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Woordvooraf
Hierbij bieden wij u hetjaarverslag 1994 aan
van het Proefstation voor de Akkerbouw en
de Groenteteelt indeVollegrond (PAGV). Dit
jaarverslag is een weergave op hoofdlijnen
van de bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen op het PAGV. Daarnaast wordt
een belangrijk deel van hetjaarverslag ingenomen door een beknopte weergave van de
vorderingen,dieopdiverse onderzoekvelden
zijn geboekt.
Zowel door het bestuur als door de uitvoeringsorganisatie is in 1994 veel energie gestoken in de discussie over de herstructurering van het praktijkonderzoek. Deze discussiewordt gevoerd vanuit de achtergrond,dat
het onderzoek efficiënter georganiseerd
moet worden. Niet alleen omdat de onderzoekgulden goed besteed moet worden,
maar ook omdat duidelijk is dat de beschikbare budgetten van de overheid kleiner worden. Ook wordt de herstructurering ingegeven door het feit dat de vragen, die nu aan
het praktijkonderzoek gesteld worden, complexer zijn dan vroeger en een multidisciplinaire aanpak vragen. De herstructurering zal
er toe moeten leiden, dat kwalitatief hoogwaardig praktijkonderzoek mogelijk blijft, dat
ook internationaal een rol kanspelen.
Geconstateerd moet worden dat het herstructureringsproces niet eenvoudig is. Verschillen in visie op de toekomstig gewenste
structuur maken dat de besluitvorming veel
tijd en overleg vergt. Toch zijn in 1994 enige
besluiten genomen die vorm geven aan het
proces. De programmeringsstructuur heeft in
1994indenieuweopzetgefunctioneerd.Ook
isereenstart gemaakt methet sectorbestuur
(PAV) in oprichting, waaraan het PAGV-bestuur al haar mandaten (voor zover juridisch
mogelijk) heeft overgedragen. Vorderingen

zijn ook gemaakt ten aanzien van de locatiediscussie, de uitwerking van het beheer, de
leiding en het management van de proefboerderijen en proeftuinen,alsmede devoorbereidingvaneennieuw meerjarenplan praktijkonderzoek 1995-2000 voor de akkerbouw
en de vollegrondsgroenteteelt.
Ondanks alle organisatorische veranderingen iser ook in 1994weer metveel inzetgewerkt aan de onderzoekvragen, die door de
praktijk gesteldzijn. Deresultatenvanalleinspanningen zijn gepubliceerd in een groot
aantal PAGV-publikatiesenvakbladartikelen.
Ook via lezingen, voordrachten en excursies
werden de resultatenverspreid.
Dat ook in de huidige tijd, waarbij de uitvoeringsstructuur nadrukkelijk ter discussie
staat, de medewerkers zich primair blijven
concentreren op de kerntaak 'het uitvoeren
van onderzoek en het uitdragen van resultaten', weerspiegelt de motivatie. Graag wil ik
alle betrokkenen dank zeggen. Deze dank
geldtzekerookvoorallen,diebestuurlijk ofin
programmeringscommissies een bijdrage leveren aandebeleidsvorming enprioriteitstellinginhetonderzoek. Ookvoor hen ishetbepaald niet eenvoudig om devaak ingrijpende
en pijnlijke besluiten die genomen moeten
wordentevertalen naar hunachterban.
Ik hoop dat wij allen het komend jaar vorderingen kunnen maken in de besluitvorming
rondom de heropstelling van het praktijkonderzoek en dat op niet te lange termijn de
aandacht weer geheel gericht kanworden op
deprimairetaak: hetdoenvanonderzoek om
problemen en knelpunten in de sectoren op
te lossen.
Dedirecteur PAGV
ir.A.J. Riemens

Bestuur
Het PAGV-bestuur veranderde in 1994ingrijpend. De veranderingen waren een gevolg
van de ontwikkelingen binnen het praktijkonderzoek in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt om tot een sectororganisatie te
komen. Op3maart 1994werd door destructurele financiers (het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de hoofdafdeling Akkerbouw van het Landbouwschap
en de afdeling Groenteteelt van het Landbouwschap) het sectorbestuur in oprichting
voor het Praktijkonderzoek Akkerbouw en
Vollegrondsgroenteteelt (P.A.V. i.o.) ingesteld.
Perinstellingsdatum vanhetPAV-bestuur i.o.
heeft het PAGV-bestuur al haar taken, voor
zover dat juridisch mogelijk was, overgedragen aan hetsectorbestuur inoprichting.
Inde vergadering van 23juni 1994 heeft het
PAGV-bestuur ook formeel besloten al haar
mandaten over te dragen aan het PAV-bestuur i.o. en is hetzittende PAGV-bestuur teruggetreden. De overdracht van taken werd
mogelijk gemaakt door een statutenwijziging,
waardoor de leden van het PAV-bestuur i.o.
formeel het bestuur van het PAGV vormden.
Deaktetot statutenwijziging isop 18november 1994gepasseerd.
Vergaderingen PAGV-bestuur
Het'oude' PAGV-bestuurvergaderde in1994
nog twee maal. De belangrijkste punten van
besprekingwaren:
- financieelverslagen accountantsverklaring
1992;
- jaarrekening 1993;
- braak/non-food in het bouwplan;
- publikatiezaken;
- PAGV-informatie;
- standpunten met betrekking tot onderzoek
organische mest;
- rapport BELMARO 'Beheer, leiding en management van ROC's';
- statutenwijziging PAGV.

Samenstelling PAGV-bestuur
Inde periode 1januari 1994tot 23juni 1994
was het PAGV-bestuur als volgt samengesteld:
a. Opvoordracht van het Landbouwschap en
betrokken bij het praktijkonderzoek in de
akkerbouw:
- Ch. Backbier, Wissengrachtweg 76, 6336
TK Hulsberg,tel.04405-1215;
- J. Breebaart, Groetpolderweg 13, 1731
NMWinkel,tel.02244-1328;
- ir. M.A.E. Calon, Top Naefflaan 105, 9721
VH Groningen,tel.050-271218;
- J.A. ten Hooi, Den Hooi 4, 7845 TG Halsloot,tel.05915-64160;
- ir. J.J.J. Bom, Emelissedijk 20, 4491 PD
Wissekerke.
b. Opvoordracht van het Landbouwschap en
betrokken bij het praktijkonderzoek in de
vollegrondsgroentesector:
- J.A. v.d.Burgt, Berkhoek 2,5427 ES Boekei,tel.04922-1729;
- J.Groot,Westerbuurt 40,1606ALVenhuizen,tel.02284-2677;
- A. Noordam, Oosterbuurtseweg 32, 2636
AD Schipluiden,tel.01745-15582;
- S.A. Ruiter*, Zwaagdijk 49, 1681 NB
Zwaagdijk-Oost, tel.02288-1212;
- P.M.H. Weijs, De Hees 15, 5975 NL
Sevenum,tel.04767-1907.
c. Opvoordrachtvan het Landbouwschap afkomstig uit de vollegrondsgroentesector:
- ir. H.R. Kuypers*, Prinsevinkenpark 19,
2585 HK Den Haag,tel.070-3526524.
d. Opvoordrachtvan het Landbouwschap afkomstig uit de akkerbouwsector:
- ir. C. Moerman, Prinsevinkenpark 19,
2585 HK Den Haag,tel.070-3526528.
e. Opvoordracht van het Hoofdproduktschap

voor Akkerbouwprodukten, afkomstig uit
de kringenvanverwerking en afzet:
- drs. M. Elema, Prins Clausstraat 5, 'sGravenzande (Produktschap voor Granen,
Zadenen Peulvruchten);
- ir. P. Hijma, Pruimengaarde 11, Zoetermeer (Produktschap voor Aardappelen).
f. Op voordracht van het Produktschap voor
Groentenen Fruit,afkomstig uitde kringen
vanverwerking en afzet:
- drs.M.van't Riet,p/a Bezuidenhoutseweg
153, 2509 LK DenHaag.
g. Ambtenaren van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij:
- ir. H.A. Gonggrijp;
- ir. C.M.M.vanWinden*.
(Directie Akker- en Tuinbouw, Postbus
20401, 2500 EK Den Haag).
h.Opvoordracht van het Landbouwschap:
- J.D. Leeuwma*, Verlengde Hoofdweg 55,
9687 PE Nieuw-Beerta,tel.05972-1228;
- A.H.T. van Meijel, Ankerpad 4, 8311 PC
Espel,tel.05278-1473.
i. Adviserende leden van het bestuur:
- F.van Beerendonk: Bestuurslid NTS,Sectie Vollegrondsgroente, Mosselaarweg 7,
5684 NX Best,tel.4998-71932;
- prof.dr.ir. P.C. Struik: Landbouw Universiteit Wageningen, Haarweg 333, 6709 RZ
Wageningen;
- dr.ir. G. Weststeijn, secretaris Afdeling
Plantaardige Produktie, NRLO sectorkamer2,Postbus407,6700AKWageningen.
*leden Dagelijks Bestuur
Vergaderingen PAV-bestuur
bestuur

.0./PAGV-

In de nieuwe samenstelling kwam het PAVbestuur i.o., later tevens PAGV-bestuur, inclusief de oprichtingsvergadering vijf maal
bijeen. Belangrijke punten van bespreking
waren:
- de opzet en organisatie van een nieuwe
programmeringsstructuur;

- de hoofdlijnen van het onderzoekprogramma 1995;
- de instelling en opdrachtverstrekking van
een locatiestudie-commissie;
- het plan van aanpak meerjarenvisie voor
het praktijkonderzoek in de akkerbouw en
de vollegrondsgroenteteelt;
- de instelling van de sectorwerkgroep 'Beheer, leiding en management van ROC's';
- de organisatie en financiering van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek;
- de vaststelling van onderzoekplan- en begroting 1995 voor het PAGV en de sectororganisatie i.o.;
- devaststellingvande nota'Criteriavoor effectief en efficiënt praktijkonderzoek in de
Akkerbouw en de Vollegrondsgroenten'
van de locatiestudie-commissie.
Samenstelling sectorbestuur PAV
PAGV-bestuur

.o./

J.D. Leeuwma, voorzitter; op voordracht
van het Landbouwschap,hoofdafdelingAkkerbouw (periode23juni 1994-31december 1994); Verlengde Hoofdweg 55, 9687
PE Nieuw-Beerta, tel.05972-1228.
S.A. Ruiter, vice-voorzitter; op voordracht
vanhet Landbouwschap,afdelingGroenteteelt; Zwaagdijk 49, 1681 NB ZwaagdijkOost, tel.02288-1212.
A.H.T.van Meijel,secretaris;op voordracht
vandeakkerbouwsector centralekleigrond;
Ankerpad4,8311PCEspel, tel.05278-1473.
F.J. van Beerendonk, tweede secretaris;
op voordracht van de groentesector zuidelijkzandgebied; Mosselaarweg 7, 5684 NX
Best,tel.04998-71932.
Ch.L.W.M. Backbier, lid op voordracht van
de akkerbouwsector zuidoost-Nederland;
Wissengrachtweg 76, 6336 TK Hulsberg,
tel. 04405-1215.
ir. J.J.J. Bom, lid op voordracht van de akkerbouwsector zuidwest-Nederland; Emelissedijk 20, 4491 PD Wissekerke, tel.
01199-5314.
ir. M.A.E. Calon, lid op voordracht van de
akkerbouwsector noordelijke klei; Top
Naefflaan 105, 9721 VH Groningen, tel.
050-271218.

ing. H.D.J. Goosen, lid op voordracht van
de akkerbouwsector Veenkoloniën en
noordoostelijk zandgebied; Borgweg 66,
9469 PJSchipborg,tel.05922-1267.
ir. C. Moerman, lid op voordracht van de
hoofdafdeling Akkerbouw van het Landbouwschap; Prinsevinkenpark 19,2585HK
Den Haag,tel.070-3526524.
vacature, lid op voordracht van de vollegrondsgroentesector zuidwest-Nederland.
R. Schuiling,lidopvoordrachtvandevollegrondsgroentesector
noordoost-Nederland; Hearewei 10, 9047 VA Minnertsga,
tel. 05187-1349.
W. de Visser, lid op voordracht van de vollegrondsgroentesector centrale kleigebied;
Kubbeweg 8, 8258 PK Biddinghuizen, tel.
03211-1598.
P.M.H. Weijs, lidop voordracht van de vollegrondsgroentesector
zuidoost-Nederland; De Hees 15, 5975 NL Sevenum, tel.
04767-1907.
mevr. ir. I.D. Hoogerbrugge, lid op voor-
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drachtvandeafdeling Groenteteelt van het
Landbouwschap; Prinsevinkenpark 19,
2585 HK Den Haag,tel.070-3526535.
ir. H.A. Gonggrijp, lidopvoordracht van het
Ministerievan Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij; Postbus 20401, 2500 EK Den
Haag,tel.070-3792248.
ir. C.M.M, van Winden, lid op voordracht
van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; Postbus 20401, 2500
EK Den Haag,tel.070-3792282.
Adviserende leden van het bestuur:
- ir. P. Hijma, Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, Postbus 29739, 2502
LS Den Haag,tel.070-3708708.
- drs. M. van 't Riet, Produktschap voor
Groenten en Fruit, Bezuidenhoutseweg
153,2509 LK Den Haag,tel. 070-3814631.
- dr. ir. G. Weststeijn, Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek, Postbus407,
6700AKWageningen,tel.08370-77407.

Algemene Zaken
Huisvesting Lelystad
De uitbreiding van de kas ten behoeve van
de spuitcabine is gerealiseerd. Vrijwel alle
bedrijfsgebouwen voor de akkerbouw en de
groenteteelt, inclusief het laboratorium (oude
gedeelte) zijn in 1994geschilderd.
Huisvesting Nagele
Het kavelpad op E98 isin 1994gerealiseerd.
Op E97 is in 1992 een mestplaat geplaatst.
Hierbijwordt het lekwater opgevangen ineen
gierkelder van 20 m 3 . Deze bleek tijdens het
natte najaar van 1993 te snel vol te worden,
waardoor er regelmatig lekwater op het land
uitgereden moest worden. Dit was onwenselijk. Besloten werd de bestaande silo op Havenweg 6 (± 160 m3) te gaan gebruiken als
extra opslagbasis voor lekwater. Wel is het
mogelijk dat er binnenkort een afdekverplichtingvoor de silo komt.
De gevels van de voormalige veeschuur zijn
geïsoleerd. Het zogenaamde 'purren'van de
muren isinde loopvan 1994gerealiseerd.

Vee en Vlees, niet plaatsgevonden. Directie
Materiële Zaken heeft viaeen brief van3mei
1994 de Rijksgebouwendienst nadrukkelijk
verzocht op korte termijn de notariële overdracht te bewerkstelligen.
Indienst
Bij de afdeling proefbedrijf zijn onderstaande
medewerkers intijdelijke dienst aangesteld:
15april 1994tot
J.J.M. Bastianen
15oktober 1994
15april 1994tot
D. Chattarpal
15oktober 1994
1 mei 1994tot
W.A.Jonker
1 november 1994
1 mei 1994tot
R.R. Parijs
1 november 1994
1 mei 1994tot
L.van 't Sant
1 november 1994
J.A.W. van
1 mei 1994tot
Steenoven
1 november 1994
W.J.M. Stoop
1 mei 1994tot
1 november 1994
F.J.M.
1 mei 1994tot
Verschuuren
1 november 1994

Huisvesting Alkmaar
Bij akte van 10 april 1991 zijn de erfpachtcanonsvanallepercelen herzienenisdebestemming opnieuwvastgelegd.Ook heeft het
PAGV het recht verkregen deze percelen,
zonder voorafgaande toestemming van de
gemeente Alkmaar, aan de Staat der Nederlanden het erfpachtrecht ineigendom over te
dragen.
Ondanks gedanetoezeggingenvande Rijksgebouwendienst indeDirectie Noord-Westte
Haarlem heeft de overeengekomen overdracht per 1 juli 1992 van de percelen ter
grootte van ongeveer 0.74.35 hectare, ingebruik bij de Rijksmiddelbare Landbouwschool, en ongeveer 0.38.65 hectare, in gebruik bij de Rijksdienst voor de Keuring van

Per 1 januari 1994 is mevrouw ing. P. van
Asperen in tijdelijke dienst aangesteld als
technisch onderzoeker bij de afdeling TOB
(tot 1november 1995).
Per 1januari 1994 is in tijdelijke dienst aangesteld de heer ing.S. Postma als technisch
onderzoeker bij de afdeling TOB (tot 1oktober 1994).
Per 1juni 1994 is mevrouw P.E. Adamse in
tijdelijke dienst aangesteld als medewerkster
laboratorium tot 31 december 1994.
Uit dienst
Op 1 mei 1994 heeft mevrouw M.A.M, van
Daele, medewerkster laboratorium in tijde11

lijkedienst, het PAGVverlatenvoor eenfunctie in het bedrijfsleven.

Financiering

Op 1 oktober 1994 heeft de heer ing. S.
Postma, technisch onderzoeker in tijdelijke
dienst, het PAGV verlaten;einde contract.

Hettotale bedrijfsverlies van het PAGVende
OBSbedroeg in 1994circa 17miljoen gulden
(inclusief extern gefinancierde projecten) met
een globale verdeling over de sectoren akkerbouw engroenteteelt indevollegrond van
60/40. Het bedrijfsverlies (exclusief extern
gefinancierde projecten) bedroeg circa 9,9
miljoen enwerd alsvolgt gefinancierd:
-50%ten laste van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij;
-50% ten laste van het bedrijfsleven (Landbouwschap).

Per1 november 1994heeftdeheerir.A.Evenhuis,wetenschappelijk onderzoeker intijdelijke
dienst,het PAGVverlaten;eindecontract.

Naast structurele medefinanciering heeft het
PAGVexternefondsenverworvenvoorfinanciering van projecten optijdelijke basis.

Per 16november 1994heeft mevrouw ing.N.
van Dijk, technisch onderzoeker in tijdelijke
dienst, het PAGV verlaten;einde contract.

De externe financiering betrof de volgende
projecten:

Per 1juli 1994 heeft ir. J. Schering, wetenschappelijk medewerker in tijdelijke dienst,
het PAGVverlaten;einde contract.
Op 1 augustus 1994heeft mevrouw H.B.Hofman, medewerkster laboratorium in tijdelijke
dienst, het PAGVverlaten.

Projectnaam
Per 1 december 1994 heeft de heer R.R.
Knaap, medewerker laboratorium in tijdelijke
dienst, het PAGV verlaten in verband met
beëindiging ziektevervanging.
Per 1 december 1994 heeft mevrouw ir. Y.
Hofmeester, wetenschappelijk onderzoeker
in tijdelijke dienst, het PAGV verlaten in verband met beëindiging van het contract. (Inmiddels is per 1 januari 1995 in verlenging
van hetdienstverband voorzien).
Uit dienst gedetacheerden
Per 1 december 1994 heeft de heer ir. A.J.
Scheepens (ATC) zijn werkzaamheden bij
het PAGV, afdeling BS,beëindigd.
Per 1 december 1994 heeft de heer ir. H.
Janssens (LEI) zijn werkzaamheden bij het
LEI-detachementop het PAGV beëindigd.
Per 1 januari 1995heeftdeheer ing. L.Hoekstra,gedetacheerde vandeSNUiF,dedienst
verlaten.
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Projectfinancierder

Aardappelmoeheid en
wratziekte
LN&V (SNL)
Bodemgezondheid
LN&V
Resistentie tolerantie
AM-rassen
LN&V (SNL)
(bodemgezondheid)
BSO-vollegrondsgroenteteelt LN&V (SNL)
Verhoging carvon-opbrengst
karwij endille
LN&V (SNL)
Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek
LN&V (SNL)
Gewasbescherming
LN&V (SNL)
Gierstmelde
LN&V (SNLVEG
Karwij
LN&V (SNL)
Meloidogyne
LN&V (SNL)
Paratrichodores teres
LN&V (SNL)
Ropta (wortelknobbelalen) LN&V (SNL)
Trichodoriae
LN&V (SNL)
Introductie geïntegreerde
bedrijfssystemen inde
akkerbouw
LN&V (SNL)
Bemonstering aardappelmoeheid
LN&V (SNL)
Bemonstering innovatiebedrijven
LN&V (SNL)
Informatiemodellen enteelt-

begeleidingssystemen
(CAMAR)
Oliehoudende gewassen
(VOICI)
Innovationstrategies
Populierenonderzoek
Stikstofproject
Gebiedsgerichte
economischestudies
Biologische aardappelteelt
Cultuur- engebruikswaarde

EG
EG
EG
Dorschkamp
EG
NAA
50% LN&V en
50% LBS
t_

Cultuur- engebruikswaarde
onderzoek
GFT-onderzoek
Miscanthusonderzoek
Optimalisering rogge
Onkruidbestrijding
graszaadteelt
Optimalisatie rietzwenkgras
Uienonderzoek
Vochtvoorziening

i_

NIVAA/CRA/
CRGP/CRO
NV.VAM
Agromiscanthus
NGC
NGC
NGC
SNUIF
Prov.N.Brabant/
Prov. Limburg
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Onderzoeksondersteuning
Coördinatie Onderzoek
Structuurverandering
In het streven te komen tot één organisatie
voor het (praktijk)onderzoek inde akkerbouw
en de groenteteelt in de vollegrond is in het
voorjaar 1994een belangrijke stapgezet met
de installatie van een landelijk sectorbestuur
voor het Praktijkonderzoek in de Akkerbouw
en de Vollegrondsgroenteteelt (PAV). Ditbestuur (in oprichting) heeft als belangrijkste
taak om initiatieven te nemen en overleg te
voeren om te komen tot een volledig geïntegreerde sectoraal opgestelde onderzoeksorganisatie. De instelling van het PAV-bestuur
inoprichting heeft geleidtot wijzigingen inde
programmeringsstructuur van het onderzoek.
De regionale onderzoekcentra en het proefstation hebben de programmering van het

onderzoek opgedragen aan het PAV-bestuur
in oprichting. Voor zowel de akkerbouw als
de vollegrondsgroenteteelt zijn vijf zogenaamde regionale programmeringscommissies ingesteld.Tevenszijneen landelijkeprogrammeringscommissie voor de akkerbouw
en één voor de vollegrondsgroenteteelt geformeerd. De basis van deze landelijke programmeringscommissies wordt gevormd
door twee vertegenwoordigers vanuit iedere
regionale commissie.
De regionale commissies inventariseren vragen en knelpunten indeverschillende gebieden. Tevensgevenzijjaarlijks een pré-advies
over alle voorstellen voor nieuw onderzoek,
diejaarlijks bij de praktijkonderzoekorganisatie worden ingediend. Op basis van de preadviezen van de regionale programmeringscommissieswordtdoordelandelijkeprogram-

Tabel1. GegevensenaantallenproevenvandeROC'sakkerbouwenvollegrondsgroenteteelt.
Regio
ROC

Oostelijk
VeenzandgebiecI koloniën

Noord
Kollumerwaard Ebelsheerd

- totale oppervlakte cultuur87,5
grond inha
- oppervlakteakkerbouw inha 79,6
- oppervlakte braak
6,5
- oppervlakte groenten inha
1,4
- oppervlakte bedrijfssystemen onderzoek inha
- aantal proeventotaal
46
*waarvan rassenproeven
17
- voornaamste gewassen
aardapp.
(geteeldop ROC)
s.bieten
granen
koolzaad

Kooyenburg 't Kompas

115

60

101,2
13,3

56,4

-

-

43
18

29
9

0,6

granen
aardapp.
s.bieten
s.bieten
gierstmeldegranen
karwij
snijmaïs

spruitkool spruitkool stamslab.
winterpeen boerenkoo I
prei
bloemkool
ijsbergsla
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IJsselmeerpolders

Noord-Holland
J.M. van
DeWaag DeKandelaar Zwaagdijk Bemmelenhoeve

104,4

52,4

114,4

15

99,2

96

28,3

92,7

2,5

5,6

3,5
9,7

-

89,4

-

19,1

-

-

-

7
2

61
20

25
9

15
3

55
30

aardapp.
s.bieten
granen

(poot)aardapp. aardapp.
s.bieten
s.bieten
granen
granen

koolgew.
asperge
prei
knolvenkel
rad.rosso
stamslab.

peen
witlof
uien
kl.gew.

5,3
4,5

25
7

aardapp.
sluitkool
bloemk./broccoli s.bieten
granen
witlof
kl. gewassen
graszaad
zaaiuien
asperge
crambe
cons.erwter ï
zaaiuien
stamslab.
capucijners

Automatisering
Naafronding vaneeninformatie-analyse, zijn
flinke vorderingen geboekt in het streven om
te komen tot een geautomatiseerd systeem
van informatievoorziening (in financiële, materiële en personele zin) ter ondersteuning
van het proces van onderzoeksprogrammering en het samenstellen van de begroting.
Voor het PAGV is het nu mogelijk om eendirecte koppeling tot stand te brengen tussen
onderzoeksprogramma en onderzoekskosten.

bedrijfsleiders van ROC'svoor de akkerbouw
envollegrondsgroenteteelt, alsmedevoorbedrijfsleiders van landelijke proefbedrijven. Na
een huishoudelijk gedeelte en een inleiding
inzake mineralenbalans en evenwichtsbemesting, isdeeerste dagaandacht geschonken aan de verwachtingen van 'intermediairen' (tussen praktijk en onderzoek) ten
aanzien van de rolvan het praktijkonderzoek
akkerbouw/vollegrondsgroenteteelt inhetagrarisch kennisnetwerk. De tweede dag kende
als centraal thema de meerjarenplannen van
de Programma Advies Commissies AardappelenenVollegrondsgroenteteelt, hetNederlands Graancentrum en de Nationale Raad
voor Landbouwkundig Onderzoek, alsmede
de consequenties hiervan voor het onderzoeksprogramma van het praktijkonderzoek
akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt.

Lunteren
Ookditjaarvonden indeeersteweekvanfebruari inLunterendestudiedagen plaatsvoor
bestuursleden, directeuren,onderzoekers en

ROC's
Een belangrijk deel van het (veld)onderzoek
wordt jaarlijks uitgevoerd op de Regionale
Onderzoek Centra voor de akkerbouw en de

meringscommissie voor de akkerbouw, respectievelijk vollegrondsgroenteteelt, een
eindadvies opgesteld. De eindadviezen monden uit in een voorstel voor het jaarlijkse onderzoeksplan,dattergoedkeuring wordtvoorgelegdaan het PAV-bestuur inoprichting.

Tabel1. Vervolg.
Regio

Zuid-Holland

Zeeland

N. Brabant

Limburg

Zuidelijke
zandgronden

ZuidLimburg

ROC

Westmaas

Rusthoeve

Noord-Brabant

Noord-Limburg

Vredepeel

Wijnandsrade

90,7

10

9

56,2

49,4

85,9

-

-

43,1

48,9

2,4

-

4
3,5

5,3
3

10,7
18,8

0,5

- totale oppervlakte cultuur68
grondinha
- oppervlakte akkerbouw inha 59
- oppervlakte braak
2,5
- oppervlakte groenten inha
8
- oppervlakte bedrijfssystemen- 3
onderzoek inha
77
- aantal proeventotaal
*waarvan rassenproeven
28
aardappelen
- voornaamste gewassen
suikerbieten
(geteeldop ROC)
granen
cichorei
stamslabonen
conservenerwten
spruitkool
bloemkool
witlof
ijssla
groene asperge

3,2
1,5

50
23
aardappelen
suikerbieten
granen
graszaad
vlas
cichorei
teunisbloem
erwten
uien

38
20
prei
kropsla
ijssla
witlof
groenselderij
peen
kleine gewasser i
Chin, kool
asperge
spinazie

40
20

20
3

20
11

asperge
prei
bladgewassen
peen

aardappelen
suikerbieten
maïs
granen

aardappelen
suikerbieten
maïs
granen
miscanthus
cichorei

broccoli
daikon
radicchio rosso
Chin, kool

schorseneren
waspeen
conservenerwten prei
stamslabonen
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vollegrondsgroenteteelt. Enkele kengetallen
over de aard en de omvang van het onderzoek op deze ROC's zijn in tabel 1weergegeven.
Het proefbedrijf van het PAGV, dat elders in
dit jaarverslag uitgebreid beschreven wordt,
en de ROC's voor de veehouderij, waar het
onderzoek aanvoedergewassen grotendeels
wordt ondergebracht, zijn niet indit overzicht
opgenomen.
Ebelsheerd
De herstructurering van ROC Ebelsheerd
heeft, na de ingebruikneming van de nieuwe
kavel in 1993, verder zijn beslag gekregen
door de start van de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen.
Wiskunde
Scholing
Door de sectie Wiskunde werd weer deelgenomen aan twee dagen van de HBO-cursus
voor statistisch-analisten diejaarlijks door de
Groep Landbouwwiskunde (GLW) wordt verzorgd. Het maandelijks GLW-colloquium
werd vijf maal bezocht. Verder werd deelgenomen aan de bespreking van het boek Generalized Linear Models van McGullagh en
Nelder. Door de personeelsstop was het niet
nodig in 1994 cursussen voor PAGV-onderzoekers teverzorgen.
Werk
De verwerking van ad hoe-problemen verloopt goed, mede omdat die steeds hogere
prioriteit krijgen dan grotere klussen. In december 1994 is een concept-verslag van
vruchtwisselingsproef AGM600 besproken
metdeexterne onderzoekers dieaanditproject hebben deelgenomen. Het eindverslag
vandezeproefzalvoorjaar 1995verschijnen.
Er zijn Genstat-programma's geschreven
voor de statistische verwerking van de proeven van het cultuur en gebruikswaarde-onderzoek. Deze zijn opgenomen binnen
EPROS. Erwerd een procedure vervaardigd
waarmee de milieu-genotype interactie kan
worden onderzocht met eenAdditive Maineffect Multiplicative Interaction (AMMI) model.
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Metdeze procedure zijnkiemproevengeanalyseerd, die zijn uitgevoerd door een aantal
zaadbedrijven in samenwerking met het
PAGV en het CPRO. Deze procedure kan
ook worden gebruikt voor deanalysevanmilieu-genotype interacties binnen het cultuuren gebruikswaarde-onderzoek. In de zomer
van 1994 is release 3.1 van Genstat 5 geïnstalleerd op het PAGV die nu wordt gebruikt
naast release2.2.
Naast vele nieuwe analyse-mogelijkheden
kunnen nu ook mooiere grafieken worden
vervaardigd die beter geschikt zijn voor opname inpublikaties. Er isverder gewerkt aan
deverwerkingvande BSO-proeven BorgerswoldenVredepeel endeschade-entolerantie-proeven nematologie.
Perspectieven
Zoals uit het voorgaande blijkt, loopt de verwerking van ad hoe-problemen redelijk goed
en wordt er naar gestreefd om oude grotere
klussen eindelijk eens de deur uit tewerken.
Wanneer dat isgerealiseerd,is erwellicht de
mogelijkheid om vanuit Wiskunde of naar
aanleiding van vragen uit het onderzoek
nieuwe accenten binnen de werkzaamheden
te leggen.
Informatica
In 1994 is met betrekking tot de automatisering door de sectie Informatica vooral aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
EPROS-CGO
Voor deafdelingcultuur- en gebruikswaardeonderzoek (CGO) bevatte het in 1993 geïmplementeerde EPROS-systeem niet voldoende mogelijkheden om de door deze
afdeling verzamelde onderzoeksgegevens
op te slaan en te verwerken. Omdat de huidige door het CGO gebruikte software niet is
aan te passen aan nieuwe inzichten, wordt
het gebruik daarvan steeds meer een beperking in de uitvoering van het onderzoek van
deze afdeling. Daarom is een project gestart
met als doel te komen tot een operationeel
prototype van een nieuwe EPROS-versie

waarin genoemde tekorten worden ondervangen.
Onderdelen van EPROS die daartoe werden
aangepast en/of aangevuld, zijn:
- Een rassendatabank waarmee het mogelijk is de voor het onderzoek relevante rasgegevens opte slaan enteonderhouden.
- Een koppeling van deze databank met de
bestaande modulesvoor hetdefiniërenvan
proeven.
- Een zodanige aanpassing van de modules
voor de proefdefinitie dat de opzet van zogenaamde proeven met incomplete proeven (alfa-designs) mogelijk is.
- Toevoeging van modules ten behoeve van
de verdere afwerking van rasgegevens tot
jaar- en regio-gemiddelden en ras-gemiddelden over meerdere jaren. De laatste
gegevens worden gebruikt voor desamenstelling van de rassenlijsten, rassenbulletins enandere publikaties.
Indeloopvan 1994zijndeeerste drie onderdelen gerealiseerd. Van het laatste onderdeelmoetenalleendemodulesvoordeberekening van de gemiddelden over meerdere
jaren nogwordenontwikkeld.Derassendatabank is inmiddels al operationeel, de andere
ondergaan op beperkte schaal een praktijktest.
Zoals hetzich nu laat aanzien,zalde nieuwe
EPROS-versie begin 1995als prototypeoperationeel kunnenworden.Doorde gebruikers
zal vervolgens moeten worden aangegeven
welke onderdelen van het systeem nog aanpassing behoeven, om te komen tot een volwaardige implementatie ervan.
RAD enORACLE*CASE
Bij de ontwikkeling van de hierboven genoemde nieuwe EPROS-versie werd het gebruik van de RAD-methodiek beproefd. RAD
staat hierbijvoor 'RapidApplication Development'. Kenmerkend bij toepassing van deze
methodiek is dat software-ontwikkelaars en
materiedeskundigen gezamenlijk in een kort
tijdsbestek een systeem ontwikkelen dat inhoudelijk (gegevensmodel) en functioneel
(procesmodel, programma's) voldoet aan de
eisen die de uiteindelijke gebruikers eraan

stellen. De detaillering van deze eisen wordt
voor een groot deel tijdens het ontwikkeltrajectvorm gegeven.Toepassing van deRADmethodiek vereist ontwikkelgereedschap dat
het mogelijk maakt snel wijzigingen van inzichtdoor tevoeren inzowel gegevensmodel
als functioneel model en de daarbij behorende software. In het RAD-traject voor
EPROS versie 2 werd gebruik gemaakt van
ORACLE*CASE. Dit ontwikkelhulpmiddel is
binnen LNV de standaard case-tool. Case is
het acroniem voor computer aided software
engineering. Het gebruik van dit hulpmiddel
leidde er inderdaad toe dat diverse modules
inhoudelijk en functioneel zeer snel aan het
zichdoor analyse steedsverdiepende inzicht
konden worden aangepast. De conclusie is
dan ook dat gebruik van de RAD-methodiek,
tezamen met de inzet van ORACLE*CASE
voortoekomstige ontwikkelprojecten eenduidelijke meerwaarde zal hebben.
Projectplanning
Bijhetopstellenvandeprojectplanning ende
financiële begroting voor 1995 is - voor het
eerst -gebruik gemaakt van het systeem PA
(project administratie). Om PAte kunnengebruiken voor de PAGV-situatie moest het op
eenaantal plaatsen worden aangepast.
Hetligtindebedoeling omhetzelfde systeem
ook in te zetten voor de voortgangscontrole
van de projecten. Daartoe zal eveneens een
aantal modules moeten worden aangepast.
Een enander krijgt in 1995zijn beslag.
Aanschaffingen 1994
In 1994werden aangeschaft:
1 portable PC,type 486sx25
10 desktop PC's,type 486sx25
2 modems met terugbelfaciliteit.
Publiciteit, redactie en informatie
Bezoekers
In groepsverband hebben in totaal circa 50
groepen het PAGV in Lelystad (35) en de
OBSte Nagele (15) bezocht. Wat daarbij opvalt is dat het aandeel (tweederde) van de
buitenlandse groepen steeds groter wordt.
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Deabonneedag 1994was een echte 'praktijkdag'.

