandevochtvoorziening opdeopbrengst enkwaliteit vanaardappelen.
D.Hartmans,J.F.HouwingenCD. vanLoon
Hogeplantdichtheden bij pootaardappelen zullenwelennietworden beregenend.Erzijnaanwijzingendat
beregening hetgunstigeeffect vaneengrotestanddichtheid opdesorteringaanmerkelijk kanvergroten.
Daarnaastzalineenafzonderlijkeproefdeinvloedvanhetvochtgehalteindegrondophetaantalaangelegde
stolonen,hetaantalaangelegde knollenenhetaantal uitgroeiendeknollenwordenbestudeerd.
Hetvochtgehaltezalwordenbeïnvloeddoormiddelvanverplaatsbarekappenc.q.extraberegening.Rondde
periodevanknolaanlegzullenwekelijks ondergrondse waarnemingen verrichtworden.
54.3.03 Onderzoek naardemogelijkheden vanbestrijding vanvirusziekten inaardappelen.
C.B. BusenA.Schepers
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Onderzoek op het iPO heeft uitgewezen dat de samensteiling van het voedsel van bladluizen de
vermenigvuldigmgssnelheid en de morfologische ontwikkeling van de luizen beïnvloedt. Een hoog
kaliumniveaueneenlaagstikstofniveauinhetvoedselremmendepopulatie-opbouw;deaanwezigheidvan
lithiumgaat devleugelvorming bijbladluizentegen
In een proef op praktijkschaal op het PAGV-proefbedrijf zal het effect van een hoge K 2 0, resp. lageNbemesting, alsmede van loofbespuitingen met LiCI, toegediend aan een virusziek gewas, op de
virusbesmetting van een naastgelegen, gezond gewas worden nagegaan. Dit onderzoek vindt plaats in
samenwerking met hetIPO.
A2.Denateeltvaneenidentieke proef in1982zalworden uitgepoot;hetgewaszalopvirusziektenworden
beoordeeld.
B.Bestudering vanhetvluchtgedragvanbladluizen.
Over de afstand waarover bladluizen zich verplaatsen na afvlucht van de voedselbron is onvoldoende
bekend. In een proef samen met het IPO zal getracht worden het vluchtgedrag nate gaan van detwee
bladluissoorten diehetbelangrijkstzijnbijdevirusverspreiding,nl.deperzikbladluisendeaardappeltopluis.
Hiertoe worden de bladluizen, die op een centraal punt worden losgelaten, op verschillende afstanden
hiervand.m.v.vangplatenweerteruggevangen.
54.3.04 Landbouwkundige aspecten van hetoptredenendebestrijding vanknolziektenbijaardappelen.
C.B. Bus, J.F.Houwing,CD.vanLoonenA.Schepers
A.Bestrijdingvanbacterieziekten
OphetPAGV-proefbedrijf enopdeproefboerderij Kooijenburgzalinsamenwerking methet IPOeenproef
worden aangelegd, waarin de mogelijkheid van besmetting van het gewas met zwartbenigheid en
stengelnatrot door middel van transport van bacteriën door de lucht zal worden nagegaan. Bacterievrij
pootgoed(rasBintje)wordtdaartoeuitgeplantopkorteafstandvanrijenaardappelenwaarvanhetpootgoed
kunstmatigmetzwartbenigheidisbesmet.Deoogstvanhetgewas,afkomstigvanhetbacterievrijepootgoed,
zal op het voorkomen van bacteriën worden getoetst. Nagegaan wordt of het mogelijk is een
bacteriebesmettingviadeluchttebestrijdendoorhetgewasregelmatigtebespuitenmetkoperoxychloride,
zoalsbijonderzoek inSchotland isgevonden.
B.Onderzoeknaarverschillendemethodenvanloofvernietigingteneindehuneffectopdesclerotiënvorming
vanRhizoctonia solaninategaan.
Erzijnaanwijzingendatsclerotiënvormingopdenieuwgevormdeknollenkanwordentegengegaandoorkort
voordeloofvernietiging dewortelsvandeplantendoortesnijden.Dezemethodezalwordenvergelekenmet
eenaantal methodenvan loofvernietiging.
54.4.06 Onderzoek naardeinvloedvandefysiologische leeftijdvanpootgoedopdegroeienontwikkeling
vanaardappelen.
J.F.HouwingenCD. vanLoon
A.Onderzoeknaardeinvloedvande(licht)kiemresp.defysiologischeouderdomvandeknolopdegroeien
ontwikkelingvanhetgewas.
In een veldproef zal bij de rassen Jaerla en Désirée de invloed van voorkiemen resp. fysiologische
verouderingvandeknolopdeontwikkeling van hetgewaswordennagegaan.
Tenbehoevevan hetonderzoek in1984zalvaneenzestalrassenpootgoedondergelijke omstandigheden
wordenvermeerderd.
B.Onderzoek naardeeisendieaardappelrassen stellenaanteeltomstandigheden.
Van veel (jonge) rassen is de reactie op gemakkelijk beïnvloedbare teeltomstandigheden onvoldoende
bekend.IndezeproefzalbijeenvijftalrassendeinvloedopdaglengteenN-voedingwordennagegaandoor
teelt bijsterk uiteenlopende poottijd(half aprileneindmei) enstikstofbemesting (80en250 kg/ha).
Tevens wordt een proef aangelegd,waarin heteffect vandeteelt opbeddenvan 11/2meter breedtewordt
vergeleken metdenormaleteeltwijzeopruggen.
C.Invloedvanknol-engrondtemperatuuropdeopkomst enbeginontwikkeling.
In deze proef wordt de invloed van de bewaartemperatuur en van de grondtemperatuur bij het poten
nagegaan op de mate van "onderzeeër"-vorming en op de gelijkmatigheid van opkomst en de
beginontwikkeling.

54.7.08 Onderzoek naar mogelijkheden totverbetering vandekwaliteit vanconsumptie-aardappelen.
J.F.HouwingenCD. vanLoon
Waarnemingen in voorgaande jaren hebben aanwijzingen opgeleverd dat het middel MCPA doorwas in
aardappelen kan beperken. In 1983 zal opnieuw op de proefboerderijen Westmaas. Kandelaar en
Wijnandsrade een veldproef worden aangelegd met verschillende concentraties MCPA en verschillende
toepassingstijdstippen.