PAGV-infodagen
De abonneedag van 24juni had dit keer een
wat ander karakter. Ook niet-abonnees warenwelkom, en erwerden geen lezingen gehouden. Inplaats daarvan werden de bezoekers in groepsverband langs een achttal
onderzoekobjecten geleid met betrekking tot
gewasbescherming (dagthema). Met recht
een 'praktijkdag'.
Verderwaserop het PAGVzelf op4februari
eenContactdaggroentenvoordeverwerkende
industrie en op 7oktober een Witlofmiddag.
Dethemadagen zijn 'buiten de deur' georganiseerd:op4maart dethemadag Nieuwegewassen op de Flevohof te Dronten/Biddinghuizen en op 9 december de themadag
Stikstofstromen inde vollegrondsgroenteteelt
in DeSchakel te Nijkerk.
Tentoonstellingen
Op 11 maart nam het PAGV deel aan de
NTS-witlofdag op veiling CHZ te Barendrecht. Op 16 december is in de vorm van
een stand een bijdrage geleverd aan de
MJPG-manifestatie 'Naar een gewasbescherming met toekomst', georganiseerd
door IKC-Landbouw in Ede in de Jaarbeurs
te Utrecht.
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Schriftelijke kennisoverdracht
Deresultatenvanonderzoek zijn inongeveer
30 PAGV-uitgaven vastgelegd. Daarnaast
verschenen in de vakpers zo'n 200 artikelen
van onderzoekershand.
Bibliotheek
Het aantal uitleningen van de PAGV-bibliotheek steeg in 1994 van 629 uitleningen in
1993 naar675 in1994.
Het aantal literatuuraanvragen bij andere bibliotheken (interbibliothecair leenverkeer)
bleef nagenoeg gelijk: 738 aanvragen in
1993, en 736 in 1994.
In 1994 isvoor de eerste maal het aantal kopie-aanvragen van PAGV-onderzoekers bij
de eigen bibliotheek bijgehouden; het aantal
aanvragen bedroeg 258.
In 1994 deden externe bibliotheken 37 maal
een beroep op de bibliotheek van het PAGV.
In 1993 bedroeg het aantal aanvragen 71. In
1994 bedroeg het totale aantal externe verzoeken om literatuurinformatie 113.
In 1994 is 24 maal gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om via DIMDI in de buitenlandse bibliografische bestanden te laten
zoeken. Dit is bijna een verdubbeling tenop-

Tentoonstellingen bieden goede mogelijkheden voor rechtstreeks contact.

ziehte van 1993 toen 13 maal een buitenlands bestand isgeraadpleegd.
Laboratorium
Nadat er in 1993 een begin is gemaakt met
het schrijven van protocollen (methodieken)
en gebruikershandleidingen voor apparatuur
zijn in 1994veelvan deze beschrijvingen gereed gekomen. Hierdoor was minder uitleg
nodigaanmedewerkers enkonermeerstandaard gewerkt worden,wat de kwaliteit zeker
ten goede is gekomen. Om als laboratorium
te kunnen garanderen dat de cijfers die zij
produceert binnen bepaalde marges liggen,
isechtereenkwaliteits-c.q.borgingssysteem
nodig. Om dit goed op te kunnen zetten, is
door het hoofd van het laboratorium in 1994
begonnen metdecursus Kwaliteitszorg inhet
laboratorium, verzorgd door de Hogeschool
Utrecht.
Voor hetopvangenvandedrukkewerkzaamheden indezomerendeherfst isin 1994gebruik gemaakt vantwee uitzendkrachten van
een uitzendbureau. Daaraltijddezelfde mensen konden worden ingezet, had deze continuïteit een positief effect op kwantiteit en
kwaliteitvan hetwerk. Omdetebestedentijd

aan proeven te plannen ende bestede tijd te
registreren, is in 1994 gebruik gemaakt van
het tijdsplanning- en registratiesysteem dat
indertijdvoor het Proefbedrijf isontworpen.In
voorgaande jaren werd dit bijgehouden met
behulp van een spreadsheet op projectniveau.
In 1994zijn inhet laboratorium weer velebepalingenverricht zoalshetvaststellenvanhet
drogestofgehalte van diverse gewassen, het
tellen, meten en wegen van verschillende
plantonderdelen, hetbeoordelen vandekwaliteit vanverschillende rassen stamslabonen,
korrelmaïs, spinazie,doperwt entuinboon en
het bepalenvandechips-geschiktheid,fritesgeschiktheid en kookkwaliteit van verschillende aardappelrassen. Daarnaast werdveel
tijd besteed aan fytopathologisch onderzoek
bij aardappel,zoals de bepaling van de sclerotium-index voor Rhizoctonia, de bepaling
vandevitaliteit vandeSclerotienvan Rhizoctonia en de bepaling van de aantasting door
Rhizoctonia, Fusarium respectievelijk Phoma
bijverschillende rassen.
Wat betreft de aanschaffingen is het volgende te melden:
Door de aanschaffing van een acetonneerta-
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Ook in 1994werden in het laboratorium weer vele bepalingen verricht.

fel is het mogelijk het debris van nematologiemonsters veilig te acetonneren. Met de
aangeschafte spoelkannen voor AM-monsters is het mogelijk om grotere monsters in
één keerte spoelen,waardoor een duidelijke
winst is geboekt bij de arbeidstijd. De staafjessnijder ten behoeve van het bakken van
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frites die is aangeschaft, voldoet aan de
CKA-norm. Deaangeschafte weegschaalcalibreert zichzelf. Ten behoeve van het onderhoud van apparatuur is een compressor met
toebehoren aangeschaft. De drie laatstgenoemde apparaten dienen ter verbetering
van de kwaliteit van de resultaten.

Kwaliteitsverbetering
Akkerbouw
Om de marktpositie van de Nederlandse akkerbouwprodukten te verbeteren, is kwaliteitsverbetering essentieel. De afzetmarkt
verandert van een aanbodmarkt in een
vraagmarkt. De consument en verwerkende
industrie stellen meer en hogere kwaliteitseisenenvragenookspecifieke kwaliteitseigenschappen voor deelmarkten. Hierbij groeit
hetbesefdatintegrale ketenzorg (IKZ),waarbij het gaat om kwaliteitsbeheersing in alle
schakels van het produktie- en afzetproces,
gewenst is.
Omdat de bestemming van de produkten
zeerdivers is,zijnde kwaliteitseisenverschillend per gewas. Het onderzoek is dan ook
sterk gewasgericht waarbij het met name
gaat om de invloed van rassenkeuze, teeltmaatregelen, handling en bewaring. De onderzoeksprojecten zijn in vier clusters ingedeeld. Daarnaast krijgt kwaliteit aandacht in
het rassenonderzoek en meer indirect in het
onderzoek over gewasbescherming, bemesting engeïntegreerde teeltwijze.
Optimalisering van teelt en bewaring van
consumptie- en zetmeelaardappelen gericht op oogstzekerheid en kwaliteitsverbetering
Afgelopen jaar is op grote schaal doorwas
opgetreden in consumptie-aardappelen. Er
zijn veel glazige knollen en zelfs veel zogenaamdewaterzakken ontstaan.Hieraan isad
hocveelaandacht besteed.Tijdensdeoogstperiode zijn op enkele grondsoorten gewassen met doorwas periodiek bemonsterd om
inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het
onderwatergewicht en daarmee in de mogelijkheid om de kwaliteit door uitstel van de
oogst nog zoveel mogelijk te verbeteren. De
resultaten zijn wekelijks via de pers verspreid.
Daarnaast is aan enkele partijen glazige

knollenonderzocht welke knollen inrelatietot
het onderwatergewicht, waterzakken worden
en in welk tempo dat gebeurt. De resultaten
maken eengoede risicoschatting mogelijk op
hetmoment dat moetworden beslist eenpartij aardappelen met veel glazige knollen alof
niet inte schuren. Knollen met een onderwatergewicht <100blijkengeheelof gedeeltelijk
waterzakkenteworden.Ditgebeurt indeeerste weken na inschuren. Ook deze belangrijke informatie is intensief uitgedragen naar
de praktijk.
Het bewaaronderzoek naar de oorzaken van
hetvroegtijdig optredenvaneenslechte bakkleur in sommige bewaarplaatsen toont aan
dat een verhoogde C02-concentratie een rol
kan spelen. Wanneer het C02-gehalte langdurig hoger is dan 0,5% wordt de bakkleur
negatief beïnvloed. Door regelmatig kort te
ventileren, kanditworden voorkomen.
Inhetonderzoek naardeinzetvancarvonals
kiemremmer (in samenwerking met ATODLO en Luxan) ligt de nadruk op verlaging
van dedosering,gezien de relatief hogekosten. Dit jaar verliep de kiemremming bij wat
lagere doseringen in het begin wat moeizamer waarschijnlijk doordat de aardappelen
metveel grondwerden ingeschuurd.
De inzet vancarvon in de pootgoedbewaring
had geen invloed op de opkomstsnelheid en
desortering.Welzijnaanwijzingen verkregen
dat carvon een fungicide-werking heeft op
een aantal bewaarziekten. Dit aspect krijgt
verder aandacht.
Het onderzoek naar optimalisering van de
teelt, bewaring en verwerking van potentiële
AM-resistente rassen voor de fritesindustrie
is afgesloten. Dit geldt ook voor het onderzoek naar methoden om reeds bij de oogst
de potentiële bakkwaliteit na bewaring te
kunnen voorspellen, al heeft dat nog geen
goede oplossing geboden. Inmiddels is een
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deskstudiegestartomtezoeken naar nieuwe
aangrijpingspunten voor dit belangrijke aspect. Deze projecten vormen de basis voor
een lopend promotie-onderzoek. Daarbij
komt onder andere naarvoren datdevariatie
in het drogestofpercentage tussen afzonderlijke knollen in een partij nauwelijks te beïnvloeden is.
Inenkele regionale projecten krijgt de invloed
van de bemesting op de kwaliteit aandacht.
Op 't Kompas isook ditjaar gebleken dat het
risicovanchloorschade, opopbrengst enonderwatergewicht, bijvoorjaarstoediening van
dierlijke mest, beperkt is. Inde proeven over
teeltoptimalisatie van nieuwe Pallida-resistente rassen inhetgebiedwaarzetmeelaardappelen worden geteeld, blijkt dat late rassen, met name als relatief vroeg wordt
geoogst, niet te veel stikstof moeten krijgen.
De resultaten van de rooibaarheidstoetsing
stemmen niet overeen met praktijkervaringen. Gegevens over de invloed op bewaarverliezen en versuikering zijn nog niet beschikbaar. Op Vredepeel is in samenwerking
met Nestlé onderzoek gestart naar de mogelijkeinvloedvaneengewijzigde NPK-verhouding (onder andere door beperking van de
drijfmestgift) op de verwerkingskwaliteit en
het nitraatgehalte. Hiervan zijn nog geen resultaten bekend.
Onderzoek naar de gezondheidstoestand
en sortering van pootaardappelen
Beheersing van ziekten, met name bacterieziekten en Rhizoctonia, vormt het zwaartepunt in dit cluster. Hoewel ook zilverschurft
en poederschurft een toenemend probleem
vormen, kon hieraan in 1994 geen aandacht
worden gegeven.
Bij bacterieziekten is het onderzoek gericht
op beperking van deverspreiding van bacterieziekten door tijdens het groenrooien antagonisten in te zetten. Samen met IPO-DLO
en HLB is een tiental door het IPO-DLO ontwikkelde antagonisten getoetst op klei en
zand. Of de positieve invloed die in laboratoriumproeven is gevonden in deze praktijkproevenwordt bevestigd,moet nogblijken uit
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detoetsing van knolmonsters op besmetting.
Daarnaast wordt nagegaan of bij het wassen
van pootaardappelen ontsmetting met calciumhypochloriet of ozon verspreiding van
bacterieziekten kanvoorkomen.Metcalciumhypochloriet zijnookditjaar goede resultaten
verkregen; ozonering blijkt veel minder bacteriedoding te geven. Het rasAgria bleek erg
gevoelig voor wassen en beschadigen. Andere concrete aangrijpingspunten voor praktijkonderzoek zijn beperkt als gevolg van het
niet beschikbaar zijn van goede snelle toetsmethoden. Hieraan wordt gewerkt door
CPRO-DLO, IPO-DLO, PD en NAK. Het
PAGV werkt mee aan een beleidsnotitie betreffende prioriteiten voor onderzoek aan
bacterieziekten.
Het onderzoek naar groenrooien/onderdekken als mechanische loofdodingsmethode
richt zich vooral op de mogelijkheden op zavel- en kleigrond. Deze methode blijkt geen
extra risico te geven voor verspreiding van
bacterieziekten en biedt de mogelijkheid om
antagonistenengeringehoeveelhedenfungiciden in te zetten bij de eerste rooigang. Op
zand- en dalgrond is deze methode praktijkrijp. Ook dit jaar zijn hiermee goede resultaten bereikt. Alleen op De Waag kwam in de
groenrooi-objecten tot 12% rot voor als gevolg van Phytophthora erythroseptica. Dit
nieuweaspect,waarschijnlijk samenhangend
metdewarmeweersomstandigheden, vraagt
nadere aandacht.
Derassenvergelijking tenaanzienvandegevoeligheid voor ontvelling bij vroeg groenrooien gaf opnieuw weinig verschil; wel was
het percentage loskomende knollen bij Baraka duidelijk kleiner dan bij andere rassen.
De resultaten van de groenrooiproeven met
toevoeging van fungiciden/antagonisten tijdens het onderdekken bevestingen de ervaringen in 1992en 1993. Duidelijk isdat Moncereen bij het poten niet gemist kan worden
voor een acceptabele Rhizoctonia-bezetting.
Wel kandedosering lager zijnalsook tijdens
het groenrooien Moncereen of Verticiliumbiguttatum wordt toegediend. Deling van de
Moncereen-toepassing, bij poten en groenrooien, kan de Rhizoctonia-bezetting bij de

oogst verder beperken en een besparing op
de middeleninzet geven. Inmiddels is door
AHOF en TNO een methode voor commerciële massakweekvande antagonist Verticillium biguttatum ontwikkeld. Het PAGV zal in
de komende jaren de praktijkwaarde toetsen
van enkelformuleringen tenbehoevevan het
toelatingsonderzoek zowel bij groenrooien
als bij inschuren. Daarnaast wordt een verminderde inzet van Moncereen via deling bij
poten en groenrooien nader beproefd.
Rhizoctonia krijgt behalve in het project
groenrooien ook in andere projecten aandacht. Zo wordt het door het PAGV ontwikkelde adviessysteem voor Rhizoctonia-bestrijding in een tweetal studieclubs getoetst.
De resultaten waren in 1994wisselend;voor
1995zijn meer percelen betrokken in hetonderzoek. Inmiddels iseengeschiktetoetsmethode voor rassenbeproeving op vatbaarheid
voor Rhizoctonia ontwikkeld. Op basis hiervan blijken er rasverschillen voor te komen.
Door de bezuinigingen bij hetCGO kan deze
rassentoetsing niet worden voortgezet. Toch
is deze toetsing voor het adviessysteem en
voor het gebied waar zetmeelaardappelen
worden geteeld van groot belang.
In 1994zijn nieuwe proeven aangelegd over
optimalisering van de grondbehandeling met
Moncereen gericht op het perspectief van
een gedeelde toepassing namelijk rijenbehandeling bij het poten en behandeling tijdens het frezen/aanaarden. Daarbij is van
deling ten opzichte van rijenbehandeling bij
het poten geen voordeel gebleken. Het
nieuwe middel Monarch bleek daarbij even
werkzaam als Moncereen. In werkgroepsverband wordt nagegaan welk verder, mogelijk
meer fundamenteel onderzoek met betrekkingtot het Rhizoctonia-probleem nodigis.
Sinds 1992 vindt in samenwerking met het
Louis Bolk Instituut een additioneel gefinancierd onderzoek over optimalisering van de
BD-EKO-pootaardappelteelt plaats, vooral
gericht op de beperking van Rhizoctonia- en
Phytophthora-aantasting. Hierbij zijn positieve resultaten bereikt met inzet van deantagonist Verticilliumbiguttatum bij het poten,

groenrooien en inschuren. Dit had niet altijd
eenduidelijke invloed opde lakschurft-bezetting maar wel op de vitaliteit van deze lakschurft, die veelal in de oogst van de nateelt
nog doorwerkte. Wortelsnijden bleek als methode van Rhizoctonia-bestrijding onbetrouwbaar; wel wordt hiermee de loofdoding
verbeterd.
Gebleken is dat voor de doding van Phytophthora inhet loof eencomplete loofdoding
nodig is, met andere woorden loofbranden
moet volledige loofdoding geven om Phytophthora te remmen. Inlassen vaneen korte
droogperiode tussen groenrooien en onderdekken had geen positief effect op de Phytophthora-aantasting.
Door het intensief volgen van 16 BD-EKObedrijven isveel inzichtverkregen indepraktijk van de BD-EKO-pootgoedteelt, die mede
de basis vormen voor een op te zetten teelthandleiding in 1995.
Ook ditjaar is meegewerkt aan het landelijke
onderzoek (LBS, handelshuizen, IKC) naar
de mogelijkheden tot beperking vandefungicideninzet ter bestrijding van bewaarziekten.
Door hetontbreken vaneensnelle Fusariumtoets bij de oogst wordt nogtevaak eenpreventieve behandeling uitgevoerd. De resultaten worden in 1995 samengevat. TNO werkt
aaneen optimalere Fusarium-toets.
In 1994 is onderzoek gestart naar de mogelijkheid de sortering gunstig te beïnvloeden
viafosfaat-bladbemesting tijdensdeknolaanleg. Deeerste resultaten zijn niet positief. Op
Kollumerwaard is het onderzoek naar de invloed van verschillende bewarings/voorbehandelingswijzen op de sortering voortgezet.
Dit bevestigde het voordeel van voorkiemen
vooral bij late traagkiemende rassen als Agria. Ditonderzoek wordt niet voortgezet.
Met carvon behandeld pootgoed gaf ten opzichte van mechanische koeling bij een gelijke opbrengst een iets grovere sortering.
Carvon blijkt een fungicide-werking tegen
knolziekten te hebben die nader onderzocht
dientteworden.
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Verbetering van de kwaliteit en oogstzekerheid bij handelsgewassen, graszaad
en kruiden
De graszaadteelt staat door grote overschotten de laatste jaren onder druk. Voor de
handhaving van deze teelt isversterking van
de concurrentiepositie door kwaliteitsverbetering, kostprijsverlaging en verbetering van
de oogstzekerheid van essentieel belang.
Voor de kwaliteitsverbetering is voorkomen
vanvermenging metgrasachtige "onkruiden"
het belangrijkste aspect. Dit krijgt uitgebreid
aandacht inhetcluster onkruidbestrijding. De
kiemkrachtseisen zijn dit jaar aangescherpt.
Opditpuntwordt inallegraszaadproeven gelet. Deoogstzekerheid en opbrengststabiliteit
krijgen in dit cluster aandacht. Alleen het
nieuw gestarte project over ziektebestrijding
onder anderegerichtoptoelatingvan nieuwe
in de graanteelt gebruikte fungiciden is ondergebracht bij het cluster bovengrondse
schimmelziekten inde akkerbouw.
Ditjaar iseenaantalgraszaadprojecten afgesloten. Enkele jaren geleden is onderzoek
gedaan naar de inzet van groeiregulatoren.
Deze hadden een gunstig effect op de zaadopbrengst ,maar de middelen hebben uiteindelijk geentoelating gekregen.
Het onderzoek naar de geschiktheid van
peulvruchten alsdekvrucht isafgerond.Veldbonen en vooral erwten blijken een goedalternatief voor tarwe als dekvrucht voor veldbeemdgras en roodzwenkgras. De opkomstrisico's bij voorjaarszaai van veldbeemd onder erwten kunnen door een goede standdichtheid van de erwten en de zaaitechniek
van hetgraszaadvoldoende worden beperkt.
Het tarwe-opslagprobleem, als gevolg van
het niet meer beschikbaar zijn van TCA,
speelt geen rol bijdeze dekvruchten. Deverslaggeving wordt in 1995 afgerond. Het onderzoek naar de teelttechniek van graszaad
opzand-endalgrond gericht op optimalisatie
van de herfstbehandeling van roodzwenkgras en veldbeemdgras is afgerond met verslaggeving in het Jaarboek.
Het mede door het NGC gefinancierde onderzoek naar optimalisatie van de zaadpro24

duktie bij rietzwenkgras wordtvoortijdig afgesloten gezien het sterk afgenomen areaal
rietzwenkgras. Het indepraktijk vaak slechte
"doorschieten" van het gras vormt hier een
probleem. De zaaidichtheid en de herfstbehandeling blijken hieropvan invloedtezijn. In
1995 wordt nog één proef geoogst en zullen
de beperkte resultaten worden samengevat
ineenJaarboek-artikel.
Gezien de lage prijs voor graszaadstro staat
verhakseien van het stro op percelen bestemd voor een tweede oogst in de belangstelling. Uit proeven blijkt dat dit voor Engels
raaigras goed mogelijk mits een aanvullende
stikstofbehandeling wordt gegeven. De eerste proeven in roodzwenkgras tonen eennegatieve reactie. Inde praktijk isereentoenemende belangstelling voor beweiden van
overjarige graszaadpercelen met schapen
als alternatief voor maaien. De proeven hierover in Engels raaigras zijnafgesloten endie
in roodzwenkgras lopen nog in 1995. De resultaten geven aan dat beweiding een goed
alternatief isvoor maaien.
Bij kruiden is het onderzoek naar verbetering
van het digoxinegehalte afgesloten. De gebruikte selectie en het oogsttijdstip zijn belangrijk. Ook de stikstofbemesting en met
name stikstofdeling heeft een gunstige invloed. Dezaaitijd en toepassing van sporenelementen hadden geen duidelijk effect. Een
samenvattend verslag zal in 1995 verschijnen.
Een belangrijk knelpunt in de kruidenteelt is
de geringe opkomstzekerheid. Hierbij speelt
de veelal matige zaaizaadkwaliteit een rol.
Ditjaar isgestart meteen oriënterend onderzoek naar mogelijkheden voor verbetering
van dezaaizaadproduktie endezaaizaadbehandeling (narijpen, drogen, schonen, fractioneren). De analyses van kiemkracht en
gezondheid zijn nog niet bekend. Develdopkomst van verschillende behandelingen
wordt in 1995 getoetst.
Het onderzoek aan de wortelkruiden Angelica, Valeriaan en Levisticum, gericht op de
mogelijkheid van zaaien op ruggen in plaats
van uitplanten is succesvol afgesloten. Dit
blijkt ook uit kwaliteitsoogpunt (inhoudsstof-
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fen, tarra) een goed en vooral goedkoop alternatief voor de huidige teeltwijze. Van
nieuwe potentiële kruidengewassen als kamille, pepermunt en Calendula kan in ons
land in principe een goede kwaliteit worden
gewonnen. Dit onderzoek is beschreven bij
het hoofdstuk 'Bouwplan-/assortimentsverbreding'.
Met de kruidendrogerijen is intensief overlegd over mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering bij aromatische kruiden waarvoor
een groeiende markt bestaat. Belangrijk is
dat de droogtechniek voor dit doel wordt gemoderniseerd. Op basis daarvan wordt een
gezamenlijk project met inbreng van teeltonderzoekvoorbereid.
Aan handelsgewassen wordt in dit cluster
geenonderzoek gedaan.Alleaandacht isgericht op karwij en dille voor carvonproduktie
(zie onder 'Bouwplan-/assortimentsverbreding').

hebben het inzicht in de teelt van een kwaliteitsprodukt bij deze granen duidelijk vergroot. Hetzelfde geldt voor het onderzoek
over de opbrengst en kwaliteit van wintertarwe bijteeltextensivering. Deverslaggeving
van deze projecten werd afgerond. Het omvangrijke project over verbetering van de tarwekwaliteitvoor industriëletoepassingen,dat
ten behoeve van het NGC samen met ABDLO, ATO-DLO, TNO-voeding en NIKOTNO isvoorbereid,isuiteindelijk nietdoorgegaan,omdatdegraanzetmeelindustrieophet
laatste moment heeft afgehaakt. In dit kader
warentwee proeven aangelegd om monsters
te verkrijgen met een maximale variatie in
korreleigenschappen ten behoeve van het
verwerkingsonderzoek door TNO. Een belangrijk deel van deze monsters is door het
ID-DLO gebruikt in het kader van het onderzoek naar de gewenste kwaliteitseigenschappen vantarwe voor pluimveevoeding.

Verbetering van de kwaliteit en oogstzekerheid bij granen, peulvruchten en voedergewassen

Door de lagere graanprijs is er met name
vanuit de pluimveesector een zeer grote
vraag naar geschikte voertarwe, onder andereviatarwe/mest-contracten. Uitfinancieel
oogpunt is deze afzetmarkt aantrekkelijker
dan die van baktarwe. In samenwerking met

Binnen dit cluster is een aantal projecten
beëindigd. De projecten over rogge en haver
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ID-DLO, het Pluimveeproefstation, ILOBTNO en NGC is een project voorbereid
waarin enerzijds de kwaliteitscriteria voor dit
doel worden onderzocht en anderzijds wordt
nagegaan hoeviarassenkeuze enteeltmaatregelenaandeze eisen kanwordenvoldaan.
Definanciering van dit project is nog nietgeheel rond. Wel heeft het PAGV met enkele
ROC's objecten aangelegd om de gewenste
partijen voor het kwaliteitsonderzoek door
genoemde instellingen te kunnen aanleveren.
Op ROC Rusthoeve wordt onderzoek gedaan naar de rassenkeuze en bemesting
(dierlijke mest) in het kader van hetteeltconceptvoorZeeuwseVlegelbrood.Bruine roest
en bladluizen vormden een groot probleem
omdat chemische bestrijding in dit concept
niet mogelijk is. Er blijken duidelijke rasverschillen ingeschiktheid voor dit concept.
Bijbrouwgerst ishetonderzoek gericht opde
teeltmogelijkeheden in de niet traditionele
brouwgerstgebieden en op de perspectieven
van onbespoten brouwgerst. Meegewerkt
wordt aan het IKB-project brouwgerst.
Eerderegunstigeervaringen metzeervroege
zaai op de zware klei in het Oldambt werden
ditjaar op Ebelsheerd niet bevestigd. De actie voor de opzet van een brouwgerstteelt in
Limburgwerdondersteund.
In de proeven met onbespoten brouwgerst
was de opbrengstderving groter dan de kostenbesparing. Om dit verschil te overbruggen, was inde proeven een premie voor onbespoten gerst van respectievelijk 1, 2 en 5
cent per kg nodig. Vooral de ziekte-aantasting,metnamenetvlekkenziekte,vormdeeen
probleem. Er bleken geen duidelijke rasverschillen aanwezig te zijn.
Opdezandgronden bestaat er belangstelling
voor luzerne als weinig droogtegevoelig eiwitrijkvoedergewas. DaartoewordenopROC
Cranendonck verschillende teeltknelpunten
onderzocht. Voor het onkruidprobleem in de
beginperiode is er nog geen bedrijfszekere
oplossing al werden dit jaar uitstekende resultatenverkregen met inzaaionder eenwin-
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tergraan dat als snijgraan wordt geoogst.
Ook vroege zaai gevolgd door maaien bij
circa 20 cm hoge onkruidplanten gaf daarna
eenvrijwel onkruidvrij gewas.
Het maairegimeisbelangrijk voor devoederwaarde, opbrengst en persistentie. Ook dit
jaar bleekmaaiennetvoordebloeihetbeste.
Overigens heeft intensief maaien vooral bij
eengeringestoppellengte eennegatief effect
op de persistentie.
Ook wordt de stikstofhuishouding na het
scheuren van luzerne gevolgd.
Hetonderzoek naar heteffect vande nieuwe
delta-zaaimethode bij maïs is afgesloten.
Eeneindverslagisinvoorbereiding.Uitderesultaten blijkt dat er geen duidelijk verschil in
opbrengst en kwaliteit is met de normale
zaaimethode.
Het door de provincies Noord-Brabant en
Limburg financieel ondersteunende project
over de keuze en teelt van voedergewassen
ondersuboptimalevochtvoorziening isineen
goed (droog) jaar gestart. Door het tijdstip
van de droogteperiode leed in twee proeven
vooral maïs schade. Uit de begeleidende
bakkenproef door AB-DLO blijkt dat maïs,
gras, luzerne en voederbieten verschillen in
vochtefficiëntie. Indezomer blijktdatberegeningbijmaïsveeleffectiever isdanbijandere
voedergewassen.Ditlaatsteonderzoek wordt
in een nieuw cluster over verdroging/vochtbenutting ondergebracht.