54.2.10 Optimalisering stikstofvoeding vanaardappelen.
J.F.Houwing enCD. vanLoon
Indetweede helft van het groeiseizoen isde N-voedingvan aardappelen vaak sub-optimaal. Eerder zijn
aanwijzingen verkregen dat een gedeelde bemesting, mits op de juiste tijdstippen toegediend, het
groeiseizoenkanverlengen.Analysevanbladsteeltjesopnitraatlijkthierbijeengoedhulpmiddel.Ineenproef
met enkele N-trappen en al dan niet gedeelde stikstofbemesting zal het bovenstaande nader worden
getoetst. Eensoortgelijke proef zalwordenaangelegdopdeproefboerderijenRusthoeveenDeKandelaar.
Inhetkadervanditprojectwordentevenswekelijksproefrooiingenuitgevoerdt.b.v.hetsamenstellenvaneen
groeicurvevanaardappelen ophet PAGVproefbedrijf.
54.4.11 Toepassing vangroeiregulerende stoffen bijpootaardappelen.
C.B.BusenA.Schepers
Alsafsluiting vanhetonderzoek metdegroeiregulatorAlar-85zalnogmaalsdeinvloedvanditmiddelopde
opkomst vandenateeltwordennagegaan.
Tevens zal in het kader van dit project een proef worden genomen waarindeinvloedvandenematieiden
TemikenVydateopdegroeienopbrengst vanaardappelenwordtbestudeerd.
54.4.12 Onderzoek naardemogelijkheid vandeteeltvanaardappelen uitzaad.
CS. Bus, CD. vanLoonenA.Schepers
Enkele teeltmethoden zullen worden vergeleken om na te gaan op welke wijze zo efficiënt mogelijk
aardappelen uit zaad kunnen worden geteeld. Voor dit onderzoek, dat plaats vindt in het kader van de
werkgroep"Aardappelen uitzaad"enwaarinnaasthetPAGVzittinghebbenDLO-Wageningen,RPvZ,IVPen
SVP,wordtgetracht kruisingentevinden dieeenzohomogeen mogelijk gewasgeven.
54.4.14 Onderzoek naar de invloed van de methode vanvermeerdering opdegroei enopbrengst van
pootaardappelstammen.
C.B.BusenA.Schepers
Hetsysteem vansnellevermeerderingvanaardappelenviakweekbuizendoetdebehoefteontstaanomde
produktiviteitvandeopdezewijzeverkregenstammentevergelijkenmetdevolgensdetraditionelemethode
opgebouwdestammen.Hetonderzoek datdaartoe in1982werdverricht meteenviertalrassen,zalditjaar
alleen methet rasAjax nogwordenherhaald.
54.4.15 (nieuw) Onderzoek naar deoorzaken van verschillen inopbrengst eninonderwatergewicht bij
fabrieksaardappelen.
C.B. BusenCD.vanLoon
DeteeltvanaardappelenvoordezetmeelfabricageisvoordeVeenkoloniënenaangrenzendezandgronden
vangrote betekenis.Hetinkomenvandefabrieksaardappelteler hangt hiergrotendeels meesamen.
Tussen bedrijven komen grote opbrengstverschillen voor. Het bedrijfsvergelijkend onderzoek biedt in
principedemogelijkheidomoorzakenaantegevendievoordezeverschilleninopbrengst verantwoordelijk
zijn.Bijdevoorlichting kanvervolgens opderesultaten vanditonderzoek ingespeeldwordeneneventueel
kan nieuw onderzoek hierop gebaseerd worden. Daarnaast wordt verwacht dat dit onderzoek tot extra
aandacht voordeteeltvanfabrieksaardappelen zalleiden.
Hetonderzoek isgeplandvoortweejaar,iederjaarop70percelengemengwoeldeveenkolonialegronddie
nietzwaar besmetzijnmetaaltjes;rasProminent.
56.1.01 Kiembedbereidingvoor suikerbieten.
D.Hartmans enP.A.M. Kromwijk
Hogeveldopkomstpercentagesdienengepaardtegaanmetregelmatigeveldopkomst.Devochtvoorziening
rondhetkiemendezaadje heeft hieropveelinvloed.
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nvloed uitgaat.
56.4.02 Vitaliteit van suikerbietenzaad
P.A.M. Kromwijk
Uit Nederlands. Belgisch en Engelsonderzoek blijktdat de gangbare suikerbietenrassen niet onbelangrijke
verschillen inveldopkomst latenzien. Ditfacet zalnader onderzocht worden.Tevenszalworden nagegaan in
hoeverre er verschillen zijn in beginontwikkelmg en welke invloed er uitgaat van het tijdstip van zaaien op
beide hier genoemde onderdelen.
56.4.03 De invloed van groeifactoren (mcl. teeltmaatregelen) op de opbrengst van suikerbieten op een
aantal praktijkpercelen.
J. Boeren W.A. Dekkers
In aansluiting op het inmiddels verschenen verslag zal dit jaar in samenwerking met de voorlichtingsdienst
aan een aantal facetten nader aandacht worden geschonken.
56.6.04 Verliezen bij produktie en verwerking van suikerbieten.
D. Hartmans en P.A.M. Kromwijk
In de praktijk is er een groot verschil tussen de gegroeide hoeveelheid produkt en het deel dat geoogst en
verwerkt wordt. Dit geeft aanleiding om het onderzoek naar teelttechnische aspecten als gewasstructuur
(verdeling van planten, uniformiteit bietgrootte, etc.) in samenhang met oogstsystemen voort te zetten,
teneinde verdere beperking van deze verliezen te bereiken.
56.1.05 Laagsgewijze pH-verhogmg onder de bouwvoor door middel van injecteren van kalkmeststof in
vloeibare vorm.
J. ß o e r e n J.J.Tick
Het onderzoek te Klazienaveen naar het effect van pH-verhoging onder de bouwvoor door middel van
schuimaarde-injectie op25 cm en 15cm heeft in1980en1982eenzodanig positief resultaatopgeleverd dat
het gewettigd is bij dit onderzoek andere profielen te betrekken. In samenwerking met het IMAG. CSU en
Themans worden op een tweetal plaatsen met klei op veen proeven aangelegd.
56.4.06 Verbetering van de opkomst en groei van suikerbieten door grondbindende en grondbedekkende
middelen.