Vollegrondsgroenten
Desectorvollegrondsgroenten kenmerktzich
dooreengrootaantalgewassen.Deveelheid
van de gewassen en teeltwijzen in combinatie met de gewasspecifieke aspecten en
complexiteit van het begrip kwaliteit hebben
tot gevolgdat hetprobleemveld inhet onderzoek breed wordt opgepakt. Erworden hoge
eisen gesteld aan de kwaliteit van vollegrondsgroenten.Hetbetreft nietalleen uit-en
inwendige kwaliteitseigenschappen. Ook de
wijze van produceren wordt steeds meer als
een kwaliteitskenmerk gezien. In 1994 heeft
het PAGV eenbijdrage geleverdaanhetproject 'milieubewuste teelt' door het Centraal

BureauvandeTuinbouwveilingen enaan het
pilot-project integrale ketenzorg bij witlof. Bij
integrale ketenzorg wordt de nadruk verlegd
vanproduktcontrole naarprocescontrole. Het
versterkt de vraag naar het objectief kunnen
vaststellen van kwaliteitskenmerken en naar
het ontwikkelen van kwaliteitsverloopmodellen. In de werkgroep 'kwaliteitsonderzoek
vollegrondsgroenten' is veel aandacht besteed aan actuele problemen, met name aan
onderwerpen die ook in het onderzoekprogramma zijn opgenomen.
Meer en meerzijner problemen metverkleuringen, veelal verkleuringen in de na-oogstfase,diehetuitstalleven beperken.Genoemd
kunnen worden: verkleuring snijvlak van botersla, ijssla en spruiten, bruinverkleuring bij
radicchio rosso, bruine randjes bij knolvenkel, bruinverkleuring van stamslabonen, witverkleuring van peen na het wassen, roseverkleuringvanasperge, roodverkleuring van
witlof, gele blaadjes bij spruitkool en grauwverkleuring bijspruiten.Omtoteensnelleoplossing van deze problemen te komen, is het
nodigomtewetenhoezeontstaan.Ditisniet
altijdbekend.
Om deteelt van vollegrondsgroenten te optimaliseren, neemt de vraag naar kennis toe.

Teeltbeslissingen zullen vaker afgestemd
moeten worden op perceelsniveau en het
marktsegment waarvoor wordt geteeld. De
juiste keuze en uitvoeringvanteeltmaatregelen wordt daarom steeds belangrijker. Het
onderzoekprogramma op PAGV en ROC's is
erop gericht om kennis te verzamelen over
een nog verdere optimalisatie van de vollegrondsgroenteteelt.
Het onderzoek wordt aangepakt vanuit een
viertal clusters van min of meer samenhangende onderzoeksprojecten. Kwaliteitsaspecten samenhangend met gewasbescherming
en bemesting worden vanuit het desbetreffende speerpunt onderzocht. Ook vanuit
het rassenonderzoek (cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek) wordt eenbelangrijke bijdragetot kwaliteitsverbetering geleverd.
Optimalisering van de teelttechniek ten
behoeve van de oogstzekerheid, de planningvan de oogst en de kwaliteit van vollegrondsgroenten
Hetonderzoek indezecluster isingedeeld in
drie subthema's: verbetering van de kwaliteit
van het uitgangsmateriaal, teeltoptimalisatie
bijteelt onder bedekking enoptimalisatie van
teeltmaatregelen gericht op seizoensverlen-

Onderzoek naar stikstofbemesting bijwinterbloemkool kreeg de aandacht.
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ging. Het onderzoek in deze cluster wordt
bijnavolledig door de ROC's uitgevoerd.
In 1994isvoor het derde achtereenvolgende
jaar opde proeftuin Noord-Brabant een proef
uitgevoerd naarhetperspectief vanhetsorteren van het plantmateriaal op de uniformiteit
en opbrengst van prei. Met name in 1993
werd een positief effect van het sorteren van
het plantmateriaal gevonden. De geplande
proef op ROC't Kompas inValthermondnaar
het gebruik van kluitplanten bij prei kon door
mislukken van de opkweek van het plantmateriaal niet doorgaan. In de praktijk kwamen
in 1994 bij een aantal gewassen problemen
met schieters voor. Veelvuldig wordt dan de
vraag gesteld of er tijdens de plantenopkweek of bij eventuele bewaring van het
plantmateriaal alvorens wordt uitgeplant, fouten zijn gemaakt. Door de NAK-G is hiernaar
in 1994onderzoek verricht, waaraan ook het
PAGV een bijdrage heeft geleverd.
Deoptimalisatievandeteelt onder bedekkingenspitste zich met nametoe op het gebruik
van insektengaas bij botersla, ijssla en
groenselderij. Hoewel er perspectief is voor
het gebruik van insektengaas op bladgewassen, heeft het gaas ongewenste neveneffecten op de kwaliteit. In 1994 bleek het gaas in
geen van de proeven een afdoende werking
tegen insekten te hebben. De invloed op de
produktkwaliteit was per gewas verschillend.
Op proeftuin Noord-Brabant was ereen positief effect bij groenselderij; de bedekking
leidde tot een lager percentage zwarte harten. Bij botersla leidde de bedekking echter
tot meer problemen met smet. Op ROC
Westmaas werd bij ijssla geen kwaliteitsverschilvastgesteld.
Deoptimalisatie vanteeltmaatregelen gericht
op seizoensverlenging spitst zichtoe op winterbloemkool. Afgelopen jaren is door ROC
Westmaas en ROCZwaagdijk onderzoek uitgevoerd naar verbetering van de overwinteringsmogelijkheden. Inseizoen 1994/1995 is
onderzoek gestart naar de optimalisatie van
de stikstofgift bij de zeer vroege rassen. De
rassen Pulsaen Armettaworden reeds infebruari/maart geoogst, zodat een gedeelte
van de bemesting reeds voor dewinter moet
worden gegeven. Op ROC Kollumerwaard is
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in 1994onderzoek gestart met hetspruitkoolras Ajax, waarbij verschillende plantdichtheden zijn opgenomen. Onderzocht wordt wat
het optimale plantgetal is bij de teelt voor de
diepvriesindustrie, waarbij een fijne sortering
gewenst is. Gebleken is dat een hogere
plantdichtheid tot een aanzienlijke verlating
leidt.
Verbeteringvandebewaarbaarheid enhet
uitstalleven van vollegrondsgroenten
Indeze cluster is in 1994 door PAGV-onderzoekers aanvier projecten gewerkt;vantwee
projecten is in 1994 het betreffende onderzoek metverslaggeving beëindigd. Ook door
ROC Westmaas zijn enkele bewaarproeven
uitgevoerd.
In het project 'invloed van de weersomstandigheden en uitte voeren handelingen bij en
ronddeoogstopdehoudbaarheid' isin1994
onderzoek uitgevoerd met prei. Op ROC 't
Kompas inValthermondwasaandedrielaatste fungicide-bespuitingen wel of niet mangaan toegevoegd om verschil in intensiteit
vandegroenekleur bijdeoogsttekrijgen.Dit
zoueventueeldoor kunnenwerken indeduur
van het uitstalleven. Noch bij de oogst, noch
in de nabewaring was echter een effect van
de mangaan-bespuiting aantoonbaar. Na de
oogst is de prei verdeeld in objecten die wel
of niet gewassen werden en na het wassen
wel of niet werden teruggedroogd. Verwacht
werd dat wassen en niet terugdrogen negatief zouden doorwerken op de houdbaarheid.
Dit bleek niet het geval; de houdbaarheid
werd door het wassen en terugdrogen niet
beïnvloed. Uit houdbaarheidsonderzoek op
de veilingen blijkt het uitstalleven van veel
partijen preitegentevallen.Smet engeelverkleuringvanhetbladvormendegrootsteproblemen. Vermoedelijk hebben andere factoren dan vocht een grotere invloed op de
houdbaarheid.
Met peen en witlofwortels zijn in Lelystad en
op ROC Westmaas proeven uitgevoerd naar
het perspectief van drogen en helen bij het
begin van de bewaring. Bij peen kwamen in
seizoen 1993/1994 geen grote verschillen
voor. Alleen een lage stikstofgift op het veld

en een helingsperiode van vijf dagen gaf in
Lelystad enkele procenten meer gave peen.
De plaats van de peen inde koelcel had ook
enige invloed. Pallets met een geringere uitloop van het blad (laagste temperatuur) gaven 7% meer gave peen. De middelste laag
poolfust op de pallet had 2,5% minder gave
peen dande onderste en bovenste laag.
Ook bij witlof bleven de effecten van drogen
en helen van de wortels bij het begin van de
bewaring beperkt. Nadragen van natte wortels heeft geen effect of is insommige gevallen nadelig. Nadragen van droge wortels is
slecht. Helenvannattewortelsgeeft iets minderindrogingenietsminderrottewortels.Het
helingsproces versnelt de omzetting van
meervoudige naar enkelvoudige suikers, wat
tot een snellere trektijd kan leiden.Nadebewaring kunnen witlofwortels door onderdompeling weer voldoende vocht opnemen. De
lofkwaliteit is echter minder, naarmate de
wortels sterker zijn uitgedroogd. In seizoen
1994/1995 wordt het onderzoek naar het effectvandrogenenhelenvoordelaatste maal
uitgevoerd.
Fysiologische kwaliteitsproblemen
Binnen deze cluster worden projecten uitgevoerd die enerzijds tot doel hebben de groei
en ontwikkeling van gewassen zodanig te
sturen dat in een groter deelvan hetjaar beschikt kanworden over een kwaliteitsprodukt
en anderzijds het voorkómen van fysiologische afwijkingen. Ook bacterie-onderzoek is
in deze cluster ondergebracht, omdat het niveau van bacterie-aantasting sterk bepaald
wordt door defysiologische toestandvan het
gewas.
In1993iseenwitlofproject gestart omopbasis van de resultaten van een voortrek en op
basis van de chemische samenstelling van
de witlofwortel (mineralen en suikers) bij het
rooien en hetopzetten van dewortels de forceerkwaliteit vandewortelste karakteriseren
en de bewaarduur en de forceercondities te
optimaliseren. Het onderzoek wordt uitgevoerd met het ras Salsa. In 1993zijn op drie
proefplaatsen wortels geteeld bijsteeds twee
verschillende stikstofbemestings- en kalibe-

mestingsniveaus. Dewortels zijn centraal op
het PAGV bewaard. Bijdetrek waren er veel
problemen met natrot, vooral bij de wortels
meteen hoge N-bemesting. Hetblijktdateen
N-gehalte in de drogestof van de wortel boven 1,2% in de meeste gevallen een onaanvaardbaar produktie- en kwaliteitsverlies oplevert, dat niet of nauwelijks meer is te
compenseren door aanpassing van de foceertemperatuur en/of de samenstelling van
de voedingsoplossing. Door samenwerking
met het Provinciaal Onderzoek- en Voorlichtingscentrumte Rumbeke (België) isdebasis
van dit project verbreed. In een deelonderzoek zal in seizoen 1994/1995 gezamenlijk
het effect van een temperatuurbehandeling
tijdens en direct na afloop van de wortelbewaring worden bestudeerd.Op ROCZwaagdijk gaf een temperatuurstoottijdens de wortelbewaring reeds eerder een positief effect.
Samen met de LUW-Fytopathologie is in
1994een project gestart naar de beheersing
van natrot in de teelt en trek van witlof. Tijdensdewortelteelt zijn N-trappen enberegeningsvarianten aangebracht. Tijdens de trek
zaldoor regelmatige bemonstering de natrotaantasting gevolgd worden en zal het effect
van maatregelen tijdens de trek worden onderzocht.
Inhetonderzoek naar het beperkenvan rand
en bolrot in ijssla zijn in 1994 helaas geen
vorderingen gemaakt. De weersomstandigheden bleken opnieuw een dominante rol te
spelen. Bij veel neerslag tijdens de teelt
treedt geen rand op en als de omstandigheden zeer gunstig zijn voor rand dan blijkt dat
teeltmaatregelen maar een beperkt effect
hebben. Getracht werd om door vernevelen
de luchtvochtigheid zodanig optevoeren dat
optimaal van de worteldruk geprofiteerd kan
worden. De worteldruk is van groot belang
voor een goede calciumverdeling in de krop.
De bevochtiging had in 1994 geen effect op
de matevan randaantasting.
Op ROC Zwaagdijk is een proef uitgevoerd
naar inwendig zwart bij witte kool. Vermoed
wordt dat inwendig zwart veroorzaakt wordt
door calciumgebrek op het veld. Een hoge
stikstof- en kaligift en een vroeg planttijdstip
zouden gunstig zijn om het probleem op te
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Rand in ijssla kantot bolrot leiden.

roepen. Bij de oogst bleek een aantal objecten kolen met inwendig zwart te hebben. Tijdens het verloop van de bewaring zal blijken
hoe planttijdstip en bemesting verder uitwerken in het optreden van zwart.
Bij asperge wordt onderzoek uitgevoerd om
roseverkleuring tegente gaan.Uit onderzoek
van proeftuin Noord-Limburg bleek dat het
opvolgen van de bestaande voorlichtingsadviezen nog geen garantie biedt op witblijvende asperge. Wel is opnieuw het belang
bevestigd van een voldoende lange periode
van wateren (6 uur) en dat van een gesloten
koelketen. In onderzoek dat in geconditioneerde cellen in Lelystad is uitgevoerd, zijn
aanwijzingenverkregen datdegolflengte van
het licht een essentiële rol kan spelen. In
1995zal onderzoek starten waarin het effect
van temperatuur en lichtkwaliteit in verschillende fasen nade oogst systematisch onderzocht zal worden. Ook wordt in Lelystad de
proef in kuubskisten voortgezet om na te
gaan of het ontwikkelen van een teeltsysteem met de oogst van de asperges in de
herfst tot de mogelijkheden behoort.
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Onderzoek naar vermindering van grondtarra en afvalwaterstromen in de akkerbouwendeteeltvan vollegrondsgroenten
In 1994 is een beperkt aantal activiteiten uitgevoerd om na te gaan hoe afvalwaterstromen en grondtarra kunnen worden gereduceerd.
Het project 'verantwoord watergebruik' van
het Landbouwschap,waarbij metalstoetsgewaswitlof, gestreefdwordt naar vermindering
van afvalwaterstromen met behulp van ozonering, is in november 1994 met verslaggeving afgesloten. Enkele bedrijven zijn bezig
om na te gaan of met UV-behandeling in
combinatie met de juiste filtratietechniek ook
eengoed resultaat kanworden bereikt. Inbeperkte mate wordt aan dit project ondersteuning gegeven in de vorm van kennisoverdracht en expertise.
Door proeftuin Noord-Limburg is onderzocht
in hoeverre hergebruikt spoelwater kan leiden tot vermindering van kwaliteit en houdbaarheid. Op een praktijkbedrijf is een proef
uitgevoerd waarbij daikon is gewassen met

schoonwater danwelmetgerecirculeerdwater. Beideobjecten zijndaarnawelof niet nagespoeld met schoon water. Er kon in de
proef geeneffectvanhetgebruikvangerecirculeerd water worden vastgesteld.Wel bleek
het naspoelen met schoon water noodzakelijk omde glans op het produkt te houden.

De grondtarra-problematiek speelt bij de akkerbouwgewassen vooral een rol in suikerbieten. Hierover wordt door het 1RS al veel
onderzoek uitgevoerd enin 1994isdit onderzoek in het kader van het kwaliteitsplan Akkerbouw versterkt. Bijwortelonkruiden iseen
bedrijf met nieuwe apparatuur begeleid.
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Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
Het PAGV isverantwoordelijk voor deuitvoering van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek aan de akkerbouwgewassen, grassen voor sportvelden en gazons en de
vollegrondsgroentegewassen. Dit onderzoek
gebeurt inopdracht van de betreffende commissies voor de samenstelling van de Rassenlijst. Het onderzoek wordt begeleid door
diverse commissies voor rassenonderzoek.
Deze commissies zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse belanghebbende organisaties van (semi)overheid en
bedrijfslevenenhebbentottaakdeinhouden
omvang van het onderzoeksprogramma aan
te geven en het PAGV-bestuur daarover te
adviseren. Momenteel functioneren daartoe
devolgende commissies:
- commissie rassenonderzoek aardappelen
(CRA),
- commissie rassenonderzoek granen, handelsgewassen en peulvruchten (CRGP),
- commissie rassenonderzoek grassen en
(groen)voedergewassen (CRO),
- commissie rassenonderzoek suikerbieten
(CRS),
- commissie rassenonderzoek vollegrondsgroenten (CRVG).
De programmering van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek vindt dus in deze
commissies plaats. Daarnaast kent het
PAGV haar reguliere programmeringscircuit,
bestaande uit regionale- en landelijke programmeringscommissies.
De afdeling cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek wordt meer en meer geconfronteerd
met het feit dat de meningen betreffende zaken aangaande het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek in beide circuits niet altijd
met elkaar sporen. Daarnaast wordt er een
discrepantie waargenomen tussen enerzijds
de bestuurlijke wens tot herkenbaarheid van
het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
ten opzichte van andere PAGV-taken enanderzijds de wens/wil tot efficiëntie-verhoging
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die juist het zwaluwstaarten van het cultuurengebruikswaarde-onderzoek-onderzoek met
ander onderzoek eist.
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
wordt in beginsel op het PAGV of opdan wel
vanuit de ROC's verricht. Tevoorzien is echter dat er reeds in de nabije toekomst (veel)
meer aansluiting gezocht zal worden bij de
proeven op kweekbedrijven en proeven inde
praktijk. Voor een groot deel wordt dit verklaard door de aangekondigde ministeriële
bezuiniging op het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek. Anderzijds isde(voorgenomen) sluiting van een aantal ROC's hieraan debet.
Hetjaar 1994stond in het kader van deevaluatievanhetcultuur- engebruikswaarde-onderzoek. Daartoe is in november 1993 de
'Evaluatiecommissie cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek' van start gegaan. Deze
commissie is ingesteld door het Ministerie
van LNV en hadtot taak het beoordelen van
de kwaliteit van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek aan akkerbouwgewassen, grassen voor sportvelden en gazons en
vollegrondsgroentegewassen alsmede het
aangeven van de benodigde capaciteit voor
dat onderzoek. In de commissie hadden zitting twee vertegenwoordigers namens de
kwekers (akkerbouw en groenten),twee vertegenwoordigers namens de telers (akkerbouw en groenten) en één vertegenwoordiger namens het Ministerie. Verder bestond
de commissie uit een informant namens de
beide belanghebbende Rassenlijstcommissies (Landbouw en Groenten) en werd ze
aangevuld met een ambtelijk secretaris. De
conclusies vande Evaluatiecommissie, zoals
weergegeven in haar in het voorjaar van
1994 uitgebrachte rapport, luidden als volgt:
- De 'Evaluatiecommissie cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek' concludeert dat

de onderzoeksomvang, gedefinieerd als
het totaalaangegevens opgrond waarvan
betrouwbare en verantwoorde uitspraken
gedaan kunnen worden voor plaatsing en
rubricering van rassen van akkerbouwgewassen(inclusiefgrassen voorsportvelden
en gazons) en vollegrondsgroenten op de
Aanbevelende Rassenlijsten, beslist niet
minder mag worden.
- Ten aanzien van de frequentie waarmee
de (belangrijkste) vollegrondgroentegewassen worden onderzocht, is de Evaluatiecommissie van oordeel dat deondergrens zelfs is overschreden.
- De Evaluatiecommissie acht de kwaliteit
waarmee het cultuur- en gebruikswaardeonderzoekaandeakkerbouwgewassen en
grassen voorsportvelden engazons wordt
uitgevoerd van voldoende niveau. Ten
aanzien van de vollegrondsgroenten concludeert de Evaluatiecommissie dat zowel
aan de vereiste informatie-omvang voor
betrouwbare en verantwoorde beslissingen, als aan de informatiebehoefte vande
praktijk niet wordtvoldaan.
Daarnaast doet de Evaluatiecommissie een
drietal aanbevelingen. De voor de uitvoering
van het onderzoek belangrijkste aanbeveling
is om, per gewas(groep), na te gaan of het
door aanpassen van het onderzoek mogelijk
iseenhogeredoelmatigheidtebereiken zonder in te boeten aan informatie-omvang en kwaliteit.
Op grond van de conclusies en aanbevelingen van de Evaluatiecommissie zijn na de
zomer vanuit de commissies voor rassenonderzoek, werkgroepen aan de gang gegaan
om te kijken of en hoe er invulling gegeven
zou kunnen worden aan efficiëntie-verhoging. Daarover moest indecember gerapporteerd worden aan CRA, CRO, CRGP, CRS
enCRVG.
Alleen bij de aardappelen werd geconcludeerd dat er efficiëntie-winst te realiseren is
door met name het onderzoek te concentre-

ren op de plaatsing van rassen op de Nationale Lijst (deAanbevelende Rassenlijst komt
daarmee te vervallen), het overnemen van
resulaten van kweekbedrijven aan de hand
van protocollen en het stopzetten van activiteiten waarvoor vanuit het bedrijfsleven niet
langer een bijdrage wordt geleverd.
Inde overige commissies voor rassenonderzoek werd geconcludeerd dat de door de
Evaluatiecommissie aangegeven mogelijke
efficiëntie-maatregelen tot een onverantwoorde reductie van kwaliteit en betrouwbaarheid van het onderzoek leiden dan wel
een onacceptabele verschuiving van kosten
inhouden (die vaak gepaard gaan met een
verhoging van detotale kosten).
In de CRS is er op gewezen dat er een duidelijker doorstroming van onderzoekskosten
voor her-registratie-onderzoek naar het
PAGV moetplaatsvinden.Immers, hetregistratie-en kwekersrechtonderzoek (RKO) aan
suikerbieten gebeurt op de proeven van het
cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek. Een
aantal rassen ligt er uitsluitend voor RKOdoeleinden.
Vanuit de overheid werd inmiddels bekend
dat zij, op grond van het evaluatierapport,
een bezuiniging wilde doorvoeren op het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek op het
PAGV. In november heeft zij dan ook besloten om met ingang van 1996ƒ 500.000 minder bij te dragen aan de kosten van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek op het
PAGV. Gezien de 50/50 financiering tussen
overheid en bedrijfsleven, werd het cultuuren gebruikswaarde-onderzoek dus eind van
het jaar geconfronteerd met een bezuinigingsdoelstelling vanƒ 1.000.000 per 1996.
Bij de aardappelen en suikerbieten worden
extra inkomsten verwacht via efficiëntiemaatregelen. Bij de CRVG en CRGP zijn er
(opnieuw) werkgroepen aan de gang om te
kijken hoe deze problemen op te lossen zijn.
De CRO heeft tot dusver gekozen voor een
afwachtende houding indeze.
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Akkerbouwgewassen engrassen
Algemeen
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
aan akkerbouwgewassen ten behoeve van
de aanbeveling van rassen in de Rassenlijst
beslaat in principe drie jaren (groeiseizoenen). Ineenenkelgevalzijnmeerjaren nodig
om tot een verantwoorde beslissing te kunnen komen.Zo neemt het onderzoek aan de
grasseninprincipeviertotzesjaren inbeslag
omdat zich eerst een goede grasmat moet
vestigen en een belangrijke eigenschap als
persistentie zich pas na enkele jaren goed
laatbeoordelen.Bijde groen(bemestings)gewassen iseraltijdeen 'vierdejaar', omdat op
het moment van aanleg van de proeven de
Rassenlijstcommissie nog geen uitspraak
heeft kunnendoen.
Bijde beslissing over hetaldannietvoortzettenvanhetonderzoek aandeindividuelerassenspelen dezogenaamde 'kwekersbesprekingen'eenzeerbelangrijke rol.Opbasisvan
de tot dan toe beschikbare onderzoeksresultaten worden, tezamen met vertegenwoordigersvan hetdesbetreffende kweekbedrijf, de
kansenvooreenopnameinde Rassenlijstingeschat. Opgronddaarvanwordt beslotenof
het onderzoek voortgezet dan wel gestaakt
zalworden.
Bij het rassenonderzoek iseen drietal medewerkers betrokken dat rechtstreekswordtbetaald door het bedrijfsleven (HPA).
Intabel2wordt hetaantal rassenvermelddat
in 1994 in onderzoek heeft gelegen. Tevens
is het aantal rassen genoemd dat in 1994op
de Rassenlijst 1995 is geplaatst. De rassen
die in 1994 op de Nationale Lijst werden geplaatst, zijn hier nietinbegrepen.
De effecten van het instellen van een Nationale Lijst op de uitvoering van het cultuur- en
gebruikswaarde-onderzoek aan akkerbouwgewassen vallen tot dusver mee. Bij aardappelen wordt nog het meest specifiek voor de
Nationale Lijstopnameaangemeld.Bijdean-
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dere gewassen wordt deze lijsttoch meer als
een uiterste mogelijkheid voor verkeerstoelating gezien en beperkt de specifieke aanmelding van nieuwe rassen voor de Nationale
Lijst zichtot enkele gevallen.
Evenals ineerderejaren isook het afgelopen
jaar gebleken dat in de praktijk de scheiding
van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen PAGV en CPRO-DLO
niet altijd even duidelijk is voor de rechtstreeks betrokkenen. Het in werking treden
van de Wet Openbaarheid van Bestuur en
het dientengevolge acteren van de Rassenlijstcommissie als 'Zelfstandig Bestuurs Orgaan' hebben geleid tot het opstellen/aanscherpen van de procedure(s) door het
secretariaat van de Commisie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Landbouwgewassen.Wel kangeconstateerd worden dat, evenals in voorgaande jaren, de
contacten 'op de werkvloer' met het CPRODLO uitstekendverlopen.
Aardappelen
Bij de aardappelen is de capaciteit in toenemende mate ingezet voor ziekteresistentieonderzoek, terwijl de landbouwkundige beproeving steeds meer door de kweekbedrijven wordt uitgevoerd. Bij Phytophthora (loof
en knol) en virus (bladrol, A, Y en X) is veel
aandacht besteed aan het opnieuw toetsen
van de standaardrassen. Enerzijds voor het
formuleren van het advies aan de Rassenlijstcommissie ten aanzien van de normstelling voor toelating op de Nationale Lijst, anderzijds om een meer rechtstreekse vergelijking tussen vroegheidsgroepen en rooigroepenteverkrijgen. In1994isvoor heteerst de
selecteerbaarheid van rassen op bladrol- en
Y-virus onderzocht. Ook de bewaarziekten
(Phomaen Fusarium) zijn inhet onderzoeksprogramma opgenomen. Samen met de afdeling TOB is gewerkt aan een methodiek
voor bepalingvan resistentie tegen RhizoctoniaenVerticillium.
Ook het kwaliteitsonderzoek is uitgebreid:
bewaarbaarheid zetmeelaardappelen, uit-

breiding van het onderzoek op frites- en
chips-kwaliteit, met name (het verloop van)
de kwaliteit inde loopvan het bewaarseizoen

en onderzoek op nitraatgehalte bij consumptie-aardappelen. Deze punten zijn ook in de
programmeringscommissie aan de orde ge-

Tabel2. Aantal inonderzoek zijnde rassen vanakkerbouwgewassen engrassen verdeeld over de diverse onderzoeksjaren (1994),enhetaantal nieuw opdeBeschrijvende Rassenlijst 1995 geplaatste rassen.
aantal jarenin onderzoek
2

3

14
6

12
6

9
4

35
16

3
1

wintertarwe
zomertarwe
wintergerst
zomergerst
haver
rogge en triticale
erwtenen
capucijners
veidbonen

9
3
2
6
4
3
1

3
3
5
2
1

3
1
5
2
1
2

15
3
6
16
6
6
5

1
4
1
2

-

-

-

-

-

karwij (éénjarig)
karwij (tweejarig)
koolzaad
vezelvlas
olievlas

2
4
1
1
1

1
4
1

2
5

2
4
4
5
7

2
1
-

Engels raaigras
veldbeemdgras
roodzwenkgras
div. grassen

7
6
6
1

11
6
16
3

15
3
11
3

48
20
47
12

2
1
3
-

snijmaïs
korrelmaïs
incl.CCM/MKS
voederbiet

50
12

8
3

6
3

64
18

6
2

-

-

-

-

-

gele mosterd
bladramenas
facelia+rogge
bladkool
Italiaans-en
Westerwolds
raaigras

4
3
2
-

4
3
-

4
5
-

1
-

13
8
5
-

_
2
2
-

1

2

3

-

6

2

luzerne

19

-

-

-

19

-

cichorei
suikerbiet

4
18

4
8

4
6

12
32

_
5

aardappelc
aardappelz

4

11
3
6
1

5

2
1
4
3

>5

2
1
4
1

totaal

in 1994
op de
Rassenlijst
geplaatst

1

gewas
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V

Hetonderzoek naarfrites-enchips-kwaliteitisuitgebreid.

weest als van belang zijnde aspecten. In de
CRA-vergadering vandecember 1994isechter besloten om het onderzoek aan deze
kwaliteitsaspecten per 1995testaken alsgevolg van de verminderde hoeveelheid beschikbare middelen. Om dezelfde reden
heeft de CRA besloten niet langer te willen
bijdragen aan de ontwikkeling van een toets
op Rhizoctonia-resitentie.
Granen, handelsgewassen en peulvruchten
Bij deze groep van gewassen kent men het
zogenaamde 'voorbeproevingssysteem', waarbij een groot aantal potentiële rassen bij de
kweekbedrijven indrievoudwordt onderzocht
op tenminste twee proefplaatsen (klei en
zand) en op het PAGV wordt gescreend in
twee proeven (klei en zand) in enkelvoud.
Hiermee wordt voorkomen dat rassen dieeigenlijk niet beproevenswaardig zijn, worden
meegenomen in de omvangrijke (en dus
dure) officiële beproeving. Op deze wijze
wordt bijvoorbeeld het aantal jaarlijks nieuw
opte nemen rassen vanwintertarwe inde officiële beproeving gereduceerd van40tot 5à
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7. Het is echter de vraag of de huidige vorm
vanvoorbeproeving bijmet namede kleinere
gewassen gehandhaafd moet blijven.
Bijde granen isgekeken naar mogelijkheden
omde opbrengsten van proeven met en zonder ziektebestrijding afzonderlijk weer te geven. Dit zal nader uitgewerkt worden voor de
Rassenlijst. Ook degrootte van de ras*regiointeractie isonderzocht. Metnamedeinvloed
van ziekte-aantasting en vorstschade bleek
inditverband belangrijk te zijn.
Bij de granen speelt de kwaliteit een steeds
grotere rol.Indepraktijk isdeze verschuiving
duidelijk zichtbaar inde rassenkeuze. Debepaling van bakkwaliteit bij wintertarwe (TNOvoeding) blijft echter een zeer dure aangelegenheid ondanks het feit dat deze bepaling
reeds beperkt wordt tot eentweetal klei-locaties. De financiering er van staat mede
daaromterdiscussie geziende bezuinigingsdoelstelling voor 1996. Los daarvan kan bekeken worden of reductie tot één locatie hier
verantwoord is.
Bijwintertarwe zijner,evenals invoorgaande

jaren, specifieke proeven aangelegd voor de
toetsing opziekteresistentie. Nuer resultaten
van meerdere jaren beschikbaar zijn, zal bekeken worden welke daarvan de gewenste
effectiviteit hebben.Ook zijn ertwee proeven
aangelegd waarin het effect van geïntegreerde teelt op rassenproeven en rassen is
onderzocht. Dit onderzoek wordt naverslaglegging in hetvoorjaar 1995afgesloten.
Bij de zomergerst is het NIBEM-TNO-brouwkwaliteitsonderzoek en het rassenonderzoek
verder op elkaar afgestemd. In 1994 is voor
het eerst ook bij de kwekersbesprekingen
een vertegenwoordiger van het NIBEM aanwezig geweest om de brouwkwaliteitscijfers
toe te lichten.
Samen metdeafdelingTOA isbijzomergerst
onderzoek verricht naar de relatie tussen het
niveauvan resistentietegen meeldauw ende
benodigde intensiteit van meeldauwbestrijding.
Het in 1992 gestarte systeem bij vezelvlas
waarbij, naast de vier PAGV-proeven, ook
vier proevenwordenaangelegd doordekwekers, is ook in 1994 voortgezet. Het voldoet
goed.
De kleine gewassen zoals olievlas, karwij,
erwten en veldbonen eisen relatief veel aandacht. Het wordt hoe langer hoe meer de
vraag of een continu-onderzoek voor dergelijke gewassen op den duur te handhaven is.
Beslissingen hierover zullen, gezien de bezuinigstaakstelling voor 1996, snel moeten
worden genomen.
Grassen, voedergewassen en stoppelgewassen
Het aantal nieuw aangemelde rassen voor
sportvelden en gazons lijkt zich ook in 1994
testabiliseren.Ook lijken kwekers eerdergeneigd om de wat zwakkere broeders terug te
trekken uit de beproeving en terughoudendheid te betrachten bij nieuwe aanmeldingen.
Naast de stijging van de onderzoekskosten
voor de kweekbedrijven, zullen vooral de

hoge instandhoudingskosten van rassen en
de marktsituatie voor graszaden hier een rol
spelen. Deervaringen met het onderbrengen
van gazonproeven bij zodetelers zijn goed.
Ook in1995wordtopdezewegvoortgegaan.
Desamenwerking metde Nederlandse Sport
Federatie op het gebied van aanleg en onderhoud van proeven is duidelijk verbeterd.
Het op elkaar afstemmen van de onderzoeksresultaten valt echter nog niet mee.
De snijmaïs kenmerkt zich door de enorme
toename van het aantal potentiële nieuwe
rassen. Men kent er dan ook, evenals bij de
granen, eenvoorbeproevingssysteem (maïsstandaardproeven), waarbij de potentiële rassen worden gescreend. Op basis van de resultaten daarvan, komt een 50-tal rassen per
jaar in het officiële onderzoek. Het eerstejaars onderzoek gebeurt op de kweekbedrijvenzelf, onder supervisie van het PAGV. Het
PAGV legt zelf de proeven aan met tweedeen derdejaars rassen en Rassenlijst-rassen.
Evenals in 1993 is bij snijmaïs het zetmeelgehalte bepaald. De discussie over de wijze
waarop deze eigenschap gebruikt moet worden bijde beoordeling van rassen isgaande.
De toepasbaarheid van NIRS voor bepaling
van verteerbaarheid is in samenwerking met
CPRO-DLO en de kweekbedrijven onderzocht. Bij snijmaïs is het onderzoek naar de
invloed van mechanische onkruidbestrijding
op rassen afgesloten. De rasvolgorde bleek
niet beïnvloed te worden door mechanische
onkruidbestrijding. In 1994 is bij een aantal
snijmaïsrassen de interactie tussen rassen
en stikstofbemesting onderzocht. Dit onderzoek maakt deel uit van een project dat samen met de afdeling TOA wordt uitgevoerd.
De interactie tussen rassen en plantaantal is
bij een aantal korrelmaïsrassen onderzocht.
Het onderzoek aan de stoppelgewassen en
groen(bemestings)gewassen richt zich met
name op de gewassen gele mosterd, bladrammenas, Italiaans raaigras en Westerwolds raaigras.
Bij de cruciferen neemt de toetsing van rassen op resistentie tegen het bietecysteaaltje
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Eén van de eigenschappen die bij de maïsteelt wordt bepaald, isde legeringsgevoeligheid.

een belangrijke plaats in.Deopbrengst wordt
visueelgeschat inplaatsvandoor middelvan
(kostbare) drogestofbepalingen.
Suikerbieten
Bij de suikerbieten bestaat van oudsher een
zeer nauwe samenwerking met het 1RS te
Bergen opZoom. Het PAGV legt perjaar vier
proevenaanmetalleinonderzoekzijnderassen ende Rassenlijst-rassen. Het 1RSlegt er
ook vier aan, maar dan alleen met de
tweede-enderdejaars rassen endeRassenlijst-rassen. Ook bijde keuzevandeover het
gehele landverspreide proeven vindtafstemming plaats met het 1RS.Bij de rassenkeuze
kanoptimaal rekeninggehouden worden met
de eigen omstandigheden voor interne kwaliteit, omdat bij het weergeven van de onderzoeksresultaten de financiële opbrengst en
winbaarheidsindex zijn vermeld voor zowel
gemiddeld goede omstandigheden voor interne kwaliteitalsvoor mindergoedeomstandigheden.
Het 1RS heeft sedert 1992 een aantal proeven aangelegd met verschillende condities
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betreffende debesmettingsgraad voor Rhizomanie. Rassen met partiële resistentie worden hierin getoetst, naast enkele niet-resistente standaards. In 1994 is dit voortgezet.
Bij de kwekersbesprekingen over de resultaten van 1994 was dan ook een vertegenwoordigervan het 1RSaanwezig.

Vollegrondsgroenten
Algemeen
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
aanvollegrondsgroenten tenbehoevevande
aanbeveling van rassen inde Rassenlijst beslaat inprincipetweejaren (groeiseizoenen).
Het onderzoek is anders gestructureerd dan
bij de akkerbouwgewassen. Ten eerste is er
geen bindende rassenlijst voor groentegewassen. Verder is het aantal gewassen zo
groot, metper gewasvaak meerdereteeltwijzen, dat het ondoenlijk is om alle gewassen
ieder jaar te onderzoeken. Daarom wordt er
gewerkt op basis vaneen meerjarenplanning
waarbinnen overigens ruimte moetzijnomte
kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen

als nieuwe gewassen of resistenties tegen
bepaalde ziekten en plagen. Deze meerjarenplanning wordt binnen de CRVG besproken; na accordering wordt deze voorgelegd
aan het PAGV-bestuur.
De resultaten van de proeven worden niet
rechtstreeks met de kwekers besproken. Bij
de vollegrondsgroenten kent men de zogenaamde 'beoordelingscommissies' waarin
deskundigen uit de praktijk (kwekers, telers,
CBT, DLV, verwerkende industrie, etc.) zitting hebben. Deze commissies beoordelen
de rassen te velde of 'in de kist' op een aantal van belang geachte eigenschappen en
bespreken de resultaten van het onderzoek.
Daarna adviseert men de Rassenlijstcommissie over het al dan niet voortzetten van
het onderzoek aan een bepaald ras of over
het aldan niet aanbevelen.
De informatieverstrekking aan de teler kon,
door de mogelijkhiedomook éénjarige resultaten te publiceren, belangrijk worden versneld. Verder werden de meest recente resultaten van rassenproeven regelmatig
gepresenteerd op bijeenkomsten van tuinders. In publikaties en lezingen wordt meer
aandacht besteed aan de afstemming van
teeltmaatregelen op rassen (het gebruik van
een ras).Tevens is in 1994 afgesproken dat
ervanaf 1995ook rasnaambordjes geplaatst
kunnen worden bij de rassen die voor het
eerstejaar inonderzoek liggen. Debeoordelingzelf, blijft onder code gebeuren.
Bij de vollegrondsgroenten was gedurende
1994anderhalve medewerker betrokken,die
betaald werd door het 'bedrijfsleven'; een
halve medewerker ten behoeve van het cultuur- engebruikswaarde-onderzoek aan uien
(SNUiF) en één medewerker die betaald
werd uitde inschrijfgelden NVZP. Hierdoor is
het mogelijk meer aandacht te besteden aan
resistentietoetsingen en uitstalleven.
Ten aanzien van ziektentoetsingen zijn in dit
kader in 1994rasverschillen en methoden ter
bepaling daarvan onderzocht of aangescherpt bij Mycosphaerella (witte kool en

spruitkool), witte roest (spruitkool), cavity
spot (peen), roest (prei) en papiervlekkenziekte (prei). Hierbij werd gewerkt aan de
kwantificering van dewaarnemingen. Degebruikte infectiemethode bij Mycosphaerella
brassiciola werkt goed. De methodiek werd
verder aangescherpt. Er zijn binnen het bestaande rassensortimentwitte koolgrote verschillen in resistentie aanwezig. De rasverschillen bij spruitkool zijn in het huidige
sortiment vrij gering. Bij witte roest in spruitkool werd een sterke relatie tussen aantasting en stikstofbemesting gevonden. Dit gegeven biedt aangrijpingspunten voor een
betere screeningsmethode.
Bij preiwerden rassen getoetst op resistentie
tegenpapiervlekkenziekte (Phytophthoraporrl)
en roest (Puccinia allii). In het onderzochte
sortiment blijken duidelijke rasverschillen
aanwezig tezijn. Detoetsmethode werdaangescherpt enbiedt mogelijkheden omtot een
efficiënte toetsing van rassen te komen.
Om na te gaan of computerbeeld-analyse
bruikbaar is voor het meten van rasverschillen in Mycosphearella-aantasting in witte
kool, werd door het CPRO-DLO begin 1994
een methodiek ontwikkeld en werden eind
1994aantastingen gemeten.
Kleine rasverschillen in cavity-spot bij peen
kunnen niet worden vastgesteld; de binnenras-variatie ishoog.Rassen kunnen op basis
van hun resistentie slechtsworden ingedeeld
inenkele groepen.
Het project rond methoden voor resistentietoetsing wordt in 1995afgerond.
Het uitstalleven-onderzoek is in 1994 aansluitend op het reguliere onderzoek op de
proefplaatsen Meterik en Westmaas uitgevoerd. De bepaling van het uitstalleven bij
spruitkool wordt vanaf 1994 standaard meegenomen in het reguliere onderzoek. Bij de
zomer- en herfstteelt van zowel kropsla als
ijssla blijken de waargenomen rasverschillen
overtweejaren betrouwbaar te metente zijn.
Ook het uitstalleven project wordt in 1995 afgesloten.
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Tabel 3. Aantal in onderzoek zijnde rassen van vollegrondsgroenten, verdeeld over de diverse onderzoeksjaren en het aantal in 1994nieuw opde Beschrijvende Rassenlijst 1995geplaatste rassen.
aantaljaren in onderzoek
>4

gewas
-wit
-groen
courgette
spinazie
-voorjaar
-zomer
-herfst
groenselderij
kropsla
-vroeg
-zomer
-herfst
ijsbergsla
-vroeg
-zomer
-herfst
radicchio rosso
-vroeg
-zomer
-herfst
prei
-vroeg herfst
-laat herfst
-zomer
witlof
-vroeg
-midden vroeg
-laat
suikermaïs
bloemkool
-vrijsters
-weeuwen
-late herfst
-winter
boerenkool
-herfst
-winter
spitskool
-winter
rode kool
-vroeg
-zomer
-herfst/bewaar
-industrie
-nateelt
spruitkool
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-

13
12

totaal

13
12
11

-

11

14
13
16

14
13
16

-

-

8
7
6

2
6
2

10
13
8

7
8
5

3
3
5

10
11
10

-

-

15
15

-

-

11

15
15
11

6
8
3

1
1
0

7
9
3

-

-

-

11

12

-

-

7

24

-

-

5

5

-

-

-

-

5
6
10
6

5

-

in 1994opde
Rassenlijst
geplaatst

11
12
7
24

5
5

5
6
10
6
5

2
3

-vroeg
-midden
-laat
witte kool
-vroeg
-zomer
-herfst
-bewaar
-zuurkool
Chinese kool
-vroeg
-zomer
-herfst
-bewaar
peen
-AB-peen
-B-peen
-CD-peen
doperwt
tuinboon
stamslaboon
knolvenkel
-vroeg
-zomer
-herfst
zaaiuien
-directe levering
en bewaring
plantuien tweedejaars
sjalotten

2
2
5

2
5
7

3
2

-

-

11
8

20

-

2
1

2
1

-

11
8
20

7
6
6
8

7
6
6
8

4
3

12
15
9
5

4
9

-

-

8
13

5

12
39
9
5
8
18

9
9
11

-

9
9
11

_
-

7

6
1

24
3

3
2

24

6
2

3

2

Intabel3wordthetaantal rassenvermelddat
in 1994 in onderzoek heeft gelegen. Tevens
is hetaantal rassen genoemd dat in 1994op
de Rassenlijst is geplaatst. Deze kolom kan
niet gezien worden als het 'rendement' van
hetcultuur-engebruikswaarde-onderzoek aan
devollegrondsgroentegewassen omdat vaak
de resultaten van het onderzoek aan het begin van een volgend jaar worden besproken;
er isdus sprakevan eenna-ijl effect.

zocht. Het ene jaar wordt begonnen met het
vooronderzoek in de zomer- of herfstteelten,
het andere jaar met hetvooronderzoek inde
herfstteelten en winterteelten. Bij prei spelen
ziekten als roest en bladvlekken eenbelangrijke rol in de rasbeoordeling. Bij de zomerteeltwerdhetrassenaanbod grotendeelsvernieuwd. Er werd vooral winst geboekt door
een groter aanbod van vroege en zeer
vroege rassen met eengoede produktie.

Blad-, stengel-en vruchtgroenten

In 1994ishetonderzoek aanasperge (witen
groen) voortgezet. Bij groene asperge werd
in 1994de eerste volledige oogst uitgevoerd.
BijwitteaspergewerderinMeterik eenvolledige oogst en in Valthermond een eerste
oogst uitgevoerd.

Het onderzoek aan kropsla is semi-continu
vanaard;ervindt elkjaaronderzoek plaatsin
drie van de vijf teeltwijzen. Het aanbevolen
sortiment met volledig meeldauwresistente
rassen werd uitgebreid.
Prei wordt in een roulatie-systeem onder-

Bij spinazie voor de verse markt werd een
aantal rassen met resistentie tegen fysio 1
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t/m 4 van wolf onderzocht. Slechts enkele
daarvan waren voldoende geschikt om door
te gaan naar hettweedejaars onderzoek.

Koolgewassen en peulvruchten
Vanuitdepraktijk komensignalendathetcultuur- en gebruikswaarde-onderzoek aan
bloemkool frequenter uitgevoerd moet worden. De eigenschappen schift en kwaliteit
van de onderkant worden vanaf 1994 standaard meegenomen (dit betekent niet meer
door middelvan'opmerkingen'). Het beschikbare rassensortiment per teeltwijze is de
laatsejaren uitgebreid.

Bijwitlof heeft uitstalleven als raseigenschap
eengrotere invloedgekregen bijdeaanbevelingvan rassen.Nieuwe rassen moeten indit
opzicht gelijkwaardig of beter zijn dan de
standaardrassen. Bij de wortelteelt werd
meer inzicht verkregen in de reactie van rassenop N-bemesting. Hierdoor kanereengerichtere afstemming van de rassenkeus op
dete betelen percelen plaatsvinden.

Er werden drie nieuwe donkergroene doperwtrassen aanbevolen. Met name in het
vroege sortiment ontbreken echter nog donkergroene rassen vanvoldoendefijnheid.

Het eerstejaars onderzoek aan knolvenkel
laat een splitsing van het sortiment zien in
rassen met een goede produktie maar matig
uitstalleven en rassen met een goede houdbaarheid doch matige produktie.

Denieuwe rassenvanstamslabonen hebben
eenmeer uniformesorteerverhouding. InNederland maken extra fijnpeulige rassen nog
maar weinig opgang.Vanaf 1994 worden tevens proeven uitgevoerd op een zandlocatie
(Vredepeel). Hierdoor wordt een beter inzicht
in een aantal sterke en zwakke raseigenschappenverkregen.Metname plukbaarheid
is nugoedte beoordelen.
De discussie over het nut en rendement van
bepaling van verwerkingskwaliteit bij de in-

Na afsluiting van het onderzoek aan courgette werden er drie nieuwe groene rassen
aanbevolen. Zij geven eenverbetering in uitstalleven en kwaliteit van vrucht en gewas.
Bij de gele rassen werd er slechts één aanbevolen. Deoverige onderzochte rassen voldeden niet vanwege een matige vruchtkwaliteit en eentefors gewas.
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Zware Chinese Kool is minder gevraagd voor directe afzet.
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dustriegroenten, heeft binnen de CRVG geresulteerd in het standpunt dat deze bepaling,ondanks hetstreven naar meer kwaliteit,
vanaf 1996gestaakt moetworden;debetrokkenheid vanuit de organisatie(s) van de verwerkende industrie bij het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek is te gering en de
bezuinigingsdruk op hetcultuur- engebruikswaarde-onderzoek te groot. Als de verwerkende industrie toch resultaten vanuit het
rassenonderzoek wil hebben, zal ze moeten
bijdragen inde kostenvan hetcultuur- engebruikswaarde-onderzoek.

Bijspruitkool wordt insamenwerking met het
CBT en S&G Sandoz Seeds onderzoek gedaan naar de objectivering van smaakverschillen tussen rassen.

BijChinese koolvoor dedirecteafzet werden
enkele rassen aanbevolen die veel compacter zijn dan het bestaande sortiment. Hierdoor wordt het mogelijk kilo-kolen te leveren
met een goede vulling. Er kwamen ook rassen beschikbaar met een betere bewaarbaarheid.Voor de bewaarteelt is er behoefte
aan meer teeltzekere (natrot) en meer compacte rassen.

Uien

Bij rode kool werd het onderzoek aan de
vroege zomer- en industrieteelt afgesloten.
Bij alle teelten werd het sortiment verbeterd/aangevuld met enkele nieuw aanbevolen rassen.

Knol-, bol-en wortelgewassen
Deontwikkelingen inhetrassensortimentvinden voornamelijk plaats in de B-peen. Zoals
eerder vermeld ten aanzien van cavity-spot,
is ook bij schurft {Streptomyces spp) de variatie in aantasting binnen een ras vrij groot;
kleine rasverschillenzijnnauwelijkstemeten.

Door het per 1 januari 1995 wegvallen van
een halve (extern gefinancierde) onderzoeksplaats, zal het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek aan uien en sjalotten ingepast moeten worden in het overige
rassenonderzoek aan vollegrondsgroenten.
Bij plantui worden de Stuttgarter-selecties
niet langer aanbevolen en konden twee
nieuwe hybride rassen op basis van hun
goede onderzoeksresultaten versneld worden aanbevolen. Bij de zaaiui werden drie
nieuwe hybride rassen voor diecte levering
en bewaring aanbevolen.
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Invloed van dekosten opdeproduktie en hetbedrijfsresultaat
Inleiding
In de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteeltstaatderendabiliteitende inkomensvorming de laatste jaren behoorlijk onder druk.
Wijzigingen inprijsverhoudingen van Produkten (onder andere door een onvoldoende
koopkrachtige vraag), verslechtering van de
marges tussen opbrengsten en kosten en
een verscherpte regelgeving hebben aanzienlijke consequenties voor de bedrijfsvoering en ook voor de bedrijfsorganisatie van
akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven.
In het onderzoek staan vooral de kosten van
de produktie centraal. Met andere woorden:
hoe kan door een beperking van de kosten
het bedrijfsresultaat worden verbeterd?
Onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
Ondernemingen in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt worden in toenemende
mate geconfronteerd met structurele veranderingen. Door marktontwikkelingen en restrictief marktordeningsbeleid van de EU
staan de prijzen en inkomens in de akkerbouw onder druk. Mogelijkheden om dit te
compenseren door verdere intensivering van
de bedrijfsvoering zijnveelal beperkt. De vollegrondsgroentesector wordt gekenmerkt
door een gemiddeld lage rendabiliteit, een
geringe bedrijfsgrootte en een grote diversiteit aan (regio-specifieke) bedrijfstypen.
Daarnaast dienen bedrijven uitde beide sectoren bijdebedrijfsvoering steeds meerrekening te houden met beperkingen vanuit het
milieu.
Onder invloed van bovengenoemde ontwikkelingen wordt gezocht naar mogelijkheden
om de bedrijfsvoering aante passen met het
oog op de levensvatbaarheid van de bedrij-
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ven. Ten behoeve van het onderzoek is een
bedrijfsmodel voor akkerbouwbedrijven ontwikkeld, waarmee de consequenties van de
geschetste ontwikkelingen kunnen worden
verkend. Met dit bedrijfsmodel kan de onderlinge afstemming worden geoptimaliseerd
van bouwplan, grond, mechanisatie, arbeid
engebouwen,waarbij rekeningwordtgehouden met beperkingentenaanzienvanvruchtwisseling,bemesting,milieuwetgeving,enzovoort.
Hetoptimaliseringsmodel voor de akkerbouw
is afgerond en grotendeels getest en beschreven. Hiermee iseenbelangrijk hulpmiddel voor bedrijfsontwikkelingsstudies en bedrijfseconomische verkenningen binnen
handbereik gekomen. Voor de vollegrondsgroentesector is een dergelijk optimaliseringsmodel helaas niet voorhanden. Gezien
andere prioriteiten in het onderzoek is hiervoor ook geen ruimte geweest. Samen met
het LBO te Lisse zijn pogingen ondernomen
omadditionele middelenteverkrijgenvoorde
ontwikkeling van een LP-modelvoor bedrijfsinrichting envermindering van arbeidspieken
op vollegrondsgroenteteelt- en bloembollenbedrijven. Misschien dat dit gerealiseerd kan
worden binnen het Kaderprogramma Arbeid.
Inde PAC-vollegrondsgroente ishet voorstel
positief ontvangen.
Naast ditoptimaliseringsmodel wordt ookgebruik gemaakt van simulatiemodellen, zoals
het model voor begrotingssimulatie BEA dat
door het PAGV zelf is ontwikkeld en het model voor simulatie van de werkorganisatie
ORSPEL dat door het IMAG is ontwikkeld.
Het testen van ORSPEL voor onderzoektoepassingen is grotendeels afgerond. In 1995
zal een integrale verslaglegging van de drie
modellen plaatsvinden. Tijdens een internationale conferentie in Polen is reeds een papergepresenteerdwaarindezemodellen kort
zijn beschreven.

Het onderzoek naar de perspectieven van
akkerbouwbedrijven in het Noordelijk kleigebied is afgesloten met een publikatie en een
groot aantal inleidingen en discussies in het
gebied. Voor de drie belangrijkste deelgebiedenteweten Oldambt, Friese Bouwstreek en
Hogeland zijn representatieve bedrijfsopzetten uitgewerkt. Uitgaande van deze bedrijfsopzetten is voor verschillende bedrijfsgrootteseenaantal ontwikkelingsmogelijkheden in
kaart gebracht en doorgerekend. Zo zijn de
mogelijkheden verkend van bedrijfsvergroting, schaalvergroting door landhuur, teelt
van vollegrondsgroenten en tulpen en de investering in een dierlijke tak op het akkerbouwbedrijf. Bij deze verkenningen is met
name aandacht geschonken aan de inpasbaarheid binnen de mogelijkheden van het
bedrijf, gelet op arbeid, vruchtwisseling en
anderefactoren.Vervolgens isnietalleengekeken naar de bedrijfseconomische resultaten (rendabiliteit), maar ook de benodigdeinvesteringen en de financiële consequenties
van rente en aflossing op het inkomen zijn in
beeld gebracht. In aansluiting op deze regiostudie zal in 1995 worden begonnen met
een gelijksoortige verkenning naar de perspectieven van akkerbouwbedrijven in het
Zuidwestelijk kleigebied.
In het onderzoek naar de bedrijfseconomische aspecten van verdere mechanisatie in
de vollegrondsgroenteteelt is samen met het
IMAG gewerkt aan een verkenning van concurrerende mens- en milieuvriendelijke systemen voor de witloftrek. In deze studie is
met name aandacht geschonken aan mogelijkhedenom:
- schadelijke emissies tevoorkomen;
- arbeid te besparen en de arbeidsomstandigheden teverbeteren;
- deorganisatie teverbeteren.
Dit deelonderzoek is inmiddels afgerond en
gepubliceerd,evenalseenoriënterendestudie
naararbeidsprestaties bijwitloftreksystemen.
Aansluitend hierop is een verkenning uitgevoerd naar de bedrijfskundige aspecten van
de plant- en oogstmechanisatie bij sla. Op
een aantal praktijkbedrijven zijn gegevens
verzameld om een beter beeldte krijgen van

de kosten van arbeid en mechanisatie in de
slateelt. Dezeanalyse zal in 1995worden afgesloten, waarna een gelijksoortige verkenningwordt uitgevoerd voor prei.
De literatuurstudie naar analysemethoden
voor inrichting van produktieprocessen op
het vollegrondsgroentebedrijf is afgesloten.
Wegens te weinig nieuwe aanknopingspunten isnietverder gegaan metde ontwikkeling
van een prototype voor bedrijfsadvisering.
Door het LEI-detachement iseen belangrijke
bijdrage geleverd aan het project Landbouw
2015. Daarin is nagegaan hoe de agrarische
sector zich kanontwikkelen gegeven de vele
onzekerheden die samenhangen met veranderingen in de omgeving. In deze toekomstverkenningtot2015 isaangesloten opengebruik gemaakt van scenariostudies van het
Centraal Planbureau. Uitgaande van drie uiteenlopende toekomstscenario's met betrekking tot de ontwikkelingen van Europa en de
Verenigde Staten en de rol die zij vervullen
binnen de wereldeconomie, zijn de mogelijkheden van de Landbouw in Nederland verkend. Destudie iseind 1994afgerond.
Onderzoek naar de bedrijfseconomische
betekenis van actuele ontwikkelingen in
deteelt en bewaring
Vanuit het onderzoek komen regelmatig
nieuwetechnische ontwikkelingen op hetgebied van teelt, mechanisatie, bewerking en
bewaring beschikbaar. Veelal grijpen deze
ontwikkelingen tevens inopandere onderdelen binnen de bedrijfsvoering. De bijdrage
van deze ontwikkelingen aan het rendement
van de bedrijven is - zonder aanvullend onderzoek -veelal onduidelijk.
Het merendeel van dit onderzoek betreft dan
ook het uitvoeren van bedrijfseconomische
evaluaties van technisch onderzoek. Resultaten van proeven worden doorgerekend op
het niveau van saldo-, arbeids- en eventueel
bedrijfsbegrotingen. Daarbij wordt met name
gekeken naarde matewaarinwordt bijgedragenaanverbeteringvanhet bedrijfsresultaat.
De bureaustudie over beregeningsbeperkingen is afgerond. Voor akkerbouw- en volle-
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grondsgroentegewassen zijnop korte termijn
geen algemene gewasgerichte beperkingen
te verwachten zoals die thans gelden voor
grasland in Brabant en Limburg. Het aantal
bedrijven dat meer dan 40.000 m 3 water per
jaar onttrekt voor beregening is zeer beperkt
en bovendien zijndat merendeels veehouderijbedrijven. Enkele suggesties voor verder
onderzoek zijn meegenomen in de onderzoeksprogrammering. Ondertussen is reeds
begonnen meteenstudie naardeperspectieven van beregening in de Veenkoloniën.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van modellen
die op het Staring Centrum zijn ontwikkeld.
De perspectieven van beregening in de
Veenkoloniën zullen worden afgezet tegen
de noodzakelijke investeringen, de veranderingen inde arbeidsbehoefte en de saldi van
gewassen in verschillende varianten van de
bedrijfsopzet.
Aansluitend ophettechnisch onderzoek naar
de teeltmogelijkheden van kleine gewassen
zijn economische verkenningen uitgevoerd
van de teelt van radijs en veldsla in devollegrond. Beide gewassen worden in Nederland
hoofdzakelijk onder glas geteeld. De vollegrondsteelt van deze gewassen komt in Nederlandpraktisch nietvoor, integenstellingtot
andere Westeuropese landen.Op grond van
deuitgevoerdeverkenningen lijkenerbeperkte
mogelijkheden voor de vollegrondsteelt te
zijn. Deresultaten zijndoorgesproken metde
commissie 'Kleine Gewassen'vande NTS.
Ook is aandacht besteed aan de investeringen en de kosten van het gebruik van tunnels. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd
indevakpers.
Afgelopen jaar is ook een bijdrage verleend
aan de totstandkoming van een KaderprogrammaArbeidopverzoekvanhet Ministerie
van LNV. Deoverheidwil meer aandacht besteden aan onderzoek naar vraagstukken
vanarbeidsomstandigheden, arbeidsvoorziening en ondernemerschap. Samen met het
IMAG is gewerkt aan de voorbereiding van
scenariostudies ter verbetering van arbeidsomstandigheden door mechanisatie voor de
gewassen asperge, bloemkool, bospeen,
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prei, sla en witlof. Tevens is voor deze gewassen een inventarisatie verricht van knelpunten in de arbeidsvoorziening en arbeidsomstandigheden. Mogelijk dat een aantal
scenariostudies in 1995 binnen het Kaderprogramma Arbeid kanworden uitgevoerd.
De bedrijfseconomische evaluaties van de
resultaten van het vruchtwisselingsonderzoek (DeSchreef, DeWaag enAGM600) en
van het onderzoek naar de teelt van AM-resistente consumptie-aardappelen hebben
slechts een beperkte voortgang geboekt.
Economisch onderzoek ten behoeve van
geïntegreerde bedrijfssystemen in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt
Op diverse proeflocaties wordt onderzoek
verricht naar de ontwikkeling en introductie
van duurzame bedrijfssystemen voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt. Het
onderzoek vindt plaats in bedrijfsverband op
semi-praktijkschaal. De consequenties van
het onderzoek en de perspectieven voor akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
kunnen niet rechtstreeks uit de onderzoeksresultaten worden afgeleid,wegens dekleinschaligheid en het modelmatige karakter van
de proeflocaties. Detechnische resultaten uit
het bedrijfssystemen-onderzoek zullen met
behulp van bedrijfsmodellen worden getoetst
op hun waarde voor de praktijk, waarbij met
nameaandacht wordt besteed aande onderlinge afstemming van bedrijfsgrootte, bouwplan, arbeid, mechanisatie en overige bedrijfsuitrusting.
Deeconomische evaluatie vandegewas- en
bedrijfsresultaten van het gangbare, geïntegreerde en het biologisch-dynamische bedrijfssysteem op hetOBS-bedrijf te Nagele is
afgerond. Vanuit deze resultaten is een modelstudie opgezet, waarbij niet-systeemgebonden verstoringen zijn geëlimineerd. Voor
het gangbare en het geïntegreerde bedrijf
worden zo de consequenties nagegaan voor
arbeid, mechanisatie en de daarmee samenhangende economische resultaten bij verschillende bedrijfsgroottes. De publikatie van
hetonderzoek zal in 1995verschijnen.
De hier ontwikkelde methodiek voor bedrijfs-