J.Boeren JJ. Tick
Door o.a. mengwoelen en intensivering van het bouwplan treedt er indeVeenkoloniën eenverschraling op
van de bouwvoor. De kans op winderosie neemt daardoor toe.Een slechte veldopkomst en verstoringen bij
de begingroei van suikerbieten kunnen hiervan het gevolg zijn.
Drijfmest en chemische middelen waren reeds eerder in het onderzoek opgenomen. In 1982 werd een
kunstmeststrooier ingezet om eenzetmeelachtig produkt alsgrondbindend middelteverstrooien.Ditjaarzal
worden nagegaan in hoeverre verspuiten met een aangepaste vacuummesttank mogelijk is.
Binnen dit project wordt ook aandacht besteed aan de slempbestrijding op deFeddemaheerd.Daarbij wordt
naast aangepaste grondbewerking en zaaibedbereiding ook drijfmesttoediening vergeleken.0
Samen met het IMAG zullen op de Oostwaardhoeve diverse chemische middelen worden vergeleken.
waarbij via kunstmatige beregening verslempmg wordt opgewekt.
56.0.08

Bepaling groeicurve suikerbieten.

J.J. Tick
Voor de kennisvermeerdering rond het gewas suikerbieten is het gewenst meer inzicht te krijgen in o.a. de
loofproduktie. Met name is het van belangteweten hoetijdenshetgroeiseizoendeverdelingistussenbladen
kop.
Binnen dit project krijgen ookdevoederbietenaandacht. Hetonderzoekiseropgerichtmeerinzichttekrijgen
in de produktie van wortel, kop en blad gedurende het groeiseizoen en de onderlinge verhouding van deze
drie onderdelen. Het tijdstip van oogsten is in dit verband van groot belang omdat er een toenemende
belangstelling bestaat voor het inkuilen van voederbieten samen mei snijmaïs.
56.8.10 Optimalisatie van de teelt van suikerbieten tijdens de afrijpingsfase.
W.A.Dekkers en P.A.M. Kromwijk
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Aandachtzalwordenbesteedaanheteffectopdeopbrengstvanhettijdstipvanbestrijdingendeduurvande
bescherming.
56.8.11 Modelmatige benadering vandegroeivansuikerbieten.
WA.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 wordentoegankelijk gemaakt voor eigen onderzoek.
56.8.12 (nieuw) Automatisering vandeteeltbegeleidng bijsuikerbieten.
WA.DekkersenP.A.M.Kromwijk
Inditprojectzalnagegaanwordenhoedevoorlichtingsboodschapvoorhetgewassuikerbieten metbehulp
vanmoderne communicatiemiddelen efficiënter kanwordengepresenteerd.
62.9.02 Gebruikswaarde-onderzoek knolselderij.
J.deKraker
Eeneenmalig uitgevoerdeproef heeft uitgewezendatertussen demomenteel geadviseerde rassengrote
verschillen inbewaarbaarheid voorkomen.Ter bepalingvandekwaliteit nabewaringzalmetdeze rassen
nogmaalseenproefwordenaangelegddiemachinaalzalwordengerooidenwaarvandeknollenvervolgens
ineennatuurlijk enmechanisch gekoelde celzullenwordenopgeslagen.
62.2.03 Invloedvanstikstofbemesting opdeopbrengst enkwaliteit vanknolselderij.
P.H.M. Dekker. J.J.NeuvelenH.H.H.Titulaer
Er bestaat onvoldoende informatie over de hoogte van de optimale stikstofgift en het resultaat van een
gedeelde stikstofbemesting opdeopbrengst endebewaarbaarheid vanknolselderij.In1983wordt ophet
PAGV inLelystadeenproef aangelegd,waarvan deknollenvervolgensophetSprenger Instituut bewaard
zullenworden.Deproef iseenvoortzetting vandiein1982.
65.3.01 Witrotinuien.
J.M.M, van Bakel
InsamenwerkingmetdeStichtingNederlandseUienfederatieteMiddelharniswordtonderzoekgedaannaar:
- Een voor de praktijk bruikbare bestrijding van witrot, waarbij de middelen vinchlozolin, myclozolin en
procymidongetoetst wordenalszaadbehandelingen,eventueel voorafgegaan dooreengrondbehandeling.
- HetonderzoeknaarhetoverblijvenendeverspreidingvandeSclerotienwordtvoortgezet,waarbijo.a.gelet
zalwordenopderoldieplantuien hierbijspelen.
- HetverbandtussenaantalSclerotienindegrondenhetoptreden vandeziektesymptomeninhetgewas.
- Deverdeling vandeSclerotienindegrond.
- Invloedvantijdenvruchtwisseling,endegewassenindievruchtwisseling,ophetaantalendekiemkracht
vandeSclerotien.
65.4.02 Teeltoriëntatie vroege prei enstengelui.
N.J. Snoeken J.Vlug
Deteeltoriëntatiebijstengeluiisvoorlopigstopgezet.Verderebeproevingisafhankelijkvandeperspectieven
diehetCentraal BureauvandeTuinbouwveilingen ziet.Daartoezaleenprodukttest wordengedaan.
Deopkweekproef vroege preiwordtteAlkmaar voortgezet mettweezaaitijden (half dec.enhalfjan.),twee
temperaturen (20-15 en 15-12°C) en wel en niet met lichtreflecterende korrels. Daarnaast wordt het
zaaimatjevanpreibeproefd.
66.3.01 Bladvlekkenziekte enroest inprei.
J.M.M, vanBakel
Het onderzoek naar dejuiste dompelbadconcentratie van benomyl50%WPter bestrijding van Fusarium
culmorumwordtvoortgezet.
Deproeventerbestrijdingvanroestenbladvlekkenziektenwordeneveneensherhaald,waarbijpropiconazo!
incombinatie metcaptafol nader onderzocht zalworden,ter vervanging vanManeb.
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waarbij naast grondontsmetting met metam-natnumook plantdompelingen inbenomylwordengetest.
69.4.02 Forceren vanasperge opwater.
K.J. deVriesenG.vanKruistum
Ditonderzoekwordtuitgevoerdineensamenwerkingsproject metdeAfdelingTumbouwplantenteeltvande
LHen het IMAG.In1983wordt het klimaatsonderzoek afgesloten.Het onderzoek wordt voortgezet metde
vergelijking van hetforceren vanpollenvandemannelijke hybriden Lucullusvan2\/2 en2jaar. Bijde2'/?jarige pollenwordt ook het effect vanplantgetal enherkomst (Alkmaar-Lelystad) onderzocht.