economische evaluatie en perspectievenstudies ondervindt ook internationaal veel belangstelling. In het in 1994 gestarte EUproject "Rise Analysis ..." zal het PAGV met
nameaandacht bestedenaandebedrijfseconomische analyse en het perspectief van
duurzame bedrijfssystemen. Tevens worden
de bedrijfseconomische consequenties nagegaan van een aantal mogelijkheden van
vermindering van N-emissies.
De bedrijfseconomische evaluatie van het
bedrijfssystemen-onderzoek te Borgerswold
zal in 1995 worden gepubliceerd. Hier vindt
allereerst een analyse en evaluatie plaats
over de eerste periode van vijf jaar. Vervolgens wordt een aantal Veenkoloniale bedrijfsopzetten doorgerekend, uitgaande van
de technische resultaten van het bedrijfssystemen-onderzoek.
Ook wordt gewerkt aaneen bedrijfseconomische evaluatie en het doorrekenen van een
aantal praktische bedrijfsopzetten van het
bedrijfssystemen-onderzoek te Vredepeel.
Afronding hiervan wordt medio 1995 verwacht.
In het economisch onderzoek naar de perspectieven van geïntegreerde vollegrondsgroenteteelt is vooral aandacht geschonken
aan dewijze vanverzameling en vastlegging
van gegevens ten behoeve van deeconomische evaluaties en verkennende studies. De
eerste tussenresultaten van het onderzoek

op de vier vollegrondsgroente-locaties zijn
onlangs beschreven;deze bieden echter nog
onvoldoende houvast voor een economische
evaluatie op gewas- en bedrijfsniveau. In
1995 zal hiertoe een aanzet worden gemaakt.
Het onderzoek naar de perspectieven van
biologische landbouwmethoden in de vollegrondsgroenteteelt is gebaseerd op teelt- en
bedrijfsgegevens van 15 BD/EKO-studiebedrijven. Van deze bedrijven wordt door het
LEI een bedrijfseconomische boekhouding
bijgehouden. Het verzamelen van aanvullendetechnische gegevens met name ophet
gebiedvandearbeidvraagt veelaandacht in
dit project. Deze gegevens zijn essentieel
voor een behoorlijke analyse. De resultaten
van het eerste boekjaar zijn inmiddels beschikbaar.
In het kader van de introductie van geïntegreerde akkerbouw heeft het LEI 38 bedrijven in administratie. De bedrijfsuitkomsten
zijnjaarlijks geanalyseerd envergeleken met
de uitkomsten van LEI-steekproefbedrijven.
Gebleken isdat een bedrijfsvoering met minderchemische bestrijdingsmiddelen enmeststoffen, teelttechnisch en ook bedrijfseconomisch goed mogelijk is. De resultaten zijn
gepresenteerd in enkele lezingen en in een
tussentijds verslag. In 1995 zal gewerkt worden aan de eindrapportage van dit introductieproject.
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Bouwplaiv/assortimentsverbreding
Zowel indeakkerbouw als indevollegrondsgroenteteelt is behoefte aan nieuwe Produktenvoor nieuwemarkten,dietevens hetintensieve bouwplan kunnen ontlasten. Daartoe is
de laatste jaren veel onderzoek gedaan aan
nieuwe gewassen, nieuwe bestemmingen
van bestaande gewassen en met name inde
groenteteelt aanverlenging van de aanbodsperiode.

Akkerbouw

ding gepubliceerd.
Delaatstejaren isin het kader van het Nationale Olie Programma en het EG-VOICI-projectveelonderzoekgedaanaanoliegewassen
voor industriële toepassingen (akkermoerasbloem,goudsbloem,bekergoudsbloem,crambe,Euphorbia enkoriander). In1994isalleen
onderzoek uitgevoerd in crambe, gericht op
zaaitijd, stikstofbemesting en ziektebestrijding. Hetgeplandeonderzoek ingoudsbloem
is, gezien de beperkte belangstelling voor
goudsbloemolie bij DSM,door debezuinigin-

In de akkerbouw is de aandacht vooral gericht op agrificatie - het ontwikkelen van industriële non-food produkten uit agrarische
grondstoffen. De belangrijkste gewassen
voor agrificatie zijn in onderzoek genomen,
veelal in het kader van landelijke of EG-programma's waarbij de hele gewasketen betrokken is. Het praktijkonderzoek wordt dan
ook in samenwerking met instituten en bedrijfsleven uitgevoerd en richt zich vooral op
de potentiële produktie van de gewenste inhoudstof, het opsporen en oplossen van
teeltknelpunten en op de inpassing in het
bouwplan. Dit onderzoek wordt hoofdzakelijk
met additionele financiering uitgevoerd.
In maart is een geslaagde themadag gehouden over de mogelijkheden van agrificatie/
nieuwe gewassen. Daarbij zijn de resultaten
vandeprojecten die indeafrondingsfase zijn
(oliegewassen, karwij/dille, cichorei, hennep,
gierstmelde, bio-energieprodukten) geëvalueerd en in een themaboekje samengevat.
Voorlopig biedtagrificatie nogweinig soelaas
voorde praktijk. Delaatstejarenzijn inditkader dan ookweinig nieuwe projecten gestart.
Perspectieven voor 'nieuwe gewassen' in
de akkerbouw
Het henneponderzoek is afgesloten. De resultaten van het teeltoptimalisatie-onderzoek
zijn in een dissertatie en in een teelthandlei-
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Crambeiséénvandenieuwegewassendiewordenonderzocht.

gen niet doorgegaan. De resultaten van de
crambe-proeven bevestigen de ervaringen in
1993. Voor een goede opbrengst moet voor
mei gezaaid worden. De reactie op stikstof is
beperkt maar op zandgrond groter dan op
klei- en dalgrond. Hoewel de ziekte-aantasting minder ernstigwas,gaf ziektebestrijding,
met name bijeen bespuitingtijdens het begin
van de bloei, opnieuw een duidelijke opbrengstverhoging.
Deverslaggeving van dit NOP/VOICI-project
isafgerond.Voorcrambezijnde resultaten in
eenteelthandleiding samengevat.
Voor de carvonproduktie wordt naast karwij
ook heteenjarige gewas dilleonderzocht. De
karwij/dille-vergelijkingsproeven (opbrengst,
gehalte) zijn met verslaggeving afgerond.
Ondanks de misoogst in 1993 blijkt dille een
interessant alternatief. In modelproeven is
nagegaan hoe belangrijk insekten (bestuiving), schimmelaantasting en donker weer
zijn voor de zaadzetting en daarmee voor de
oogstzekerheid van dille. In een proef met
verschillende dille-selecties zijn geen grote
verschillen naar voren gekomen. Bij dille is
het onderzoek naar verschillende oogstmethoden, oogsttijdstip en toerental van de
dorstrommelinverband metzaad-enolieverliezen voortgezet. Dit jaar is ook schermenoogst (circa 3-4 weken voor zaadoogst) vergeleken met zaadoogst. Schermenoogst,
metaansluitendversedistillatie,gaf een20%
hogere olie-opbrengst danoogst en distillatie
van rijp zaad; met name door een geringer
zaadverlies bij de oogst. Bovendien bleek de
distillatiesnelheid bij verse schermen aanzienlijk groter dan bij rijp zaad. Deze interessante oogstmethode zal zowel bij dille als
karwij nader worden onderzocht.
Het onderzoek in karwij is vooral gericht op
een betere sturing van het plantbestand om
voor de winter voldoende planten met een
goede worteldikte te bereiken. Daartoe wordt
de invloed van dekvruchten en van de plantdichtheid/-verdeling onderzocht. Het additioneel gefinancierde project over beperking
van de schade door verbruiningsziekte bij
karwij isafgesloten metverslaggeving. Inhet
kader van het carvonketenproject wordt ver-

volgonderzoek, onder andere ter vertaling
van de verkregen kennis, in een toepasbare
biotoets voorbereid.
Samen met VNK en Cebeco wordt het perspectief van nieuwe kruiden als kamille,
goudsbloem en pepermunt onderzocht.
Daartoe is in 1993 een bloemenoogstmachine geïmporteerd.Omdat de kamilleteelt in
verband met opslagrisico en groeitype goed
past in het Oldamtster graanbouwplan, ishet
onderzoek hierover naar ROC Ebelsheerd
verplaatst. Door de zeer late zaai in 1994
bleef de opbrengst duidelijk achter bij 1993,
terwijl door verontreiniging met melkdistelbloemen de kwaliteit niet voldeed aan de
hoogwaardige bestemming voor apothekerskamille. De oogstmachine is belangrijk aangepast om de oogstverliezen te beperken.
Via monsteranalyse wordt nagegaan of via
distillatie van de verliezen/het afval bij oogst,
separatie endrogen,hetrendementteverhogen is. Ineen oogstregimeproef isde invloed
van hettijdstip vandeeerste oogst opdeopbrengst en kwaliteit in de volgende oogsten
nagegaan. Bij de opslagbestrijding werd
naast chemische bestrijding aandacht gegevenaanniet-kerende grondbewerking enaan
continuteelt.
Bij goudsbloem voor bloemenoogst zijn selecties vergeleken met betrekking tot de mogelijkheid om na enkele bloemenoogsten
(voor drogerij) nog een zaadopbrengst (voor
oliewinning) te oogsten. Deze dual-purposeteelt blijkt perspectiefvol; de zaadopbrengst
isweinig lager na eerdere bloemenoogst. Bij
pepermunt zijn enkele selecties vermeerderd
voor teeltproeven in 1995. De eerste opbrengsten lijkenveelbelovend.
In cichorei is voor het derde jaar onderzoek
gedaan naar teeltoptimalisatie gericht op
zaaitijd, plantdichtheid, ruggen-A/lakveldsteelt, stikstofbemesting, oogsttijd en bewaarverliezen. Deresultaten komen ingrote lijnen
overeen met de ervaringen in vorige jaren.
Alleen bleek dit jaar de vlakveldsteelt (37,5
cm) ten opzichte van de ruggenteelt (50 cm)
relatief gunstig, ook wat het tarrapercentage
betreft. Door de gunstige temperatuur nam
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de wortelopbrengst in november nog flink
toe; het hoogste inulinegetal werd evenals
vorig jaar eind oktober bereikt. Dit project
wordtafgesloten en in1995verslagen.Nude
afzetvan inuline toeneemt eneen areaalsuitbreiding te verwachten is, wordt in samenwerking met Beduline en POVLT-Rumbeke
een project voorbereid met name gericht op
verbetering vandeverwerkingskwaliteit (winbaarheid, ketenlengte inuline).
Samen met AVEBE, CPRO-DLO en NIKOTNO worden de mogelijkheden van gierstmelde voor de zetmeelindustrie onderzocht.
Daarbij worden met financiële steun van
LNV, ISP en EG diverse teeltaspecten mede
in relatie tot de verwerkingskwaliteit bestudeerd. De zaadopbrengst was dit jaar door
de trage beginontwikkeling en de droge zomertamelijk laag (3-3,5 ton per ha). De zaaidichtheid en de rijenafstand (tot 50 cm) haddenopnieuwweinig invloedopde opbrengst.
Een N-gift van 100-150 kg lijkt optimaal. De
onkruidbestrijding vormt een groot knelpunt
omdat een chemische bestrijding in het gewas niet mogelijk blijkt. Dit maakt de teelt in
de Veenkoloniën met veel melde-onkruid
problematisch omdat ook vooropkomstbehandeling en mechanische bestrijding onvoldoende effect hadden. Ook de oogstwijze is
gezien de trage afrijping van de pluimen en
deschotgevoeligheid een probleem. Doordat
zwadmaaien te grote zaadverliezen geeft,
wordt de mogelijkheid van doodspuiten voor
de oogst nagegaan. Ook worden talrijke selecties/ideotypes vergeleken. Gezien detoenemende belangstelling voor consumptiedoeleinden zijn daarbij vooral ook saponinevrije selecties belangrijk. In het algemeen
blijkt de invloed van teeltmaatregelen op de
verwerkingskwaliteit beperkt.
Sinds 1992 wordt onderzoek gedaan aan
miscanthus, een meerjarig vezelgewas met
mogelijkheden voor energieproduktie en industriële verwerking tot onder andere bouwmaterialen. Het onderzoek is vooral gericht
op de gewasontwikkeling in de eerst jaren
waarbij twee problemen een rol spelen: beperking van de plantgoedkosten en beper-
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kingvan uitwinteringsschade.
Ondanks strodekking liep in de winter 19931994 de uitwintering bij eenjarige microplanten uiteen van 4% (PAGV) tot 44% ('t Kompas). Een hogere stikstofgift versterkte de
uitwinteringsschade. Bij de goedkopere rhizoomplantenwasdeschadegeringer; ookde
aanslag was hierbij echter geringer. Onderzoek naar het oogst- en planttijdstip van de
rhizomen en selecteren, voorbehandelen en
voortrekken van de rhizomen resulteerde in
een maximale aanslagvan 60%.Indestanddichtheidsproeven bleek ook in het tweede
jaar deopbrengst bijtwee planten per m 2hoger dan bij één plant per m 2 . Getracht wordt
dit onderzoek met betrekking tot uitwintering
en rhizoomaanslag in een nieuw EG-project
voort tezetten.
Het onderzoek naar de mogelijkheid van korrelmaïsteelt voor de zeltmeelindustrie in samenwerking met AVEBE, NIKO-TNO en SIO
wordt afgesloten met verslaggeving in 1995.
Gebleken is dat voor zetmeelwinning een
goedkope kuilbewaring van natte maïs goed
mogelijk is.Daartoezijnverschillendevarianten (onder andere conserveringsmiddelen,
pletten, malen) vergeleken. Voor het zetmeelrendement had dit weinig effect ten opzichte van gedroogde maïs, wel was sprake
van enig opbrengstverlies. Teeltvervroegingsmaatregelen en drogen lijken voor dit
doel niet rendabel. Inde evaluatie zal ook de
mogelijkheid van campagneverwerking van
natte maïs tijdens de oogstperiode zoalsonder andere in Duitsland gebeurd worden
meegewogen.

Vollegrondsgroenten
De vraag naar nieuwe gewassen doet zich
hetsterkstvoor bijdeverse groenten.Degewassenkeuze waarop het onderzoek zich
concentreert, wordt in nauw overleg met het
Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen
vastgesteld. Er moet een duidelijke markt
aanwezig zijn. Meer dan in het verleden zullen nieuwe gewassen na introductie in de
praktijkopgroteschaalgeteeldgaanworden,

al of nietvia contractteelt. De behoefte om in
een korte tijd veel kennis te vergaren, is dan
erg groot. In 1994 is door het PAGV en de
ROC's onderzoek verricht aan groene asperges, rabarber, roodlof, knolvenkel, radicchio
rosso en Chinese kool. Een proef met stamloze broccoli moest worden afgebroken door
het optreden van knolvoet.
Bij groene asperge gaf bedekking met stro in
de proef op ROC Kollumerwaard weliswaar
een goede onkruidonderdrukking, maar gaf
ook eenoogstverlating vantweeweken.
Bij rabarber is er door toegenomen belangstelling voor forceren behoefte aan plantmateriaal voor de teelt van eenjarige pollen. Uit
onderzoek dat door ROC Zwaagdijk is uitgevoerd, is gebleken dat hergebruik van geforceerde pollen nietinteressant is.Op proeftuin
Noord-Limburg werd in 1994 onderzoek verricht naar verschillende stekperioden en verschillende bewaartemperaturen bij herfststek
dieinaprilisuitgeplant. Uitderesultaten blijkt
dat voorjaarstek het meest positief is. Bewaringvan herfststek leidt onder anderetotveel
schieters.
Bij roodlof (= rode witlof) blijft zowel de wortelproduktie als de lofproduktie sterk achter
bij die van witlof. In een proef op ROC De
Waag is getracht door vervroeging van de
wortelteelt de produktie teverbeteren. Inseizoen 1993/1994varieerde de opbrengst tussen de vroege, middenvroege en late trek
sterk. De beste trek was de middenvroege
met opbrengsten rond 12 kg per 100 opgezette wortels. Vroege zaai en afdekken met
plastic gafeen 10%hogereopbrengstdande
onbedekte objecten die in mei werden gezaaid. In 1994isook eenveldobject met een
hogere N-bemesting beproefd. De kwaliteit

na het uitstalleven van de roodlof is bij alle
objecten matig.
Bijknolvenkel isophet PAGV inLelystadeen
geslaagde beregeningsproef uitgevoerd naar
het effect van beregenen op voorkómen van
bruine randjes. Deberegening bleek een duidelijk positief effect te hebben. Ook werden
er duidelijke rasverschillen geconstateerd in
gevoeligheidvoor bruine randjes. Indenabewaring kwam inwendige bruinverkleuring van
de bladscheden naarvoren. Ditwas niet eerderwaargenomen.
Bij radicchio rosso isonderzoek gedaan naar
verbetering van het uitstalleven nabewaring.
Uit eerder onderzoek is gebleken dat bewaring met meer randresistente rassen perspectief biedt, maar dat de bruinverkleuring
van het buitenste bladtijdens het uitstalleven
problemen veroorzaakt. Uit onderzoek dat in
1994door hetATO-DLO is uitgevoerd, bleek
dat een combinatie van lage 0 2 - en lage
C02-concentratie de bruinverkleuring kan
beperken. Op het PAGV is een aantal foliesoorten beproefd,maar met geen vandebeproefdefolieswerd eenbetere houdbaarheid
gerealiseerd.
Inde praktijk kunnen de bewaarresultaten bij
Chinese kool sterk wisselen. In 1992 is onderzoek gestart om te beproeven of droogdraaien van het produkt bij het begin van de
bewaring positief zou werken. In het seizoen
1992/1993 werd door ventilatie van een nat
produkteenhogere bewaaropbrengstverkregen, alsmede een hoger percentage 'kwaliteit-I groen'. In 1993 kwamen er geen verschillen voor en in seizoen 1994/1995 werd
doordroogdraaienweereenpositief resultaat
geboekt.
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Vruchtwisseling en bodempathogenen
Inleiding
Zowel indeakkerbouw als indevollegrondsgroenteteelt is de bedrijfsopzet dermate intensief, dat in toenemende mate problemen
zijn ontstaan en zullen ontstaan met bodemgebonden ziekten en plagen. In de akkerbouwzijndoor regionalespecialisatie,grondsoort en andere gebiedsgebonden factoren
de problemen van verschillende aard. In het
veenkoloniale bouwplan gaat het vooral om
aardappelcysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes en enkele bodemschimmels. In de zeekleigebieden spelen aardappel- en bietecysteaaltjes en rhizomanie een rol,terwijl in het
zuidoostelijk zandgebied gele en witte bietecysteaaltjes, wortelknobbelaaltjes en bodemgebonden schimmelziekten van betekenis
zijn. Op licht marine zandgronden kent men
tevens vrijlevende aaltjes als probleem, onder andere als overbrenger van het ratelvirus. Een vruchtwisseling die alle problemen
kanvoorkomen,isbijdehuidigeteeltfrequenties veelal niet voorhanden. Een verruiming
van het bouwplan met andere gewassen
(met namegranen engrassen) isuit bedrijfseconomisch oogpunt vaak weinig perspectiefvol. Ook in de vollegrondsgroentesector
nemen de problemen met bodemgebonden
ziekten en plagen toe. Ook hier heeft gebieds- en bedrijfsafhankelijk een sterke specialisatie in een of enkele gewassen plaatsgevonden. De inzet van chemische middelen, met name de grondontsmetting, zal komende jaren verder teruggedrongen moeten
worden.

De invloed van de intensiteit van het
bouwplan op het gewas en op de bodem
In dit cluster worden projecten uitgevoerd
metbetrekkingtot hetmeergeneriekevruchtwisselingsonderzoek. Dit onderzoek is er in
hoofdzaak op gericht om naast de gevolgen
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vanverschillende bouwplannen op gewas en
bodem ook de oorzaken van deze gevolgen
te achterhalen. De meeste vruchtwisselingsproeven die hiervoor zijn aangelegd, zijn inmiddels beëindigd.Almetalkangezegdworden, dat het vruchtwisselingsonderzoek ons
veel heeft geleerd over de mogelijkheden en
beperkingen van bouwplan- en teeltplan-indelingen.
In onderzoek naar effecten van maïs-grasvruchtwisseling gaf verruiming van de continuteelt maïs met2tot 6jaar gras slechts een
lichteopbrengststijging tezientotongeveer5
%. Er bestond geen relatie met de mate van
wortelverbruining. Ook andere pathogenen
konden niet gevonden worden, die deze opbrengststijging kondenverklaren.Vanaf 1995
komt het zwaartepunt meer te liggen op de
stikstofnawerking en het hieraan gekoppelde
bemestingsadvies van gescheurd grasland
vanverschillende leeftijd.
Op ROC'DeWaag'worden ineenbouwplannenproef drie bouwplannen vergeleken, die
meer of minder intensief zijn. Deze vergelijking heeft de afgelopen negen jaar wat de
pootaardappelen betreft nog geen grote verschillen opgeleverd. Waspeen reageert het
laatstejaar licht positief opeen minder intensief bouwplan. Innattejaren isde reactievan
tulpen duidelijk positief. In het intensieve
bouwplan is de structuur slechter, wat meer
grondtarra tot gevolg heeft. Voor de akkerbouw in het noordoostelijk zand- en dalgrondgebied worden in twee proeven op 't
Kompas en Kooijenburg vruchtwisselingsvraagstukken onderzocht. Na het aanloopjaar 1990 lag de proef op beide locaties voor
het vierde jaar. De opbrengst van suikerbieten op de zandlocatie reageerde positief op
verruiming van de teeltfrequentie en op
grondontsmetting. Er waren geen betrouwbare effecten op de dalgrond aanwezig. Bij
aardappelen waren geen rotatie- en grondontsmettingseffecten opgetreden. Deaaltjesniveaus waren in het algemeen nog laag en

nog niet in evenwicht met de teeltfrequentie
van waardgewassen.
Beheersing van plantparasitaire nematoden in het bouwplan
Hetovergrote deelvan hetonderzoek binnen
dit cluster heeft betrekking op hetaardappelcysteaaltje, de wortelknobbelaaltjes en 'het
vrijlevendewortelaaltje'.Pergroepwordtonderstaanddestandvanzakenkortweergegeven.
Onderzoekaan hetaardappelcysteaaltje
Van het project intensieve bemonstering dat
in samenwerking met IPO-DLO, NAK, HLB
en PDwordt uitgevoerd,zijnde laboratoriumwerkzaamhedenafgerond en isdoor het IPO
deanalyseter handgenomen.In1995zalde
verslaglegging grotendeels worden gerealiseerd.
Het veldonderzoek naar de resistentie entolerantie van een aantal consumptierassen is
in 1993 afgerond. Voor 1995 staat de verslaglegging gepland.
De verslaglegging van de aardappel als
vanggewas wordt in april 1995 afgerond en
de vergelijking van de bemonsteringsmachines inseptember 1995.
Hetonderzoek naardemogelijkhedenvan rijentoepassing van granulaten bij de teelt van
consumptie-aardappelen op AM-besmette
kleigronden is in 1994 volgens plan uitgevoerd. De verwerking in het laboratorium zal
nogveeltijdvragen.
Het onderzoek (van PAGV en HLB) naar de
mogelijkheden om de rassenkeuzetoets en
de vitaliteitsbepaling in het aardappelmoeheidsonderzoek te verbeteren, is in oktober
1994 met een verslag afgerond. Er zijn afspraken gemaakt met de bemonsteringsinstanties hoe de resultaten geïnterpreteerd
moeten worden enwelkvervolgonderzoek er
nog gedaan moet worden voordat de bruikbaarheid van de rassenkeuzetoets volledig
op zijn waarde kan worden beoordeeld. Dit
onderzoek zal in samenwerking tussen
PAGV, HLB en bemonsteringsinstanties in
1995 worden uitgevoerd, waarna dit project
in 1996wordt beëindigd.

In 1994 is het onderzoek naar de ontwikkeling van een biochemische pathotypetoets in
samenwerking met de LUW van start gegaan. Helaas kon de geplande proef vanwege problemen met de begingroei van de
aardappelen geen doorgang vinden. Wel
konden de populaties in stand worden gehouden zodat de proef alsnog in 1995 zal
worden uitgevoerd. Vanwege het grote aantalteverwerken monsters ende beschikbare
laboratoriumcapaciteit zal ook de afwerking
van deze proef pas in de loop van 1996
plaats kunnenvinden.
Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne chitwoodi,M.hapla)
Voor de derde maal heeft er in Baexem een
proefveld gelegen ten behoeve van het Meloidogyne chitwoodi-onderzoek.Dit proefveld
dat wordt beheerd vanuit ROC Vredepeel,
heeft veel informatie opgeleverd betreffende
de waardplantgeschiktheid van akkerbouwgewassen en groenbemesters en hun schadegevoeligheid voor dit maïswortelknobbelaaltje. Desamenwerking opdit proefveld met
IPO-DLO, AB-DLO, 1RS en PD verloopt bijzonder goed. Via de landelijke werkgroep
Meloidogyne zijn veel DLO-onderzoekers direct of indirect bij deze proef betrokken. Het
isduidelijk geworden dat we in Oost-Brabant
en Limburg met twee soorten/typen M. chitwoodi te maken hebben. Voorlopig worden
ze aangeduid als het 'Rips-type' en het 'Baexem-type'. De proefresultaten hebben betrekking op het 'Baexem-type'. De komende
jaren zal er naast voortzetting van het onderzoek naar het'Baexem-type' gewerkt moeten
worden aan het 'Rips-type'. Het herstructureringsproject waar dit onderzoek onder valt
loopt in maart 1996ten einde.
Het vrijlevend wortelaaltje Paratrichodorus
teres
Debouwplanproeven op DeWaag endevan
Bemmelenhoeve beginnen resultaat opteleveren. Op deze proeflocaties wordt duidelijk
dat met de huidige teeltmethoden zonder
natte grondontsmetting Paratrichodorus teres voor grote problemen kan zorgen. Gras
heeft duidelijk nadelige invloeden bij een be-
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smetting met P. teres. Uit de proeven komt
naar voren dat als beste bladrammenas inzetbaar isalsgroenbemester. Hetbouwplanonderzoek loopt in 1995af enzal begin 1996
definitief in een verslag worden weergegeven.
De granulaatproeven en grondbewerkingsproeven zijn volgens plan aangelegd. Bij de
granulaatproeven konden geen effecten worden gemeten in verband met de zeer lage
dichtheden van P. teres. Beiden proeven
wordenin1995opanderepercelenherhaald.
Beheersing van bodemziekten in de
vruchtwisseling bij vollegrondsgroenten
en akkerbouw
In samenwerking met de LUW vakgroep Fytopathologie, de ROC's Noord-Limburg en 't
Kompas wordt onderzoek naar de aspergemoeheid uitgevoerd. Het doel is om methoden te ontwikkelen, waarmee gezond plantmateriaal kan worden opgekweekt en de
schade op besmette velden kan worden beheerst.
Op de proefboerderij in Valthermond wordt
op schone (verse) grond getracht Fusariumvrije planten te kweken. Komend voorjaar
worden deze plantengerooid.
Er is een proef uitgevoerd waarbij aspergeplantenwerdenopgekweekt inbakken,nadat
deplanten metverschillende middelen waren
behandeld. Deze planten waren aangetast
door Fusarium oxysporum f.sp. asparagi
(Foa). Het bleek, dat geen middel een betrouwbaar effect hadopdeaantasting vande
jonge wortels. De proef wordt herhaald om
van één middel aan te kunnen geven of verder deugdelijkheidsonderzoek moet worden
uitgevoerd. In deze proef wordt ook nagegaan of een zoutbehandeling enig perspectief heeft.
In 1994 is een oriënterende veldproef uitgevoerd, nadat potexperimenten van LUW-Fytopathologie hadden aangegeven, dat Foa
inderdaad zeer gevoelig is voor anaërobe
(zuurstofloze) omstandigheden in de grond.
Het idee,afkomstig van het PAGV envervolmaakt door de LUW, bestaat uit hetvroegtij-