70.9.01 Gebruikswaarde-onderzoek spinazie.
J.deKraker
A. Nieuwe rassen met wolfresistentie tegen alle drie de fysio's zulten in een vooronderzoek worden
opgenomen.
B.Ineersteinstantiegoedbevondenrassenzullennaderwordenbeproefdindemeestgeschikteteeltenter
bepalingvandegebruikswaarde bijteelt voor deversemarkt en/ofdeverwerkende industrie.
C. Een aantal rastypen zal in diverse teelten worden opgenomen om mogelijkheden te onderzoeken die
kunnenleidentotkwaliteitsverbetering metnamet.a.v.bladpercentageennitraatgehalte,beideinrelatietot
detotale produktie.
72.3.01 Valsemeeldauw insla.
R.Meier
Indiennieuwemiddelenterbeschikkingkomenwordt hetonderzoeknaardebestrijdingvanvalsemeeldauw
(Bremialactucae) inslavoortgezet.
72.4.04 (nieuw) Foliebedekking bijkropsla indevoorjaarsteelt.
J.VlugenR.Booij
Overdegebruikswaardevangeperforeerde plasticfolieenagryldoekalsgewasbedekkingbijkropslawordt
doordepraktijk verschillendgeoordeeld.Inditonderzoekzullendemogelijkhedenvanbeidegewasbedekkingenworden nagegaan.Erwordt samengewerkt metdeproeftuinen teBredaenWieringerwerf.
73.9.04 Gebruikswaarde-onderzoek vanwitlof voortrekopwater.
C.vanWijkenG.vanKruistum , i) S>«ç^liuttfi^.
Hetin1982/1983gestartevooronderzoektertoetsingvandegebruikswaardebijwitloftrekzonderdekgrond
zalin1983/84voortgezetworden.Ditbetreftdezeervroege,vroege,entweelatetrekken.Afhankelijkvande
mankracht zalzomogelijk ookvooronderzoek bijdemiddenvroegetrek vanstartgaan.
Hetonderzoek zaluitgevoerdwordenopdeproeftuinenWieringerwerf enBreda,bijeentuinderteEistenzo
mogelijk ophetProefstationteAlkmaarineentrekopwater.OpdeproeftuinteEnszalhetonderzoekineen
kuil zonder dekgrond plaatsvinden. Verder zal ter optimalisatie van het forceerregime door de afdeling
Teeltonderzoek klimaatsonderzoek metdeaanbevolenrassenvooralletrekperiodenuitgevoerdwordenop
hetProefstationteAlkmaar.
73.4.05 Koelingenverbetering bewaaromstandigheden vanwitiofwortelen.
G.vanKruistumenC.A.PhvanWijk
In samenwerking met het Sprenger Instituut wordt het onderzoek naar de zeer lange bewaring van
witlofwortels op enkele praktijkbedrijven voortgezet.Tevens wordt het effect van verschillende ethyleenconcentraties tijdensdebewaringnagegaan.
Deresultatenvandezeerlangebewaringbij-1 °Cgevenaandatdezeerlatetrekmetopdezewijzebewaarde
wortelskanconcurrerenmetdezeervroegetrekvanjongewortels.Dezeteeltmethodenwordenookditjaar
metelkaar vergeleken insamenwerking metdeproeftuinen teBredaenWieringerwerf.
73.4.06 Onderzoek naardekwantitatieveinvloedvanfactoren,dievanbelangzijntijdenshetforcerenvan
witlof opwater.
G.vanKruistum, H.H.H.Titulaer enC.A.Ph.vanWijk
Hetonderzoek naardemeestgewenste klimaatsomstandighedenenforceerregimesvoor detrekvaneen
beperkt aantal witlofrassen opwater wordt voortgezet. Hierbijstaan kwaliteitsaspecten centraal.Tevens
wordt aandacht besteedaandebemestingtijdens detrek.
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G.vanKruistumenC.A.Ph.vanWijk
Ineerste instantie wordt het onderzoek gericht op deextra-vroege trek,waarbij door toepassing vaneen
efficiëntere voorkoeling en/of regulatoren wordt getracht delofopbrengst enlofkwaliteitteverbeteren.De
ontwikkelingvaneenbetrouwbare rijpheidsbepaling vereist nader vooronderzoek.
74.9.01 Gebruikswaarde-onderzoek bleekselderij.
J.deKraker
Eénjaar onderzoek heeftvoorlopigvoldoenderesultatenopgeleverdwaarmeedepraktijkvoortkanmethet
telen van groene selderij. Door publikatie van de resultaten in vakbladen zal de teelt worden begeleid.
Gevolgdzalworden hoede markt opditfrisse produktzalreageren.
76.4.01 Bestuderingvandemogelijkhedenvandeteeltvanknolvenkel,
ft BooijenTj, Buishand
Onderzocht zalworden heteffect vanvroegeter plaatsezaaiophetschieten vanknolvenkel.
76.4.02 Toetsing vaneenaantal lijnen bijverschillende zaai-enplanttijdenvangroenlof.
Tj. BuishandenC.A.Ph. van Wijk
In 1983 kunnen enkele nieuwe groenlofselecties op de gebruikswaarde worden beoordeeld. Het
basismateriaal isafkomstigvanhetIVTteWageningenenuitgegevenaaneenvijftalselectiebedrijvenvoor
verdereafwerking.
76.4.03 Bestudering vandiverseteeltaspecten van"kleine"gewassen.
Tj. Buishand, C.A.Ph.vanWijk,e.a.
Inhet kadervanditproject worden in1 983devolgende proevenopgezet.
- Vergelijkingvanperspotplanten(verschillende rassen)metplantuitjes voordeteeltvanbosui.
- Opbrengstvergelijking niet rankende pompoenenzoalscourgette,pâtissonenAmerikaansewinterpompoen.
- Screening korte paksoitypen voorteelt indevollegrond.
- Zaaitijdenproef metJapanse consumptieknolwaarvanhetproduktbestemdisvoordediepvriesindustrie.
- Ontwikkelenvan nieuweteeltmethodenentoetsing nieuwegroenten voordeteelt inNederland.
76.4.04 Bestudering vanopkweekmethodenvankeukenkruiden.
Tj. BuishandenC.A.Ph.vanWijk
Het oriënterende onderzoek is vooral gericht op keukenkruiden waarover nog weinig bekend is,zoals
ChineseenJapanse bieslook,Koreaansevenkel,knolkervel,dessertblad,etc.
76.9.05 (nieuw) Gebruikswaarde-onderzoek vanChinese kool.
C.A.Ph. vanWijk P ' ^ ^ 1U t t u - M ^
Naast de bekende Granaattypen enWR-typen,veelalafkomstig uitZuidoostAzië,zijndelaatstejarenook
kweekprodukten vanNederlandse herkomst opdemarktverschenen.Ditbetreftzowelde oorspronkelijke
typenalstussentypendaarvan.Tertoetsingvanditsortimentzalheteerstejaareendrietalteeltenuitgevoerd
worden.Devoorjaarsteelt(onderplastic)isgeplaatstophetProefstationteAlkmaar.Dezomer-enherfst-e.g.
bewaarteelt zal op het Proefstation te Lelystad plaatsvinden.Opde proeftuin te Meterik worden alle drie
teeltenuitgevoerd.
77.4.03 Bestuderingvandemogelijkhedenvanwinterteelt bijspitskool.
ft BooijenN.J. Snoek
Naar aanleiding van degunstige proefervaringen begint zich inNederland enige teeltteontwikkelen.Ter
begeleiding daarvan wordt in '82/83 zowel te Alkmaar als te Wieringerwerf de teelt op praktijkschaal
beoefend.
Opbeideplaatsenisinditteeltblokeenonkruidbestrijdingsproefaangelegdenwordtnagegaanwatheteffect
isvanafdekkingtijdens vorst metfolieenagrilPI7.TeAlkmaarisbovendiennogeenkleinezaaitijdenproef
aangelegd.

-3077.9.04 (nieuw) Gebruikswaarde-onderzoek vanvroegespitskool.
C.A.Ph. vanWijk , A •(\xL-XiUiM{J(.
Hetsortiment "VroegeSpitskool"isin1982ineenvooronderzoekgetoetst.Metachtrassenzalhetonderzoek
in1983voortgezet worden.Ditgebeurt behalveopdeproeftuin Sappemeer enhetProefstationteAlkmaar
ookindepraktijk bijeentuinder teHuissen
78.4.02 Verkorting van de oogstpenode en verbetering van de planningsmogelijkheden bij deteelt van
bloemkool.
R. Booijen N.J.Snoek
Ineen continuteelt bloemkool (planten vanaf half mei)zalworden nagegaan inhoeverre het oogstpatroon
gedurende het seizoen overeenkomsten vertoont met het patroon van koolaanleg. Met behulp van een
ontwikkeld computerprogramma zal worden onderzocht hoe de waargenomen verschijnselen kunnen
wordenverklaard uitdeverschillende weerscomponenten (vnl.temperatuur).
Hetonderzoek naar heteffect vangroeiregulatoren opdekoolaanlegzalworden voortgezet.
Tevens zalworden nagegaan inhoeverre degroeistoring dieoptreedt bijhet planten,vaninvloed isopde
uniformiteit. Inhet bloemkoolgebied "deStreek"zalbijeenaantaltelersdebloemkoolteeltwordengevolgd,
vnl.voor wat betreft deplanning.
82.9.01 Gebruikswaarde-onderzoek vangroenesavooiekool.
C.A.Ph. vanWijk , r) •
^SAAUUXI
In1982 werd met dit gewasonderzoek gestart ineen herfst- enwinterteelt metresp.13en14rassen.Het
betreft hier zowei rassenlijstrassen als nieuwe hybriden.Dewinterteelt bestaat uiteen(over)winterteelt te
veldeeneenbewaringinijs.In1983zalditonderzoekmetdebetererassenzijnvervolgkrijgenopdeproeftuin
teWieringerwerf enhet proefbedrijf van het ProefstationteLelystad.
83.4.03 (nieuw) Vergelijkingtopmethoden bijspruitkool.
N.J. SnoekenK.J.deVries
Ophet Proefbedrijf vanhetPAGVteLelystadzullenbijeenvroeg ras(Titurel)enkeletopmethodenworden
beproefd. Er wordt ter plaatse gezaaid. De geplande oogsttijd is oktober. Als "topmethoden" zullen
"handtoppen", toppen met een lichte druk en toppen met een hamerslag worden vergeleken met "niet
toppen".Naast heteffect opopbrengst wordt ookgelet opheteffect opvroegheid bijeenmalige oogst.
83.4.04 (nieuw) N-bemesting bijspruitkool.
N.J. SnoekenH.H.H.Titulaer
Dete geven N-bemesting bij spruitkool isafhankelijk vandevoorraad indegrondenhetgekozenras.De
groeitijdvanspruitkool islang.Doseren isergmoeilijk.
Op het proefbedrijf van het PAGV zullen in1 982 bijtwee rassen (Titurel en Lunet) drieN-niveausendrie
verdelingen daarvanworden beproefd.Beide rassenwordenter plaatsegezaaid.Debemestingenworden
machinaal uitgevoerd.Elkobject wordtviermaaleenmaliggeoogst.
84.4.02 Invloedvanstikstofbemesting opdegroeienhet nitraatgehalte van Deensewittebewaarkool.
H.Titulaer enJ. Vlug
Hetonderzoek iseenvoortzettingvandatin1982.Deproef wordt in1983inLelystadaangelegd.
Evenalsin1982,zalookditjaardeinvloedvanN-bemestingophetnitraatgehalteindekool,zowelvóóralsna
debewaringwordennagegaan.
84.9.03 Gebruikswaarde-onderzoek vanwittekoolvoorzuurkool.
C.A.Ph. vanWijk, l\ • P>^A ZAUMAA.
Gezienhetaanzienlijke aanbodvan nieuwerassenenderoepomgoedevroegeretypenmetHerfstdenenbloed is het onderzoek met dit gewas in 1982-opnieuw van start gegaan met alleen nieuwe rassen.De
beproeving daarvan wordt in1983 voortgezet. Daar waarschijnlijk dit onderzoek (dat vanaf 1970 continu
plaatsgevonden heeft) na 1983 enige jaren stopgezet zal worden,wordt overwogen om in1983 ook het
bestaandesortimentaandezeproeftoetevoegen.Zodoendekaneenafgerondbeeldverkregenworden.Het
onderzoek zalplaatsvindenopdeproeftuinteWieringerwerf enhetProefstationteLelystad.