54

dig laten groeien van een groenbemester (of
gewasresten), deze in de zomer diep inwerken, intensief bevochtigen en afdekken met
luchtdicht plastic. Na80 dagen bleek devitaliteit van ingegraven Foa-monsters met een
factor 100.000tezijnafgenomen.Zoookwaren grote effecten gevonden op andere persistente bodempathogenen als Verticillium
spp. en Rhizoctonia solani en minder grote
effecten op aardappelcysteaaltjes. Op andere bodempathogenen, met name op aaltjes, waren er geen of onduidelijke effecten,
zoals bij Meloidogyne, Pratylenchus en
(Para)trichodorus.
Een proef ter bepaling van de schaderelatie
van Fusarium is in 1993 gestart met de aanleg van vijf besmettingsniveaus en met het
planten van de asperges hierop. In 1994zijn
door LUW-Fytopathologie biotoetsen, pathogeniteitstesten en wortelstudies uitgevoerd.
Indeloopvan 1995moetdeze proef doorhet
praktijkonderzoek worden overgenomen. De
eerste oogstenwordendan ook uitgevoerd.
Eén proef is gestart op het PAGV-bedrijf bij
eenlaagbesmettingsniveau omnategaanof
met looftrekken de opbouw van Verticillium
dahliae onderdrukt kan worden. Opvallend
was dat inhettweedejaar alverschillen aanwezig waren, ontstaan door de voorvrucht
aardappelenof haver.Hetlooftrekkenopzich
is wel mogelijk, maar het versnipperen en
verspreidenoverdegrondofhetzijwaarts afvoeren van het loof en daarna onderwerken,
geeft nog technische problemen. Verdere
verwerkingvandegegevens moet nogplaats
vinden. Een tweede proef bij een hoog besmettingsniveau liet zien, dat veldjes met
dubbelloof (besmet met Verticilliumspp.)een
lagere opbrengst gaven dan veldjes met
geen loof. Evenzo bleek de bodembesmettingte zijnafgenomen.
Nieuwe rassen werden door het HLB in het
vooronderzoek in opdracht van de kweekbedrijven getest op hun vatbaarheid voor wratziekte. Er blijken duidelijke verschillen te bestaan tussen de huidige rassen.
In 1993 en 1994 is door het HLB in samenwerking met de bedrijven Hettema en Karna
een onderzoek uitgevoerd naar de gevoeligheid van aardappelrassen voor poeder-

schürft. In beide jaren bleken grote verschillen tussen de rassen op tetreden. Dit onderzoek wordt beëindigd.
Een meerjarige proef op ROC De Waag ter
bestrijding van Sclerotinia in bouwplanverband is in 1990 door het IPO gestart. Het effect van de toepassing van Coniothyrium
minitans op Sclerotonia sclerotiorum in vier
gewassen wordt hierbij onderzocht. Gebleken is, dat toepassing van deze mycoparasiet op een ziek gewas de resulterende bodembesmetting metSclerotienmet90%doet
afnemen en een meetbare reductie van de

ziekte geeft.
In een proef op ROC Noord-Brabant worden
de mogelijkheden voor bestrijding van Sclerotinia sclerotiorum met Coniothyrium minitans en van Rhizoctonia solani met Verticillium biguttatum in sla onderzocht. In dit
eerstejaar lijkt er een effect op tetreden van
het inwerken van C.minitans op de Sclerotinia-aantasting. Er is nog geen invloed van V.
biguttatum op de Rhizoctonia-aantasting. Na
enigejaren zullen er mogelijk pas verschillen
optreden.Dechemische bestrijding hadgeen
effect.
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Bedrijfssystemen
Inleiding
Hetonderzoek aanbedrijfssystemen isbijuitstek synthetiserend van karakter. Door integratie van veelal bestaande kennis worden
bedrijfssystemen ontwikkeld die gericht zijn
op het halenvan meervoudige doelstellingen
op het gebied van economie, ecologie/milieu
en teelttechniek. Binnen gestelde randvoorwaarden wordt gestreefd naar maximale
duurzaamheidvandeteontwikkelen bedrijfssystemen.
Ontwikkeling van bedrijfssystemen voor
de akkerbouw
Doel van dit onderzoek is het op semi-praktijkschaal ontwikkelen enzonodig vergelijken
van bedrijfssystemen voor de akkerbouw.
Het onderzoek wordt op drie locaties uitgevoerd: OBS-bedrijf te Nagele (sinds 1979),
Borgerswold (sinds 1987) en Vredepeel
(sinds 1989).
Op het proefbedrijf OBS te Nagele zijn in
1994 de bedrijfssystemen conform plan uitgevoerd. Het deelonderzoek op het BD- en
EXP-bedrijf betrof 'klassieke' proeven ten
aanzien van onkruidbestrijding in gerst en
suikerbieten alsook strooksgewijze vergelijkingen ten aanzien van teeltsystemen (BDuien; EXP-wintertarwe) en de bruikbaarheid
van rassenmengsels in wintertarwe (BD en
EXP). Daarnaastwerdonderzoekverrichtten
aanzien van de biologische pootgoedteelt.
De samenwerking met het AB-DLO en SCDLO werd gecontinueerd met betrekking tot
N-uitspoeling. Vanuit het onderzoek op het
OBS-bedrijf wordt geparticipeerd in twee
door de Europese Unie (EU) gesubsidieerde
projecten. Eén ervan heeft wat de PAGV-inbreng betreft betrekking op de efficiency van
N-toepassingen en de kwantificering van Nverliezen door uitspoeling. Als proefobjecten
gelden daarbij de langjarige drijfmest/kunstmest-vergelijking op het experimentele be-
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drijf en eentweetaljaarlijks te herhalen proeven binnen het BD-bedrijf. Deze proeven
werden in 1994conform plan uitgevoerd. Het
tweede EU-project kentals PAGV-inbreng de
N-uitspoelingsmetingen en de economische
evaluatie van het BSO-akkerbouwonderzoek
inclusief 'risico'-studies insamenwerking met
SC-DLO.
Ookte Borgerswold konde metingvanN-uitspoeling voor de komende jaren veilig gesteld worden. Ook worden deze metingen
meegenomen in het eerder genoemde EUproject (insamenwerking met SC-DLO).
Het bedrijfssystemen-onderzoek op Vredepeel werd met ingang van 1993 gewijzigd. In
variant I (MJPG) ligt de nadruk op verdere
economische optimalisatie binnen de 'wettelijke' normen van het MJPG,alsmede binnen
de richtlijnen met betrekking tot de emissie
van meststoffen. In variant II (GI-INT) wordt
op basis van hetzelfde bouwplan onderzocht
in hoeverre hier met behoud van een economisch rendement verdergaande milieudoelstellingen bereikt kunnen worden. Dezelfde
doelstelling wordt in variant III (GI-EXT) nagestreefd op basis vaneen ruimere rotatie.
Deze ruimere rotatie is met name ontworpen
om de beheersing van de wortelknobbelaaltjes, met name het maïswortelknobbelaaltje,
zonder grondontsmetting beter realiseerbaar
te maken. In de variant IV (ECO) wordt een
ecologische bedrijfsvoering ontwikkeld en
onderzocht. In deze variant worden geen
chemische hulpstoffen toegepast. De systemen zijn in 1994 conform plan uitgevoerd.
Tevens is er een uitgebreid verslag verschenen met een gedetailleerde beschrijving van
de nieuwe onderzoeksopzet inclusief de bedrijfseconomische verkenningen.OokteVredepeel werd het N-uitspoelingsonderzoek
gecontinueerd (SC-DLO, inclusief EU-project).

Ontwikkeling van bedrijfssystemen voor
de vollegrondsgroenteteelt
Voor hetverkrijgenvaneengoedinzicht inde
mogelijkheden en resultaten van een geïntegreerde benadering van de intensieve vollegrondsgroenteteelt tenaanzienvanteelttechniek,economieenecologie,worden meerdere
bedrijfsopzetten ontwikkeld en met elkaar
vergeleken op de locaties Zwaagdijk, Westmaas, Breda en Meterik.
Indeeerstedriejaar (1991-1993)vanhetonderzoek heeft vooral de geïntegreerde teelttechniek centraal gestaan. Er is getracht per
gewas de ter beschikking staande geïntegreerde strategieën zo goed mogelijk te vertalen naar nieuwe en/of aangepaste teeltmaatregelen met behulp waarvan de
teelttechnische enecologische doelstellingen
kunnen worden bereikt.
Bij de bemesting zijn de na te streven gewenste bodemvruchtbaarheidsniveaus (streeftrajecten) vastgesteld, te weten voor fosfaat
Pw25-50,voor kaliopzand K-getal 10-19en
op klei K-getal 20-29 en voor magnesium op
zand MgO-getal 100-124. Uit de saldivan de
opgestelde mineralenbalansen blijkt dat binnen de streeftrajecten de gewenste evenwichtsbemesting bereikt kan worden. Het op
de afvoer gebaseerde advies is aanmerkelijk
lager dan het gangbare advies volgens de
adviesbasis intensieve vollegrondsgroenteteelt. Afhankelijk van de gewascombinaties
bedraagt de vermindering op systeemniveau
bijfosfaat 100-200 kg per ha perjaar, bij kali
circa 70 kgen bij magnesium circa 80 kg per
ha perjaar.
De veronderstelde effecten van de bemestingsstrategie op de ontwikkeling van de bodemvruchtbaarheidskengetallen zijn wel grotendeels, maar nietgeheel gerealiseerd.Nog
langere toepassing zal duidelijk moeten maken of en zo ja welk risico hierbij genomen
wordt.
Door aanpassing en/of vervanging van het
bestaande stikstofadvies is de stikstofgift op
gewasniveau bij de meeste gewassen lager
geweest dan de opname. Dit betekent dat
naast een schijnbare 100%-benuttingvan de
kunstmeststikstof ook een deel van de stik-

stof uit mineralisatie (vanuit de bodem) benut
is. Op het eind van de teelt was inde laag060 cm in Breda, Meterik en Westmaas het
stikstofniveau laag. Alleen bij de bladgewassen ijssla, kropsla en spinazie lag het stikstofniveau boven de 50 kg N per ha. In
Zwaagdijk is door de sterke mineralisatie en
de daarop aangepaste strategie de stikstofinzet zelfs lager dan de gewasafvoer. Op de
drie eerstgenoemde locaties lag het stikstofniveau in november beneden de grenswaardevan70kgper ha.InZwaagdijk is,ondanks het telen van groenbemestingsgewassen, eveneens door de sterke mineralisatie dit gewenste november-niveau nog
niet bereikt.
Bij de uitvoering van de gewasbescherming
zijn de bij de strategie genoemde elementen
per gewas en perteeltwijze zo goed mogelijk
benut en vertaald naar bruikbare toepassingen enteeltmaatregelen. Bedacht moet worden dat het gezien de korte duur van de beschouwde periode nog niet altijd mogelijk is
geweest omgoedte beoordelen of detoegepaste strategie technisch en/of economisch
haalbaar is. De gebruikte gewasbeschermingsmiddelen zijn gekwantificeerd en vergeleken met de volume-doelstelling voor het
jaar 2000, zoals aangegeven in het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G). Op
alle locaties wordt deze volume-doelstelling
gehaald, berekend als totaal-inzet van alle
middelencategorieën. Ditgeldt nietaltijdvoor
de afzonderlijke categorieën en/of systeemgemiddelden. De gemiddelde herbiciden-inzet in de periode 1991-1993 voldoet op alle
locaties aan de volume-doelstelling voor het
jaar 2000. Bij het insekticidengebruik voldoet
Westmaas nog niet aan doelstelling voor het
jaar 2000. Dit wordt vooral veroorzaakt door
het hoge gebruik bij de luisbestrijding in ijssla. Het fungicidengebruik is op alle locaties
lager dan de hoeveelheid die volgens het
MJP-G in2000 noggebruikt zou mogen worden. Nematiciden zijn nog niet gebruikt.
Deteelttechnisch enecologisch gerichte,verkennende en experimentele periode (1990/
91-1993) is afgesloten met een tussentijdse
rapportage. In deze periode is door genoemde aanpak het economisch resultaat
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niet altijd optimaal geweest. In het tweede
gedeelte van het onderzoekstraject (1994
e.v.) worden zowel de economische eindresultaten (ontwikkeling) als de economische
consequenties van het bereiken van de geformuleerde milieudoelstellingen (systeemvergelijking) meer centraalgesteld.

(WMD) de introductie van geïntegreerde akkerbouw voortgezet. Deze voortzetting wordt
gesubsidieerd door de provincie endeWMD.
Het onderzoek richt de aandacht hierbij
vooral op de beheersing van aaltjes.
Enkele projecten die zich specifiek richtten
op de verdere optimalisatie van de (geïntegreerde) tarweteelt worden afgesloten (verslaggeving in 1995).

Introductie van geïntegreerde produktie
naar de praktijk
Erosiebeperkende teeltsystemen
Het jaar 1993 was het laatste jaar van het
praktisch werk op de 38 innovatiebedrijven.
Ten opzichte van de bedrijfseigen referentiejaren (1987-1989) werd gemiddeld over
1992/1993, 60, 56 en 75% minder actieve
stof ingezet voor respectievelijk herbiciden,
fungiciden en nematiciden. Deze behaalde
reducties overschrijden ruimdevolume-doelstellingen voor hetjaar 2000 van het MJP-G.
Ten opzichte van 1978-1989werden de stikstof-, fosfaat- en kalium-gift gemiddeld verlaagd met respectievelijk 50,55 en20 kgper
ha tot respectievelijk 185, 75 en 150 kg per
ha. Uit de bedrijfseconomische evaluatie van
het LEI-DLO blijkt, dat de groep innovatiebedrijven qua resultaten over de boekjaren
1990-1992 nauwelijks verschilt van de LEIreferentiegroep. Wel zijn over vrijwel de geheleliniedegewasbeschermings-enbemestingskosten bij de innovatiebedrijven lager.
Het saldo van de marktbare gewassen ligt in
het algemeen hoger bij de innovatiebedrijven.
Infebruari 1994isineentweedaagse bijeenkomst met alle deelnemers een formeel
einde aan het project gekomen. In 1994 is
echter verder gewerkt aan de afronding van
het project met een eindrapportage. Eenwat
verkorte versie zal in het voorjaar van 1995
verschijnen.Gezien het pas inhet najaar van
1994 beschikbaar komen van de laatste
noodzakelijke bedrijfseconomische gegevens, kan de definitieve uitgebreide verslaggeving echter pas halverwege 1995 daadwerkelijk eenfeit zijn.
In het zetmeelaardappeltelend gebied,wordt
optwee bedrijven ineenwaterwingebied van
de Waterleiding Maatschappij Drenthe
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Watererosie op de helling van Zuid-Limburg
vormt een probleem. Hetzelfde geldt voor
winderosie op de zand- en veenkoloniale
gronden. Binnen dit cluster wordt nagegaan
in hoeverre via aangepaste teelt- en bedrijfssystemen onder andere meteengewasen/of
een dode mulch in winter en voorjaar deze
erosiegevoeligheid verminderd kan worden.
Daarbij wordt ook gekeken naar aanpassingen op het gebied van onkruid-, ziekte- en
plaagbeheersing.
InZuid-Limburg (ROCWijnandsrade) werdin
nauwesamenwerking metdeUniversiteit van
Amsterdam gekeken naar de effectiviteit van
de ontwikkelde systemen op de afspoeling
van grond en water. In 1994 is gewerkt aan
de verslaglegging. Deze zal in het voorjaar
van 1995 worden afgerond. Een gedeelte
vandeverkregen informatie isverwerkt inhet
'erosienormeringsonderzoek Zuid-Limburg'
dat is verslagen onder gelijkluidende titel
doordeVakgroep FysischeGeografievande
Universiteit van Utrecht, de Vakgroep Fysische Geografie en Bodemkunde van de Universiteit van Amsterdam en het StaringcentrumteWageningen.
Er is veel tijd aan besteed om de onderzoeksresultaten in dit verslag ook landbouwkundig juist en bruikbaar geïnterpreteerd te
krijgen.AlsvervolghieropwordtdoorhetStaring Centrum te Wageningen een 'kosten en
baten analyse' gemaakt van deerosiebestrijdingsmaatregelen inZuid-Limburg. Met name
de landbouwkundige gevolgen (teeltmaatregelen en opbrengsteffecten) zijn gebaseerd
op het op ROC Wijnandsrade uitgevoerde
onderzoek.

Met betrekking tot winderosie biedt de teelt ker verstoort het stuifdek dermate (insporen
van bieten en aardappelen in een bodembe- eninwerken) datteweinigbescherming overdekker (in najaar of voorjaar gezaaid) moge- blijft.Onderzoeksinspanningen hebbentotnu
lijkheden. Er doen zich nog problemen voor toe nog geen bruikbaar praktijkklaar systeem
met de toepassing van drijfmest en met de opgeleverd.Erisgeengoedevervanging van
onkruidbestrijding. Toepassing van drijfmest dedrijfmest,die inhetverledenveelvuldig als
ineenvoor dewinter gezaaide bodembedek- 'bindmiddel'werd uitgereden.
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Beperking van gebruik en emissie van chemische gewasbeschermingsmiddelen
Inleiding
In het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming zijn de oplossingsrichtingen
voor hetbehalenvandedoelstellingen minof
meer uitgewerkt in de sectorplannen. Deze
plannen bezitten een relatief groot draagvlak
binnen het landbouwkundig bedrijfsleven,
alsmede binnen voorlichting en onderzoek.
De matevanslagenvandeze plannen isook
sterk afhankelijk van de vorderingen, dieonderzoekenvoorlichtingdaarvoor moetenmaken. Niet al het onderzoek ten behoeve van
een reductie van het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen vindt plaats binnen dit
programma, want ook binnen 'Vruchtwisseling en bodempathogenen' en 'Bedrijfssystemen' is veel van het onderzoek gericht op
deze problematiek.

Onkruidbestrijding
Binnen dit cluster wordt al het onderzoek betreffende de onkruidbestrijding binnen het
PAGV en de ROC's uitgevoerd. Het doel is
om te komen tot systemen die bijdragen aan
de reductie van het herbicidengebruik met
behoud of zelfs verbetering van deteelttechnische duurzaamheid binnen grenzen van
bedrijfseconomische haalbaarheid. Hierin
past onderzoek aanzowel elementen van de
onkruidbestrijding alsook aan geïntegreerde
aanpak opteelt- of bedrijfsniveau.
Geïntegreerde onkruidbestrijding in teelt-en
bedrijfsverband
De tot nu toe onderzochte mogelijkheden
voor een meer duurzame onkruidbestrijding
inteeltverband inaardappelen,granen,maïs,
peulvruchten, suikerbieten en witlof werden
gepresenteerd op diverse bijeenkomsten en
indiverse publikaties. Detechnisch haalbare
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strategieën bleken in een bedrijfseconomische analysevoorverschillende typenbedrijven ook arbeidstechnisch haalbaar en vaak
zelfs economisch aantrekkelijk te zijn (met
uitzonderingvan maïsopeenveehouderijbedrijf). Voor een aantal gewassen moeten de
eventuele risico's en de economische en
technische haalbaarheidvan (andere) strategieën nog verder onderbouwd of verbeterd
worden.
In diverse regio-proeven werd onderzocht
wat de perspectieven zijn voor mechanische
en mechanisch/chemische onkruidbestrijding
indeaardappelen.Decombinatievanverlaat
aanaarden en een lage doseringssysteem
gaf goede resultaten op diverse locaties,
maar niet inalle rassen (schadevan lagedoseringen metribuzin in gevoelige rassen).
Verlaat aanfrezen spaarde maximaal twee
lagedoseringsbespuitingen uit.
In de granen kon in het voorjaar van 1994
pas laat (half april in plaats van begin maart
indewintertarwe) gestartworden meteggen.
Hierdoorwasdebestrijding metalleen eggen
duidelijk minder effectief dan (combinaties
van mechanisch met) chemische bestrijding.
Metintensief eggenwerd nazaai indeeerste
helftvan november desondanks 80%van het
onkruid bestreden.Navroeger zaaienof later
met daarbij een slechte gewasstand als gevolg van slemp, werd door eggen slechts
60% bestreden.Eencombinatievaneerstisoproturon in het voorjaar en dan verdere bespuiting uitsparen door eggen, resulteerde in
90% bestrijding.
Mechanische bestrijding en verruiming van
de rijenafstand blekenook in1994mogelijkin
Westerwolds- en Engels raaigras.
Inde suikerbieten kon op het OBS-bedrijf en
op Vredepeel bespaard worden op lage doseringsbespuitingen door vanaf het zesbladstadium te eggen. Hierdoor ging maximaal
5%van de bietenverloren.Op beide locaties

werd op deze wijze 99.5% van het onkruid
bestreden en werd de benodigde tijd voor
handwieden niet vergroot.
Ook in de stamslabonen was in 1994 niet
meer hand-wiedwerk nodig na een volledig
mechanische bestrijding. Na een trage en
natte start van de groei één keer tussen de
eg en schoffelbewerkingen een LDS-bespuiting uitvoeren, leverde een vergelijkbare opbrengstenbestrijdingsresultaat alseenvolledig LDS-systeem.
De rijenafstand in een drietal rassen conservenerwten kon zonder opbrengstreductie tot
maximaal 33cmvergroot worden.
Optimalisatiemechanischeonkruidbestrijding
Meerverdiepend onderzoek werd uitgevoerd
ten behoeve van een ruimere bruikbaarheid
of ter voorbereiding op onderzoek op teeltsysteemniveau.
In 1994werd gezocht naar een methode om
voorafgaande aan het eggen beter in te
schatten wat de selectiviteit ten aanzien van
het gewas en hetteverwachten bestrijdingsresultaat zalzijn bijverschillende instellingen
van de eg op zand- en kleigrond. Voorspelling op grond van grootte en vorm van het
blad van het onkruid was niet zonder meer
mogelijk. Duidelijke aanwijzingen werden verkregen dat de mate van verankering van de
plant ook bepalend is. Een start werd gemaakt om deze verankering op simpele en
goedkope wijze op het veld vast te stellen
(meten van trekkracht met simpel trekveerwegertje).
De internationale samenwerking tussen onderzoekerswerkzaamindemechanischeonkruidbestrijding begint steeds meer vorm te
krijgen. Daardoor is het onder andere mogelijk om sneller informatie beschikbaar te krijgen over perspectieven van mechanische
onkruidbestrijding in gevoelige en kleinere
gewassen. Bovendien bleek een aantal
nieuwe machines voor de mechanische onkruidbestrijding (met name uit Amerika) interessant.
Aanpassing herbicidedoseringen enlagedoseringssystemen
Bespuitingen met een aangepaste herbicide-

dosering of herhaalde malen met een lage
dosering, kunnen essentieel zijn om een
meer duurzame onkruidbestrijding betrouwbaarder,flexibeler en/of economischer temaken.
Om duurzame onkruidbestrijding in maïs
economischer en flexibeler te maken, kan
een aantal egbewerkingen in gevoelige gewasstadia na opkomst mogelijk vervangen
worden door een laag gedoseerde bespuiting. Inde relatief laat gezaaide maïs in 1993
en 1994waseeneenmalige bespuiting inhet
tweeblad-stadium van de maïs (melganzevoet 5 cm) met 1/4 tot 1/8 (afhankelijk van
middel enjaar) dosering zonder verdere mechanische correctie voldoende omopbrengstreductie door onkruidconcurrentie te voorkomen.
Ook in de granen en in graszaad werden in
1994inveldproeven goede resultaten metlagere doseringen verkregen. Deense onderzoekers bleken bereid hun uitgebreide ervaring in met name de granen (database)
beschikbaar te stellen voor vergelijking, ter
lering enter uitbreiding.
De omgevingsomstandigheden of gevoelige
perioden indeontwikkeling vansommigegewassen kunnen het noodzakelijk maken om
een periode met behulp van herbiciden te
overbruggen. Daartoe werd in 1994 onderzoek voortgezet naar lage doseringssystemen in kool, kroten, stamslabonen en uien.
Het onderzoek in de kroten en de kool leverde dit jaar ook positieve resultaten. Het
PAGV, de firma's en de DLV hebben ondertussen overeenstemming bereikt over een
gezamenlijkeadviseringvoor hetgebruikvan
lage doseringssystemen inde praktijk.
Screening herbiciden voorspecifieke problemen
Na vele jaren van minder succesvol zoeken
(chemisch en mechanisch), bleken er zich in
1994 eindelijk nieuwe mogelijkheden voor te
doen voor de bestrijding van tarwe-opslag in
veldbeemdgras en voor de bestrijding van
composiet-onkruiden in witlof. De zogenaamde 'Rietveld-combinatie' van reeds in
veldbeemdgras toegelaten herbiciden, wordt
op basis van één jaar onderzoeksresultaten,
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al volop door de praktijk opgepakt. Deugdelijkheidsonderzoek ten behoeve van een betere tarwe-, kamille-, ruwbeemd- en duistbestrijding in graszaad en onkruidbestrijding
van composieten in witlof en chichorei met
laag gedoseerde nieuwe herbiciden worden
in samenwerking met de betreffende firma's
voortgezet.
Bovengrondse schimmelziekten in de akkerbouw
Hetdoelvanhetonderzoek binnenditcluster
is om te komen tot systemen die bijdragen
aan behoud en/of verbetering van de opbrengst en kwaliteit en de reductie van het
fungicidengebruik met behoudofzelfsverbetering van de teelttechnische duurzaamheid
binnen grenzen van bedrijfseconomische
haalbaarheid. Hierin past onderzoek aan zowel elementen van de bestrijding van schimmelziekten alsook aan een geïntegreerde
aanpak opteelt- of bedrijfsniveau.
In 1994 werden de laatste veld-, kas- en laboratoriumproeven uitgevoerd naar de beperking van het optreden van en de schade
door verbruiningsziekte bij karwij. In het veld

Verbruining op karwij-wortels.
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is nogmaals gebleken dat door legering van
karwij hetoptredenvande verbruiningsziekte
gestimuleerd wordt. In dit verband kunnen
door middelvanverlagingvandeN-giftende
hoeveelheid zaaizaad de risico's beperkt
worden. Verruiming van de rijenafstand had
een positief effect bijwinterkarwij met betrekking tot verbruining. Het project is inmiddels
afgerond met eenverslag.
In 1994 werden twee veldproeven naar lage
dosering-fungiciden in wintertarwe uitgevoerd op de ROC's Wijnandsrade (WR) en
Ebelsheerd (EH). De ziektebestrijding werd
vergeleken met fungiciden die waren toegepast op een aantal vaste tijdstippen met
100% en 50% van de etiketdosering. Ook
werd een viertal waarschuwingssystemen
getest. In beide proeven bleek dat de objecten met 50%-dosering, die in mei en begin
juni een voldoende bescherming tegen Septoria hadden, niet slechter waren dan deobjecten met 100%-dosering. Het onderzoek
wordt in 1995 voortgezet. Rassen met verschillende ziekteresistenties zullen dan in de
proef worden opgenomen.
Aanwijzingen uit Duitsland, dat AHL/urea de
werking van herbiciden en fungiciden ingranen zou verbeteren, waren aanleiding tot

proevenophet PAGV en Ebelsheerd.Gebleken is dat genoemd produkt inderdaad de
werking van herbiciden verbeterde; verbetering van de werking van een fungicide kon
echter niet worden vastgesteld. Een halve
dosering fungicide gaf ook zonder AHL/urea
reeds een optimale bestrijding. Bij een bezoek aan een deskundige in Duitsland bleek
dat men daar heeft ervaren dat AHL/ureaalleen bij enkele herbiciden een verlaging van
de dosering mogelijk maakt.
Inhetkadervanhet Phytophthora-onderzoek
zijn in 1994 drie loof- en twee knolbeschermingsproeven aangelegd. In de loofproeven
isde relatie nagegaantussen de vatbaarheid
van het ras en de dosering. Dit gebeurde bij
drie rassen en drie doseringen (100%-75%50%). Daarnaast zijn de drie rassen volgens
Prophy (Phytophthora-waarschuwingssysteem) gespoten. Ook dit jaar bleek de 75%dosering nauwelijks voor de 100%-dosering
onder te doen. De 50%-dosering was duidelijk minder. Alleen bijde nieuwe rassenTexla
(KW) en Kartel (KP) met een loofresistentiecijfer in de Rassenlijst van 8,5 gaf ook 50%dosering voldoende bescherming. Bij Prophy
werd in natte perioden vaker en in droge perioden minder vaak gespoten dan wekelijks.
Dit leidde tot een gelijke zo niet betere bescherming dan de volle dosering wekelijks.
Het leidde echter bij Bintje, Agria en Elles
nauwelijks tot een besparing op het aantal
bespuitingen. In 1994 zijn twee veldproeven
uitgevoerd op ROC De Waag en het PAGV,
gericht op de knolaantasting. Het effect van
een vijftal fungiciden op de hoeveelheid sporen in de grond en de knolaantasting is onderzocht. In laboratoriumproeven werd de
mobiliteit en kieming van zoösporen door fluazinam en maneb-fentinacetaat het best geremd.
In 1994 zijn op het PAGV een potproef en
een veldproef uitgevoerd om de regenvastheidvanShirlan en Maneb-fentinvastte stellen. Gebleken is dat meer afspoeling optreedt, als het kort na toepassing van het
middel regent. Maneb-fentin lijkt hiervoor gevoeliger dan Shirlan. De herverdeling over
het blad onder droge omstandigheden lijkt
beter bij maneb-fentin dan bijShirlan.

In het kader van het project optimalisering
van de biologische pootaardappelteelt is nagegaan of een droogperiode tussen groenrooien en weer onderdekken het risico van
knolbesmetting door Phytophthora kan beperken. In deze proef die onder gunstige
(=drogende) omstandigheden is uitgevoerd,
zijn geen significante verschillen in knolaantasting gevondentussen nietdrogen,kortdrogen en lang drogen. Deze maatregel lijkt dan
ook niet geschikt om het risico van knolbesmettingte beperken. Proevenwaarin het effect van de intensiteit van loofbranden op de
matevan doding van Phytophthora is onderzocht, zijn uitgevoerd op het PAGV en op
twee praktijkbedrijven. De resultaten geven
aan, dat de dodingvan Phytophthora parallel
loopt aandedodingvan hetblad. Hoeverder
het blad gedood is, des te beter is de Phytophthora gedood. Dat geldt zowel voor de
sporen alsvoor het schimmelweefsel zelf.
Bovengrondse schimmelziekten indevollegrondsgroenteteelt
Deinvloedvanschimmelziekten op dekwaliteit van het produkt, alsmede het gebrek aan
specifieke kennis van de waardplant-parasiet-relaties in groentegewassen zal betekenendat mogelijkheden alsgeleide bestrijding
op kortetermijn geen alte grote vlucht zullen
nemen. Toch moet voor schimmels die veeleer een opbrengst- dan een kwaliteitsverlagend effect hebben en die zich via de lucht
verspreiden,onderzoek worden verricht naar
desamenhangtussenweersfactoren enaanwezigheid van de schimmel. Via empirisch
onderzoek kunnen dan wellicht toch mogelijkheden ontstaan voor geleide bestrijding.
Ineen spruitkoolproef te 's Gravenzande gerichtopdebestrijdingvanwitte roest,wasongeveer 20%van de spruiten in het onbehandelde gedeelte aangetast, terwijl dit voor de
spruiten behandeld met een drietal fungiciden niet meer dan 1%was.
Er is een start gemaakt met het literatuuronderzoek om te komen tot een overzicht van
alle beschikbare informatie over de epidemiologievan Pucciniaallii.
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In een tweetal proeven op de ROC's Breda
enZwaagdijk isingroenselderij heteffect van
een aantal fungiciden op Septoria apiicola
getoetst. De fungiciden waren geselecteerd
door middelvan lab-enkasproeven. Effecten
van de bespuitingen werden waargenomen
nadat vanuit de kunstmatig besmette bladeren nieuw gevormd bladwas besmet.
In1994zijntwee proeven uitgevoerdopROC
Rusthoeve naar de verbetering van de bestrijding van valse meeldauw in uien en naar
de mogelijkheden voor geleide bestrijding. In
tweedejaars plantuien is nagegaan wat het
effect isvaneenplantgoedbehandeling (thermischdanwelchemisch) ophetaantalsystemisch zieke planten in het voorjaar. In zaaiuien is gekeken naar chemische gewasbehandelingen. Omdat geen valse meeldauw
voorkwam,konslechtsinformatieovermogelijke fytotoxiciteit verzameld worden. Dechemische behandelingen verminderden de opbrengst niet, maar de thermische behandelingen blekenfytotoxisch.
In 1994 is nogmaals een middelenscreening
inaspergestegen BotrytisenStemphiliumop
het plantenveld uitgevoerd. De middelen die
ook in 1993 goed voldeden, kwamen nuwederom goed uit de bus. In 1995 zal het onderzoek zich meer moeten richtenophetverkrijgenvan eentoelating.
Inhetkadervanhetonderzoek naarverschilleninhorizontaleziekteresistentie tussenvollegrondsgroentegewassen zijn proeven uitgevoerd inspruitkool enwitte koolwat betreft
waarnemingsmethoden voor bepaling van
horizontale resistentie tegen respectievelijk
Mycosphaerella en (alleen bij spruitkool)
witte roest.

Plagen
Binnen deze cluster wordt het onderzoek betreffende de bestrijding van plagen bij de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt binnen het PAGV ende ROC's uitgevoerd. Doel
van het onderzoek binnen deze cluster isom
te komen tot systemen die bijdragen aan behoud en/of verbetering van de opbrengst en
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kwaliteit en de reductie van het insekticidengebruik met behoud of zelfs verbetering van
de teelttechnische duurzaamheid binnen
grenzen van bedrijfseconomische haalbaarheid. Hierin past onderzoek aan zowel elementen van de bestrijding van plagen alsook
aan een geïntegreerde aanpak op teelt- of
bedrijfsniveau.
Bijde bestrijding vanslakken inbieten gaven
toepassing van nematoden (300.000 per m 2
oppervlakte zaaivoor) en Mesurolkorrels (6
kg per ha in zaaivoor en 5 kg per ha breedwerpig) de meeste planten.Mesurolkorrels in
tarwe bij het zaaien plus aanrollen na het
zaaien gaf een3à4%hogere opbrengst.
Inonderzoek naardebeschermingvantarwe
en Engels raaigras door middel van zaadbehandeling werden hoopvolle resultaten bereikt.
In het onderzoek naar bescherming van het
spruitkoolgewas tegen slakken iséén middel
als gewasbehandeling getest op het moment
dat er spruiten aanwezig zijn. De gekozen
doseringen enspuitintervallen leverden geen
betrouwbare verschillen op. Toepassing van
nematoden (Phasmarhabditis hermaphrodita)alsrijenbehandeling indespruitkool(begin september) veroorzaakte na twee weken
grote aantallen slakken met een typisch
symptoom (bult achter het schild); een verminderde aantasting aan de spruiten kon
echter nietworden geconstateerd (insamenwerking met ROC Ebelsheerd).
Een toepassing met mollusciciden gaf een
goede bescherming aan de spruiten tegen
slakkenvraat. Bij het niet bestrijden van de
slakken werd bij de eindoogst 22% schade
geconstateerd.
Op24en25maartwerdophet PAGVeenInternationale Slakkenworkshop gehouden, in
het kader van een Concerted Action getiteld
'Integrated Management of Mollusc Pests in
Lower Input Crop Systems'. Hieraan namen
circa 30 personen deel.
Twee middelen als zaadbehandeling toegepast, gaven een uitstekende bestrijding van
de uievlieg en tevens een reductie van ruim
90% van het aantal tripsen per plant na vier
maanden. In 1994 is een middelenscreening
uitgevoerd ter bestrijding vantrips in het pro-

Slakkenaantasting inspruitkool.

duktieveld door middel van gewasbespuitingen en aangietbehandelingen. De twee getoetste, niet toegelaten middelen bleken bijzonder effectief als gewasbespuiting. Eén
van deze middelen bleek als eenmalige aangietbehandeling eveneens effectief. Door de
betreffende firma's zijn gewasmonsters genomenteranalyse.Zowel in 1993alsin 1994
isgeen bestrijdingseffect optripsvan Verticilliumlecaniivastgesteld. De omstandigheden
in de vollegrond blijken te ongunstig voor
deze schimmel.
Toepassing van een insekticide in gepilleerd
zaad plus een aanvullende gewasbehandeling nazeven àacht wekenvanaf zaaien,gaf
een volledige bescherming van de ijssla tegen bladluizen. Uit het onderzoek blijkt ook
dateentweede insekticide hoopvolle resultaten geeft.
In het onderzoek naar de ontwikkeling van
een systeem van geleide bestrijding van de
wortelvlieg inpeenisin1994gewerktaanhet
toetsen van het verschijningsmodel van de
wortelvlieg invijf regio's in Nederland en een

verbeterde (betrouwbare) vangsttechniek.
In 1994 is onderzoek gestart naar het vinden
van een alternatief voor de zaadbehandeling
met Aatifon (thiram/dichlofention) ter bestrijding van de made van de bonevlieg. Daartoe
zijn onder andere vier veldproeven uitgevoerd.
In 1994 is een laatste proef uitgevoerd met
ondergroei van klaver in prei. Opnieuw bleek
ondergroei te leiden tot een sterke reductie
van de trips-populatie. Een reductie van 6080% bleek echter onvoldoende om prei van
kwaliteit Ite kunnen oogsten. Daarnaast trad
weer ernstige concurrentie op tussen de prei
en de klaver. Deze problemen bleken niet te
voorkomen door het uitfrezenvaneen smalle
strook klaver direct voor het planten.
In 1993 en 1994 is gekeken naar de werking
vandezaadcoating bijvroegeplantingenvan
spruitkool. Dit isgedaan bijzowel losse plantenalskluitplanten.Zaadcoating methetmiddel Gigant heeft bij vroeg zaaien en planten
uitstekendvoldaan.
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Toediening van chemische gewasbeschermingsmiddelen
Het doel van dit cluster is om binnen enkele
jarentekomentot meer inzichtenkennis met
betrekkingtotde relatietussen spuittechniek,
depositie, dosis en effect van chemische bestrijding,alsmede deeffecten opde emissies
naardeomgeving.In1991isinhetkadervan
additionele financiering vanuit het onderzoeksprogramma MJP-G gestart meteensamenwerkingsprogramma waarin de proefstations, IMAG-DLO, SC-DLO en CABO-DLO
vertegenwoordigd zijn. In1995zalverslaggeving vandit onderzoek afgerondworden.
In het onderzoek naar metingen van depositie bleken verschillen intechniek met de huidige meetmethoden meetbaar te zijn en te
kwantificeren. De ontwikkeling van beeldverwerkingstechnieken voor het kwantificeren
van de druppelverdelingen vastgelegd op
watergevoelig papier is in een vergevorderd
stadium. Dit is in ontwikkeling bij het IMAGDLO. Deze technieken kunnen in 1995 ge-
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bruiktwordenvoordeverwerkingvandevele
monsters verkregen bij metingen. Door de
grote variatie in de resultaten per meting, is
toetsing op statistisch betrouwbare verschillen tussen technieken moeilijk. De depositie
is gemeten in aardappelen op ROC De Kandelaar en ROC Kollumerwaard, intulp en lelie op ROC De Waag en in prei op ROC
Breda. Uit de resultaten blijkt dat met luchtondersteuning een ander depositie-patroon
ontstaat. Dedepositie isgroter ener ontstaat
een andere verdeling binnen het gewas. De
verschillen in depositie-patronen zijn echter
bij deze opzet van het onderzoek niet groot
genoeg om een reductie van 25% middel te
bewerkstelligen, die als doseringstrappen in
de proeven zijn opgenomen.
In het onderzoek gericht op de biologische
toetsing is in 1994 in de meeste proeven, in
meer of mindere mate, ziekte-aantasting
voorgekomen. Dit heeft geresulteerd in een
aantal verschillen tussen doseringen, intervallen en ineenenkel geval techniek.

Optimalisering van gebruik en vermindering vanemissiesvan nutriënten
Inleiding
In de afgelopen periode is duidelijk geworden, dat de hoeveelheden en de wijze van
toedieningvanmeststoffen indepraktijk kunnen leiden tot ongewenste emissies naar het
milieu (grond,water, lucht). Dit geldt vooralsnog in duidelijke mate voor de elementen
stikstof en ook voor fosfaat. Voor andere nutriënten, zoals kalium, zijn nog geen grote
knelpunten vastgesteld,afgezien van de verontreinigingendiemetdeverschillende meststoffen in bepaalde gevallen meegegeven
worden (metnamezwaremetalen).Degrootsteproblemen metnutriëntenemissies treden
onmiskenbaar op bij de ruwvoederproduktie
(weilandenmaïsland). Daarnaast kennenwe
ook binnen de akkerbouw endevollegrondsgroenteteelt in een aantal gevallen problemen metdeoptimale benuttingvan meststoffenendeemissiesvandenutriëntennaarhet
milieu.

Toepassingvandierlijke mest indeakkerbouw ende vollegrondsgroenteteelt
Dierlijke mest is de laatste jaren een steeds
goedkopere meststof gewordenvoorveelakkerbouwers. Om het gebruik van de goedkope meststof in de akkerbouw op een verantwoorde wijze plaats te laten vinden, is
daarom onderzoek gewenst naar verhoging
vande benutting van stikstof uit mest.
Op zware gronden betekent dit, dat zal moeten worden nagegaan of door een voorjaarstoediening de efficiëntie kan worden verhoogd. Ook op zandgronden waar de mest
veelal in het voorjaar wordt toegediend, blijft
de benutting van nutriënten uit mest de nodige aandacht verdienen. Met name bij gewassen met een trage wortelontwikkeling

(onder ander maïs) kunnen zich tijdelijk tekortenvoordoenwanneer de mestdiepwordt
toegediend.
In onderzoek gericht op ondiepe toediening
vanorganische mest opmaïslandzijnopeen
zandgrond vijf inwerktechnieken vergeleken.
Waarschijnlijk zijn de geconstateerde negatieveberijdingseffecten bijinjectienaploegen
weer teniet gedaan door positieve effecten
van ondiepere toediening van mest.
In het project gericht op voorjaarstoediening
vandierlijke mest ingranen zijn in 1994twee
proeven inwintertarwe en één inzomergerst
uitgevoerd. In alle proeven is gebruik gemaakt vanvarkensdrijfmest.
In 1994 is ineen proef gekeken naareventuele chloorschade bijzetmeelaardappelen. Bij
gebruik van varkensdrijfmest was er nauwelijks sprake van chloorschade. Het resultaat
stemt goedovereen metdatvan voorgaande
jaren.
In 1993-1994iseenproef uitgevoerd metnaen voorjaarstoediening van dierlijke mest in
tweedejaars veldbeemd graszaad. Door het
natte voorjaar kon de dierlijke mest pas laat
in hetvoorjaar wordentoegediend.
Het project gericht op een verliesarme toediening van dierlijke mest op zware gronden
wordt door de FOMA gefinancierd. Dit onderzoek heeft als doel de omvang van verschillende verliesprocessen bij gebruik van dierlijke mest zo nauwkeurig mogelijk vast te
stellen in relatie tot toedieningstijdstip. Het
betreft hier een proef met de rotaties wintertarwe-aardappelen en wintertarwe-suikerbieten (PAGV) en een proef met continu maïs
(Randwijk). Deakkerbouwproef ophet PAGV
is in de nazomer van 1994 aangelegd zodat
nog geen resultaten beschikbaar zijn.
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Optimalisering van de fosfaat- en kalibemesting en andere bemestingsaspecten
Inditclusterwordenprojecten uitgevoerd,die
tot doel hebben om de benutting van kali en
fosfaat en eventuele andere meststoffen te
optimaliseren.
In 1994 is een bureaustudie uitgevoerd naar
de stand van kennis omtrent fosfaatbemesting bij akkerbouw- en groentegewassen. Als
belangrijkste knelpunt kwam de onderbouwingvandefosfaatadvisering invollegrondsgroenten naarvoren. Deze en enkele andere
onderzoeksvragen worden in de loop van
1995 verder uitgewerkt, c.q. gestart. Tevens
werd met andere onderzoeksinstellingen geparticipeerd ineenaantal fosfaatstudies.
In 1995zal een bureaustudie aan de kaliumproblematiekworden uitgevoerd.In1994isal
wel beperkt onderzoek gestart naar kaliumbemesting in prei.
Op enkele locaties worden fosfaat- en kalitrappenvelden instandgehouden.Opdefosfaatvelden van het PAGV en De Kandelaar
worden fosfaatopnames door de gewassen
bij de verschillende niveaus gemeten in samenwerking met hetAB-DLO.
In het onderzoek naar de gebruikswaarde
van GFT-compost (financiering door Novem)
zijn drie proeven met compost- en N-hoeveelheden voor het derde opeenvolgende
jaar uitgevoerd. Hetvierde proefveld ('t Kompas) is in vereenvoudigde opzet voortgezet.
Effecten van GFT-compost op de opbrengsten zijn nauwelijks gevonden. De praktijkgift
met compost verhoogde de N-mineraal-rest
niet. In twee proeven gericht op structuureffecten zijn nog geen effecten van compost
waargenomen.

Optimalisering van de stikstofbemesting
ter reductie van de nitraatuitspoeling en
verbetering van de produktkwaliteit
In dit cluster worden projecten uitgevoerd
met het doel de N-benutting te verhogen, de
N-verliezen te verminderen en de produktkwaliteit teverbeteren.
In het project gericht op de optimalisatie van
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de N-voeding inpootaardappelen met behulp
van nitraatbepaling in bladsteeltjes is in 1994
een normlijn opgesteld, door bij een aantal
rassen het nitraatgehalte in de bladsteeltjes
en de opbrengst te bepalen.
Onderzoek op twee locaties heeft in 1994
aangetoond dat chlorophylmetingen in aardappelen als maat voor de hoeveelheid stikstof in de plant toe zijn aan een meer uitgebreide toetsing. Uit deze proeven bleek ook,
dat het bijmesten met vloeibare meststoffen
in kleine hoeveelheden goed mogelijk is.
Om de interactie tussen ras en stikstofbemesting bij snijmaïs te onderzoeken, is bij
een hoog en laag stikstofniveau een tiental
rassen vergeleken op ROCVredepeel.
In onderzoek naar de stikstofnawerking van
korrelmaïsstro zijn in 1993 en 1994 op ROC
Vredepeel nog geen duidelijke nawerkingen
geconstateerd.
Uit hetonderzoek naarveranderingen vanNmineraal inde bodem entijd bijverschillen in
plaatsing vanstikstofmeststof kwam naarvoren, dat de N-mineraal na de oogst bij aardappelen meevalt als volgens advies (285 1,1 N-mineraal) bemest wordt, maar dat hier
zelfs ± 50 kg N beneden het advies bemest
konworden zonder opbrengstverliezen.
Het project bemesting vollegrondsgroentegewassen wordt afgesloten met een aantal
eindverslagen onder andere over fertigatie
(1995). Het NBS-onderzoek zal gedeeltelijk
worden afgesloten.
Hetonderzoek naar heteffectvan het N-aanbodbij ijsslainrelatietot het NBSende nalevering van stikstof uit oogstresten is in 1994
afgerond; in de loop van 1995 zal een eindverslag worden gemaakt.
Het onderzoek naar N-bijbemestingsstrategie via vensters bij spinazie op locatie Lelystad liet eente hoge N-naleveringzien.
Het onderzoek naar de toepassing van het
NBS in zaaiuien wordt in 1995 afgerond met
een eindverslag. Uit het onderzoek naar deling van de stikstofbemesting bij zaaiuien
bleek dat NBS geen duidelijke meerwaarde
opleverde. Defosfaatrijenbemesting met een
vloeibare meststof (polyfosfaat) biedt duidelijk perspectief vanwege een snellere beginontwikkeling.

Inveldproeven is het effect van volveldstoepassing van stikstof vergeleken met dat van
een rijentoepassing opde opbrengst en kwaliteit van bloemkool, broccoli en sluitkool. In
1994 en 1995 worden de eindverslagen geschreven.
In1994isonderzoek uitgevoerd naarverdere

uitbouw van het NBS in prei door opdeling
van de giften zonder het aantal metingen te
vergroten. Het uitspoelingsrisico wordt verminderd, terwijl ook gewasbespuitingen met
ureum perspectief hebben. Door een zware
infectie met bladvlekken was de kwaliteit van
de prei echter matig.
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Detoepassing van informatica
Inleiding
De mogelijkheden die de informatica biedt,
voegen een geheel nieuwe dimensie toe aan
de kennisoverdracht naar de voorlichting en
de ondernemers in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt. De ontwikkelingen van
automatisering in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt komen langzaam op
gang. Informatie wordt voor de agrarischondernemer indetoekomst steeds belangrijker
om de continuïteit van zijn bedrijf veilig te
stellen. Immers de marges tussen opbrengstenenkostenverslechteren structureel.Aan
de Produkten en aan de produktiewijze wordensteeds strengere eisen gesteld. Informatica-toepassingen kunnen hieraan belangrijke bijdragen leveren. Dit geldt zowel voor
het gehele bedrijfsmanagement en telematica, als ook voor plaatsspecifieke advisering
voor de beheersing van ziekten en plagen.
Daarbij kan van alle kennis die op detailniveau beschikbaar is gebruik worden gemaakt, inclusief de gegevens van het perceel.
De onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
diegerichtzijnopdetoepassingvaninformatica zijn veelal gebaseerd op het informatiemodel 'Open Teelten'-bedrijf. Het informatiemodel is een gedetailleerde beschrijving van
activiteiten dieop het landbouwbedrijf plaatsvinden en van de gegevens die daarbij van
belang zijn. Hoofddoel van dit model is de
uniformering van rekenregels, begrippen en
definities, waarmee de basis is gelegd voor
de verdere ontwikkeling van geautomatiseerde informatiesystemen.

Teeltbegeleidingssystemen en adviesmodellen
De afgelopen jaren is veel energie gestoken
in de ontwikkeling van de teeltbegeleidingssystemen BETA, CERA en KOBAS. Deze
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projecten zijn extra ondersteund vanuit het
Informatica Stimuleringsplan van de overheid. De projecten zijn uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de takorganisaties SIVAKenSITUdie later beidezijnopgegaan in
het Agrarisch Telematica Centrum. De inbrengvanhet PAGVwasvoornamelijkinhoudelijk. De materie-kennis is aangeleverd,geanalyseerd en gestructureerd. Vervolgens
zijn de functionele specificaties beschreven
en is meegewerkt aan hettesten vandesystemen. De totale onderzoekscapaciteit voor
deontwikkelingvandezetoepassingen isondertussen aanzienlijk gereduceerd.
Het teeltbegeleidingssysteem KOBAS voor
bloemkool en spruitkool is hetafgelopen jaar
uitvoerig getest door de klankbordgroepen
die zijn samengesteld uit tuinders en voorlichters. Er isveel aandacht geschonken aan
hetonderdeelteeltplanning inrelatie metrassenkeuze. Opmerkingen uit de praktijk en
suggesties voor verbetering zijnzogoedmogelijk verwerkt. De snelheid en de gebruiksvriendelijkheid van hetsysteem zijn naenige
aanpassingen nog aanzienlijk verbeterd. In
april 1995 zal het KOBAS-project formeel
worden afgesloten. Het systeem wordt door
Prolion op de markt gebracht. Het afgelopen
jaar is een integraal onderzoeksverslag over
de teeltbegeleidingssystemen BETA, CERA
en KOBAS gepubliceerd.
De ontwikkeling van een prototype van een
beslissingsondersteunend systeem voor de
beheersing van aardappelmoeheid (TERRA)
is ineen eindfase beland. De uitvoerige analyse van de kennis over aardappelmoeheid
(onderanderebemonstering,schadeenpopulatiedynamica) is in een concept-verslag
vastgelegd.Deresultatenvandekennis-analyse hebben mede als basis gediend voor
een globaal functioneel ontwerp van de adviesmodules 'rassenkeuze' en 'scenario-advies'. Beide adviesmodules zijn als prototype-onderdelen gerealiseerd en grotendeels

getest. Het rassenkeuze-advies geeft op basisvan de beschikbare gegevensvan debemonsteringsuitslagen een rassenbeoordeling
waarbij rekening wordt gehouden met de
overige teeltmaatregelen (teeltfrequentie en
grondontsmetting). Hetscenario-advies geeft
de teler inzicht in de consequenties van
(teelt)maatregelen zoals rassenkeuze, bouwplanwijziging en/of grondontsmetting opdete
verwachten populatie-ontwikkeling van aaltjes en daarmee samenhangende schade in
de toekomst. Het prototype is gebaseerd op
de strokenbemonstering. In 1995 zal worden
gewerkt aan de afronding en de verslaglegging van het onderzoek. Ook zal een aantal
bijeenkomsten worden georganiseerd om de
bereikte resultatenonderdeaandachtvande
praktijk tebrengen.
In het verlengde van het prototype TERRA
wordtdoor HLBen DACOM eendatabank en
tevens validatie-/evaluatiesysteem ontwikkeld, met extra ondersteuning vanuit de herstructurering akkerbouw. Met dit systeem
kunnen naast de perceelsspecifieke informatie ook de analyseresultaten van percelen en
devoor die percelen gegenereerde adviezen
en voorspellingen (bijvoorbeeld populatieontwikkeling aardappelcysteaaltjes) worden
opgeslagen. Het kan in de toekomst dienst
doen als een monitoringssysteemvoor aardappelmoeheid enandere bodemziekten.Aan
de databank is een eenvoudige adviesmodule gekoppeld die gebaseerd is op de blokkenbemonstering. Het systeem is zodanig
aangepast dat plaatsgebonden informatie tot
op de vierkante meter kan worden vastgelegd. Zodoende kunnen zowel bemonsteringsgegevens van blokken als ook die van
stroken worden vastgelegd. De meeste onderdelen zijn inmiddels uitvoerig getest. Medio 1995 zal ook dit project kunnen worden
afgesloten.
In 1994zijn op enkele ROC's opnieuwverificatieproeven aangelegd om het ontwikkelde
model voor geleide ziektebestrijding in zomer- en wintergerst te toetsen. Ook dit jaar
was verificatie slechts in beperkte mate mogelijk, doordat ernstige hagelschade optrad

in een van de proeven. Het onderzoek zal in
1995wordenafgerond.
In het onderzoek naar de mogelijkheden van
een waarschuwingssysteem voor Phytophthora infestans in aardappelen is een uitvoerige literatuurstudie uitgevoerd over waarschuwingssystemen en de parameters die
daarinworden gebruikt. Onder meer isnagegaan welke waarden aan de onderscheiden
parameters in de verschillende modellen
worden toegekend. In het eindverslag dat in
1995verschijnt, zal tevens aandacht worden
besteed aan de resultaten die in de praktijk
met een aantal systemen zijnbehaald.
Het geautomatiseerde waarschuwingssysteem MYCOS voor de bestrijding van Mycosphaerella in spruitkool is het afgelopen
seizoengetest op ROCWestmaas enopeen
aantal praktijkbedrijven. Op ROC Westmaas
isdoor Prolioneenweerstationgeïnstalleerd,
waarmee enkeletelers indenabije omgeving
viahuncomputerdoor MYCOSwerden geïnformeerd omtrent infectiegevaar ente nemen
bestrijdingsmaatregelen. Een andere groep
telerswerdviawaarschuwingskaarten schriftelijk op de hoogte gehouden. Het systeem
lijkt goed te voldoen. Met het MYCOS-systeem kan aanzienlijk sneller op infectiegevaar worden ingespeeld. Prolion brengt het
systeem vanaf 1995opde markt.

Informatiebehoefte en Management
Inhetverleden isveelaandacht besteed aan
het opstellen van informatiemodellen en de
verbreding van deze modellen als integraal
onderdeel van het management-onderzoek.
Nudoor middelvandeze modellen -diedoor
het ATC worden beheerd en onderhouden een belangrijke basis isgelegd,wordt hetaccent in hetonderzoek verder verlegd naar de
informatiebehoefte enmanagement-vraagstukkenonderandereophetgebiedvan risicoen
evaluatie van bedrijfseconomische kengetallenten behoeve van het management.
Samen met de vakgroepen Agrarische Bedrijfseconomie enVoorlichtingskunde van de
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LUW en het LEI-DLO is een onderzoek gestart naar risico-analyse en -gedrag bij omschakeling naar duurzame landbouw. Ditonderzoek is tevens als promotie-onderzoek
gefinancierd. Ineerste instantie is het onderzoek vooral gericht op ontwikkeling van een
methodiek om risico's te kwantificeren. Aansluitend is een begin gemaakt met de analysevan het beschikbare materiaal uithetbedrijfssystemen-onderzoek. Tevens isaansluiting gezocht met relevant onderzoek in het
buitenland. Tijdens een bijeenkomst van de
Europese Associatie van Landbouweconomen te Kopenhagen is uitvoerig aandacht
aandit onderwerp besteed.
In de praktijk is er behoefte aan handvatten
om de vaste kosten te kunnen beheersen.
Samen met het LEI-DLO is daarom een onderzoek gestart waarin de ontwikkeling van
een model voor de evaluatie van vaste kosten op akkerbouwbedrijven wordt beoogd.
Hoewel de vaste kosten per definitie voor
langere tijd vast liggen, is een kritische beschouwing van met namede bewerkingskosten (arbeid,werktuigen enwerk door derden)
gewenst. Activity Based Costing is een kostenberekeningsmethode (enigszins vergelijkbaar met kostprijsberekening) die perspectief
lijkttebiedenvoorvergelijking vanvastekosten op gewasniveau. Deze benadering sluit
beter aan bij het gewasgerichte denken inde
praktijk. Tijdens het onderzoek wordt regelmatig overlegd met DLV en landbouwboekhoudbureaus.
Voor eenoptimale beheersing van onkruiden
in het bouwplan door middel van chemische
en mechanische teelthandelingen is inzicht
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nodig inonderanderedeconcurrentie tussen
onkruid en gewas en de populatiedynamica
vanonkruiden.Erisnagegaan hoesimulatiemodellen voor dit doel ingezet kunnen worden. In deze modellen zijn de effecten van
bestrijdingen ingebouwd. Met deze modellen
kunnen dan de beheersingsstrategieën worden doorgerekend en kan het risico van een
strategie beter worden benaderd.
Groeimodellen
In deze cluster is in 1994 aandacht besteed
aan spruitkool en peen. In een groeimodel
wordt de gewaskennis gestructureerd in
kaartgebracht enbeschreven alsmathematische expressie van vele parameters. Demodellen kunnen verder onderzoek ondersteunen en zijn bruikbaar voor adviessystemen
envoor devoorlichting.
Bij spruitkool zijn de gegevens van drie jaar
veldproeven in een verslag verwerkt. Met
plantdatum en plantgetal als variabele factor
wordt getracht de groei en ontwikkeling modelmatig te beschrijven. Het is nog onduidelijk hoe het begin van de spruitzetting voorspeld kanworden.
Bij peen is op basis van de proefveldresultaten een gewasgroeimodel op basis van het
Sucros-model ontwikkeld. De plantdichtheid,
zaaidatum en rastypen zijn variabelen in het
gewasgroeimodel peen. Uit toetsing van het
model blijkt dat de beschrijving nog onvoldoende betrouwbaar is. Wel kan voor verschillende groei-omstandigheden de opbrengst en de sorteringvoorspeldworden.

Proefbedrijf 1994
Netals indemeestejarenwerdookhetafgelopen jaar gekenmerkt door ups en downs.
Het boeiende is altijd dat van te voren niet
duidelijk iswatpositief enwat negatief zaluitpakken. Eenminpuntvoor 1994wasdekrappere financiële ruimte waarbinnen gewerkt
moest worden. Dit kwam met name tot uiting
bijde aanschaffingen, maar meer nog bij het
feit dater bijziekte geenvervanging mogelijk
was en bij het ontstaan van vacatures geen
nieuwemensenaangesteld mochtenworden.
Pluspunten waren het goede weer en de positieve inzet van de medewerkers, waardoor
hetmogelijkwasdemeeste werkzaamheden
tijdig uittevoeren. Er kwamen daardoor weinig klachten van onderzoekers dat geplande
werkzaamheden niet op het gewenste moment werden uitgevoerd. Daarnaast waren
de prijzenvan eenaantal produkten (aardappelen en uien) zo hoog dat we weer eens
ruimschoots boven de begrote opbrengsten
uit zullen komen. Ditwerd mede veroorzaakt
doordat er geen problemen waren met de
kwaliteitvande produkten (geenofslechts in
beperkte mate last van doorwas en glazigheid inde aardappelen).
De belangrijkste aanschaffingen die gedaan
kondenwordenwareneenproefveld-zaaimachine voor het doorzaaien van sportvelden,
een spuitcabine in de kas voor het uitvoeren
van spuitproefjes onder geconditioneerde
omstandigheden en een wiedeg met een
werkbreedte van 12 meter voor de praktijkpercelen. Verder werden een paar machines
vervangen: de pottenpers voor het persen
van kluitplantjes en een spruitenplukker voor
deoogstvan spruitkoolproeven.
Het weer
Door de warme droge zomer hebben de
meeste mensen het gevoel dat 1994 een
warm en droog jaar was. Zoals uit figuur 1
blijkt, was het gemiddeld in Lelystad inder-

daadeenwarmjaarmetvooraluitschieters in
de koude periode (januari, november en december) en injuli. Indeoverige maanden lag
de temperatuur rond tot iets boven het gemiddelde.Hetaantalzomersedagen(temperatuur > 25°C) bedroeg 24, waarvan zes het
predikaattropisch mochtendragen (temperatuur > 30°C). Deze zomerse dagen kwamen
voor tussen 25juni en 10augustus, met een
aaneengesloten periodevanruimeenmaand
tussen 10 juli en 11 augustus dat de maximumtemperatuur nietbenedende23°C bleef
steken.
Wat de neerslag betreft blijkt 1994 juist een
heel natjaar geweest tezijn. De hoeveelheid
neerslag (888 mm) was het hoogst sinds
1972, toen de waarnemingen op het Proefstation begonnen. Uitschieters waren er met
name inde laatstevijf maanden van hetjaar.
De praktijkgewassen
Opdepraktijkpercelen zijnookditjaardegewassenweergeteeldvolgens denormenvan
Akkerbouw 2000,een project waarin ook het
praktijkgedeelte van het proefbedrijf meedoet. Er wordt echter geen gebruik gemaakt
van dierlijke organische mest.
Om een indruk te geven van het mineralenen gewasbeschermingsmiddelengebruik op
hetproefbedrijf, zijndegegevensvandelaatste vier jaren op de rij gezet. De gemiddelde
cijfersvoorhethelebedrijf zijnalsvolgt (tabel
4).
Wat de bemestingscijfers betreft moet opgemerkt worden dat de proefpercelen buiten
beschouwing zijn gebleven, zowel wat aanvoer als wat afvoer betreft. Dit veroorzaakt
een enigszins vertekend beeld, omdat voor
de Pende Kuitgegaan wordtvaneen bouwplanbemesting,waarbijhetpercentage proefpercelen dat een bemesting krijgt groter is
dan het percentage praktijkpercelen.
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Fig. 1. Neerslaghoeveelheden permaandgemiddeldoverdeperiode 1972t/m
1993en in 1994.
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Fig.2. Overzichtvandegemiddelde maximum-enminimumtemperatuur over
1972t/m 1993 invergelijking met 1994.
Verder is rekening gehouden met een deposi- De gewasbeschermingsmiddelen zijn opgetievan N-P-K respectievelijk 3,5 kg-2 kg-5 kg geven in kg actieve stof per ha en hebben
per ha. Ook zijn de N-giften aan groenbemes- eveneens betrekking op de praktijkpercelen,
tingsgewassen inde herfst volledig meegere- Eventuele bespuitingen in de stoppel, of
kend voor de gewassen in het volgende jaar. groenbemesters zijn hierin meegenomen.
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Tabel4.Gebruik van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen op het proefbedrijf in 1991tot en met
1994.
bemesting
jaar

opp.
inha

N

1991
1992
1993
1994

164,2
166,8
167,2
166,6

167
155
190
184

gem.