84.9.06 Gebruikswaarde-onderzoek wittekoolvoor bewaring.
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Hoewel hetonderzoek bijditgewas pasin1981afgesloten is.dienenzichvaneenviertaizaadfirma'sweer
verschillende nieuwehybridenaan.Ditnoodzaakttotnieuwonderzoek.ini983zaldatstartenopeenperceel
op het Geestmerambacht en op de Proeftuin te Wieringerwerf. Het onderzoek zal zowel het bestaande
sortiment alsnieuwe hybridenomvatten.
84.4.07(nieuw) Vergelijkingvanagryldoek engeperforeerdeplasticfoliebijdeopkweekvanDeensewitte
bewaarkoolplanten
J.VlugenR.Booij
Indepraktijkheeftgeperforeerdeplasticfolievrijwelalgemeeninganggevonden.Tochzijnerenkelenadelen
bijhetgebruik,zoalsdeongelijke watervoorziening endezwaartevandefolie.Nuagryldoekopde marktis
gekomen,dienenookdemogelijkhedenvandezegewasbedekkingtewordennagegaanbijdeopkweekvan
koolplanten.
Ditonderzoek wordt uitgevoerd inoverleg met deNTSgewascommissie sluitkool.
87.9.02 Gebruikswaarde-onderzoek doperwt.
J.deKraker
Gelet opdegeringe mogelijkheden om dit onderzoek inden landeondertebrengenvanwege benodigde
specifieke apparatuur, zullende meeste rassen dievoor degroenteverwerkende industrie inaanmerking
komen opnieuw op het PAGV worden beproefd, onder toevoeging van enkele nieuwe. Dit betreft de
lichtgroene rondeengekreuktzadige rassenentevensenkelefijnedonkergroengekreuktzadige.Omnaast
de jaarinvloed ook de invloed van de grondsoort na te kunnen gaan,wordt de proef tendele ook elders
uitgevoerd.
Om de gevoeligheid voor voetziekten te toetsen zullen alle rassenlijst-rassen op een met de vereiste
schimmels besmette grondwordenuitgezaaid.
87.4.04 Onderzoek naar het opbrengst- en kwaliteitsverloop van rondzadige en gekreuktzadige
doperwten.
P.H.M. Dekkeren J.J.Neuvel
In 1983 worden geen veldproeven uitgevoerd. De proefresultaten van de drie afgelopen jaren worden
samengevat.
87.3.05 Bestrijdingvanvalsemeeldauw inerwten.
P.H.M. Dekkeren J.J.Neuvel
Valsemeeldauwwordteenprobleembijdeteeltvandoperwtenenvanrijpteoogstenerwten.Voortbouwend
opderesultatenvandeproevenin1982zalditjaarophetPAGVinLelystadbijeenviertalrassenheteffectvan
zaadbehandelingen metApron70-SDenAliëttewordennagegaan.
87.4.06 Invloedvanzaaidatumopgroeienopbrengst vandoperwten.
P.H.M. Dekkeren J.J.Neuvel
Doperwtenwordengezaaidvanmaarttotbeginmei.Terwillevaneennoglangereoogstspreidingbestaatde
behoefte de zaaiperiode te verlengen.Over de invloed van een late zaaidatum opdeopbrengst bestaat
onvoldoendeinformatie.In1983wordtophetPAGVinLelystadeenproefaangelegdmeteenmiddelvroegen
eenlaatrasdiebeideopzesverschillendetijdstippenzullenwordengezaaid.Deproefiseenvoortzettingvan
diein 1982.
87.3.07(nieuw) Bestrijding vanBotrytis cinerea inerwten.
P.H.M. DekkerenJ.J.Neuvel
Degrauweschimmel(Botrytis cinerea) vormt eengroot probleem.Eendoeltreffendebestrijdingisnogniet
mogelijk.Uitoogpuntvanvoorzorgwordtgeadviseerdomeenniettehoogplantgetalaantehouden.In1983
zalineenproef methetdoperwteras "Perlette" derelatiemethetplantgetalwordenonderzocht,waarbijde
mogelijkheid van een chemische bestrijdingvanBotrytis methet middel Ronilan(vinchlozolin) zalworden
onderzocht.
88.9.03 Gebruikswaarde-onderzoek tuinboon.
J.deKraker
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stellen.
88.3.05 (nieuw) Bestrijding vanziektenenplageninveldbonen.
P.H.M. DekkerenJ.J.Neuvel
In de EG wordt de teelt van veldbonen gestimuleerd terwille van een eigen eiwitproduktie. De
opbrengstzekerheid is echter nog onvoldoende. Onvoldoende bekend is hoeziekten en plagen optimaal
kunnenwordenbestreden.In1983zalophetPAGVinLelystadhetonderzoekgerichtzijnopbestrijdingvan
chocoladevlekkenziekte (Botrytis fabae) en bladvlekkenziekte (Ascochyta fabae)enopdeluisbestrijding.
Debestrijding vanchocoladevlekkenziekte staat ook centraal ineennieuwtestartenPD/PAGV serieproef
dieopderegionale proefboerderijen zalwordenuitgevoerd.
89.4.03 Verbeteringvandepeulzetting enopbrengst bijstamsiabonendoorchemische gewasregulatie.
G.vanKruistumenP.H.M.Dekker
Hetonderzoek metdeexperimentelegroeiregulatorBTS44584wordtvoortgezet.Hetmiddelwordtoptwee
tijdstippentijdens degewasontwikkeling gespoten indrieconcentraties.
89.9.04 Gebruikswaarde-onderzoek stamslaboon.
J.deKraker
A.Vooronderzoek met nieuwerassen ineenvroegeenlatezomerteelt teLelystad,incl.wasbonen.
B.Alle belangrijke rassenzullen inuiteenlopende zaaitijdenwordenbeproefd.
C.Voortgezet, inclusief regionaal, onderzoek met aanbevolen rassen voor de verwerkende industrie op
enkele proefboerderijen.
D. Voortgezet onderzoek in enkele regio's met rassen die voor handpluk en afzet op de verse markt in
aanmerking komeninverschillendeteelten.
E.Voortgezetonderzoek metrassendiegeschiktlijkenvoormachinaleplukt.b.v.deversemarkt.Nadeoogst
zaleen houdbaarheids- resp.kwaliteitsonderzoek volgen.