166,2

174

aanvoer
P

K

N

65
59
55
48

115
149
147
149

111
124
121
117

57

140

118

K

N

verschil
P

K

52
59
59
56

111
136
137
97

56
36
69
67

13
0
-4
-8

4
13
10
52

57

120

57

afvoer
P

20

gewasbeschermingsmiddelen
opp. inha

herbiciden

insekticiden

fungiciden

1991
1992
1993
1994

164,2
166,8
167,2
166,6

1,81
1,89
2,39
2,23

0,09
0,19
0,21
0,11

2,92
1,67
1,89
0,79

gem.

166,2

2,08

0,15

1,82

jaar

Opveelpercelenwerden inhetvoorjaar weer
N-mineraalmonsters genomen. Hieruit kwam
naar voren dat er weinig stikstof in de grond
wasachtergebleven (tussen7en50kg).
In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van
de gewassen met hun opbrengsten, waarbij
nogdevolgende opmerkingen gemaakt kunnenworden:
Wintertarwe
Dewintertarwe werddoor de natte herfst van
1993in het algemeen laat gezaaid (tussen 9
november en 27 december). De zaaizaadhoeveelheidvarieerdevan 165tot 180kgper
ha. De stikstofbemesting werd in drie keer
gegeven waarbij het totaal aan beschikbare
stikstof inclusief de bodemvoorraad opongeveer 230 kg uitkwam. Er werd eenmaal een
chemische onkruidbestrijding uitgevoerd, die
afhankelijk van de onkruidbezetting bestond
uit Starane, Verigal, Basagran P, of MCPA +
Mecoprop. Daarnaast werden de percelen B
8, B9 en C 5t/m C 7 met de wiedeg behan-

deld tegen het onkruid.Alle percelen werden
standaard gespoten met 1liter CCC voor de
stevigheid van het stro.Ookwerden alle percelen gespoten tegen afrijpingsziekten met
Matador of Sportak Delta waarbij gelijktijdig
een middel tegen luis was toegevoegd (Pirimorof dimethoaat).
Door het hete droge weer injuli en beginaugustusvonddeafrijpingversneld plaats, hetgeen deopbrengst nietten goede kwam.
De oogst kon onder goede omstandigheden
worden uitgevoerd,waarbij hetstrowerdverhakseld, behalve op A 3 waar gras was ondergezaaid voor de zaadwinning. De rassen
Herzogen Herewardwerdenalsbaktarwe afgezet,waarbij heteiwitgehalte respectievelijk
12,8%en 12,3%was enhetvalgetal242en
283.
Zomertarwe
Omdatdeweersomstandigheden inhetvoorjaar niet meewerkten, kon dit gewas weliswaar als eerste, maar toch pas op 12 en 13
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Tabel5. GegevensvandepraktijkgewassenophetPAGV-proefbedrijf in1994.
gewas

perceel

oppervlakte

ras

nettoopbrengst
in kg/ha

voorvrucht

wintertarwe

A3
A12
B7
B8
B9
C5
C6
C7
A19
B6
D2
D4
A9
A10
A13
A15
D3
D3
C8
A2
A16
A1
A4
A11
B11
B12
C4
A14
B10
B5
A20
C9

6,0
4,8
4,3
4,3
4,3
4,2
4,2
4,2
6,2
4,2
4,9
5,5
7,2
7,3
7,1
7,2
2,0
5,2
4,2
6,0
7,2
6,0
6,2
7,3
4,3
4,3
4,2
7,2
4,3
4,2
4,0
4,0

Ritmo
Ritmo
Herzog
Herzog
Herzog
Hereward
Hereward
Hereward
Baldus
Baldus
Prisma
Prisma
Prisma
Prisma
Koket
Flanders
selectie
div. selecties
Turbo
Turbo
Turbo
Univers
Univers
Evita
Hilde
Evita
Hilton
Hyfield
Hyfast
Flotille
Alouette
Rinof

8950 kg
9160 kg
8680 kg
9240 kg
8800 kg
9095 kg
8885 kg
8405 kg
7575 kg
6600 kg
6085 kg
6335 kg
5880 kg
6015 kg
1105 kg
1420kg
2260 kg
1970kg
27600 kg
52600 kg
44900 kg
78500 kg
73000 kg
58870 kg
69000 kg
70000 kg
68650 kg
48500 kg
45900 kg
12000 kg
7100 kg*
144400st

aardappel/diverse proeven
olievlas
zaaiuien
suikerbieten
witlof
pootaardappelen
cichorei
aardappel/uienproeven
dille en koolproeven
koolproeven
dille/kamille
suikerbieten
zaaiuien
cons, aardappelen
wintertarwe
cons, aardappelen
cons, aardappelen
cons, aardappelen
graanproeven
graanproeven
suikerbieten
maïs/diverse proeven
graszaad/diverse proeven
graszaad
zomergerst
zomergerst
wintertarwe
stamslabonen
zomergerst
groenteproeven
suikerbieten
suikerbietenproeven

zomertarwe
zomergerst

graszaad
olievlas
goudsbloemen
dille
pootaardappelen
cons, aardappelen
suikerbieten

zaaiuien
stamslabonen
doperwten
witlof

*lnverbandmetversneldeafrijpingdrooggeoogst;uitbetaaldekg.
april worden gezaaid. De hoeveelheid zaaizaad bedroeg 120kgperhaendestikstofbemesting,die intwee keerwerd gegeven,was
ongeveer 130 kg N. Er is eenmaal een chemische onkruidbestrijding uitgevoerd, die op
A 19 bestond uit 0,75 liter Starane + 1,5 liter
mecopropenop B6uit0,9 literStarane+1,5
liter MCPA. Inbeide gevallen werd hieraan 1
liter CCC toegevoegd om de stevigheid van
het stro te verbeteren. Beide percelen werden met 1kgMatadortegen afrijpingsziekten
behandeld, waaraan 0,2 kg Pirimor was toegevoegd voor de luisbestrijding. Perceel B6
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werd 14 dagen daarna nogmaals behandeld
met0,1kg Pirimortegen luis.Gezien de hete
zomer en als gevolg daarvan de snelle afrijpingviel deopbrengst nog niet eenstegen.
Zomergerst
Dezomergerstwerdgezaaidtussen 14en20
april; de gebruikte zaaizaadhoeveelheid bedroegongeveer 140kgperha.Omdatop D2
in 1993dilleen kamille hadgestaan waarvan
indejarenernaopslagkonworden verwacht,

is dit perceel inde herfst niet geploegd maar
licht gecultivateerd. Voor het zaaien werden
opslag enandere onkruiden bestreden met3
liter Sting. Na opkomst werden de meeste
percelen gespoten met Starane + MCPA; op
D 2 werd daaraan ook nog Verigal toegevoegd. Opperceel D4werd geen chemische
onkruidbestrijding toegepast, maar werd het
onkruid bestreden met de wiedeg. De stikstofbemesting lagtussende60en75 kgNin
de vorm van kalkammonsalpeter. Alle percelen kregen injuni een bespuiting metTilt Gel
tegen meeldauw, bladvlekken/netvlekkenziekte, waarbij op D 2 Pirimor was toegevoegd tegen luizen.Alle percelen konden als
brouwgerst afgezetworden.
Graszaad
Dit gewas werd op 16 december 1992 gezaaidgelijktijdig met-enalsdekvrucht onderwintertarwe. De hoeveelheid zaaizaad bedroeg9,5 kg.Nadeoogstvandewintertarwe
endeafvoervan hetstrowerdeen N-bemestinggegevenvan300kg kalkammonsalpeter.
Vroeg inhetvoorjaar (25februari) kwamdaar
nog 385 kg kalkammonsalpeter bij,zodat de
totale bemesting uitkwam op ongeveer 185
kg N. In oktober 1993 werd het aanwezige
straatgras en ander onkruid bestreden met 3
liter Gallant + 4 liter 2-4D. Er werd van stam
gedorst en op het eigen bedrijf teruggedroogd naar 12,4 % vocht. De hoeveelheid
schoon zaad bedroeg 77,2 %.
Olievlas
Ook ditjaar werd dit gewas geteeld als nonfoodgewas opeenbraakperceel. Hetolievlas
werd op 19 april gezaaid; de gebruikte hoeveelheid zaaizaad bedroeg 45 kg per ha.Als
bemesting werd 150kgtripelsuper en250 kg
kalkammonsalpeter gegeven.Tegen onkruid
werd een bespuiting uitgevoerd met0,75 liter
Linuron. Het gewas kwam vlot op en het
groeide voorspoedig. Het probleem kwam
pas met de oogst, toen bleek dat het bijna
niet in en door de maaidorser te krijgen was.
Naeenaantalslechtweer-perioden ishetuit-

eindelijk toch gelukt om het perceel geoogst
te krijgen, maar de kwaliteit was toen al behoorlijk achteruit gegaan.
Goudsbloemen
Ditgewaswerdditjaarvoor heteerst geteeld
en wel als non-foodgewas op een braakperceel. Er werd gezaaid op 20 april met een
pneumatische zaaimachine; de gebruikte
hoeveelheid zaaizaad bedroeg 13 kg per ha.
Op4 meiwerd dit gewas bemest met265 kg
kalkammonsalpeter. Deteelt van goudsbloemenwas nietmoeilijk,alishetafwachten hoe
het met eventuele opslagproblemen afloopt.
Hetwasdebedoeling om hetgewas meteen
zwadmaaier te maaien en dan met de maaidorsertedorsen.Door hetheteweer injulien
begin augustus verliep de afrijping echter zo
snel dat gelijk van stam is gedorst. Het dorsen leverde aanvankelijk wel enige afstellingsproblemen opvandezaadreiniging,omdat métschoningswind zaadverlies optraden
zónder wind teveel afval in de retourelevator
kwam en dan vastliep. Uiteindelijk is er een
bevredigende oplossing gevonden.
Dille
Dit was het tweede jaar dat dit gewas werd
geteeld en evenals het olievlas en degoudsbloemen in het kader van een non-foodgewas op een braakperceel. De eventuele mogelijkheden van het gewas liggen in de
carvonproduktie (voor kiemremming in aardappelen) uit het zaad. Het betrof zes selecties die tevens beproefd werden op hun eigenschappen en kwaliteiten. Dit gewas werd
daarnaast gebruikt voor oogstproeven. De
opbrengst iseen gemiddelde over alle selecties.
Pootaardappelen
De pootaardappelen worden vooral geteeld
om zo weinig mogelijk afhankelijk te zijn van
elders geteeld uitgangsmateriaal. Door het
late voorjaar kon eerst op 30 april en 2 mei
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worden gepoot. Voor het poten is er 550 kg
23-23-0gestrooid.Erisgepoot meteencombinatie vaneen rotorkopeg voorop de trekker
eneendepootmachineerachter. Degrondis
wel voorbewerkt met een triltandcultivator.
Pootaardappelen vande maat 35/45 mmzijn
apart gepoot van dievan de maat45/50 mm.
De pootafstand in de rij was respectievelijk
21 en 23 cm. Chemische onkruidbestrijding
heeft niet plaatsgevonden. Tegen Phytophthora werd zeven keer gespoten; veelal was
0,2liter DecisofSumicidintoegevoegd tegen
luizen.Op27juli ishetloofgeklapt,terwijl het
twee dagen later met de rijenspuit is doodgespoten met2,5 liter Reglone.

bestrijding uitgevoerd. De kwaliteitsindex varieerde van 5 (superklasse) tot 5,5 (extra
klasse).
Desortering was als volgt:
<35mm 35/40mm40/50mm

ie levering 5,8%
2e

levering 3,1%
3e levering 2,6%

8,2%
5,9%
4,3%

39,5%
33,8%
27,7%

>50mm onderwatergewicht
46,5%
57,2%
65,4%

360
363
356

NB. Bij de eerste levering zaten de kopakkers
van de beide percelen.

Demaatverdeling wasals volgt:
25/28mm 28/35mm 35/45mm 45/50mm >50mm voer
2,3%

21%

62%

10,3%

1,7% 2,7%

Consumptie-aardappelen
Deze werden gepoot inde periode van 3t/m
5 mei. Als basisbemesting was 635 kg kalkammonsalper gestrooid, terwijl op perceel A
2 ook nog 590 kg tripelsuper werd aangewend.Op23junivolgdenogeenoverbemesting met 170 kg kalkammonsalpeter. Na het
frezen werd op de kopakkers en randen van
perceel A 2 een chemische onkruidbestrijding uitgevoerd met Butisan S+ Patoran (1,5
liter +1,5liter),terwijl op de restvan het perceelhetonkruidmechanischwerdbestreden.
Op perceel A 16werd alleen een chemische
onkruidbestrijding uitgevoerd met Boxer +
Patoran (4 liter + 2 liter). Omdat de afnemer
vroeg aardappelen nodig had en daarvoor
een goede premie gaf, zijn de aardappelen
op drietijdstippen doodgespoten engerooid.
Deopbrengst iseengemiddelde van de rooitijden, waarbij vermeld dient te worden dat
begonnen isopperceelA 16engeëindigd op
perceel A 2. Afhankelijk van het tijdstip van
doodspuiten (19 augustus, 26 augustus of 2
september) is 9 - 11 keer een Phytophthora-
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Suikerbieten

Ditjaarwerdendesuikerbieten nietvroeggezaaid (van 19tot 23 april), maar de percelen
konden wel direct na elkaar worden gezaaid.
De afstand in de rij bedroeg 19,5 cm en op
alle percelen werd pillenzaad gebruikt. Op A
4 enA 11waren dit Gaucho-pillen,omdat de
ervaring heeft geleerddat graszaad alsvoorvrucht nog wel eens schade oplevert van ritnaalden.Als bemesting werdvoor het zaaien
430-500 kg 23-23-0 gestrooid, afhankelijk
van het N-mineraalcijfer. Begin juni is nog
eenoverbemesting gegeven van 100-250 kg
kalkammonsalpeter afhankelijk van het geplande oogsttijdstip.
Gelijk met het zaaien werd een rijenbespuiting uitgevoerd met 1kgGoltix. Half mei werdenallepercelennogeenkeergespoten met
een mix van Betanal T (1,25 liter) + olie (0,5
liter) + Goltix (0,5 liter). Daarna is het met
tweemaal schoffelen en enig handwerk gelukt om de percelen redelijk schoon te houden.
Het suikergehalte liep uiteen van 14,7 % (C
4) tot 16,9 % (B 12); het laagste gehalte
kwam voor bij het perceel dat het langst in
opslag heeft gelegen. De hoeveelheid tarra
schommelde tussen 13% (na schoning) en
2 1 % (ongeschoond),terwijl dewinbaarheidsindex varieerde van 87,4tot 89,5.

Zaaiuien
Op 22 april gezaaid met de precisiezaaimachine, gebruikmakend van pillenzaad (4,3
eenheden per ha). Vooraf werd bemest met
500kg23-23-0opA 14en400kg23-23-0op
B 10. Voor opkomst van de uien werd het
aanwezige onkruid 'afgebrand' met een
mengsel van 1,5 liter Reglone + 1,5 liter
Gramoxone. Op 10 mei -direct na opkomstwerd gespoten met Stomp (1 liter) + Actril
(0,25 liter) op B 10 en met Stomp (1 liter) +
Ramrod (2 kg) + Actril (0,25 liter) op A 14.
VerderwerdopB10op31meidechemische
onkruidbestrijding afgesloten met een bespuitingvan0,7 kg Lironion +2,5 kg Ramrod
+ 0,25 liter Exell. OpA 14gebeurde dat op8
juni met 2 kg Ramrod. Omdat er op A 14
plaatselijk nogal wat opslag voorkwam van
euphorbia, goudsbloemen en crambe van
proeven uit 1992isopdieplaatsenwatvaker
gespoten. Tegen bladvlekkenziekte en valse
meeldauw is drie keer een bestrijding uitgevoerd, terwijl alleen A 14 gespoten is met 10
liter MH 30 als spruitremmer. Gezien de
goede prijzen zijn de uien van B 10 direct
vanaf het land verkocht, terwijl die van A 14
zijnbewaard.
Doperwten
Op 29 april zijn de doperwten gezaaid door
de loonwerker met de precisiezaaimachine;
de zaaizaadhoeveelheid bedroeg 81 kg per
ha. Op 19 mei tegen onkruid gespoten met
0,4 liter Basagran +0,25 literCitowett. Op26
mei is deze bespuiting voor de kopakkers
nogeenkeerherhaald.Op5juli isernogeen

bespuiting tegen luis uitgevoerd. Door het
hete droge weer in juli en de daardoor versnelde afrijping kon de conservenfabriek niet
tijdig oogsten. De genoemde opbrengst is
een schatting van de vertrouwenscommissie
en daarop isook de uitbetaling gebaseerd.
Stamslabonen
De stamslabonen zijn met de precisiezaaimachine gezaaid door de loonwerker op 15
juni. De rijenafstand bedroeg 37,5 cm en de
hoeveelheidzaaizaad40kgperha.Degrond
was op 11 mei al bewerkt met een eggencombinatie, zodat sprake was van de nodige
onkruidgroei. Op 17juni werd dit onkruid bestreden met 2,5 liter Round-up + 0,5 liter
Exell, hetgeen een goed resultaat opleverde.
Op30juniwerd inéénwerkgang geschoffeld
en geëgd. Voor het zaaien werd als bemesting 500 kg kalkammonsalpeter gestrooid.
Beginjuli werd één keer gespoten met 0,5liter dimethoaattegen luisen spint.

Witlof
Op 19 en 20 mei is met een precisiezaaimachine gezaaidopvers klaargemaakte ruggen
met een rijenafstand van 50 cm. De afstand
in de rij was 7,1 cm, terwijl één rij per rug is
aangehouden (=ruim280.000zadenperha).
Direct na het zaaien is gespoten met 7 liter
Legurame + 1,5 liter CIPC. Op 14 juni is er
geschoffeld;verder ishetperceel enkele malen bewerkt metde hak. Injuli enaugustus is
drie keer gespoten tegen luis en mineervlieg
met 0,75 liter dimethoaat.
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Proefbedrijf OBSteNagele
Algemeen
Hetvoorjaar van 1994wastamelijk nat,zodat
pas laat (14 april) met de eerste werkzaamheden konworden begonnen.Daarnaverliep
alles voorspoedig, zodat eind april zelfs alle
aardappelen algepootwaren.Voor de bieten
en uien werd een extra voorbewerking uitgevoerd met de grondverkruimelaar (vóór het
schudeggen) om de korst van de bovenlaag
te breken. Begin meiwerden de ruggen voor
dewinterpeen enwitlof opgebouwd.
De kieming van de gewassen verliep voorspoedig, mede dankzij het achterwege blijven van zware neerslag in de periode voor
opkomst. Hierdoor was de standdichtheid bij
uien en bieten aan de hoge kant. Ook bij de
peen en witlof was de opkomst ideaal en
hoefde niet beregend teworden.
Vanaf eind juni sloeg het weer drastisch om
en werd het droog en warm. Vanaf half juli
werden de aardappel- en uien-percelen regelmatig beregend. Uiteindelijk werden zelfs
dewitlof enwinterpeen nogberegend.
Deoogst van dediverse gewassen verliep in
het algemeen voorspoedig tot en met de
knolselderij die in november werd geoogst.
Alleen de uien-oogst liep enkele weken ver-

traging op vanwege het slechte weer. Hierdoor bleef de kleur wat achter. In consumptie-aardappelenopGl en Expwerdtijdens de
oogst waterrot geconstateerd, waarschijnlijk
vanwege de overvloedige regenval in september. Doorgoedteventileren (met kachel),
werd het probleem onder controle gehouden.
Begin september werd een nieuw kavelpad
aangelegd op de derde kavel (E98). Zodoende is het gehele bedrijf nuvoorzien van
vernieuwde kavelpaden,waardoor het intern
transport sterk isverbeterd.
Van de bewaarschuur op E96 en dewerktuigenschuur op E97 werden de grote schuifdeuren vernieuwd, evenals de twee overheaddeuren in de sorteerschuur (voormalige
veeschuur).
Dit jaar werd een grotere stortbak met een
zachte bodemaangeschaft, zodat het numogelijk is de peen,witlof en knolselderij rechtstreeks over de stortbak in te schuren respectievelijk af te leveren. Daarnaast werd
ook een nieuwe sorteerinstallatie aangeschaft. Deze laatste met name om onder betere arbeidsomstandigheden (minder stof en
kou) te kunnen sorteren.Ook kan nu gemakkelijker rechtstreeks inkuubskist ofvoorraadbunker worden gesorteerd, waardoor één
manzich kan redden tijdens hetsorteren.

Tabel6. FysiekeopbrengstenvandevergelijkbaregewassenopdedriebedrijfssystemenvanhetOBS
in 1994.
gewas

experimenteel

consumptie-aardappelen *62
pootaardappelen
30,5
suikerbieten
57,5
(suikerpercentage)
(16,61)
wintertarwe (16%)
9,9
zaaiuien
46,0
winterpeen
—

*exacteopbrengstnognietbekend.
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(40/+)
(Cosmos; 28/60)
(Vivant/Esti/Ritmo)
(40/+)

geïntegreerd
*70
*30
57,3
(16,15)
9,5
56,0
*75

(40/+)
(Agria)

biologisch dynamisch

—
*22 (Agria;25/60)

—
(Vivant)
(40/+)
(B-peen)

*4,5 (baktarwe)
35 (35/+)
*75 (B-peen)

Resultaten
Intabel 6zijn de belangrijkste gegevens vermeldtenaanzienvandefysieke opbrengsten
binnen de drie bedrijfssystemen.

De bieten werden drie maal behandeld met
een lage dosering (rijenspuit). Het resultaat
was uitstekend.
Geïntegreerd bedrijf

Experimenteel bedrijf
De meerjarige vergelijking van kunstmest
versus drijfmestwerd voortgezet.
De wiedeg-proef in de bieten en de zomergerst werd voor de tweede maal uitgevoerd.
Deproevenzijnsuccesvolverlopen.Daarnaast
werd opnieuw gekeken naar de effecten van
rassenmengsels en rijenafstanden (volveldszaai en rijpadensysteem) inde wintertarwe.
Ook ditjaar werd in de aardappelteelt op het
experimenteel bedrijf met succes een 50%
lagere-dosering van Shirlan aangehouden
(Phytophthora-bestrijding) met een interval
van 7 à 10 dagen. Reeds vroeg werd Phytophthora geconstateerd (20 juni), maar dit
werd dankzij het droge weer geen probleem.
De ruggen van de consumptie-aardappelen
zijngefreesd meteenpuntje erop (klepjes los
inde rijenfrees). Hierdoor konlatereen effectieve onkruidbestrijding worden uitgevoerd
óp de rug, door met de wiedeg dit puntje er
weer af te halen. Tussen de ruggen in werd
metschoffels en aanaarders gewerkt.
In de zaaiuien werd geëxperimenteerd met
een lage dosering van Chloor-IPC + Actril,
ongeacht het stadium van het gewas. Het
was de bedoeling dit met de rijenspuit te
doen; door de beperkte werkbreedte incombinatie metdeconditievanhetlandisditechter maar één keer mogelijk geweest. Het resultaat was goed, hoewel de uien ook wat
schade leken te hebben opgelopen. Tegen
bladvlekkenziekte hoefde niet te worden ingegrepen.

Vanwege de hogedichtheidvan varkensgras
in de wintertarwe werd besloten tot een volvelds behandeling met Ally + Starane in
plaats vanwiedeggen.
De winterpeen werd met drie volvelds bespuitingenmetlagedosering Dosanex schoon
gehouden. Voor de peenvlieg werd naast
zaadcoating voor het voorjaar, gekozen voor
de signaleringsmethode met plakvallen inde
zomer. Het aantal gevangen vliegen was te
laag (minder dan drie per keer) om een bestrijding noodzakelijk te maken.
In 1995 zal ook de zaadcoating achterwege
gelaten worden en de bestrijding geheel afgestemd worden op deplakvallen.
De Phytophthora-bestrijding in de aardappelen werd uitgevoerd met een 5/8 dosis Shirlan met intervallen van 7tot 10dagen.Vanaf
1 augustus werd de dosis verhoogd naar 3/4
vanwege het verhoogd risico in de tweede
helft van hetgroeiseizoen.
De uien werden op dezelfde manier behandeld met herbiciden als op het experimenteel
bedrijf, maar dan volvelds. Ook hier was het
resultaat goed. Ook de bieten werden met
drie rijenbehandelingen met lage dosering
goedschoon gehouden (tabel7).
Biologisch-dynamisch bedrijfssysteem
Ook ditjaar werd eenaantal proevenvan het
deelonderzoek-programma weer herhaald.
Zo werd de proef in de wintertarwe met rassenmengsels herhaald evenals de proef met
verschillende soorten groenbemestingsge-

Tabel 7. Pesticiden- inzet:(kg actieve stof per ha) op het OBS-bedrijf in

1994.

bedrijf

fungiciden

insekticiden

groeiregulatoren

herbiciden

loofdoding

nematiciden

totaal

Gl
Exp

0,32
0,25

0,03
0,08

0,17
0,17

0,96
0,81

0,16
0,08

—

1,64
1,39

81

wassen in de tarwe, ditjaar echter in zomertarwe. Vanwege de toegenomen bakkwaliteitseisen is in relatief korte tijd op biologische bedrijven de wintertarwe vervangen
door zomertarwe. Met name een voldoende
hoog eiwitgehalte (> 11%) is moeilijk haalbaar;bijwintertarwe ligtditnogmoeilijker dan
bij zomertarwe.
Bijdevoortzettingvanhetonderzoek naarde
relatie tussen teelttechniek in uien en het
aantal uren benodigde handarbeid werd dit
jaar gekozen voor nog slechts twee varianten;vierenvijf rijtjes perbed. Hetbeginterop
te lijken dat de opbrengstderving in guldens
bijgrotere rijenafstanden hoger isdandebesparing in arbeidskosten. Dit komt vooral
vanwege de hogere prijs voor biologisch-dynamische uien. Besparing op arbeid blijft wel
actueel. Dit jaar werden in de biologisch-dynamische uien naast 50 wieduren van vaste
medewerkers nog 300 uren per ha door vakantiehulp (scholieren) ingezet. Met name in
de maand mei enjuni groeide er enorm veel
zaadonkruid. Dit geeft (weer) aan hoe belangrijk het iste blijven zoeken naar een manier om het aantal wieduren in dit soort gewassenterug tedringen.
Ook dit jaar kon in de pootaardappelen het
effect van verschillende soorten groenbemestingsgewassen als voorvrucht gevolgd
worden en bleken de verschillen (hoewel
minderspectaculair danin1993)groottezijn.
Ook lijkt het erop dat een najaarsbemesting
in de tarwestoppel voor de pootaardappelen
slechts zin heeft wanneer een groenbemestingsgewas iets met die meststof heeft kunnen doen (anders spoelt het merendeel van
de stikstof waarschijnlijk uit). Bij een goede
voorvrucht van groenbemestingsgewassen
snijdt het mes bij de pootaardappeltelt aan
twee kanten; naast opbrengstverhoging is
ook nogsprakevankwaliteitsverhoging (minder Rhizoctonia).
Deze proef heeft ertoe geleidt dat in 1995
voor een deel van de voorvrucht van pootaardappelen (haver) een vlinderbloemig
braakgewas zal worden geteeld omdat de
verwachting is dat de opbrengstderving van
haver, ruimschoots gecompenseerd wordt
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door een hogere opbrengst bij de pootaardappelen hetjaar erop.
Deproef gericht opdevoorvruchtwaarde van
een vlinderbloemig hoofdgewas (stamslabonen), een vlinderbloemig voedergewas (gras/klaver/luzerne) en een graangewas met een
vlinderbloemig groenbemestingsgewas werd
weer uitgevoerd. De navrucht-effecten van
deze proef uit 1993 werden 1994 in het gewas knolselderij gemeten.
Verder werd in het najaar van 1994 begonnen met het ingraven van ceramic cups, zowel in deze proef als in de proef met groenbemestingsgewassen en op het experimentele bedrijf voor de vergelijking tussen kunstmest en drijfmeststroken. Doel van deze
cups isomeen nauwkeuriger beeldte krijgen
van de hoeveelheid stikstof die uitspoelt in
het najaar enook omdeze proeven vergelijkbaar te maken met soortgelijk onderzoek elders in de EG (waar men vanwege de afwezigheid van drains, aangewezen is op een
dergelijke methode).
Ten aanzien van winterpeen is ditjaar gekozen voor sapteelt (Kamaran) en versemarktteelt (Narbonne). Kamaran realiseerde een
hoge opbrengst met een laag nitraatgehalte.
Voor de versemarkt-teelt geldt bij afzetcoöperatie Nautilus een bijzondere eis: de peen
mag niet langer zijn dan 20 cm. Vandaar de
wens om meer onderzoek tedoen naar korte
bewaarpeen.
Bij de plakvallen voor de peenvlieg werd met
name in september een piek geconstateerd
van 40 vliegen, wat uiteindelijk ook bleek te
resulteren in± 5% peenvliegaantasting in de
partij.
Ook in de peen was het aantal wieduren
hoog(270per ha).In1995zalworden geprobeerd door latere zaai van de B-peen en het
nietafschuivenvandebovenlaagvanderug,
het onkruid eerst meer te laten kiemen,
waarna het metde brander kanwordenafgebrand.

Buitenproef
Voor de twee buiten proef-percelen was ge-

kozen voor de teelt van blauwmaanzaad en - geen problemen met zaadopslag inde volnatuurbraak. Erwerd inoverleg met Cebecogendejaren;
zaaizaden gekozen voor een aantal braak- - een positieve bijdrage leveren aan natuurmengsels. Het doel hiervan was omte kijken
belevingvoor mens en dier.
welk mengsel het beste voldoet aan de criteriavoor braak, nl.:
Het mengsel van phaecelia, gras en perzi- goedkoop mengsel;
sehe klaver lijkt ergveelbelovend. Door ditte
- minimale inzet van kosten (arbeid en che- zaaienvolgens hetzogenaamde rijpadensysmie)tijdens het groeiseizoen;
teem, kan men met één à twee keer
- geen problemen metziekten en plagen;
schoffelen hetonkruid de baas blijven.
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13.
12.
11.
10.
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29. Teelt van augurken, november 1990
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26. Graszaad,oktober 1988
25. Luzerne,september 1988
24. Kroten,juli 1988
23. Wintertarwe, september 1987
22. Andijvie, augustus 1987
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Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadministratie),januari 1988
ƒ 35,Phomabij aardappelen. IngA. Schepers en ir. CD. van Loon,maart 1988
ƒ 5,-

112