89.4.06 Bestudering van de invloed van teeltmaatregelen op de opbrengst en kwaliteit van enkele
produktieve,zeerfijnpeulige stamslaboonrassen.
P.H.M.Dekker enJ.J. Neuvel
IneenproefteLelystadzullenderassenFranenProsennogtweenadertebepalenzeerfijnpeuligerassenop
eendatumwordengezaaidenminimaalzesmaalwordengeoogst.
Kwaliteitsbepaling ophetSprenger Instituut.
TevenszalopdeproefboerderijteNieuw-Beertaeenproefwordenuitgevoerdmeteenvariatieinrijenafstand
enplantgetal.Beide proevenwordengeoogst meteen proefveldbreedplukker.
89.4.07(nieuw) Bestudering vandemogelijkheidvandeteelt vanflageolets.
P.H.M.Dekker enJ.J. Neuvel
InNederlandverwerkendeconservenfabriekenflageoletsdieinFrankrijkgeteeldzijn.Deteeltvanflageolets
inNederland ismogelijk maarerisnogonvoldoendebekendoverrassenkeuze.opbrengstniveau,optimaal
oogsttijdstipenandereteeltfactoren.OphetPAGVinLelystadzalmeteendrietalrasseneenoogsttijdenproef
wordenuitgevoerd.
90.9.01 Gebrbikswaarde-onderzoekstokspekboon.
J.deKraker
Voortgezet onderzoek metenkele rassenteBredaenMeterik.
93.4.03 Aanpassingvandeteelttechniek vandeaugurkaandeeenmalige oogst.
K.J. deVriesenR.Booij
Het onderzoek naar het onderdrukken van mannelijke bloei onder "stress"-omstandigheden heeft ookin
veldproeven positieve resultatenopgeleverd.
Hetonderzoek naarhetbestetijdstipvanaanwendingendeminimaalbenodigdehoeveelheidethrelwordtte
Alkmaar voortgezet met enkele parthenocarpe cultivars. In Lelystad zal in een proef op praktijkschaal
nagegaan worden op welke wijze het effect en de bedrijfszekerheid van de danofnietchemischegeïnduceerde parthenocarpe vruchtzetting nogverder verbeterd kanworden.
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bodem-enwaterverontreiniging
BA. tenHagenH.M.G.vanderWerf
DesamenmetPR.IBenICWuitgevoerdemeerjarige proevenmetdnjfmestgiftenvan0tot300ton/ha(Hemo.
Maarheeze) worden niet voortgezet. De vele informatie wordt ineen verslag samengevat. Het drijfmestonderzoek richtzich numeeropdeoptimalebenuttingvan"normale"drijfmestgifteno.a.doorgedeeltelijke
toediening inhetgewas(96.2.15)endooroptimaleafstemmingvandeaanvullendeN-bemesting(26.2.02).
96.2.02 Bemestingvansnijmaïs.
B.A.tenHagenH.G.M, vander Werf
Deresultaten vandeNP-rijenbemestingsproevenzijnsamengevat inBedrijfsontwikkeling. DeperspectievenvanNP-rijenbemestingalsaanvullendebemestingbijdrijfmesttoedieningkrijgenindeprojecten96.4.05
en 26.2.02 verdere aandacht. Indit kader worden ook eventuele problemen met NH3-vergiftiging of met
boriumvergiftiging (bij gebruik van met borium verrijkte monoammoniumfosfaat) in de praktijk kritisch
gevolgd.Hiertoeworden inHeinoookverschillende giften(MAP+ B)vergeleken.
Verder wordt op een fosfaatarme grond oriënterend nagegaan in hoeverre de afstelling van de
rijenbemestingsapparatuur van belang is en in hoeverre bij fosfaatgebrek een gewasbespuiting met
polyfosfaten effect heeft.
96.4.05 Consequenties vancontinuteeltvoor degroeienopbrengst vansnijmaïs.
B.A. tenHag,H.H.H.Titulaer enH.M.G.vanderWerf
De gezamenlijk met de afdeling TOB opgezette proef te Milheeze waarin, bij 0 en 300 ton drijfmest,
continuteelt wordtvergelekenmeteenmaïs/bietenrotatiewordt nogéénjaarvoortgezet.Daarbijzullennet
alsin1981 verschillende stikstoftrappen enrijenbemesting metP-enNP-meststof wordenopgenomen.
In overleg met CABO, PR, PD,LH is besloten voorlopig geen nieuw vruchtwisselingsonderzoek bij maïs
(meestrelevantealternatiefismaïs/gras-rotatie)testarten,maarmeeraandachttebestedenaanonderzoek
over deoptimaleteeltwijze bijcontinuteelt (zieproj.96.4.16).Bovendien krijgtdetoenemende onkruidproblematiekbijcontinuteelt aandacht(36.4.03).
96.0.08 Eenvoudigeopbrengstbepalingsmethoden bijsnijmaïs.
B.A. tenHagenH.M.G.vanderWerf
Deresultatenvanhetinwerkgroepsverband(PAGV,PR,Cebeco,Oosterbeek) uitgevoerdeonderzoekrond
deproblematiekvandeopbrengstbepalingenbepalingvanhetds-gehaltezullenwordensamengevatineen
verslag.Demonsternamevoorhetds-gehaltegeeftechternogveleonopgelostevragendienietdirectophet
terrein vanhetPAGVliggen.
Samen met regionale voerbanken zal worden getracht de normen voor het m3-gewicht voor de
opbrengstschatting viavolumemeting bijdeoogsttespecificeren.Hierbijgaathetvooralomdeinvloedvan
devroegheidvanhetgewas,destanddichtheid endehaksellengte.
96.4.09 Invloedvandezaaitijdopdeopbrengst enkwaliteit vansnijmaïs.
B.A.tenHagenH.M.G. vanderWerf
InLelystad wordtvooreenvroegeneenlaatgezaaidgewashetopbrengstverloop inoktober geanalyseerd
ommeerinzichtte krijgenindeoorzakenvanopbrengstdalingbijlateoogstvanrijpemaïs.Omeenbeeldte
krijgenvandeopbrengstalscorncobmixinvergelijkingmetsnijmaïszulleninHeinoenMaarheeze5rassen
voorbeidebestemmingenwordengeoogst.
96.1.10 Grondbewerking enzaaibedbereiding bijsnijmaïs.
D.A.vanderSchansenH.M.G. vanderWerf
- HetsamenmetdeLH-vakgroepGrondbewerking uitgevoerdeonderzoekoverdeinvloedvanverdichting
vandebouwvoor opdegroeienopbrengst wordt afgesloten enverslagen.
- Hetonderzoekoverdeinvloedvanoppervlakkigegrondbewerking inhetgewas(frezen,schoffelen) wordt
samenmetIMAGenafd.TOBnogeenjaarvoortgezet inHeinoopeenhogedrogegrondenopeenlage
nattegrond.Denadruk ligtophet opsporen vandeoorzakenvaneensomsoptredendeopbrengstverhogingomtoteengoedpraktijkadviestekomen.Hierbijisookdecombinatiefrezen+aanaardenopgenomen.
Ditaspect krijgtookaandacht inproj.36.4.03en39.0.05.
- Getracht wordt wederom in enkele PAGV-PD onkruidbestrijdingsproeven een opbrengstbepaling te
verrichten.Deresultaten in1982doenvermoedendatdediversebestrijdingsmiddelenookinvloedopde
opbrengst hebben.

-34 96.8.11 Teeltoptimalisatie bijmaïs.
BA. tenHagenH.M.G.vanderWerf
Om meer inzicht te kriigen in de opbrengstmogelijkheden en de beperkingen onder verschillende
omstandigheden wordt in Hemo en Lelystad naast de gangbare teeltwijze ook een "optimale" teelt
vergeleken (extra bemesting en gewasbescherming, meer planten, beregening, etc). Daarbij wordt via
tussentijdseoogstenookhetgroeiverloopvoordeextremeobjectengevolgd.Tevenswordtinsamenwerking
metLHenIPOindezeproevendeschade door luizennader onderzocht.
96.4.13 Onderzoek naarverschillen inopbrengst enkwaliteit vansnijmaïsoppraktijkpercelen.
J. Boer
Ditbedrijfsvergelijkendeonderzoek isin1981en 1982op54 bedrijven insamenwerking metCR-Hengelo,
Stiboka,IPO,LH,RPvZenLEIuitgevoerd.Deresultaten vanbeidejarenwordenverwerktenineenverslag
vastgelegd.
96.2.14 (nieuw) Invloedvansporenelementen opdeopbrengst vansnijmaïs.
J. Boer
Uithet bedrijfsvergelijkende onderzoek inTwente(96.4.13)komto.a.zinkalsverklarendefactornaarvoren.
Om dit nader te toetsen en om meer inzicht te krijgen in de zinkbehoefte van maïs zal de LH-groep
Bemestingsleer potproevenuitvoerenenzalsamenmethetIBopenkelepraktijkpercelenheteffectvaneen
zinkbespuiting worden nagegaan.Daarnaast blijkt de pH eenopbrengstbepalende factor. Nietduidelijk is
echter in hoeverre de invloed van pH-verhoging door eventueel mangaangebrek wordt afgezwakt enbij
weikepHditgaatoptreden.Hiertoewordtop3praktijkperceleneenproefaangelegdmet3kalkgiftenenwelof
geenmangaanbespuiting.
96.2.15 (nieuw) Perspectieven vandrijfmesttoediening inhetmaïsgewas.
H.M.G. van derWerf
Innauwoverleg met IBenafd. TOBzijntweemeerjarige proeven(Heino,Maarheeze) aangelegd omnate
gaan in hoeverre uitstel van een deel van de voorjaarsdrijfmestgift tot na de opkomst (1 juni) zinvol is.
Enerzijdsdooreenmeertijdigeenbeterezaaibedbereidingenuitzaaienanderzijdsdooreenmogelijkbetere
benutting van een indetoekomst beperkte drijfmestgift.Indezeproevenworden verschillende wijzenvan
toediening inhetgewasvergeleken(injecteren,slangen,wel/niet infrezen, etc).
96.4.16 (nieuw) Snijmaïsincontinuteelt opzandgrond bijverschillende behandelingen vandebodem.
P.Nicolai,D.A.vanderSchans enH.M.G. vanderWerf
Praktijkervaringen wijzen op een teruglopen van de maïsopbrengst bij continuteelt. Invruchtwisselingsproeven met optimale teeltomstandigheden wordt dit niet of nauwelijks gevonden. Mogelijk spelen inde
praktijk negatieve invloeden van bodemverdichting, verslemping enonjuiste grondbewerking een rol.Dit
wordt nader onderzocht in2 proeven in Heino en Maarheeze waarin samenmetdeafd. TOBenICWeen
viertal systemen van bodembehandeling tussen oogst en zaai worden vergeleken. Naast de mate van
bodemverdichting (berijden indewinter)zijnookstoppelbewerking engroenbemesting opgenomen.Deze
meerjarige proevenzijngestart opeennietverdichte(Heino) eneenlosgemaakte (Maarheeze)grond.
96.4.17(nieuw) Invloedvandezaadkwaliteit endekiemomstandighedenopdeopkomstenopbrengstbij
maïs.
BA. tenHagenH.M.G.vanderWerf
-UitRIVRO-onderzoekenhetfactoranalyse-onderzoek inTwente blijktdatdezaaizaadkwaliteit nietalleen
deopkomst maar, bijeen zelfde plantgetal,ookdeopbrengst wordt beïnvloed.Samenmetde kwekersen
RPvZ wordt ineenvijftal proeven de invloed van dezaadkwaliteit bijverschillende kiemomstandigheden
nader bestudeerd.Daarbijwordtookderelatiemetverschillendeversiesvandecoldtestalsvoorspellingsmethodeonderzocht. Indezeproevenwordt naast het bodemtype,dezaaitijd,zaaidiepte,zaadontsmetting
enzaaibedgevarieerd.
99.4.05 Aspectenvanfotoperiodiciteit envernalisatievangroentegewassen.
R. Booij
Door middelvanliteratuuronderzoek zullendeontwikkelingen opditgebiedwordengevolgd.

-3599.4.06 Verbetering vandeveldopkomst.
G.vanKruislum.e.a.
Ontwikkelingen ophetgebiedvandeopkomstproblematiek vanzaaizaadwordengevolgd.
99.0.07 (nieuw) Begeleiding vanstudiegroepen.
WA.Dekkers
Dezedienstverlening aandevoorlichting zaldevoorlichtersontheffenvanveelhandwerk bijdeverwerking
vangegevens.Doordecentrale verwerking zaldevoorlichtingsboodschap bovendieneensluidendzijn.

